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أعضاء مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة السيد/ حمد عبدالعزيز الشايع 

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي السيد/ يوسف عيسى احلساوي 

عضو مجلس اإلدارة السيد/ عصام خليل الرفاعي 

عضو مجلس اإلدارة السيد/ رائد محمد عبدالعزيز الصالح 

عضو مجلس اإلدارة السيد/ فيصل فهد محمد الشايع 

عضو مجلس اإلدارة السيد/ نادر علي القصاب 

عضو مجلس اإلدارة السيد/ متيم عبدالعزيز املنصور 
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اإلدارة  التنفيذية

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي يوسف عيسى احلساوي  

رائد محمد الصالح  املدير العام

عالء حمد الرومي                                      نائب املدير العام - اإلستثمار املباشر ومتويل الشركات 

نائب املدير العام - إدارة األصول فوزي فهد الشايع 

رئيس العمليات فاطمة محمد عيسى   

رئيس توظيف اإلستثمار عبداهلل أحمد الصبيح   
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كلمة الرئيس
حمد عبد العزيز الشايع 

السادة / حضرات األخوة املساهمني  الكرام 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

باألصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة أرحب بكم يف اجتماع اجلمعية العمومية ويسعدني 
أن أضع بني أيديكم التقرير السنوي لشركة كاب كورب لالستثمار للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2018، 

سائلني اهلل التوفيق والسداد.
حضرات املساهمني الكرام،،

شهدت األسواق العاملية تقلبات حادة يف الربع األخير من عام 2018 حيث يعود ذلك إلى ثالثة عوامل هي استمرار 
االحتياطي  تشدد  عن  الناجت  املتحدة  الواليات  يف  النمو  تباطؤ   من  واملخاوف  النطاق  الواسعة  البيع  عمليات 
الفدرالي وأخيراً التوتر التجاري بني الواليات املتحدة والصني . حيث متكنت املؤشرات األمريكية الرئيسية من 
تقليص خسائرها بشكل كبير بعد االرتداد القياسي الذي بلغت نسبته 5 % يف 26 ديسمبر  فيما شهد ديسمبر 
على خسارة تبلغ 8 % ليغلق عام 2018 بنسبة سلبية بواقع 5.6 % فيما خسر S and P 500 بنسبة 9.2 % يف 

ديسمبر ليغلق عام 2018 عن نسبة سلبية بواقع 6.24 %. 
أما فيما يتعلق باألسواق األوروبية فقد انخفض مؤشر  Stoxx Europe 600 بنسبة 5.5 % خالل شهر ديسمبر 
حيث  كبيرة  تراجعات  الرئيسية  األوروبية  األسواق  13.24 % حيث شهدت  إلى   2018 لعام  رفع خسائره  مما 
أنخفض مؤشر CAC 40  الفرنسي بنسبة 5.4 % ومؤشر DAX األملاني بنسبة 6.2 % وبالتالي وصلت خسائر 

السنة 2018 لكال املؤشرين 10.95 % و 18.2 6 % على التوالي . 
أما منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا فقد جنحت يف حتقيق أداء إيجابي خالل عام 2018 على الرغم من 
انخفاض أسعار النفط واالضطرابات العاملية التي شهدتها األسواق املالية على مدار العام حيث سجل مؤشر 
ستاندر اندبورز  لدول مجلس التعاون اخلليجي ارتفاعاً بنحو 11.47 % لعام 2018 بدعم من األداء القوي الذي 
حققته اململكة العربية السعودية وأبو ظبي وقطر . بحيث ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 8.3 % ومؤشر 
أبوظبي بنسبة 11.75 % وبورصة الكويت على ارتفاع نسبة 5.2 % أما البورصة القطرية فكانت الرابح األكبر يف 

دول اخلليج حيث متكنت من حتقيق ارتفاع بنسبة 20.8 % . 
أما سوق دبي وسلطنة عمان فهما الوحيدان املتراجعان يف أسواق دول مجلس التعاون اخلليجي إذ انخفض سوق 
دبي املالي بنسبة 25 % وسوق مسقط بنسبة 15.2 % أما عربياً فقد سجل مؤشر ستاندر اندبورز  ألسهم الدول 

العربية ارتفاعاً بنسبة 6.2 % خالل 2018 . 
أداء بورصة الكويت 

بدأت حقبة جديدة مع بداية الربع الثاني من 2018 مع اطالق مشروع تطوير السوق وكان تقسيم السوق إلى ثالثة 
أسواق هدف رئيسي يف محتوى التطوير واألسواق الثالثة هي : السوق األول والسوق الرئيسي وسوق املزادات 
وذلك وفقاً للنظم املعمول بها على مؤشرات » فوتسي راسل » والبورصة الكويتية أو ل بورصة يف املنطقة تعتمد 
عملية تقسيم السوق ومن بني تلك التطورات أعلنت مؤسسة » ستاندر اند بورز » _ داو جونز ملؤشرات األسواق 

ترقية بورصة الكويت كسوق ناشئ اعتباراً من 23 سبتمبر 2019 . 
كما أعلنت البورصة يف سبتمبر 2018 اكتمال املرحلة األولى من ادراجها يف مؤشر » فوتسي راسل » لألسواق 
الناشئة ويفترض أن يتم اكتمال املرحلة الثانية يف شهر ديسمبر 2018 ، كما ضمت شركة مورغان ستانلي كابيتال 
تتم  قد  أثره  على  والذي   2019 لتصنيف  السنوية  املراجعة  قائمة  إلى  الكويت  بورصة   )MSCI( انترناشيونال 

ترقيتها من قائمة األسواق الثانوية إلى الناشئة . 
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سجل املؤشر العام للبورصة الكويتية مكاسب للعام الثالث على التوالي بدعم من تزايد العمليات الشرائية ألسهم 
الشركات الكبرى وقد انعكس هذا األداء يف منو مؤشر السوق األول بنسبة 9.9 % وهو ما ساهم يف تعويض تراجع 

مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.9 % ونتج عن تسجيل املؤشر العام بنسبة 5.2 %  يف نهاية العام .
وظلت املؤشرات الرئيسية واقعة حتت الضغط خالل النصف األول من العام إال انها شهدت مكاسب ثابتة خالل 
النصف الثاني من العام على خلفية إعالن » مورغان ستانلي » إمكانية ترقية السوق الكويتية إلى مصاف األسواق 
األولى  التسعة  األشهر   فترة  للشركات بصفة عامة عن  املالي اجليد  األداء  كما ساهم   . املقبل  العام  الناشئة 

خصوصاً مع تسجيل معظم البنوك منو مبعدالت ثنائية الرقم يف تعزيز وارتفاع معدالت تداول أسهم البنوك . 
من جانب أخر تراجعت أنشطة التداول خالل عام 2018 حيث انخفض إجمالي كمية األسهم املتداولة أكثر من 

النصف فيما انخفضت قيمة التداول مبعدل 27 % . 

السادة /حضرات املساهمني الكرام،،
فيما يتعلق بالبيانات اخلتامية للسنة املالية املنتهية يف ديسمبر 2018، فقد بلغ مجموع إيرادات الشركة مبلغ 
1,026  مليون د.ك لعام 2018 مقارنة مع مجموع إيرادات مببلغ 1,281 مليون د.ك لعام 2017 بانخفاض مبقدار 
20 % وذلك أساس النخفاض بند األتعاب والعموالت حيث انخفض من 475 ألف د.ك لعام 2017 إلى 285 ألف 
د.ك لعام 2018 وكذلك بند التوزيعات النقدية من استثمارات الشركة فقد انخفض من 262 ألف د.ك لعام 2017 
إلى حوالي 193 ألف د.ك لعام 2018 وذلك عائد النخفاض التوزيعات النقدية على أحد استثماراتنا املباشرة فيما 
حققت األرباح احملققة وغير احملققة على محفظة الشركة لألوراق املالية زيادة مبقدار 14 % وذلك من 368 ألف 
د.ك لعام 2017 إلى 420 ألف د.ك لعام 2018 وشهد عام 2018 حتقيق محفظة الشركة لألوراق املالية عائداً 
مبقدار 21,5 % مقارنة مع حتقيق مؤشر السوق العام 5.2 % فيما حافظ صندوق كاب كورب على مستوى أدائه 
حيث أحتل املركز الثاني على مستوى الصناديق اإلسالمية والثالث على مستوى الصناديق التقليدية واإلسالمية 

محققاً عائداً سنوياً مبقدار 13.33 % . 
ومن جانب املصاريف واألعباء فقد شهدت زيادة طفيفة يف عام 2018 مقارنة مع عام 2017. وذلك مبقدار 6 
أالف د.ك كما أظهر حساب األرباح واخلسائر صايف ربح مبقدار 25 ألف د.ك ومن جانب أخر شهدت حقوق 
وذلك عائداً  مليون د.ك   15,743 2018 عند  نهاية عام  لتبلغ يف  د.ك  ألف   401 انخفاضاً مبقدار  املساهمني 

النخفاض يف قيمة بند استثمارات متاحة للبيع .

ومن التطورات التي شهدها أواخر العام لعام 2018 أن الشركة قامت بتحصيل مبلغ 3.3 مليون د.ك ناجت عن 
عملية متويل سابقة . هذا وستقوم الشركة بتوظيف املبلغ يف استثمارات عقارية بدخل ثابت مما سيعزز من 

إيرادات الشركة ونأمل أن تظهر نتائجها يف الربع الثاني من عام 2019 . 
مساهمينا الكرام،،،

ملسيرتنا كما  ودعماً  دافعاً  زالت  كانت وما  والتي  الكبيرة  ثقتكم  والتقدير على  الشكر  لكم بخالص  التقدم  أود 
يسرني أن أتقدم بالشكر  لكافة األخوة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكافة العاملني بالشركة على 

جهودهم املبذولة لتحسني أداء الشركة ونتائجها . 
األخوة املساهمني الكرام نؤكد استمرارنا بالعمل اجلاد لتحقيق ما يف مصلحة املساهمني الكرام . 

حمد عبدالعزيز الشايع              
                   رئيس مجلس اإلدارة 
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نشاط شركة كاب كورب لالستثمار 

إدارة متويل املؤسسات 
إن أهم العوامل الرئيسية لنجاح الشركة ) كاب كورب ( هو توفير احللول املالية التي تلبي االحتياجات احملددة 
للعمالء من مؤسسات وأفراد ولذلك تتمتع الشركة بخبرات غنية يف أسواق رأس املال يف الكويت وقدرات 
متطلبات  لتوفير  الشركة  تكرسها  وخارجها  البالد  داخل  املالية  باألوساط  وثيقة  وعالقات  راسخة  بحثية 
أخرى  خدمات  وتوفير  املتعددة  اإلسالمية  التمويل  بصيغ  ائتمانية  لتسهيالت  وأفراد  شركات  من  عمالئها 
مثل إعادة الهيكلة واالستحواذ والتقييم وإدارة اإلصدارات ودراسات اجلدوى، كما حترص اإلدارة على تنفيذ 

خطط عمالئها بطريقة مبتكرة وشاملة ضمن الزمن احملدد. 

قطاع إدارة األصول
يعتبر قطاع إدارة األصول من أهم القطاعات التي يتركز نشاطها على تقدمي خدمات وأدوات مالية متنوعة 
متناول  يف  وسلسة  اخليارات  واسعة  متنوعة  باقة  وضع  من خالل  عمالئها  ورغبات  متطلبات  تلبي  بحيث 
عمالئها والتي من ضمنها إدارة احملافظ املالية للغير يف السوق احمللي واإلقليمي بكافة أنواعها من إدارة 
العميل أو بإدارة الشركة أو حلفظ األسهم ، وأيضاً إتاحة الفرصة لعمالئها من خالل طرح وحدات » صندوق 

كاب كورب احمللي » والذي تأسس يف عام 2009 .
وبقيمة  إستثمارية  37 محفظة  2018 عدد  عام  القطاع خالل  لدى  اإلستثمارية  إجمالي احملافظ  بلغ  وقد 
سوقية إجمالية بلغت 12.160 مليون د.ك ، وقد بلغ أداء فريق القطاع من خالل هذه احملافظ 25.8 % يف 
حني كان أداء مؤشر السوق األول لبورصة الكويت 5.35 % كما فاق أداء » صندوق كاب كورب احمللي » أداء 

مؤشر السوق األول حيث بلغ أداءه 13.33 %.

إدارة توظيف االستثمار
تعتبر اإلدارة  مبثابة حلقة الوصل بني الشركة وعمالئها سواء احلاليني او املرتقبني ، وعليه قامت اإلدارة 
بتكثيف تواصلها مع عمالء الشركة من اجل بناء جسور التواصل واحملافظة على الثقة املتبادلة مع العمالء 
املرتقبة،  او  احلالية  الشركة  ملشاريع  سواء  املطروحة  التساؤالت  عند جميع  للوقوف  وكذلك   ، واملساهمني 
باإلضافة الى ذلك قامت اإلدارة بتسويق مشروع )Debenhams وهو عبارة عن االستحواذ على ثالث عقارات 
)العاصمة  كانتبري جنوب  مدينة  العقارات يف وسط  تلك  وتقع    Debenhams متجر  بالكامل على  مؤجرة 

البريطانية( لندن وتبلغ اجمالي قيمة املشروع 20 مليون جنيه إسترليني(
اضافة الى ذلك قامت اإلدارة بتسويق عقاري يف العاصمة البريطانية لندن وهو عبارة عن مشروع متويل عقار 

سكنـــي ) يضم 41 وحدة سكنية (  تقدر قيمته ب 4,3 مليون جنيه إسترليني .
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ملخص املشاريع 

إدارة أسهم املليكة اخلاصة 
تعد أسهم امللكية اخلاصة من أهم اخلدمات التي تقدمها شركة كاب كورب ويعتمد هذا النوع من اخلدمات 
على إعداد دراسات اجلدوى وإجراء البحوث التحليلية املتخصصة للشركات املستهدفة ومراقبة كيفية أدائها، 
وذلك من خالل التحالف مع الشركات داخل وخارج الكويت من خالل زيادة رأس املال أو إعادة الهيكلة  لهذه 

الشركات، وذلك يأتي بعد دراسة دقيقة لوضع هذه الشركات ومعرفة كيفية أدائها . 
ساهمت اإلدارة يف شركة سيمينا لالستثمار، حيث تعمل شركة سيمنا على إنشاء وتطوير مصانع اإلسمنت 
والشرق  البحرين  يف  استثمارية  فرص  عدة  على  االستحواذ  الشركة  استطاعت  املنطقة.  يف  البناء  ومواد 
األوسط، حيث بلغ رأسمال الشركة 255 مليون دوالر أمريكي. مت تقسيم الشركة إلى ثالث شركات منفصله:  
احتفظت شركة سيمنا لالستثمار استثمارات الشركة يف سوريا وليبيا والتي القت حتدي كبير نظرا للظروف 
السياسية التي متر بها املنطقة، ومت فصل االستثمار يف مصنع سقر لالسمنت الواقع يف البحرين يف شركة 
للتخارج،   BCC Building Materials،  واجلدير بالذكر انه مت بيع جزء من هذا االستثمار كمرحله أولى 
وأخيرا مت فصل االستثمار يف شركة بالكسيكو لألملنيوم الواقع أيضا يف البحرين إلى شركة بالكسيكو ليمتد 

.)Balexco Limited(
قامت شركة كاب كورب باملساهمة بشركة زاك سلوشنز على تقدمي نوعيه عالية من االستشارات والنظم 
من  كبير  عمل  فريق  وجود  من خالل  وذلك  العمل  التخصص يف  على  الشركة  وتركز  املتكاملة،  املعلوماتية 
املتخصصني، وتقوم الشركة بتوزيع أرباح سنوية على املساهمني، ومت زيادة رأسمال الشركة إلى 10 مليون 

دينار لتكون جاهزة لإلدراج بأي وقت. 
أيضاً املساهمة بشركة فيا كوم لالتصاالت، ولنا حصة سوقيه كبيرة يف السوق الكويتي وحققت الشركة أرباح 

مجزية منذ التأسيس. 

االستثمار العقاري 
أنشأت » كاب كورب » إدارة متخصصة لالستثمار العقاري تعتني بإعداد دراسات اجلدوى للمشاريع لضمان 
أعلى عائد لالستثمار بأقل املخاطر بالتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية . وقد دخلت » كاب كورب« يف 
التعاون  دول مجلس  أنشطتها يف  تركزت  بحيث  الكبرى  والعاملية  اإلقليمية  الشركات  ومع  مشاريع مشتركة 
اخلليجي كالبحرين و الكويت ، واستثمارات عامليه يف بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية. ومن أهم املشاريع 
العقارية مشروع مرسى السيف حيث جاري تطويره ومت اصدار الوثائق اخلاصة بالعقار متهيداً لبدء البيع 
. ساهمت الشركة يف مشروعني تطوير عقاري يف بريطانيا يتمثل يف تطوير مباني سكنية يف مدينة لندن . 
إضافة على ذلك مت االستحواذ على مبنى مؤجر من متجر دبنهامز خالل عام 2018، ويتم توزيع أرباح شهريه 

بنسبة %7.5 على املستثمرين يف هذا املشروع. 
كذلك ساهمت الشركة يف مشروع تطوير عقاري يف والية نورث كارولينا ، مدينة تشارلوت ، الواليات املتحدة 
االمريكية  يتمثل يف تطوير مبنى مكاتب لإليجار ، واملتوقع االنتهاء من البناء خالل الربع األول من عام 2019.
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تقرير حوكمة  الشركات
مجلس اإلدارة

يتكون مجلس إدارة شركة كاب كورب لالستثمار من )7( أعضاء، مبؤهالت علمية وخبرات وجتارب مهنية 
مختلفة متعاونني فيما بينهم إلدارة ورقابة أعمال الشركة من خالل اجتماعاتهم وجلانهم وقراراتهم.

أعضاء مجلس اإلدارة:

االسم

تصنيف العضو 
)تنفيذي/ 

غير تنفيذي/ 
مستقل(، أمني سر

املؤهل العلمي 
واخلبرة العملية

تاريخ االنتخاب/ تعيني 
أمني السر

2016/2/1جامعيغير تنفيذيحمد عبدالعزيز الشايع

2016/2/1جامعيتنفيذييوسف عيسى احلساوي

2016/2/1جامعيتنفيذيرائد محمد الصالح

2016/2/1جامعيغير تنفيذيعصام خليل الرفاعي

2016/2/1جامعيمستقلمتيم عبدالعزيز املنصور

2016/2/1جامعيغير تنفيذيفيصل فهد الشايع

ممثل مصرف إبدار/ نادر علي 
2016/2/1جامعيغير تنفيذيالقصاب

السيد / حمد عبد العزيز الشايع - رئيس  مجلس اإلدارة 
السيد - حمد عبد العزيز الشايع - عضو مؤسس يف شركة كاب كورب لالستثمار منذ نشأتها يف عام 
املناصب  من  العديد  وتقلد  الفنية  والقدرات  املهنية  بالكفاءات  الشايع  حمد  السيد/  ويتمتع   ،  2008

كبيرة إلدارة مجموعه  و ميتلك قدرات  االستثماري  املجال  بخبرات مميزة يف  يتمتع  أنه  كما  القيادية 
متنوعة يف املجاالت االستثمارية بنجاح ، وشغل منصب عضوية مجلس اإلدارة يف العديد من الشركات 
منها بيت التمويل اخلليجي تولى منصب عضو مجلس إدارة منذ عام 1999 وحتى 2011، و يف عام 2003 
إلى 2010 تولى منصب رئيس مجلس اإلدارة لشركة إجنازات للتنمية العقارية ، وما بني فترة 2008 حتى 

2014 عضوا يف مجلس إدارة شركة مباني.

السيد/ يوسف عيسى احلساوي - نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
يوسف عيسى احلساوي - عضو مؤسس يف شركة كاب كورب لالستثمار منذ نشأتها وتولى منصب 
رئيس مجلس اإلدارة من عام 2008 حتى 2014 ويف عام 2015 تولى منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي لشركة كاب كورب لالستثمار حتى تاريخه.
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كما شغل منصب املدير العام منذ 1997 حتى 2008 يف الشركة الكويتية لالستثمار ويف عام 1988 كان 
املدير العام يف الشركة الكويتية للتجارة واملقاوالت واالستثمارات اخلارجية .

حاصل على بكالوريوس يف احملاسبة واملراجعة عام 1974 من جامعة الكويت - كلية التجارة واالقتصاد 
والعلوم السياسية . 

متتع السيد / يوسف عيسى احلساوي باخلبرة الفائقة يف وضع االستراجتيات وتنفيذ الرؤى اإلستراتيجية 
، لديه القدرة على إدارة  األفراد واتخاذ القرارات املناسبة لتحقيق األهداف لرفع املستوى كما يتمتع 
بعالقات واسعة محلياً وإقليميا وعاملياً، لذا فهو من الشخصيات الكويتية التي لديها أثر يف االقتصاد 

الكويتي ويعتبر من أحد العالمات البارزة يف املجال االقتصادي واالستثماري . 

السيد/ رائد محمد الصالح - املدير العام 
حاصل السيد - رائد محمد الصالح على بكالوريوس يف إدارة األعمال من كلية ايكبرد - فلوريدا - 

الواليات املتحدة األمريكية عام 1985.
تولى منصب الرئيس التنفيذي يف عام 2008 منذ تأسيس الشركة ويف عام 2014 منصب املدير العام. 
عاما يف   22 تزيد عن  بخبرة  ويتمتع  اإلصول  إدارة  وأدار قطاع  لالستثمار  الكويتية  الشركة  عمل يف 
مجال اخلدمات املالية واالستثمارية محلياً وعاملياً حيث جمع خبرة كبيرة على هذين املستويني وشغل 
منصب مساعد املدير العام لقطاع إدارة اإلصول بالشركة الكويتية لالستثمار وأسس بنجاح العديد من 
الصناديق الدولية واإلقليمية وأدار عمليات الطرح العام األولى وعمليات ما قبل الطرح العام األولي/ كما 
أدار بشكل مشترك مجموعة من مشاريع التطور العقاري وقام بتقدمي املساعدة والدعم بقوة لعمليات 
إدارة احملافظ حيث كان قطاع إدارة االصول بالشركة الكويتية لالستثمار يدير ما يزيد على 3.5 بليون 

دوالر أمريكي . 

فيصل فهد محمد الشايع - عضو 
تخرج السيد- فيصل فهد الشايع من كلية التجارة -جامعة القاهرة عام 1977 - وحاصل على بكالوريوس 

إدارة أعمال . 
شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة اجنازات ما بني عام 1998و 2013، وتولى منصب مدير 
عام يف شركة وفرة العقارية عام 1984. وتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة املقاصة العقارية لعام 
2010 وحتى 2013، وشغل منصب مدير عام شركة وفرة العقارية منذ عام 1984 وحتى 1999 وعمل 
يف إدارة االستثمار-يف املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  لعام 1982-1977 ، ويف عام 1982 لـعام 
1984 أصبح مدير يف املكتب الفني لالستثمار. كما عمل أمني صندوق االحتاد الكويتي لطلبة الكويت 

يف 1974-1976.
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السيد / عصام خليل الرفاعي- عضو 
حاصل على شهادة يف احملاسبة -  الكويت عام 1989.

حاصل على شهادة يف احلقوق - اإلسكندرية عام 1995.
حاصل على عدة دورات تدريبية دولية يف مجاالت مختلفة منها:

دورة حتكيم دولي.
دورة التفاوض الدولي.

دورة معتمد لالستشارات النفسية.
عمل السيد /عصام بوزارة العدل- إدارة التنفيذ يف مجال تنفيذ وتطبيق األحكام القضائية املختلفة 
وعمل أيضاُ بشركة املصالح العقارية منذ عام 1996 - 1998 شغل منصب مدير إدارة الشئون اإلدارية 
والقانونية وممثال عن الشركة أمام اجلهات احلكومية، كما أسس صندوق املصالح االستثماري واستصدار 

تراخيص للمشاريع العقارية داخل وخارج الكويت. 
يشغل  أنه  كما  تاريخه  حتى   -  2008 عام  منذ  للمواد  مركز سلطان  إدارة شركة  مجلس  رئيس  نائب 
منصب مستشار مجلس اإلدارة لشئون العالقات احلكومية والقانونية بالشركة. و منذ عام 2006 - حتى 
تاريخه تولى منصب عضو مجلس إدارة بشركة املخازن العمومية وتولى منصب مستشار مجلس اإلدارة 
لشئون العالقات احلكومية والقانونية. ويف عام 1998 - حتى تاريخه شغل منصب عضو مجلس اإلدارة 
التنفيذي للشركة الوطنية العقارية.  كما انه عضو مجلس اإلدارة وأمني الصندوق يف بشائر اخلير منذ 
عام 1996 - حتى تاريخه. و رئيس مركز حتكيم املنطقة احلرة . وأيضاً مستشار شركة ناس خلدمات 

الطيران  يف عام  1988 - 1996 . 

السيد / متيم عبد العزيز املنصور - عضو مستقل 
املؤهل العلمي - تخرج من جامعة الكويت - كلية العلوم اإلدارية - تخصص متويل - منشآت مالية عام 

2001 ، لدية عدة سنوات من اخلبرة يف املجال املالي واملصريف .

تولى وظيفة مساعد مدير عام منذ عام 2012 - 2014 يف شركة ذات السالسل. كما تولى منصب مساعد 
مدير أول يف الشركة الكويتية لالستثمار يف عام 2001 وحتى 2011 ويف الفترة ما بني 2006 و2011 كان 
عضوا يف عدة صناديق للشركة الكويتية لالستثمار منها صندوق الكويت االستثماري وصندوق الرائد 

االستثماري وصندوق الهالل اإلسالمي . 
ويف عام 2007 حتى 2012 كان عضو مجلس إدارة يف شركة كي أي سي للوساطة املالية .
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اجتماعات مجلس اإلدارة:

اسم العضو

اجتماع 
رقم )1(
املنعقد 
يف تاريخ:
2018/2/20

اجتماع 
رقم )2( 
املنعقد 

يف 
تاريخ:2
2018/5/3

اجتماع 
رقم )3(
املنعقد 
يف تاريخ:
2018/7/24

اجتماع 
رقم )4(
املنعقد 
يف تاريخ:
2018/11/05

اجتماع 
رقم )5( 
املنعقد 
يف تاريخ:
2018/12/20

اجتماع 
رقم )6(
املنعقد 
يف تاريخ:
2018/12/27

عدد
االجتماعات

حمد عبدالعزيز الشايع
6√√√√√√)رئيس مجلس اإلدارة(
يوسف عيسى احلساوي

)نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس 

التنفيذي(
√√√√√√6

رائد محمد الصالح  
6√√√√√√) عضو ( 

متيم عبد العزيز املنصور 
)عضو مستقل(

√√√√√
5

عصام خليل الرفاعي 
5√√√√√√)عضو(

فيصل فهد الشايع  
5√√√√√√)عضو(

4√√√√نادر علي القصاب )عضو (
أمانــة الســر

يقوم أمني السر بالتنسيق مع أعضاء املجلس للدعوة لعقد االجتماعات وتدوين احملاضر وحفظها. 
االلكترونية  املراسالت  املعلومات من خالل  اإلدارة احلصول على  الشركة ألعضاء مجلس  تسهل  كما 
والكتابية وعن طريق الهاتف والتواصل مباشرة مع أمني السر الذي يتواجد بالشركة بشكل يومي ما 
يتيح لألعضاء احلصول على املعلومات بالسرعة املطلوبة باإلضافة الى التواصل املباشر مع املدير العام 

أو الرئيس التنفيذي.

مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة
يعتبر دليل احلوكمة مرجعاً يوضح كافة قواعد احلوكمة التي تتوالها الشركة مع جهات داخلية متمثلة 

يف اإلدارة العليا واإلدارات األخرى ومنها:
املسؤوليات العامة ملجلس اإلدارة:

للشركة وإستراتيجية املخاطر  الكاملة لوضع األهداف اإلستراتيجية  اإلدارة املسؤولية  يتحمل مجلس 
ومعايير احلوكمة وكذلك مسؤولية تطبيقها واإلشراف عليها.

املساهمني،  واحلفاظ على مصالح  املالية  الشركة وسالمتها  بعمليات  املتعلقة  املسؤوليات  كافة  حتمل 
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العمالء، املوردين، املوظفني، واجلهات األخرى من أصحاب املصالح.
مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة:
على سبيل املثال ال احلصر ما يلي:

- اعتماد األهداف واالستراتيجيات واخلطط والسياسات العامة للشركة.
- إقرار امليزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات املالية املرحلية والسنوية.

- بيان رسالة الشركة ورؤيتها وتتأكد من إنها تتناسب مع أهداف الشركة وتطلعاتها املستقبلية والتأكد 
   من توثيقها.

- اإلشراف على النفقات الرأسمالية ومتلك األصول والتصرف بها.
- التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح   

   الداخلية.
- ضمان صحة وسالمة املعلومات الواجب اإلفصاح عنها. 

- إرساء قنوات اتصال فاعلة تتيح ملساهمي الشركة االطالع بشكل مستمر على أوجه األنشطة املختلفة 
  للشركة وأية تطورات جوهرية. 

- حتديد الصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية.
- الرقابة واالشراف على أداء اإلدارة التنفيذية. 

واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة :
- التأكد من قيام مجلس اإلدارة مبناقشة جميع املسائل األساسية يف الوقت املناسب. 

- متثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركة األساسي.
- تشجيع جميع األعضاء على املشاركة بشكل فعال. 

- ضمان التواصل الفعلي مع املساهمني.

قبل  من  لها  املخولة  والصالحيات  السلطات  ضوء  يف  التنفيذية  اإلدارة  ومسئوليات  مهام 
مجلس اإلدارة.

- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح واألنظمة الداخلية للشركة. 
- تنفيذ االستراتيجية واخلطة السنوية املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. 

- إعداد التقارير الدورية اخلاصة بأنشطة الشركة.
- إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط.



21

������ ��������
A N N U A L
R E P O R T

2
0
1
8

..����� ���
����� ���
	

إجنازات مجلس اإلدارة خالل عام 2018
1 - إعتماد حتديث خطة الطوارئ .

2 - إعتماد حتديث سياسات مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب.
3 - املصادقة على حتديث دليل سياسات أمني احلفظ.

4 - املصادقة على حتديث دليل حفظ السجالت. 
5 - إعتماد حتديث الهيكل التنظيمي للشركة. 

السياسات واإلجراءات املنظمة لعمل اإلدارة التنفيذية
تعمل اإلدارة التنفيذية وفق سياسات وإجراءات منظمة لعمل جميع اإلدارات والوحدات وهي عبارة عن 
دليل عمل جميع املهام التي تقوم بها كل إدارة على حدة وفق إستراتيجية مجلس اإلدارة واللوائح الداخلية 

للشركة باإلضافة إلى دليل الصالحيات املالية واملفوضني يف التوقيع.
جلان مجلس اإلدارة

اسم اللجنة : جلنة التدقيق الداخلي 
الرقابة  أنظمة  وفاعلية  كفاءة  من  التأكد  على  الشركة  إدارة  مجلس  مساعدة   : التدقيق  جلنة  مهام 

الداخلية املطبقة يف الشركة. 
رئيـــــــس اللجـنــة: فيصل الشايع 
نـــائـــب الرئيـــس: عصام الرفاعي 

أعضاء اللجنة : متيم عبد العزيز املنصور    
نادر علي القصاب    

عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل العام: 4
ناقشت اللجنة  تقارير التدقيق الداخلي املرحلية وعددها 4 ورفعت توصياتها إلى مجلس اإلدارة . 

 مت تشكيل اللجنة بتاريخ 2016/3/27 .

اسم اللجنة :  جلنة املخاطر 
- مهام اللجنة: حتسني اإلشراف الفعال ملجلس اإلدارة على املهام املتعلقة بكافة نواحي املخاطر منها 
مراجعة  إلى  باإلضافة  التشغيلية  واملخاطر  االلتزام  ومخاطر  السوق  ومخاطر  اإلستراتيجية  املخاطر 

السياسات حول جميع األمور املتعلقة باملخاطر .
رئيس اللجنة: فيصل الشايع   

- متيم عبد العزيز املنصور        ) عضو مستقل (   أعضاء اللجنة: 
) عضو(    - نادر علي القصاب      

) عضو ( - عصام الرفاعي     
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عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل العام. 4  
- اطلعت جلنة املخاطر على التقارير املرفوعة من وحدة املخاطر ومت اعتمادها وعرضها على مجلس 

اإلدارة.
مت تشكيل اللجنة بتاريخ 2016/3/27 

اسم اللجنة: جلنة الترشيحات واملكافأة  
مهام اللجنة: دراسة الترشيحات وإعادة الترشيح  لعضوية مجلس اإلدارة وجلانه واإلدارة التنفيذية - 

رئيس اللجنة: حمد عبد العزيز الشايع    
) عضو (   - متيم عبد العزيز املنصور   أعضاء اللجنة: 

) عضو ( - عصام الرفاعي     
) عضو (  - رائد محمد الصالح      

- عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل العام: 1 
ناقشت اللجنة إجراءات اإلعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة للثالث سنوات القادمة .

مت تشكيل اللجنة بتاريخ 2016/3/27 
وتنتهي مدة اللجان مع عضوية مجلس اإلدارة أو بطلب من مجلس اإلدارة.

اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
- يتحمل مجلس اإلدارة املسؤولية الكاملة عن تطبيق قواعد احلوكمة الرشيدة وفاعلية سياسة 

  الترشيحات واملكافآت.
- تساعد جلنة الترشيحات واملكافآت املنبثقة عن املجلس يف إعداد ومراجعة وتطوير سياسة الترشيحات 

  واملكافآت وتقدمي التوصيات بشأن املتطلبات األساسية وهيكل األجور.
- وضع نظم سليمة إلدارة املخاطر والرقابة الداخلية

- يقع على عاتق مجلس اإلدارة وضع نظم سليمة إلدارة املخاطر والرقابة الداخلية حلماية أنشطة 
  الشركة واستمراريتها وكذلك حماية حقوق املساهمني وأصحاب املصالح.

- تعتبر إدارة املخاطر جزءا من املمارسات السليمة حلوكمة الشركات ويتولى مجلس اإلدارة من خاللها 
  إدارة مخاطر العمل وكافة املخاطر األخرى الرئيسية.

آلية عمل إدارة املخاطر:
- حتديد األهداف.

- التخطيط.
- حتديد املخاطر.

- اكتشاف املخاطر.
- قياس وتقييم املخاطر.
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جلنة املخاطر هي جلنة منبثقة عن مجلس إدارة الشركة تتولى كافة املهام املتعلقة بإدارة املخاطر وتقوم 
التوصيات  مع  الشركة  لها  تتعرض  التي  املخاطر  اإلدارة حول طبيعة  الدورية ملجلس  التقارير  بتقدمي 

ويصل هذا التقرير إلى جلنة التدقيق الداخلي.
ان الهدف من إدارة التدقيق الداخلي هو تقدمي تقارير مهنية مستقلة وموضوعية حول أنشطة الشركة 
ونظم الرقابة الداخلية ونظامها املالي واحملاسبي بتوجيهات مباشرة من جلنة التدقيق الداخلي التابعة 

ملجلس اإلدارة.

ومهام إدارة التدقيق الداخلي كالتالي: 
- إعداد خطة وبرنامج عمل التدقيق الداخلي بناء على تقرير تقييم املخاطر.

- إعداد تقارير التدقيق الداخلي اخلاصة بإدارات الشركة وأنشطتها ونظام الرقابة الداخلية مشمولة 
   بالتوصيات واملالحظات.

- إيصال مالحظات التدقيق الداخلي إلى اإلدارات املعنية.
- متابعة إدارات الشركة بشأن تطبيق ومعاجلة مالحظات التدقيق الداخلي.

مسؤولية التدقيق الداخلي:
يتمكن  الشركة بحيث  الداخلية لدى  الرقابة  الداخلي هو مراجعة وتطوير نظام  التدقيق  ان مسؤولية 

املدقق الداخلي للحد من واكتشاف األخطاء الناجتة عن الغش أو اإلهمال.

جلنة التدقيق الداخلي:
تطبيق  على  الدالة  الرئيسية  السمات  أحد  وجودها  يعد  الشركة  إدارة  مجلس  عن  منبثقة  هي جلنة 
قواعد احلوكمة الرشيدة ، حيث تعمل هذه اللجنة على ترسيخ ثقافة االلتزام داخل الشركة وذلك من 
خالل ضمان سالمة ونزاهة التقارير املالية للشركة ، فضال عن التأكد من كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة 

الداخلية املطبقة يف الشركة.
هذا وال يوجد تعارض بني توصيات جلنة التدقيق الداخلي وقرارات مجلس اإلدارة.

نزاهة التقارير املالية:
املالية واالجتماع مبدقق احلسابات  البيانات  الداخلي أيضا مراجعة  التدقيق  إن من مسؤوليات جلنة 
اخلارجي والتأكد من استقالليته وموضوعية رأيه ومناقشة التقارير املالية والتأكد من سالمتها ونزاهتها. 
كما يتعهد أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية كتابيا من خالل منوذج إقرار وتعهد بسالمة ونزاهة 

التقارير املالية.   
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تعارض املصالح كجزء من حوكمة الشركات، قامت الشركة بوضع دليل لتعارض املصالح حيث يعتبر 
أعضاء مجلس اإلدارة واملوظفني يف حالة »تعارض املصالح« عندما ميكن أن يستفيدوا هم أنفسهم أو 
أفراد عائالتهم أو شركاء األعمال أو شركات زميلة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر استفادة مالية أو 

غير مالية من مركزهم يف شركة كاب كورب لالستثمار. 

مكافحة عمليات غسيل االموال ومتويل االرهاب
مت إعداد دليل سياسات وإجراءات مكافحة عمليات غسيل األموال مبا يتوافق مع تعليمات هيئة أسواق 

املال.
يأخذ مسئول مكافحة غسيل األموال على عاتقه مسؤولية تنفيذ والتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة 
عمليات غسيل األموال وإعداد التقارير الدورية ملجلس اإلدارة، وتتحمل إدارة التدقيق الداخلي مسؤولية 
التأكيد ملجلس اإلدارة على فاعلية إجراءات غسيل  األموال وتوافقها مع التشريعات والقوانني السارية.

اإلفصاح والشفافية:
التزمت الشركة بتعليمات منظمة إلجراء اإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية وآلية اإلعالن عنها والتي 

تلبي أيضا املتطلبات القانونية واألخالقية للشركة.
كما حرصت الشركة على ضمان الكشف ويف التوقيت املناسب عن املعلومات اجلوهرية املتعلقة بنشاط 

الشركة مبا يف ذلك الوضع املالي وأداء إدارة الشركة. 
كما متتلك الشركة سجال الكترونيا جلميع اإلفصاحات التي قامت بها.

ميثاق العمل األخالقي للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية
يهدف هذا امليثاق إلى:

االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية يف جميع األعمال واألنشطة واملعامالت واخلدمات املتعلقة بأسواق 
املال.

حتقيق أعلى درجات املهنية يف املعامالت اإلسالمية.
احترام مبدأ الشفافية وقواعد العدالة يف جميع تعامالتها مع املؤسسات الرقابية وعمالئها.

إتباع قواعد اإلدارة الرشيدة )احلوكمة(.
قواعد  احترام  بينها مع  فيما  للتكامل  املالية اإلسالمية  املؤسسات  التعاون مع  حتقيق أقصى درجات 

املنافسة الشريفة.
املشتركة،  واملؤمترات  الندوات  عقد  من خالل  املالية  املعامالت  يف  الشرعية  الفتاوى  لتوحيد  السعي 

وتوحيد املرجعية الشرعية للفصل عن االختالف.
تطوير منتجات مالية حتقق حاجات األفراد والشركات يف املجتمع.

تأكيد التعاون مع املؤسسات الرقابية والهيئات الشرعية اإلقليمية والدولية املتخصصة لتطوير التشريعات 
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الشريعة  وفقا ألحكام  املالية  املعامالت  تنظم  ولوائح جديدة  تشريعات  استحداث  او  القائمة  واللوائح 
اإلسالمية.

حماية حقوق أصحاب املصالح واملساهمني
إن الشركة مسئولة عن حتقيق التوازن بني مصالح األطراف ذوي املصلحة ومصاحلها اخلاصة سواء 
كانوا أصحاب املصالح الداخليني مثل املساهمني أو اخلارجيني مثل املوردين والعمالء.  ويهدف دليل 
الشركة  وموظفي  إلدارة  تشغيلية  إرشادات  ليكون مبثابة  الشأن  لهذا  الشركة  أقرته  الذي  السياسات 

للتعامل مع أصحاب املصالح واملساهمني.

املساهمني:
تشجع الشركة مساهميها على حضور اجتماعات اجلمعية العمومية السنوية واجلمعيات األخرى وترسل 
إلى مساهميها كافة إخطارات اجلمعية العمومية واملواد اإليضاحية وميكن للمساهمني تقدمي تصريحات 
على حضور  الشركة  التصويت وحترص  من خالل  نفوذهم  أسئلة وممارسة  او طرح  االجتماعات  يف 
رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء املجلس ورئيس كل جلنة من اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة ومراقبي 

احلسابات.
تدعم الشركة استخدام الوسائل االلكترونية والوسائل األخرى للتواصل مع املساهمني مثل:

- البريد
- البريد االلكتروني 

- الهاتف والفاكس
- االجتماعات مع املساهمني

كما أن للشركة سجل خاص يحفظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة تقيد فيه أسماء املساهمني وموطنهم 
وعدد األسهم اململوكة ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو الشركة الكويتية للمقاصة تزويده ببيانات 

من هذا السجل.
أصحاب املصالح اآلخرين:

لن يكون ألي عضو مجلس إدارة أو طرف ذي صلة أي أفضلية ويتم التعامل معه بنفس طريقة التعامل 
مع أي طرف أخر.  تكون االتفاقيات مكتوبة حتدد الشروط واألحكام مع األطراف ذوي املصلحة حلماية 
حقوق الشركة واألطراف ذوي املصلحة وحتدد االتفاقيات اإلجراءات الواجب إتباعها يف حال وقوع أي 

نزاع وآلية التعويض.

التعامل مع الشكاوي:
للتعامل مع أي نزاع يف مرحلة مبكرة  الواحد  الفريق  يعمل كافة أعضاء وموظفي الشركة معا وبروح 
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إلى وحدة شؤون  تقدمي شكاويهم  اآلخرين  املصالح  للمساهمني وأصحاب  بناءة وميكن  بطريقة  وحله 
املستثمرين ووحدة الشكاوي ويتم التعامل مع الشكاوي يف الوقت املناسب ويبقى أطراف الشكوى على 

اطالع بإجراءات ومسار الشكوى.
برامج ودورات التدريب:

تكفل الشركة جلميع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية احلاجات التدريبية الالزمة لزيادة القدرة 
املهارية واملعرفة لتحقيق مستوى أفضل يف اإلدارة واألداء.

كما حترص الشركة على تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل وتقييم كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة على 
حدة باإلضافة إلى اإلدارة التنفيذية من خالل منوذج تقييم بشكل سنوي.

القيم املؤسسية لدى العاملني يف الشركة:
حددت الشركة يف دليل السلوكيات املهنية واألخالقية املبادئ األساسية التي تقوم عليها سياسة الشركة 
واحلفاظ على سمعتها من خالل التزام مجلس االدارة واالدارة التنفيذية وجميع العاملني بتلك املبادئ 

ويتولى مجلس اإلدارة مسؤولية وضع معايير ومواصفات القيم األخالقية للشركة.
املسؤولية االجتماعية:

حترص الشركة على االلتزام مبسؤولياتها االجتماعية والتي تهدف إلى حتقيق التنمية املستدامة للمجتمع 
بصفة عامة وملوظفيها بصفة خاصة من خالل حتسني أحوال املعيشة وخفض معدل البطالة.

حيث قامت الشركة بتدريب طلبة اجلامعة لتسهيل عملية دخولهم إلى سوق العمل.
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تقرير جلنة التدقيق الداخلي
للفترة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018

2018 حيث  31 ديسمبر  املنتهية يف  الفترة  اجتماعات خالل  الداخلي عدد )4(  التدقيق  عقدت جلنة 
ناقشت واعتمدت املواضيع التالية:

االطالع واملوافقة على خطة التدقيق الداخلي لعام 2018.
مناقشة البيانات املالية املرحلية والسنوية للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 مع مراقب احلسابات 

ورفع التوصيات ملجلس اإلدارة.
اإلطالع واملصادقة على تقارير التدقيق الداخلي. 

اعتماد حتديث الئحة الشركة الداخلية.
اعتماد حتديث دليل السياسات وإجراءات اإلدارة املالية.

تلك  ومتابعة  الرقابي  ونظامها  الشركة  إدارات  حول  الداخلي  التدقيق  إدارة  مالحظات  ذلك  يف  مبا 
اإلدارات يف تدارك املالحظات ومدى االلتزام بتعليمات جلنة التدقيق الداخلي.
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تقرير مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية لشركة كاب كورب لالستثمار ش.م.ك )مقفلة(

الكويت يف:  17 مارس 2019

السادة أعضاء مجلس اإلدارة      احملترمني

شركة كاب كورب لالستثمار - ش.م.ك. )مقفلة(

الكويت

كاب كورب لالستثمار ش.م.ك  الداخلية لشركة  الرقابة  أنظمة  لنا، قمنا بفحص  تكليفكم  بناًء على 
)مقفلة( )»الشركة«( املوجودة خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018، حيث مت فحص األنشطة 

التالية: 

أ - االستثمارات املباشرة ومتويل الشركات.
ب - إدارة األصول.

ت-  املالية واحلسابات.
ث-  تقنية املعلومات.

ج-  التسويات.

ح-  املوارد البشرية والشئون اإلدارية.
خ-  الشؤون القانونية )ُمسند جلهة خارجية(.

د-  التدقيق الداخلي.
ذ-  إدارة املخاطر.

ر-  االلتزام ومكافحة غسيل األموال.

ز-  أنشطة املطابقة وااللتزام واحلوكمة

لقد قمنا بفحصنا وفقًا ملتطلبات املادة 6-9 من الكتاب اخلامس عشر »حوكمة الشركات« من الالئحة 
التنفيذية الصادرة عن هيئة أسواق املال الكويتية )»الهيئة«(.

– ش.م.ك. )مقفلة(، فإنكم مسئولون عن  بصفتكم أعضاء مجلس إدارة شركة كاب كورب لالستثمار 
املتوقعة  املنافع  باالعتبار  األخذ  مع  عليها،  واحملافظة  لشركتكم  مناسبة  داخلية  رقابة  أنظمة  وضع 
والتكاليف املتعلقة بوضع تلك األنظمة. إن الهدف من هذا التقرير هو تقدمي تأكيد معقول، وليس 
أية  مقابل  الشركة  موجودات  حلماية  املتبعة  الرقابية  واالجراءات  الضوابط  كفاية  مدى  عن  قاطع، 
خسائر ناجتة عن االستخدام أو التصرف غير املصرح به، وأن املخاطر املتعلقة بالشركة يتم مراقبتها 
وتقييمها بشكل مناسب، وأن املعامالت يتم تنفيذها طبقًا للصالحيات املقررة ويتم تسجيلها بشكل 

مناسب وذلك لتمكينكم من القيام بأعمالكم بحيطة وحذر.

بالرغم من القيود الكامنة يف أي نظام رقابة داخلي إال أن األخطاء واملمارسات اخلاطئة قد حتدث وال 
يتم اكتشافها أو تتبعها يف الوقت املناسب، ومن ثم يجب أخذ جانب احليطة واحلذر عند تطبيق نتائج 
التقييم احلالي للفترات املستقبلية وذلك لوجود مخاطر من أن تصبح اإلجراءات الرقابية غير كافية 

بسبب التغيرات يف الظروف واألوضاع أو تراجع يف درجة االلتزام بتلك االجراءات. 



29

������ ��������
A N N U A L
R E P O R T

2
0
1
8

..����� ���
����� ���
	

2018، فإن  31 ديسمبر  املنتهية يف  السنة  الشركة خالل  إلى طبيعة وحجم عمليات  برأينا، وبالنظر 
أنظمة الرقابة الداخلية التي قمنا بفحصها وفقًا لنطاق الفحص الوارد أعاله متفقًة مع متطلبات 
حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق املال، وذلك باستثناء األمور املبينة يف األجزاء املعنية من هذا 

التقدير، والتي لم يكن لها تأثير هام على سالمة البيانات املالية للشركة. 

وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام ،،،

فاطمة صقر الرشود

                                         سجل مراقبى احلسابات رقم 187 فئة » أ « – الكويت

      معتمد لدى هيئة أسواق املال

0035/EA/2014 سجل رقم      

                            عضو جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية

                                      مقيد بجدول احلراس القضائيني باحملكمة الكلية

Alliance Edge Leading عضو فى                
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية
عن الفترة املالية 01/01/-2018 2018/12/31

السادة / شركة كاب كورب لالستثمار                احملترمني

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد: 
لنا من قبل أعضاء اجلمعية العمومية لشركة كاب كورب لالستثمار ومبوجب  للسلطات املخولة  وفقاً 
النظام األساسي للشركة وتعليمات اجلهات الرقابية ذات الصلة فإن هيئة الرقابة الشرعية تقدم تقريرها 

النهائي عن الفترة 2018/01/01 - 2018/12/31 وهو يتضمن أربعة بنود على النحو التالي :- 

اواًل: أعمال هيئة الرقابة الشرعية : 
العقود  الهياكل االستثمارية وصيغ  والتي اشتملت على فحص  الشرعية بأعمالها  الرقابة  قامت هيئة 
واملنتجات والسياسات واإلجراءات، سواء بشكل مباشر أو بالتنسيق مع إدارة التدقيق الشرعي الداخلي 
تكفي  بأدلة  لتزويدها  ضرورية  اعتبرتها  التي  والتفسيرات  املعلومات  جميع  على  احلصول  أجل  من 
إلعطاء تأكيدات معقولة بأن الشركة لم تخالف أحكام الشريعة اإلسالمية يف ضوء قرارات هيئة الرقابة 

الشرعية واملعايير الشرعية املعتمدة للشركة وقرارات اجلهات الرقابية ذات الصلة . 

ثانيًا: قرارات هيئة الرقابة الشرعية : 
قامت هيئة الرقابة الشرعية للشركة بالرد على جميع استفسارات الشركة وأصدرت عدد )3( قرارات 

وهي على النحو االتي : 
تاريخ اإلصداراملوضوع م
2018/10/09االستثمار يف البنك األهلي املتحد البحريني1.

2018/10/31متويل شراء عقار2.

.3
تقدمي خدمة استشارات مالية لشركة مجموعة األوراق املالية 

التقليدية بخصوص اثبات حالة تقييم األسهم للشركة 
2018/11/08

ثالثًا: السياسات واإلجراءات املعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية: 
لم تقم هيئة الرقابة الشرعية للشركة باعتماد أي سياسات وإجراءات ملنتجات وأنشطة للشركة . 

رابعًا: الرأي النهائي: 
يف رأينا وبعد دراسة جميع اإليضاحات والتأكيدات التي حصلنا عليها فإننا نعتقد : 

أن العقود والعمليات واملعامالت التي أبرمتها الشركة خالل الفترة من 2018/01/01 إلى 
2018/12/31 متت وفقاً ألحكام الشرعية اإلسالمية . 
إن مسئولية إخراج الزكاة تقع على عاتق املساهمني . 

واحلمد هلل رب العاملني ،،

عضو هيئة الرقابة الشرعية   رئيس هيئة الرقابة الشرعية       عضو هيئة الرقابة الشرعية  
      أ.د. عبد العزيز النصار                د. عيسى زكي عيسى                 د. علي أبراهيم الراشد
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تقرير النهائي للتدقيق الشرعي اخلارجي
للفترة املالية املنتهية )2018/01/01 – 2018/12/31م (

إلى اجلمعية العمومية : شركة كاب كورب لالستثمار

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

نطاق العمل:
إلى عقد االرتباط املوقع معكم، فإن نطاق العمل يتحدد يف التأكد من مدى التزام شركة كاب   وفقاُ 
كورب لالستثمار يف تنفيذ العقود واملعامالت طبقاً لقرارات الهيئة الشرعية كما مت بيانها يف القرارات 

األراء واإلرشادات. 

مسؤولية الشركة: 
تقع مسئولية االلتزام بتنفيذ العقود واملعامالت طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية كما مت بيانها من قبل 

الهيئة الشرعية للشركة على اإلدارة التنفيذية . 
مسؤولية شركة التدقيق الشرعي اخلارجي عن البيانات املالية : 

إن مسئوليتنا تنحصر يف إبداء رأي مستقل يف مدى مطابقة معامالت الشركة وانشطتها لقرارات الهيئة 
الشرعية للشركة بعد الفحص و اإلطالع على العقود والعمليات والتنسيق مع اجلهات املسؤولة عن إجراء 

العمليات بجميع طرق التواصل من الزيارات امليدانية واملراسالت وغيرها وفق اجلدول املعد لذلك . 
لقد قمنا باالطالع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية واملدقق الشرعي الداخلي، كما قمنا باالطالع على 
جميع ما يلزم من أجل احلصول على جميع املعلومات والتفسيرات واإلقرارات والزيارات التدقيقية التي 
نعتبرها ضرورية والتي كانت على النحو التالي : متت الزيارة السنوية للشركة بتاريخ 2019/03/26 
وكانت نتائج الزيارة أن زودتنا بأدلة تكفي إلعطاء تأكيد معقول مبدى التزام معامالت الشركة وأنشطتها 
أعمال  بأن  ونعتقد  الهيئة  من  املعتمدة  واملعامالت  للعقود  وتنفيذها  للشركة  الشرعية  الهيئة  بقرارات 

التدقيق التي قمنا بها توفر أساساً مناسباً إلبداء رأينا. 

رأينا: 
إن جميع العقود والعمليات التي يتم فحصها واالطالع عليها والقواعد املرجعية لتلك العقود والعمليات 
متوافقة مع قرارات الهيئة الشرعية للشركة، ولم يتبني لنا أية مخالفات شرعية وفق القواعد املرجعية 

من قبل الهيئة الشرعية للشركة . 

أ. ضـاري ليث العتيقي         
رئيس القطاع الشرعي         
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البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقب احلسابات املستقل
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018  

صفحةاحملتويات
33-35تقرير مراقب احلسابات املستقل

36بيان املركز املالي املجمع
37بيان األرباح أو اخلسائر املجمع

38بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر املجمع
39بيان التغيرات يف حقوق امللكية املجمع

40بيان التدفقات النقدية املجمع
41 -  89إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
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تقرير مراقب احلسابات املستقل 
إلى السادة مساهمي شركة كاب كورب لالستثمار ش.م.ك. )مقفلة(  احملترمني

دولة الكويت 
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة

الرأي 

لقد دققنا البيانات املالية املجمعة لشركة كاب كورب لالستثمار ش.م.ك. )مقفلة( »الشركة األم« وشركتها 
التابعة )يشار إليهم مجتمعني »باملجموعة«( التي تتألف من بيان املركز املالي املجمع كما يف 31 ديسمبر 
2018 وبيان األرباح أو اخلسائر املجمع، بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر املجمع، بيان 
التغيرات يف حقوق امللكية املجمع وبيان التدفقات النقدية املجمع للسنة املالية املنتهية بذلك التاريخ، 

واإليضاحات حول البيانات املالية املجمعة، مبا فيها ملخص السياسات احملاسبية املهمة.

برأينا، إن البيانات املالية املجمعة املرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي املادية، عن املركز املالي 
املجمع للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2018 وعن أدائها املالي املجمع وتدفقاتها النقدية املجمعة للسنة 

املالية املنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية.

أساس الرأي 
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقًا ملعايير التدقيق الدولية. إن مسؤوليتنا مبوجب هذه املعايير مبينة 
مبزيد من التفصيل يف اجلزء اخلاص مبسؤوليات مراقب احلسابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة 
الوارد يف هذا التقرير. إننا مستقلون عن املجموعة وفًقا مليثاق األخالقيات املهنية للمحاسبني املهنيني 
الصادر عن املجلس الدولي ملعايير األخالقيات املهنية للمحاسبني ووفقا للمتطلبات األخالقية املتعلقة 
بتدقيقنا للبيانات املالية املجمعة يف دولة الكويت. وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا 
لتلك املتطلبات وامليثاق املشار إليه أعاله. باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها تعتبر كافية 

ومالئمة لتقدمي أساس ميكننا من إبداء رأينا.

مسؤوليات اإلدارة واملسؤولني عن احلوكمة عن البيانات املالية املجمعة 

إن اإلدارة هي املسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات املالية املجمعة وفقًا للمعايير الدولية 
للتقارير املالية وعن أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة 

تكون خالية من األخطاء املادية بسبب الغش أو اخلطأ. 

عند إعداد البيانات املالية املجمعة، تتولى اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة املجموعة على االستمرار يف 
واستخدام  باالستمرارية  املتعلقة  األمور  عن  ذلك،  انطبق  واإلفصاح، حيثما  مستمر  ككيان  النشاط 
مبدأ االستمرارية احملاسبي ما لم تنوي اإلدارة تصفية املجموعة أو وقف عملياتها أو عندما ال يكون 

لديها بدياًل واقعًيا سوى القيام بذلك. 

يتولى املسؤولون عن احلوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية اخلاصة باملجموعة.
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مسؤوليات مراقب احلسابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة 

إن أهدافنا هي احلصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات املالية املجمعة ككل خالية من 
األخطاء املادية، سواء بسبب الغش أو اخلطأ، وكذلك إصدار تقرير مراقب حسابات يتضمن رأينا. إن 
التأكيد املعقول يعتبر درجة عالية من التأكيد، لكنه ليس ضمانًا على أن التدقيق املنفذ وفقًا ملعايير 
أو  الغش  تنتج األخطاء من  أن  املادي يف حالة وجوده. ميكن  دائمًا اخلطأ  الدولية سُيظِهر  التدقيق 
اخلطأ ويتم اعتبارها مادية، بشكل فردي أو مجمعة، إذا كان متوقًعا أن تؤثر على القرارات االقتصادية 

ملستخدميها والتي يتم اتخاذها بناًء على هذه البيانات املالية املجمعة.

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

• حتديد وتقييم مخاطر األخطاء املادية يف البيانات املالية املجمعة سواًء كانت ناجتة عن الغش أو 
تدقيق  أدلة  على  وكذلك احلصول  املخاطر،  لتلك  املالئمة  التدقيق  إجراءات  وتنفيذ  ووضع  اخلطأ، 
كافية ومناسبة لتقدمي أساس ميكننا من إبداء رأينا.  إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناجت عن 
أو  التواطؤ  يتضمن  قد  الغش  إن  حيث  اخلطأ،  عن  الناجت  ذلك  اكتشاف  عدم  مخاطر  تفوق  الغش 

التزوير أو احلذف املتعمد أو التضليل أو جتاوز الرقابة الداخلية. 

• فهم أدوات الرقابة الداخلية املتعلقة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق املالئمة للظروف ولكن 
ليس بهدف إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة. 

احملاسبية  التقديرات  معقولية  ومدى  املستخدمة  احملاسبية  السياسات  مالءمة  مدى  تقييم   •
واإلفصاحات ذات الصلة املقدمة من قبل اإلدارة.

استنادًا  والقيام،  احملاسبي  االستمرارية  مبدأ  ألساس  اإلدارة  استخدام  مالءمة  مدى  إلى  التوصل   •
أو  باألحداث  متعلق  مادي  شك  هناك  كان  إذا  ما  بتحديد  عليها،  حصلنا  التي  التدقيق  أدلة  إلى 
الظروف والذي ميكن أن يثير شًكا جوهرًيا حول قدرة املجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ 
االستمرارية. ويف حالة التوصل إلى وجود شك مادي، يتوجب علينا أن نلفت االنتباه يف تقرير مراقب 
احلسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة يف البيانات املالية املجمعة أو تعديل رأينا يف حالة عدم مالءمة 
اإلفصاحات. إن استنتاجاتنا تستند إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب 
احلسابات. على الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف املستقبلية يف توقف املجموعة عن 

االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية. 
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ذلك  يف  مبا  فيها  املتضمنة  والبيانات  وهيكلها  املجمعة  املالية  للبيانات  الشامل  العرض  تقييم   •
اإلفصاحات وتقييم ما إذا كانت البيانات املالية املجمعة تعبر عن املعامالت األساسية واألحداث ذات 

الصلة على نحو يحقق العرض العادل.

• احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول املعلومات املالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل 
التوجيهات واإلشراف  إبداء  املالية املجمعة. نحن مسؤولون عن  البيانات  رأي حول  املجموعة إلبداء 

على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة ونتحمل املسؤولية عن رأي التدقيق فقط.

إننا نتواصل مع املسؤولني عن احلوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق املخطط ألعمال التدقيق 
وتوقيتها ونتائج التدقيق اجلوهرية مبا يف ذلك أي أوجه قصور جوهرية يف أدوات الرقابة الداخلية 

التي يتم حتديدها أثناء أعمال التدقيق. 

تقرير حول املتطلبات القانونية واألمور التنظيمية األخرى
برأينا، إن الشركة األم متسك دفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة 
يف تقرير مجلس إدارة الشركة األم فيما يخص البيانات املالية املجمعة متفقة مع ما هو وارد يف تلك 
الدفاتر. كذلك فقد حصلنا على املعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، وأن 
البيانات املالية املجمعة تتضمن املعلومات التي يتطلبها قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، والئحته 
التنفيذيه، وتعديالتها، أو لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم، وتعديالتهما، وأن اجلرد قد 
أجري وفقا لألصول املرعية، وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، فإنه لم يرد لعلمنا وقوع مخالفات 
مادية ألحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، والئحتة التنفيذيه، وتعديالتها، أو لعقد التأسيس 
والنظام األساسي للشركة األم، وتعديالتهما، خالل السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 على وجه 

قد يكون له تأثيرًا ماديا يف نشاط املجموعة أو يف مركزها املالي املجمع.

كذلك، ومن خالل تدقيقنا، لم يرد لعلمنا وقوع مخالفات مادية خالل السنة ألحكام القانون رقم 32 
لسنة 1968 وتعديالته يف شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية واللوائح املتعلقة 
به، أو القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالته 
والئحته التنفيذيه على وجه قد يكون له تأثيرًا ماديا يف نشاط املجموعة أو يف مركزها املالي املجمع.

        

فيصل صقر الصقر        
مراقب حسابات مرخص رقم 172 فئة »أ«     

BDO النصف وشركاه        
الكويت يف: 11 مارس 2019        
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بيان املركز املالي املجمع كما يف 31 ديسمبر 2018
20182017

دينار كويتيدينار كويتيإيضاحات

املوجودات 
53,940,1131,404,136النقد والنقد املعادل

63,086,7432,482,279استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح  أو اخلسائر

7155,4833,483,148ذمم مرابحات و وكاالت مدينة

8439,444496,818أرصدة مدينة أخرى

98,538,4478,772,715استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

10179,879176,437استثمار فى شركة زميلة

23,067221ممتلكات ومعدات

16,363,17616,815,754مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات

11105,859215,230أرصدة دائنة اخرى

12514,350456,474مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

620,209671,704مجموع املطلوبات

حقوق امللكية 
1320,000,00020,000,000رأس املال

14104,304104,304إحتياطي إجباري

9397,675678,367إحتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

3,2543,254إحتياطي ترجمة عملة أجنبية

)4,641,875()4,762,266(خسائر متراكمة 

15,742,96716,144,050مجموع حقوق امللكية

16,363,17616,815,754مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

إن االيضاحات املرفقة على الصفحات من 41 إلى 89 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

يوسف عيسى احلساويحمد عبدالعزيز الشايع

نائب رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي
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بيان األرباح أو اخلسائر املجمع للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018

20182017

دينار كويتيدينار كويتيإيضاحات

اإليرادات 
53,42692,450إيرادات عمليات التمويل

10,25310,792 إيرادات مرابحة

ربح غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
اخلسائر

200,14693,005

220,284274,745ربح من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر 

1027,14925,440حصة املجموعة من نتائج أعمال شركة زميلة 

17284,830475,003أتعاب وعموالت

18192,781262,571إيرادات توزيعات أرباح 

44,15726,910رد مخصص انخفاض قيمة مرابحات و وكاالت مدينة

15,864)9,278(فروقات ترجمة عملة أجنبية

2,6464,435إيرادات أخرى

1,026,3941,281,215مجموع اإليرادات

املصاريف 
)994,982()1,001,685(19مصاريف عمومية وإدارية

24,709286,233صايف ربح السنة قبل الزكاة

)500(-الزكاة

24,709285,733صايف ربح السنة

200.121.43ربحية السهم األساسية )فلس(

إن االيضاحات املرفقة على الصفحات من 41 إلى 89 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر املجمع للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018

20182017
دينار كويتيدينار كويتي

24,709285,733صايف ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر 
بنود ميكن إعادة تصنيفها الحقًا ضمن بيان األرباح أو 

اخلسائر املجمع:
50,605-التغير يف القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع

بنود ال ميكن إعادة تصنيفها الحقًا ضمن بيان األرباح أو 
اخلسائر املجمع:

التغير يف القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر 

)425,792()660,704(

)610,099()425,792(مجموع اخلسارة الشاملة األخرى للسنة

)324,366()401,083(إجمالي اخلسارة الشاملة للسنة

إن االيضاحات املرفقة على الصفحات من 41 إلى 89 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
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يف 31 ديسمبر 2018
جمع للسنة املنتهية 

حقوق امللكية امل
يف 

بيان التغيرات 

س املال
رأ

حتياطي 
إ

جباري
إ

يف
حتياطي التغير 

إ
 

القيمة العادلة

حتياطي القيمة 
إ

خالل 
العادلة من 

خر
خل الشامل اآل

الد

حتياطي 
إ

جمة عملة 
تر

جنبية
أ

خسائر 

متراكمة

جموع
م

 

حقوق امللكية

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي

صيد كما يف 1 يناير 2017
الر

20,000,000
104,304

1,288,466
-

3,254
)4,927,608(

16,468,416

صايف ربح السنة
-

-
-

-
-

285,733
285,733

دخل / )خسارة( شاملة أخرى للسنة
-

-
50,605

)660,704(
-

-
)610,099(

خلسارة( الشاملة 
إجمالي الدخل / )ا

للسنة
-

-
50,605

)660,704(
-

285,733
)324,366(

أثر تطبيق املعيار الدولي للتقارير 
املالية رقم )9 (

-
-

)1,339,071(
1,339,071

-
-

-

يف 31 ديسمبر 2017
صيد كما 

الر
20,000,000

104,304
-

678,367
3,254

)4,641,875(
16,144,050

صيد كما يف 1 يناير 2018
الر

20,000,000
104,304

-
678,367

3,254
)4,641,875(

16,144,050

صايف ربح السنة
-

-
-

-
-

24,709
24,709

خسارة شاملة أخرى للسنة
-

-
-

)425,792(
-

-
)425,792(

خلسارة( / الدخل الشامل 
إجمالي )ا

للسنة
-

-
-

)425,792(
-

24,709
)401,083(

حملول إلى بند خسائر متراكمة من 
ا

استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر

-
-

-
145,100

-
)145,100(

-

يف 31 ديسمبر 2018
صيد كما 

الر
20,000,000

104,304
-

397,675
3,254

)4,762,266(
15,742,967

صفحات من 41 إلى 89  تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
ضاحات املرفقة على ال

 إن االي
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بيان التدفقات النقدية املجمع للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018
20182017

دينار كويتيدينار كويتي
األنشطة التشغيلية

24,709286,233صايف ربح السنة قبل الزكاة 

تعديالت لـ:
6,6541,843اإلستهالك

)93,005()200,146(ربح غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

)25,440()27,149(حصة املجموعه من نتائج أعمال شركة زميلة 

)26,910()44,157(رد مخصص انخفاض قيمة مرابحات و وكاالت مدينة

)10,792()10,253(إيرادات مرابحة

)262,571()192,781(إيرادات توزيعات أرباح

57,87658,176مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

)385,247()72,466(

التغيرات فى رأس املال العامل:
)72,025()404,318(استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

)335,616()164,714(أرصدة مدينة أخرى

82,623)109,371(أرصدة دائنة أخرى

)397,484()1,063,650( النقد املستخدم يف العمليات 

)14,060(-مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة

)411,544()1,063,650(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية

-)29,500(ممتلكات ومعدات

3,382,0751,042,341ذمم مرابحات و وكاالت مدينة 

)153,740(-استثمارات متاحة للبيع

-30,564استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

192,781262,571إيرادات توزيعات أرباح مستلمة

23,70744,800توزيعات مستلمة من شركة زميلة

3,599,6271,195,972صايف النقد من األنشطة اإلستثمارية

2,535,977784,428صايف الزيادة يف النقد والنقد املعادل

1,404,136619,708النقد والنقد املعادل يف بداية السنة

3,940,1131,404,136النقد والنقد املعادل يف نهاية السنة )ايضاح 5(

إن االيضاحات املرفقة على الصفحات من 41 إلى 89 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018

1. معلومات عامة
رقم  التأسيس  عقد  األم«( مبوجب  )مقفلة()»الشركة  لإلستثمار ش.م.ك.  كورب  كاب  تأسست شركة 
3182 جلد1 بتاريخ 22 أبريل 2008، وقد مت إعالن قيام الشركة نهائياً يف اجلمعية التأسيسية للشركة 
األم بتاريخ 28 ابريل 2008. ان آخر تعديل مت التأشير به يف السجل التجاري كان بتاريخ 7 مارس 2016 
وذلك لتعديل املادة 5 من عقد التأسيس واملادة 24 من النظام األساسي للشركة األم لتشمل إضافة 
نشاط جديد وهو »مراقب استثمار«. إن الشركة األم مسجلة لدى بنك الكويت املركزي كشركة إستثمارية 

وهي خاضعة إلشراف هيئة أسواق املال.
األنشطة  وتتمثل  السمحاء،  اإلسالمية  الشريعة  ألحكام  وفقاً  الرئيسية  أنشطتها  األم  الشركة  متارس 

الرئيسية لها يف اآلتي:
أ( االستثمار يف القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات االقتصادية وذلك من 
خالل املساهمة يف تأسيس الشركات املتخصصة أو شراء أسهم وصكوك هذه الشركات يف مختلف 

القطاعات.
ب( إدارة أموال املؤسسات العامة واخلاصة واستثمار هذه األموال يف مختلف القطاعات االقتصادية مبا 

فيها إدارة    احملافظ املالية والعقارية.
املتعلقة  املشاريع  ودراسة  والتقييمية  واإلقتصادية  الفنية  واإلستشارات  الدراسات  وإعداد  تقدمي  جـ( 

باالستثمار وإعداد الدراسات الالزمة للمؤسسات والشركات.
د( الوساطه يف عمليات التمويل.

والهيئات  الشركات  تصدرها  التي  للصكوك  االصدار  مديري  بوظائف  اخلاصة  باألعمال  القيام  هـ( 
وغيرها من األشخاص القانونية اخلاصة والعامة ووظائف أمناء اإلستثمار.

و( التمويل والوساطه يف عمليات التجارة الدولية.
مع  التمويل  منح  يف  املالية  السالمة  أصول  مراعاة  مع  القطاعات  مختلف  يف  للغير  التمويل  منح  ز( 

احملافظة على استمرارية السالمة للمركز املالي للشركة األم.
الكويت وخارجها حلساب  داخل  الثمينة  املعادن  األجنبي وسوق  القطع  واملتاجرة يف سوق  التعامل  ح( 

الشركة األم فقط.
ط( القيام بالعمليات اخلاصة بتداول األوراق املالية من شراء وبيع أسهم وصكوك الشركات والهيئات 

احلكومية احمللية والدولية.
ي( القيام بكافة اخلدمات التي تساعد على تطوير وتدعيم قدرة السوق املالي والنقدي يف الكويت وتلبية 

حاجاته.
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ك( تعبئة املوارد للتمويل باإلجارة وأن ترتب عمليات متويل جماعي لإلجارة وخاصة للمؤسسات الصغيرة 
واملتوسطة وال يجوز لها قبول الودائع.

ل( استثمار أموالها يف مختلف أوجه االستثمار التي يقرها بنك الكويت املركزي وبصفة رئيسية التمويل 
بأسلوب اإلجارة ملا يتطلبه ذلك من متلك األصول املنقولة وغير املنقولة وتأجيرها وال يتضمن ذلك 

متويل شراء السلع االستهالكية.
م( متلك حقوق امللكية الصناعية وبراءات االختراع والعالمات التجارية والصناعية والرسومات التجارية 

وحقوق امللكية األدبية والفكرية املتعلقة بالبرامج واملؤلفات واستغاللها وتأجيرها للجهات األخرى.
الغير وطرح وحداتها لالكتتاب والقيام بوظيفة أمني  ن( انشاء صناديق االستثمار حلسابها وحلساب 
للقوانني  التأجيرية يف الداخل واخلارج طبقاً  االستثمار أو مدير االستثمار للصناديق االستثمارية 

والقرارات السارية يف الدولة.
س( مراقب استثمار.

ع( إدارة احملافظ املالية واستثمار وتنمية األموال يف العمليات التأجيرية حلسابها وحلساب الغير طبقاً 
للقوانني والقرارات السارية يف الدولة.

ويكون للشركة األم مباشرة األعمال السابق ذكرها يف دولة الكويت ويف اخلارج بصفة أصيلة أو بالوكالة 
شبيهه  اعماالً  تزاول  التي  الهيئات  بأي وجه مع  أو تشترك  لها مصلحة  يكون  ان  األم  للشركة  ويجوز 
بأعمالها والتي قد تساعدها على حتقيق أغراضها يف دولة الكويت او فى اخلارج ولها أن تنشىء أو 

تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها على ان يكون ذلك وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.

إن عنوان املكتب املسجل للشركة األم هو ص.ب 994 الصفاة 13010 دولة الكويت.

مت التصريح بإصدار البيانات املالية املجمعة لشركة كاب كورب لإلستثمار ش.م.ك.)مقفلة( وشركتها 
التابعة )املجموعة( للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 من قبل مجلس إدارة الشركة األم بتاريخ 11 
مارس 2019 وهي خاضعة ملوافقة اجلمعية العامة السنوية ملساهمي الشركة األم. إن مساهمي الشركة 
األم لهم احلق يف تعديل هذه البيانات املالية املجمعة يف اجلمعية العامة السنوية ملساهمي الشركة األم. 
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2. تطبيق معايير دولية جديدة ومعدلة للمعايير الدولية للتقارير املالية
أ( معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة سارية من 1 يناير 2018

إن السياسات احملاسبية املطبقة من قبل املجموعة مماثلة لتلك املطبقة يف السنة السابقة باستثناء التغيرات 
الناجتة عن تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية كما يف 1 يناير 2018:

تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية 2: تصنيف وقياس معامالت السداد على أساس األسهم
تسري هذه التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2018. تتناول هذه التعديالت 

ثالثة جوانب رئيسية كما يلي:

- تأثيرات شروط االستحقاق على قياس التسويات النقدية ملعامالت السداد على أساس األسهم.
- تصنيف معامالت السداد على أساس األسهم مع خصائص التسوية بالصايف لاللتزامات الضريبية 

احملتجزة.
- احملاسبة حيث أن تعديل بنود وشروط معامالت السداد على أساس األسهم يغير تصنيفها من تسوية 

نقدية إلى تسوية حقوق ملكية.
لم يكن لتطبيق تلك التعديالت أي تأثير مادي على املجموعة.

تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية 4:عقود التأمني )تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 9: 
األدوات املالية(

تسري هذه التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2018. تتناول هذه التعديالت 
املخاوف الناشئة عن تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 9 )األدوات املالية( اجلديد قبل تطبيق املعيار 
الدولي للتقارير املالية 17 والذي يحل محل املعيار الدولي للتقارير املالية 4. تقدم التعديالت خيارين 
للمنشئات التي تصدر عقود التأمني: إعفاء مؤقت من تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 9 وطريقة 

التراكب.
لم يكن لتطبيق تلك التعديالت أي تأثير مادي على املجموعة.

املعيار الدولي للتقارير املالية 15: إيرادات من عقود مع عمالء
يسري املعيار على الفترات السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2018، ويحدد إطار عمل شامل لتحديد 
ما إذا كان يتوجب اإلعتراف باإليراد ومبلغ وتوقيت اإلعتراف باإليراد. يحل هذا املعيار محل املعايير 

والتفسيرات احلالية التالية يف تاريخ سريانه: 
- معيار احملاسبة الدولي 18: اإليرادات. 

- معيار احملاسبة الدولي 11: عقود اإلنشاء. 
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- تفسير جلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية 13: برامج والء العمالء.
- تفسير جلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية 15: اتفاقيات بناء العقارات. 

- تفسير جلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية 18: حتويالت املوجودات من العمالء.
- تفسير جلنة التفسيرات الدائمة 31: اإليرادات – معامالت املقايضة التي تشمل خدمات الدعاية.

يرجى الرجوع إلى إيضاح )2 – جـ( حول التطبيق املبدئي للمعيار الدولي للتقارير املالية 15.

تفسير جلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية 22: العمليات بالعمالت األجنبية والدفعة املقدمة
يسري التفسير على الفترات السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2018 ويوضح أنه من أجل حتديد سعر 
الصرف الفوري الستخدامه يف االعتراف املبدئي باملوجودات أو املصروفات أو اإليرادات ذات الصلة 
)أو جزء منها( عند عدم االعتراف باملوجودات أو املطلوبات غير النقدية املتعلقة بالدفعة املقدمة، فإن 
تاريخ املعاملة هو التاريخ الذي تعترف فيه املنشأة بشكل مبدئي باملوجودات أو املطلوبات غير النقدية 
الناجتة عن الدفعة املقدمة. إذا كان هناك دفعات أو حتصيالت مقدما متعددة، فإنه يجب على املنشأة 

أن حتدد تاريخ املعامالت لكل دفعة أو حتصيل دفعة مقدمة.
لم يكن لتلك التفسيرات أي تأثير مادي على املجموعة.

التعديالت على معيار احملاسبة الدولي 40: العقارات االستثمارية -  حتويالت العقارات االستثمارية
تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2018، والتي توضح متى يجب على 
املنشأة حتويل العقار، مبا يف ذلك العقارات قيد اإلنشاء أو التطوير، إلى أو من عقارات استثمارية. تنص 
التعديالت على أن التغير يف االستخدام يتم عندما يستويف العقار، أو يتوقف عن استيفاء، تعريف العقار 
االستثماري مع وجود دليل على التغير يف االستخدام. إن مجرد التغيير يف نية اإلدارة الستخدام العقار 

ال يُعد دلياًل على التغير يف االستخدام. 
لم يكن لتطبيق تلك التعديالت أي تأثير مادي على املجموعة.
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أ( معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة سارية من 1 يناير 2018 )تتمة(
التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية دورة 2014-2016:

التعديالت على معيار احملاسبة الدولي 28: االستثمار يف شركات زميلة ومشاريع مشتركة
يجب تطبيق التعديالت بأثر رجعي وتسري من 1 يناير 2018 مع السماح بالتطبيق املبكر.

توضح التعديالت ما يلي:
أ( إن املنشأة التي تعتبر منشأة رأس مال مشترك أو غيرها من املنشآت املؤهلة قد تلجأ، عند االعتراف 
واملشاريع  الزميلة  الشركات  استثماراتها يف  إلى قياس  استثمار على حدة،  األولي على أساس كل 

املشتركة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر.
ب( إذا كانت منشأة ال متثل بحد ذاتها منشأة استثمارية متتلك حصة يف شركة زميلة استثمارية أو 
مشروع مشترك استثماري، يجوز لها، عند تطبيق طريقة حقوق امللكية، أن تختار اإلبقاء على القياس 
بالقيمة العادلة الذي تطبقه تلك الشركة الزميلة االستثمارية أو املشروع املشترك االستثماري على 
حصص الشركة  الزميلة االستثمارية أو املشروع املشترك االستثماري يف الشركات التابعة. ويتم هذا 
االختيار بشكل منفصل لكل شركة زميلة استثمارية أو مشروع مشترك استثماري يف آخر تاريخ 1( 
يتم فيه االعتراف املبدئي بالشركة  الزميلة االستثمارية أو املشروع املشترك االستثماري، 2( تصبح 
فيه الشركة الزميلة أو املشروع املشترك منشأة استثمارية، 3( تصبح فيه الشركة الزميلة االستثمارية 

أو املشروع املشترك االستثماري شركة أم للمرة األولى.
لم يكن لتطبيق تلك التعديالت أي تأثير مادي على املجموعة.

ب( معايير وتفسيرات صادرة لكنها غير سارية 
مت إصدار املعايير اجلديدة واملعدلة التالية من قبل مجلس معايير احملاسبة الدولية لكنها غير سارية 

بعد ولم يتم تطبيقها من قبل املجموعة: 

املعيار الدولي للتقارير املالية 16: التأجير
سوف يسري هذا املعيار على الفترات السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2019. وسوف يحل هذا 
املعيار محل معيار احملاسبة الدولي رقم 17 »التأجير« حيث سوف يتطلب من املستأجرين إثبات جميع 
عقود التأجير يف بيان املركز املالي املجمع بطريقة مماثلة لعقود التأجير التمويلي وفقا ملعيار احملاسبة 
األجل.  التأجير قصيرة  القيمة وعقود  املنخفضة  للموجودات  استثناءات محدودة  مع   17 رقم  الدولي 
كما يف تاريخ بدء عقد التأجير سيعترف املستأجر بالتزام سداد دفعات اإليجار وأصل ميثل احلق يف 
استخدام األصل املعني خالل فترة التأجير. إن املعيار اجلديد ال يغير بشكل جوهري محاسبة التأجير 
للمؤجرين. يسمح بالتطبيق املبكر شريطة تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 15 يف نفس التاريخ.
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تقوم املجموعة حالياً بتقييم تأثير املعيار الدولي للتقارير املالية 16 وتخطط لتطبيق املعيار اجلديد يف 
تاريخ السريان املطلوب.

املعيار الدولي للتقارير املالية 17: عقود التأمني
سوف يسري هذا املعيار على الفترات السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2021، ويحل محل املعيار 
الدولي للتقارير املالية 4: عقود التأمني. ينطبق املعيار اجلديد على كافة أنواع عقود التأمني، بغض 
النظر عن نوع املنشآت املصدرة لها، كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات املالية ذات خصائص 

املشاركة االختيارية. إن جوهر املعيار الدولي للتقارير املالية 17 هو النموذج العام، مضافاً إليه:
- تطبيق خاص للعقود ذات خصائص املشاركة االختيارية املباشرة )طريقة األتعاب املتغيرة(.

- أسلوب مبسط )طريقة التخصيص املتميز( بشكل رئيسي للعقود ذات الفترات القصيرة.
 ال يتوقع أن يكون لهذا املعيار أي تأثير مادي على املجموعة.

تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )9(: مزايا الدفع مقدمًا مع التعويض السلبي
إن التعديالت يجب تطبيقها بأثر رجعي وتسري اعتباراً من 1 يناير 2019 مع السماح بالتطبيق املبكر. 
وفقاً للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9، ميكن قياس أداة الدين بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة 
التعاقدية فقط  النقدية  التدفقات  تكون  أن  املجمع، شريطة  الشامل اآلخر  والدخل  الدخل  من خالل 
مدفوعات للمبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم )معايير مدفوعات املبالغ األصلية وفوائدها( 
واالحتفاظ باألداة ضمن منوذج األعمال املناسب لغرض التصنيف. توضح التعديالت على املعيار الدولي 
للتقارير املالية رقم 9 أن األصل املالي يجتاز اختبار معايير مدفوعات املبالغ األصلية وفوائدها بغض 
النظر عن أي حدث أو ظرف قد يؤدي إلى اإلنهاء املبكر للعقد وبغض النظر عن أي طرف يدفع أو يستلم 

تعويضات معقولة عن اإلنهاء املبكر للعقد. 
ال يتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي تأثير مادي على املجموعة.
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تعديالت على معيار احملاسبة الدولي )28(: االستثمارات طويلة األجل يف الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة
إن التعديالت يجب تطبيقها بأثر رجعي وتسري اعتباراً من 1 يناير 2019 مع السماح بالتطبيق املبكر. 
توضح التعديالت أن املنشأة تطبق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9 على االستثمارات طويلة األجل 
يف الشركة الزميلة أو املشروع املشترك التي ال تنطبق عليها طريقة حقوق امللكية، ولكن التي يف جوهرها 
تشكل جزء من صايف االستثمار يف الشركة الزميلة أو مشروع مشترك )استثمارات طويلة األجل(. ويعتبر 
هذا التصنيف مناسباً ألنه يعني ضمناً أن منوذج اخلسائر االئتمانية املتوقعة يف املعيار الدولي للتقارير 

املالية 9 ينطبق على تلك االستثمارات طويلة األجل.

كما أوضحت التعديالت أنه عند تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 9 ال تأخذ املنشأة يف االعتبار 
أي خسائر للشركة الزميلة أو املشروع املشترك، أو خسائر انخفاض يف القيمة على صايف االستثمار 
واحملققة كتسويات لصايف االستثمار يف الشركة الزميلة أو املشروع املشترك نتيجة تطبيق معيار احملاسبة 

الدولي 28: االستثمارات يف الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة.
ال يتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي تأثير مادي على املجموعة.

التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية دورة 2017-2015 )صادرة يف ديسمبر 2017(:
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )3( – دمج األعمال

تطبق التعديالت على دمج األعمال التي يكون تاريخ االستحواذ لها يف أو بعد الفترة املالية السنوية التي 
تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2019 مع السماح بالتطبيق املبكر. توضح التعديالت أن اكتساب السيطرة على 
أعمال والتي هي عمليات مشتركة، فإنها متثل دمج األعمال على مراحل تتضمن قياس االستثمارات 
اململوكة سابقا يف موجودات ومطلوبات العمليات املشتركة بالقيمة العادلة. وللقيام بذلك، يقوم املشتري 

بقياس حصص ملكيته اململوكة سابقاً يف العمليات املشتركة.

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )11( – الترتيبات املشتركة
تطبق التعديالت على املعامالت التي حتصل فيها على سيطرة مشتركة يف أو بعد الفترة املالية السنوية 
التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2019 مع السماح بالتطبيق املبكر. إن أي طرف يشارك يف عملية مشتركة 
ولكنه ال ميلك سيطرة مشتركة، قد يحصل على سيطرة مشتركة للعمليات املشتركة والتي تشكل نشاط 
العمليات املشتركة فيها أعمال ضمن تعريف املعيار الدولي للتقارير املالية 3. توضح التعديالت عدم 

قياس احلصص اململوكة سابقاً يف العمليات املشتركة.
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معيار احملاسبة الدولي )23( – تكاليف االقتراض 
السماح  مع   2019 يناير   1 بعد  أو  يف  تبدأ  التي  السنوية  الفترات  على  التعديالت  هذه  تسري  سوف 
بالتطبيق املبكر. توضح التعديالت أن املجموعة تعامل أي قروض متت يف األساس لتطوير أصل مؤهل 
كجزء من القروض العامة عندما تكون كل األنشطة الضرورية لتجهيز األصل لالستخدام أو البيع املزمع 
له كاملة. تطبق املجموعة تلك التعديالت على تكاليف االقتراض املتكبدة يف أو بعد الفترة املالية السنوية 

التي تطبق فيها الشركة تلك التعديالت للمرة األولى. 

ال يتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي تأثير مادي على املجموعة.

ج( تطبيق املعايير اجلديدة والسارية من 1 يناير 2018

املعيار الدولي للتقارير املالية 15: إيرادات العقود مع عمالء 
يقدم املعيار الدولي للتقارير املالية 15 إطار عمل شاماًل لتحديد إمكانية حتقق اإليرادات وحجم 
وتوقيت حتققها. كما يحل محل معيار احملاسبة الدولي 18: »اإليرادات« ومعيار احملاسبة الدولي 
  SIC 31. و IFRIC 18 و IFRIC 15 و IFRIC  1311: »عقود اإلنشاء« والتفسيرات ذات الصلة و

لم ينتج عن تطبيق املجموعة للمعيار الدولي للتقارير املالية 15 يف 1 يناير 2018 أي تأثير مادي على 
البيانات املالية املجمعة  للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2017 والبيانات املالية املجمعة للسنة املنتهية 

فى 31 ديسمبر 2018.
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3. السياسات احملاسبية املهمة 
3.1 بيان االلتزام

مت إعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية IFRS، الصادرة عن 
مجلس معايير احملاسبة الدولية IASB، والتفسيرات الصادرة عن جلنة تفسير املعايير الدولية للتقارير 

املالية IFRIC، وقانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016 والئحته التنفيذية، وتعديالتهما.

3.2 أساس اإلعداد 

مت إعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية  IFRS  كما مت تعديلها 
املركزي  الكويت  بنك  عليها  يشرف  التي  املالية  للمؤسسات  الكويت  دولة  قبل حكومة  من  لالستخدام 
وهيئة أسواق املال. وتتطلب هذه اللوائح تطبيق كافة املعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة عن مجلس 
معايير احملاسبة الدولية باستثناء متطلبات القياس واألفصاح فيما يتعلق باخلسائر اإلئتمانية املتوقعة 
ضمن املعيار الدولي للتقارير املالية 9: األدوات املالية. إن مخصصات خسائر اإلئتمان على التسهيالت 
اإلئتمانية هي أعلى من خسائر اإلئتمان طبقا للمعيار الدولي للتقارير املالية 9 واحملددة طبقا لقواعد 
البنك املركزي واملخصصات طبقا لقواعد بنك الكويت املركزي اخلاصة بتصنيف التسهيالت اإلئتمانية 
و آلية حساب مخصصاتها. لذلك فقد مت االستمرار يف تطبيق متطلبات بنك الكويت املركزي اخلاصة 
النقدية حيث  النقدية و0.5 % للتسهيالت غير  1 % للتسهيالت  العام وهو  باحلد األدنى للمخصص 
املتوقعة.  االئتمان  احتساب خسائر  املبسطة يف  املنهجية  النسب ضمن  املجموعة هذة  إدارة  اعتمدت 
تطبق هذه املعدالت على صايف الزيادة يف التسهيالت بعد طرح فئات ضمانات مقيدة محددة خالل فترة 

البيانات املالية املجمعة.

إن إعداد البيانات املالية املجمعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية تتطلب استخدام بعض التقديرات 
احملاسبية  السياسات  تطبيق  يف  األحكام  اتخاذ  املجموعة  إدارة  من  يتطلب  كما  املهمة،  احملاسبية 
البيانات  أعداد  اتخاذها يف  التي مت  الهامة  والتقديرات  األحكام   4 رقم  اإليضاح  يتضمن  للمجموعة، 

املالية املجمعة وتأثيرها.

مت عرض هذه البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي وهو عملة التشغيل والعرض للمجموعة، وقد 
مت إعدادها على أساس مبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا إعادة القياس بالقيمة العادلة لالستثمارات 
بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح أو اخلسائر واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر. تستند التكلفة التاريخية بشكل عام على القيمة العادلة للمقابل املقدم لتبادل السلع واخلدمات 

واألدوات املالية.
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القيمة العادلة هي السعر الذي يتم احلصول عليه لبيع أصل أو السعر الذي يتم دفعه لنقل التزام يف 
معاملة نظامية بني املشاركني يف السوق بتاريخ القياس. تأخذ املجموعة عند قياس القيمة العادلة يف 
تلك اخلصائص يف  يأخذون  السوق  املشاركني يف  كان  االلتزام يف حال  أو  األصل  االعتبار خصائص 
االعتبار عند تسعير األصل أو االلتزام بتاريخ القياس. تشتمل اخلصائص اخلاصة باألصل على حالة 
األصل وموقعة والقيود املفروضة على بيعه أو استخدامه. تتضمن السياسة احملاسبية رقم 3.5 أسس 
)ز(   23 رقم  اإليضاح  ويتضمن  القياس،  عملية  إليها  تستند  التي  واالعتبارات  العادلة  القيمة  قياس 

قياسات القيمة العادلة وفقاً للمستويات من 1 إلى 3 وشرحاً بها.

اختارت املجموعة تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9 »األدوات املالية« وفقاً لنسخته الصادرة قي 
يوليو 2014، حيث ان السياسات احملاسبية اجلديدة التي يتطلبها هذا املعيار تعطي بيانات اكثر موثوقية 
النقدية  بالتدفقات  املتعلقة  التأكد  عدم  وظروف  والتوقيت  املبالغ  تقييم  للمستخدمني يف  وذات صلة 
»األدوات   9 رقم  املالية  للتقارير  الدولي  املعيار  بتطبيق  االنتقالية اخلاصة  لألحكام  ووفقاً  املستقبلية. 
املالية« فإنه لم يتم إعادة تعديل وعرض أرقام املقارنة، وعليه فلم يتم تقدمي بيان مركز مالي إضايف يف 
أبكر فترة للسنة املقارنة.  بدءاً من 1 أكتوبر 2017 قامت املجموعة بتصنيف األدوات املالية التي كانت 

تعترف بها يف بيان املركز املالي يف فئات القياس التالية: 

أ( األدوات املالية التي سيتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة هي: 
   - االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر.

   - االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

ب( األدوات املالية التي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة.
     إن التصنيف املشار إليه أعاله يعتمد على منوذج األعمال املستخدم من قبل املجموعة يف إدارة  

     االصول املالية والشروط واألحكام التعاقدية للتدفقات النقدية من هذه األدوات.
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3.3 عرض املوجودات واملطلوبات يف بيان املركز املالي

التمويل واالستثمار تقتضي تصنيف املوجودات  ان طبيعة نشاط املجموعة كمنشأة مؤسسة الغراض 
الصلة  وثيقة  معلومات  يوفر  العرض  هذا  ان  االدارة  تعتقد  حيث  تنازلياً،  لسيولتها  وفقا  واملطلوبات 
توفير  واملطلوبات  املوجودات  عرض  يف  الطريقة  هذه  تستلزم   . موثوقية  واكثر  املجموعة  بنشاطات 
معلومات أخرى حول استحقاقات كل من املوجودات املالية واملطلوبات املالية خارج بيان املركز املالي 
املجمع يف اإليضاحات حول البيانات املالية املجمعة. تقوم املجموعة بتوفير هذه املعلومات استناداً الى 

طول الفترة التعاقدية املتبقية كما بتاريخ البيانات املالية املجمعة .

تتضمن املوجودات املالية للمجموعة بشكل رئيسي من النقد والنقد املعادل وإستثمارات بالقيمة العادلة 
بالقيمة  واستثمارات  أخرى  مدينة  وأرصدة  وكاالت  و  مرابحات  وذمم  اخلسائر  أو  األرباح  من خالل 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .

تتضمن املطلوبات املالية للمجموعة بشكل رئيسي من أرصده دائنة أخرى ومخصص مكافأة نهاية خدمة 
املوظفني.

تعرض املجموعة املبالغ املتوقع استعادتها للموجودات أو تسديدها فيما يتعلق باملطلوبات بحد أدنى يف 
االيضاحات ضمن موجودات ومطلوبات تستحق خالل سنة من تاريخ التقرير املالي وتلك التي تستحق خالل 

فترة تطول عن سنة من تاريخ التقرير املالي معروضة وفقاً لفترات زمنية محددة )إيضاح رقم 23 هـ (.

3.4 أساس التجميع

تشتمل البيانات املالية املجمعة على البيانات املالية للشركة األم وشركتها التابعة كما يف 31 ديسمبر 
2018 )انظر أدناه(. أن تاريخ البيانات املالية للشركة التابعة هو 31 ديسمبر.

عندما يكون للشركة األم السيطرة على شركة مستثمر فيها، فإنه يتم تصنيفها على أنها شركة تابعة. 
بالكامل:  التالية  الثالثة  العناصر  لديها  توفرت  إذا  فيها  املستثمر  الشركة  على  األم  الشركة  تسيطر 
السيطرة على الشركة املستثمر فيها، والتعرض أو احلق يف العوائد املتغيرة للشركة املستثمر فيها، وقدرة 
يتم إعادة تقييم السيطرة عندما  املتغيرة.  العوائد  للتأثير على هذه  املستثمر على استخدام سيطرته 

تشير احلقائق والظروف إلى احتمالية حدوث تغير يف أي من عناصر السيطرة هذه. 

توجيه األنشطة  الفعلية على  القدرة  األم فيها  للشركة  يكون  التي  الفعلية يف احلاالت  السيطرة  تنشأ 
ذات الصلة للشركة املستثمر فيها دون أن يكون لديها غالبية حقوق التصويت. عند حتديد ما إذا كانت 
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السيطرة الفعلية موجودة أم ال، تأخذ الشركة األم يف االعتبار كافة احلقائق والظروف ذات الصلة مبا 
يف ذلك ما يلي:  

حقوق  لديها  التي  األخرى  األطراف  وتوزيع  حجم  إلى  بالنسبة  األم  الشركة  تصويت  حقوق  حجم   -
تصويت. 

- حقوق التصويت احملتملة اجلوهرية التي متلكها الشركة واألطراف األخرى.
- الترتيبات التعاقدية األخرى.

- النماذج التاريخية يف حضور التصويت. 

تدرج البيانات املالية للشركات التابعة يف البيانات املالية املجمعة من تاريخ بدء السيطرة الفعلية حتى 
تاريخ انتهاء هذه السيطرة. يتم جتميع البيانات املالية للشركات التابعة على أساس كل بند من خالل 
إضافة البنود املتشابهة للموجودات واملطلوبات والدخل واملصروفات. عند التجميع يتم استبعاد األرصدة 
بني  احملققة  غير  واخلسائر  واألرباح  اخلسائر  أو  األرباح  فيها  بالكامل مبا  الشركات  بني  واملعامالت 
الشركات. يتم تعديل املبالغ الواردة يف البيانات املالية للشركات التابعة، حيثما كان ذلك ضروريا، لضمان 

توافقها مع السياسات احملاسبية التي تطبقها املجموعة.

يتم حتديد احلصص غير املسيطرة يف صايف موجودات الشركات التابعة املجمعة بشكل منفصل عن 
احلقوق يف  تلك  مبلغ  من  املسيطرة  غير  تتكون احلصص  الشركات.  هذه  املجموعة يف  ملكية  حقوق 
تاريخ الدمج الفعلي لألعمال واحلصة غير املسيطرة للمنشأة يف التغيرات يف حقوق امللكية منذ تاريخ 
الدمج. إن اخلسائر ضمن شركة تابعة تعود إلى احلصص غير املسيطرة حتى إذا أدى ذلك إلى عجز 

يف الرصيد. 
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3.4 اساس التجميع )تتمة(
إن التغيرات يف حصص ملكية املجموعة يف الشركات التابعة التي ال ينتج عنها فقدان السيطرة على هذه 
الشركات يتم احملاسبة عنها كمعامالت حقوق ملكية. بالنسبة للمشتريات من احلصص غير املسيطرة 
يتم تسجيل الفرق بني أي مبلغ مدفوع واحلصة املشتراة املتعلقة به من القيمة العادلة لصايف موجودات 
الشركة التابعة يف حقوق امللكية. يتم أيضا تسجيل الربح أو اخلسارة الناجتة عن استبعادات احلصص 

غير املسيطرة يف حقوق امللكية.

عندما تتوقف سيطرة املجموعة يتم إعادة قياس أي حصة محتفظ بها يف حقوق امللكية إلى قيمتها 
العادلة وإثبات التغير يف القيمة الدفترية يف بيان األرباح أواخلسائر املجمع. القيمة العادلة هي القيمة 
الدفترية األولية ألغراض االحتساب الالحق للحصة احملتفظ بها كشركة زميلة أو مشروع مشترك أو 
أصل مالي. باإلضافة إلى ذلك، فإن أي مبالغ مت إثباتها سابقا يف بيان األرباح أو اخلسائر و الدخل 
الشامل اآلخراملجمع تتعلق بهذه املنشأة يتم احتسابها كما لو كانت املجموعة قد قامت مباشرة باستبعاد 
هذه املوجودات أو املطلوبات )أي أنه يتم إعادة تصنيفها يف بيان األرباح أو اخلسائر املجمع أو حتويلها 

مباشرة إلى األرباح املرحلة وفقا ملا حتدده املعايير الدولية للتقارير املالية ذات الصلة(.

إن التغيرات يف حصص ملكية املجموعة يف الشركات التابعة التي ال ينتج عنها فقدان السيطرة على هذه 
الشركات يتم احملاسبة عنها كمعامالت حقوق ملكية. بالنسبة للمشتريات من احلصص غير املسيطرة 
يتم تسجيل الفرق بني أي مبلغ مدفوع واحلصة املشتراة املتعلقة به من القيمة العادلة لصايف موجودات 
الشركة التابعة يف حقوق امللكية. يتم أيضا تسجيل األرباح أو اخلسائر الناجتة عن اإلستبعادات لصالح 

احلصص غير املسيطرة يف حقوق امللكية.
فيما يلي الشركات التابعة:

 مكان التأسيسالنشاط الرئيسياسم الشركة التابعة
نسبة امللكية والعمليات

20182017

%%

شركة كاب للمشاريع ش.ش.و
بيع وشراء األوراق املالية 
)أسهم وسندات( حلساب 

الشركة فقط
100100البحرين

مت األعتماد على بيانات مالية مدققة كما يف 31 ديسمبر 2018 للشركة التابعة / شركة كاب للمشاريع 
- البحرين
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3.5 األدوات املالية 

االعتراف املبدئي والقياس والتصنيف لألصول املالية 
تعترف املجموعة باألصل املالي أو االلتزام املالي يف بيان املركز املالي املجمع عندما تصبح املجموعة 

طرفاً يف الشروط واألحكام التعاقدية لألداة املالية.

تصنف املجموعة األدوات املالية على أنها مقاسة الحقاً بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر على أساس كل مما يلي: 

أ( منوذج األعمال التي تستخدمه املجموعة يف إدارة األصول املالية.
ب( خصائص التدفقات النقدية التعاقدية من األصل املالي.

 
يتم قياس األصل املالي بالتكلفة املطفأة إذا حتققت كل الشروط التالية:

أ( احتفاظ املجموعة باألصل املالي من أجل احلصول، ضمن منوذج أعمال تهدف من وراء ذلك االحتفاظ 
باألصول املالية للحصول على التدفقات النقدية التعاقدية.

ب( أن تكون الشروط التعاقدية لألصل املالي تنتج يف تواريخ محددة تدفقات نقدية تكون فقط دفعات 
ألصل املبلغ والفائدة على أصل املبلغ غير املسدد.
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3.5  االدوات املالية )تتمة(

االعتراف باألصول املالية
تقيس املجموعة األصل املالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما يتم حتقيق كال 

الشرطني التاليني: 

أ( احتفاظ املجموعة باألصل املالي، ضمن منوذج أعمال، يتحقق هدفه من خالل احلصول على تدفقات 
نقدية تعاقدية وبيع األصول املالية.

ب( أن تكون الشروط التعاقدية لألصل املالي تنتج يف تواريخ محددة تدفقات نقدية متثل فقط دفعات 
للمبلغ األصلي والعائد املالي على أصل املبلغ غير املسدد.

تقوم املجموعة بقياس األصل املالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة عندما ال يقاس هذا 
املجموعة   تطبق  لم  اآلخر.  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  أو  املطفأة  بالتكلفة  االصل 
اخليار املمنوح مبوجب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9 »األدوات املالية«، بتحديد اختيارا غير 
قابل للنقض عند االعتراف املبدئي فيما يخص استثمارات محددة يف أدوات حقوق ملكية التي تقاس 
التغيرات الالحقة يف  العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر، لغرض تسجيل  بالقيمة  بخالف ذلك 

القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر.

إلغاء االعتراف باألصول املالية 
تلغي املجموعة االعتراف باألصل املالي عندما تتحقق الشروط التالية: 

أ( إنتهاء احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من االصل املالي.
ب( نقل االصل املالي لألطراف األخرى، وأن يكون هذا النقل مؤهاًل إللغاء االعتراف به. وتنقل املجموعة 
األصل املالي إذا قامت بنقل احلقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من االصل املالي، أو اذا 
ملتزمة  أنها  إال  املالي،  النقدية لألصل  التدفقات  التعاقدية الستالم  باحلقوق  املجموعة  احتفظت 

تعاقدياً بدفع هذه التدفقات النقدية إلى واحد أو اكثر من املستلمني اآلخرين.
جـ( أن يستوفى النقل الوارد يف البند )ب( أعاله الشروط التالية. 

1. أن ال تكون املجموعة ملزمة بدفع مبالغ إلى املستلمني النهائيني ما لم حتصل مبالغ معادلة من أصل 
املبلغ، وتستثني املجموعة السلف قصيرة األجل التي تنطوى على حق االسترداد الكامل للمبلغ الذي مت 

أقراضه باإلضافة إلى العائد املستحق عليه بأسعار السوق.
املبلغ إال كضمان للمستلمني  بيع أو رهن أصل  النقل  2. أن ال تكون للمجموعة مبوجب شروط عقد 

النهائيني فيما يخص دفع التدفقات النقدية لهم.
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دون  النهائيني  املستلمني  عن  نيابة  نقدية حتصلها  تدفقات  أي  بتحويل  ملزمة  املجموعة  تكون  أن   .3
تأخير هام، وأن ال يكون للمجموعة حق إعادة استثمار تلك التدفقات النقدية، باستثناء االستثمارات 
يف النقد والنقد املعادل خالل فترة التسوية القصيرة من تاريخ التحصيل إلى تاريخ التحويل املطلوب 
إلى املستلمني النهائيني، وبالتالي تنقل املنفعة املكتسبة من تلك األصول املالية إلى املستلمني النهائيني.

عندما تنقل املجموعة ملكية األصل املالي فأنها تقوم بتقييم احلد الذي حتافظ فيه على مخاطر ومنافع 
امللكية لألصل املالي ويف هذه احلالة فإنها تقوم مبا يلي: 

أ( إذا نقلت املجموعة فعلياً جميع مخاطر ومنافع امللكية لألصل املالي فإنها تلغي االعتراف باألصل 
بشكل  التزامات  أو  كأصول  النقل  بعد  بها  يحتفظ  أو  تنشأ  والتزامات  بأي حقوق  وتعترف  املالي، 

منفصل.
ب( إذا احتفظت املجموعة نتيجة لعملية نقل ملكية االصول املالية ألطراف أخرى على جميع مخاطر 

ومنافع ملكية األصل املالي، تستمر املجموعة يف هذه احلالة يف االعتراف باألصل املالي.
ولم حتتفظ بجميع مخاطر ومنافع امللكية لألصل املالي، فإنها تقوم  جـ( إذا لم تنقل املجموعة فعلياً 
ال حتتفظ  انها  وإذا حدث  املالي،  األصل  على  بالسيطرة  املجموعة حتتفظ  كانت  إذا  ما  بتحديد 
بالسيطرة على االصل املالي فإنها تلغي االعتراف باألصل املالي، وتعترف بأي حقوق والتزامات تنشأ 
عن عملية نقل ملكيتة حيث حتتفظ بها كأصول أو التزامات بشكل منفصل. إذا احتفظت املجموعة 
بالسيطرة على األصل املالي الذي مت نقل ملكيته ألطراف أخرى، فإن املجموعة يف هذه احلالة تبقي 

اإلعتراف باألصل املالي مبقدار مشاركتها املستمرة يف االصل.
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3.5  االدوات املالية )تتمة(

إلغاء االعتراف باألصول املالية )تتمة(
إذا نتج عن النقل إلغاء االعتراف باألصل املالي ونشوء أصل مالي جديد أو أن تتحمل املجموعة التزام 
مالي جديد أو التزام صيانه، تعترف املجموعة باألصل املالي اجلديد أو االلتزام املالي أو التزام الصيانة 

بالقيمة العادلة. 

والعوض  املسجل  املبلغ  بني  ما  بالفرق  املجموعة  تعترف  املالي مبجمله،  باألصل  االعتراف  إلغاء  عند 
يتم  التزام جديد  أي  منه  يتم احلصول عليه مطروحاً  املقبوض، مبا يف ذلك أي أصل جديد  النقدي 
حتمله، يف االرباح أو اخلسائر. إذا كان األصل املالي املنقول جزءاً من أصل مالي اكبر، ويكون اجلزء 
املالي األكبر بني  السابق لألصل  املبلغ املسجل  توزيع  يتم  املنقول مؤهاًل إللغاء االعتراف به مبجمله، 
القيمة  به على اساس  االعتراف  الغاء  يتم  الذي  به واجلزء  باالعتراف  املجموعة  الذي تستمر  اجلزء 
العادلة النسبية لكال اجلزئني يف تاريخ النقل.  ويعترف بالفرق ما بني املبلغ املسجل للجزء الذي مت إلغاء 

االعتراف به والعوض النقدي املقبوض اخلاص به يف األرباح أو اخلسائر.

املنقول بسبب أن املجموعة قد احتفظت فعلياً  املالي  إلغاء االعتراف باألصل  إلى  النقل  لم يؤدي  اذا 
بجميع مخاطر ومنافع امللكية، فإنها تستمر يف االعتراف باألصل املالي مبجملة، وتعترف ايضاً بالتزام 
مالي بأي عوض نقدي مت قبضة من األطراف األخرى. ويف الفترات الالحقة، تقوم املجموعة باالعتراف 
بأي دخل من األصل املنقول وكذلك أي مصروف يتم تكبدة على االلتزام املالي املرتبط به يف األرباح أو 

اخلسائر.

املشاركة املستمرة يف األصول املالية املنقولة
أنها  إال  املنقول  املالي  األصل  ملكية  ومنافع  مخاطر  بجميع  ولم حتتفظ  فعلياً  املجموعة  تنقل  لم  اذا 
مشاركتها  مبقدار  املنقول  املالي  باآلصل  االعتراف  يف  املجموعة  تستمر  عليه،  بالسيطرة  احتفظت 
املستمرة، ويكون مقدار املشاركة املستمرة يف األصل املالي املنقول هو مببلغ تعرضها للتغيرات يف قيمة 
األصل املالي املنقول. ويف هذه احلالة تعترف املجموعة بأي التزام مالي ذو صلة باألصل املالي املنقول، 
ويقاس كل من األصل املالي املنقول وااللتزام املالي ذو الصلة على أساس يعكس احلقوق وااللتزامات 
التي حافظت عليها املجموعة، تكون قيمتة هي التكلفة املطفأة للحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها 
املجموعة اذا كان األصل املنقول مقاساً بالتكلفة املطفأة، أو تكون القيمة مساوية للقيمة العادلة للحقوق 
وااللتزامات التي احتفظت بها املجموعة من خالل توزيع املبلغ املسجل السابق لآلصل املالي بني اجلزء 
الذي تستمر املجموعة يف االعتراف به واجلزء اآلخر الذي الغت االعتراف به على أساس القيم العادلة 

النسبية لكال اجلزئني يف تاريخ النقل.



58

������ ��������
A N N U A L
R E P O R T

2
0
1
8

..����� ���
����� ���
	

الغاء االعتراف بااللتزامات املالية 
تلغي املجموعة اآلعتراف بااللتزام املالي )أو جزءاً منه( من املركز املالي املجمع عندما يتم تسديده أو 

الغاءه أو انتهاء أجله. 
يتم احملاسبة عن التبادل بني املجموعة ومقرض الدوات دين التي تشتمل على شروط مختلفة على أنه 
تسديد لاللتزام املالي األصلي واالعتراف بالتزام مالي جديد، وعلى نحو مماثل تقوم املجموعة باحملاسبة 
عن التعديل الهام يف شروط االلتزام املالي احلالي أو جزء منه )سواءاً كان ناجتاً عن الصعوبات املالية 

أم ال( على أنه تسديد لاللتزام املالي األصلي واالعتراف بالتزام مالي جديد.

يتم األعتراف بالفرق بني املبلغ املسجل لاللتزام املالي )أو جزء منه( املسدد أو املنقول إلى طرف آخر 
يتم حتملها، يف  التزامات  أي  أو  نقدية منقولة  أية أصول غير  املدفوع، مبا يف ذلك  النقدي  والعوض 

حساب األرباح أو اخلسائر.

تصنيف االلتزامات املالية
تصنف املجموعة جميع االلتزامات املالية على أنها مقاسة بالتكلفة املطفأة باستثناء االلتزامات املالية 

التالية:

الربح أو اخلسارة، ويتم قياس هذه االلتزامات الحقاً  العادلة من خالل  بالقيمة  املالية  1. االلتزامات 
بالقيمة العادلة.

2. االلتزامات املالية التي تنشأ عن عمليات نقل األصول املالية املؤجلة إللغاء االعتراف بها، أو عندما 
يطبق منهج املشاركة املستمرة، فأنها تقاس وفقاً الساس القياس املتبع يف قياس األصل املالي املتنازل 

عنه .
3. عقود الضمان املالي، حيث يتم قياسها بعد االعتراف االولي بها باملبلغ األعلى ما بني مبلغ مخصص 

اخلسائر احملدد واملبلغ املعترف به مبدئياَ مطروحاً منه مبلغ الدخل املتراكم.
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3.5  االدوات املالية )تتمة(

تصنيف االلتزامات املالية )تتمة(
التكلفة السائد يف السوق، يتم قياسه الحقاً  التزامات تقدمي قرض بسعر تكلفة متويل أقل من سعر 
باملبلغ األعلى ما بني مبلغ مخصص اخلسائر احملدد واملبلغ املعترف به مبدئياً مطروحاً منه مبلغ الدخل 

املتراكم.
بالقيمة العادلة ويتم  يتم قياس العوض التقديري احملتمل الذي ينشأ من عملية اندماج أعمال الحقاً 

االعتراف بالتغيرات منه يف األرباح أواخلسائر.

القياس املبدئي 
االلتزام  أو  املدينة(  التجارية  الذمم  )باستثناء  املالي  باالصل  املبدئي  االعتراف  املجموعة، عند  تقيس 
املالي، هذه البنود بقيمتها العادلة مضافاً اليها أو مطروحاً منها تكاليف املعاملة املنسوبه مباشرة الى 
امتالك أو اصدار االصل املالي أو االلتزام املالي، يف حالة أن يكون االصل املالي أو االلترام املالي محدداً 
بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو اخلسائر. اذا حددت املجموعة أن القيمة العادلة بتاريخ االعتراف 
األولي تختلف عن سعر املعاملة، تقوم املجموعة باحملاسبة عن االداة املالية أما بالقيمة العادلة مضافاً 
اليها أو مطروحاً منها تكاليف املعاملة، اذا كانت قيمتها العادلة معززة بدليل تسعير معلن يف سوق نشط 
لألصل أو االلتزام املالي، أو اذا كانت مستندة الى تقييم وفقاً لنموذج يستخدم فقط البيانات من االسواق 
امللحوظة. ويف هذه احلالة تعترف املجموعة بالفرق ما بني القيمة العادلة عند االعتراف املبدئي وسعر 
املعاملة على أنه ربح أو خسارة، ويف جميع احلاالت األخرى، يتم تعديل القيمة العادلة لتأجيل الفرق ما 
بني القيمة العادلة بتاريخ االعتراف االولي وسعر العملية، وتعترف املجموعة بذلك الفرق املؤجل على 
أنه ربح أو خسارة فقط الى احلد الذي ينشأ فيه من التغير يف عامل معني، مبا يف ذلك الوقت، الذي 

يأخذه املشاركون يف السوق بعني االعتبار عند تسعير األصل أو االلتزام املالي.
تقيس املجموعة عند االعتراف املبدئي الذمم املدينة التجارية بسعر املعاملة اخلاصة بها اذا كانت الذمم 

املدينة التجارية ال تنطوي على تكلفة متويل هامة.

القياس الالحق لالصول املالية وااللتزامات املالية
بعد االعتراف املبدئي تقيس املجموعة األصل املالي أما بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو اخلسائر. عند إمتام القياس الالحق تطبق 

املجموعة متطلبات انخفاض القمية فيما يتعلق باألصول املالية.
بعد األعتراف املبدئي تقيس املجموعة االلتزام املالي وفقاً ملا ذكر يف بند »تصنيف االلتزامات املالية« 

املذكور اعاله.
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قياس التكلفة املطفأة لألصول املالية
حتتسب املجموعة إيرادات )عوائد( التمويل باستخدام طريقة العائد الفعلي، ويتم ذلك بتطبيق سعر 
عائد فعلي على املبلغ املسجل االجمالي لالصل املالي. يستثني من هذا القياس األصول املالية املشتراة 
أو الناشئة ذات اجلدارة االئتمانية املتدهورة، حيث يطبق عليها سعر العائد املعدل باالئتمان بدءاً من 
تاريخ االعتراف املبدئي، وكذلك األصول املالية التي هي ليست أصول مالية مشتراة أو ناشئة ذات جدارة 
أئتمانية متدهورة، تطبق املجموعة  أصول مالية ذات جدارة  أئتمانية متدهورة، لكنها أصبحت الحقاً 

عليها سعر العائد الفعلي على تكلفتتها املطفأة يف فترات إعداد التقارير املالية الالحقة.

عندما تعيد املجموعة التفاوض بشأن التدفقات النقدية التعاقدية لألصل املالي أو تعدله بخالف ذلك 
وال يؤدي إعادة التفاوض أو التعديل الى إلغاء االعتراف باألصل املالي، فأنها تعيد احتساب املبلغ املسجل 
االجمالي  املسجل  املبلغ  اعتبار  يتم   . اخلسارة  أو  الربح  يف  بالفرق  وتعترف  املالي  لالصل  االجمالي 
لالصل املالي بأنه القيمة احلالية للتدفقات النقدية التعاقدية املعدلة أو املعاد التفاوض عليها التي تكون 
مخصومة بسعر العائد الفعلي لالصل املالي. أن أية تكاليف أو رسوم متكبدة يتم تعديل القيمة املسجلة 

لألصل املالي املعدل ويتم اطفاءها على مدار املدة املتبقية لالصل املالي املعدل.
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3.5 االدوات املالية )تتمة(

انخفاض القيمة 
اختارت املجموعة استخدام النموذج املبسط يف احتساب وتقدير خسارة االنخفاض يف قيمة الذمم املدينة 
التجارية وأصول العقد والذمم املدينة لعقد اإليجار . تقيس املجموعة مخصص خسائر االنخفاض يف 

القيمة مببلغ مساوي للخسائر االئتمانية املتوقعة خالل عمر االداة املالية فيما يخص التالي:

أ( الذمم املدينة التجارية أو أصول العقد التي ال تنطوي على عنصر متويل هام، أو أنها تنطوي على 
عنصر متويل هام إال ان املجموعة قد اختارت سياسة محاسبية بأن تقيس مخصص اخلسائر مببلغ 

يساوي اخلسائر االئتمانية املتوقعة خالل عمر اإلداة املالية.
تقيس مخصص اخلسائر مببلغ مساوي  بأن  املجموعة  اختارت  التي  االيجار  لعقد  املدينة  الذمم  ب( 

للخسائر اإلئتمانية املتوقعة خالل عمر اإلداة املالية .

املتحيز، وذلك  التقديري غير  املبلغ احملتمل  املتوقعة آخذاَ يف اإلعتبار  اإلئتمانية  يتم قياس اخلسائر 
بتقييم مخرجات عدد من البدائل املتاحة والقيمة الزمنية لألموال، وكذلك املعلومات املعقولة املدعومة 
التي تتوفر بدون تكاليف أو مجهود زائد يف تاريخ اعداد التقرير املالي املجمع للمجموعة حول األحداث 
التي  للفترة  األقصى  احلد  إن  املستقبلية.  األقتصادية  الظروف  وتوقعات  احلالية  والظروف  السابقة 
تأخذها املجموعة يف األعتبار عند قياس اخلسائر األئتمانية املتوقعة هي الفترة التعاقدية القصوى )مبا 

يف ذلك خيار التحديد( التي تتعرض خاللها املجموعة ملخاطر األئتمان.

إذا كانت األداة املالية تتضمن عنصر قرض وعنصر التزام غير مستغل )غير مسحوب(، كما أن القدرة 
التعاقدية للمجموعة للمطالبة بالسداد وإلغاء االلتزام غير املستغل )غير املسحوب( ال تقيد تعرضها 
للخسائر اإلئتمانية بفترة االشعارالتعاقدية، فأنها تقيس اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة فيها خالل الفترة 
التي تتعرض فيها املجموعة ملخاطر اإلئتمان، وال يتم تخفيض اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة بنتائج أية 
إجراءات تتخذها إدارة مخاطر اإلئتمان يف املجموعة، حتى وإن أمتدت تلك الفترة إلى ما بعد الفترة 

التعاقدية القصوى.

إعادة تصنيف األصول املالية وااللتزامات املالية
يتم إعادة تصنيف األصول املالية من قبل املجموعة عندما تقوم املجموعة بتغيير منوذج أعمالها الدارة 
هذه األصول، ويف هذه احلالة تقوم املجموعة بإعادة تصنيف كافة أصولها املالية املتأثرة بتغيير منوذج 
األعمال . يتم تطبيق إعادة التصنيف بأثر مستقبلي من تاريخ اعادة التصنيف، ال يعاد تصنيف أياً من 

االلتزامات املالية نتيجة للتغير يف منوذج األعمال املستخدم يف إدارة األصول املالية.
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القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق، صنفت املجموعة أصولها املالية يف أربع فئات كاالتي: 

- نقد ونقد معادل
- استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو اخلسائر.

- ذمم مرابحات و وكاالت مدينة.
- استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

طريقة معدل العائد الفعلي
طريقة معدل العائد الفعلي هي طريقة الحتساب التكلفة املطفأة لألصل املالي وتوزيع إيرادات العائد 
على الفترات املالية ذات الصلة. إن معدل العائد الفعلي هو املعدل الذي يخصم املتحصالت النقدية 
املستقبلية املقدرة بالضبط من خالل العمر اإلنتاجي املتوقع لألصل، أو أينما كان ذلك مناسباً، حسب 

الفترة األقصر.

النقد والنقد املعادل 
يتألف النقد والنقد املعادل من نقد يف الصندوق ونقد لدى املقاصة وأرصدة لدى البنوك واملرابحات 

قصيرة األجل التي فترة استحقاقها ال تتجاوز الثالثة أشهر.

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
تصنف االدوات املالية يف هذه الفئة اذا كان ال ينطبق عليها شروط التصنيف ضمن فئة األصل املالي 
بالتكلفة املطفأة أو األصل املالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، تتضمن هذه الفئة 
االستثمارات يف أدوات حقوق امللكية أو أدوات الدين املدرجة وغير املدرجة . يتم قياس هذه الفئة من 
األدوات املالية بالقيمة العادلة وتسجل الفروقات الناجتة عن إعادة قياسها يف بيان األرباح أواخلسائر.

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يتمثل هذا البند يف استثمار املجموعة يف أدوات حقوق ملكية مدرجة يف السوق املالي باالضافة ألدوات 
حقوق ملكية غير مدرجة. يتم قياس هذة األدوات املالية بالقيمة العادلة باالضافة الى تكاليف العملية 

عند االعتراف األولي بها والحقاً يتم قياسها بالقيمة العادلة.
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3.5 األدوات املالية )تتمة(

املوجودات املالية )تتمة(

ذمم مرابحات و وكاالت مدينة
يتمثل هذا البند يف موجودات مالية أنشأتها املجموعة حيث لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وليس لها 
سعر معلن يف سوق نشطة حيث يتم تصنيفها »وكاالت ومرابحات مدينة«. يتم قياس الوكاالت واملرابحات 

املدينة بالتكلفة املطفأة ناقصاً خسائر االنخفاض يف القيمة.

مقاصة األدوات املالية
تتم املقاصة بني املوجودات واملطلوبات املالية ويتم عرض صايف املبلغ الناجت عن املقاصة يف بيان املركز 
املالي املجمع إذا كانت هناك حقوق قانونية حالية قابلة للتنفيذ ملقاصة املبالغ املعترف بها وتوجد نية 

السداد على أساس الصايف أو استرداد املوجودات وتسوية املطلوبات يف آن واحد.

قياس القيمة العادلة
تقوم املجموعة بقياس األدوات املالية واملوجودات غير املالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل بيان مركز مالي 
مجمع. ويتم اإلفصاح عن قياس القيمة العادلة لألدوات املالية واملوجودات غير املالية ضمن اإليضاحات 
حول البيانات املالية املجمعة. أن القيمة العادلة هي السعر الذي ميكن استالمه من بيع األصل او السعر 
الذي يتم تسديده لتحويل االلتزام بطريقة منتظمة ما بني املشاركني يف السوق بتاريخ القياس. ان قياس 
القيمة العادلة يستند على االفتراض بحدوث معاملة بيع األصل او تسوية االلتزام بتحويله، و يحدث يف 

احدى احلاالت التالية:
- البيع او التسديد يف السوق الرئيسي لألصل او االلتزام ، أو 

- ويف حالة غياب السوق الرئيسي لألصل او االلتزام ، البيع او التسوية يف السوق غير الرئيسي ، أي 
يف السوق األكثر إفادة لألصل او االلتزام ، ويف هذا السياق يتوجب ان تكون املجموعة قادرة على 

الوصول الى السوق الرئيسي او السوق األكثر إفادة لألصل او االلتزام.

يتم قياس القيمة العادلة لألصل او االلتزام باستخدام افتراضات يستخدمها املشاركني يف السوق عند 
ملصاحلهم  أمثل  إجناز  على حتقيق  يعملون  املشاركني  هؤالء  ان  وبافتراض  االلتزام  أو  األصل  تسعير 

االقتصادية.
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يأخذ يف اإلعتبار عند قياس القيمة العادلة  لألصول غير املالية قدره املشاركني يف السوق على حتقيق 
منافع اقتصادية لهم من خالل االستخدام األمثل بأعلى وافضل مستوى لألصل او من خالل بيعه إلى 
طرف آخر يف السوق يتوقع منه  استخدام األصل بطريقة مثلى باعلى وافضل مستوى،  تستخدم الشركة 
أساليب تقييم مالئمه للظروف التي يتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة مع استخدام اقصى 
حد للمدخالت امللحوظة ذات العالقة باألصل وتقليل استخدام املدخالت غير امللحوظة الى اقصى حد.

يتم تصنيف كل املوجودات واملطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها ضمن اجلدول 
الهرمي للقيمة العادلة والذي يتألف من ثالثة مستويات

1 - وفقاً لألسعار املعلنة
2 - أساليب تقييم يستخدم فيها اسعار معامالت سوق حالية ميكن حتديدها. 

3 - أساليب تقييم تستخدم مناذج التسعير املتعارف عليها.

فيما يتصل باملوجودات واملطلوبات املعترف بها يف البيانات املالية املجمعة للمجموعة التي يتم قياسها 
بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تقوم املجموعة بتحديد ما اذا كانت هناك حتويالت قد حدثت بني 
مستويات اجلدول الهرمي للقيمة العادلة عن طريق إجراء اعادة تصنيف يف نهاية كل فترة تقرير مالي.
لعرض االفصاحات حول القيمة العادلة، حددت املجموعة فئات املوجودات واملطلوبات آخذاً يف االعتبار 

طبيعة وسمات املخاطر املرتبطة باالصل او االلتزام ومستوى اجلدول الهرمي املشار اليه أعاله.
يتضمن االيضاح رقم 24 )ز( معلومات اضافية حول قياس القيمة العادلة لالدوات املالية.
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3.6 االستثمار يف شركة زميلة
على   ، سيطرة  وليس   ، جوهري  تأثير  للمجموعة  يكون  التي  الشركات  تلك  هي  الزميلة  الشركات  إن 
وموجودات  نتائج  من  املجموعة  حصة  املجمعة  املالية  البيانات  تتضمن  والتشغيلية  املالية  سياساتها 
ومطلوبات الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق امللكية من تاريخ البداية الفعلية للتأثير اجلوهري 
حتى الزوال الفعلي لهذا التأثير اجلوهري ، فيما عدا االستثمارات املصنفة كاستثمارات محتفظ بها 
لغرض البيع حيث يتم احملاسبة عنها حتت املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 5 املوجودات غير املتداولة 
احملتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير املستمرة تدرج االستثمارات يف شركات زميلة يف بيان املركز 
املالي املجمع وفقا لطريقة حقوق امللكية بالتكلفة املعدلـة نتيجة أية تغيرات الحقة لتاريخ االقتناء يف حصة 
املجموعة من صايف موجودات الشركة الزميلة ، وكذلك تخصم من التكلفة املعدلة أية إنخفاض يف قيمة 
الزميلة حصة  إذا جتاوزت خسائر الشركة  الفردية. تتوقف املجموعة عن تسجيل اخلسائر  االستثمار 
املجموعة بها )متضمنة أية حصص طويلة األجل متثل جزء من صايف استثمار املجموعة من الشركات 

الزميلة( عدا ما إذا كان على املجموعة التزام جتاه الشركة الزميلة أو قامت بالدفع نيابة عنها .

يتم استبعاد األرباح أو اخلسائر الناجتة عن املعامالت مع الشركات الزميلة مقابل االستثمار يف الشركة 
الزميلة يف حدود حصة املجموعة من الشركة الزميلة .

املطلوبات  املوجودات،  من  املجموعة  العادلة حلصة  القيمة  االقتناء عن صايف  تكلفة  زيادة يف  أي  إن 
وااللتزامات احملتملة املعترف بها للشركة الزميلة كما يف تاريخ عملية االقتناء، يتم االعتراف بها كشهرة.  
اإلنخفاض  قيمة  وتقاس  الزميلة  الشركات  يف  لالستثمار  الدفترية  القيمة  من  كجزء  الشهرة  وتظهر 
كجزء من االستثمار. إن أي زيادة يف صايف القيمة العادلة حلصة املجموعة من املوجودات واملطلوبات 
وااللتزامات احملتملة املعترف بها عن تكلفة االقتناء بعد إعادة التقييم يتم إدراجها مباشرة ضمن بيان 

األرباح أو اخلسائر املجمع .
يتم استخدام بيانات مالية للشركات الزميلة يف نفس تاريخ التقرير للشركة األم أو بفترة ال تتجاوز ثالثة 

أشهر مع التعديل بأية معامالت مادية )أن وجدت( حتى تاريخ تقرير الشركة األم .
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3.7 ممتلكات ومعدات
يتم إدراج املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك املتراكم وأي خسائر متراكمة النخفاض القيمة. 
أساس  على  العالقة  ذات  للموجودات  املقدرة  اإلنتاجية  األعمار  مدار  على  االستهالك  احتساب  يتم 

القسط الثابت اعتباراً من تاريخ جاهزية املوجودات لالستخدام يف الغرض احملدد لها. 
املتبقية وطرق االستهالك ويتم  يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة والقيم  يف نهاية كل سنة مالية 
احملاسبة عن أية تغيرات يف التقديرات على أسس مستقبلية. إن الصيانة والتصليحات واالستبداالت 
التحسينات  رسملة  يتم  تكبدها.  عند  كمصاريف  إدراجها  يتم  للموجودات  املهمة  غير  والتحسينات 

واالستبداالت املهمة للموجودات.
يتم احتساب الربح أو اخلسارة الناجتة عن استبعاد أو إنهاء خدمة بند من بنود املمتلكات واملعدات مببلغ 
الفرق بني متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ويعترف به يف بيان األرباح أو اخلسائر املجمع يف 

الفترة التي حدث فيها.

3.8 املخصصات

تثبت املخصصات فقط عندما يكون على املجموعة التزام حالي )قانوني أو متوقع حدوثه( نتيجة حلدث 
سابق يكون من املرجح معه أن يتطلب ذلك تدفقاً صادراً للموارد االقتصادية لتسوية االلتزام، مع إمكانية 

إجراء تقدير ملبلغ االلتزام بشكل موثوق به.
إن املبلغ املدرج كمخصص هو أفضل تقدير للمبلغ املطلوب لتسوية االلتزام احلالي بتاريخ بيان املركز 
املالي، مع األخذ يف االعتبار املخاطر وحاالت عدم التأكد احمليطة بااللتزام. وعندما يتم قياس املخصص 
باستخدام التدفقات النقدية املقدرة لتسوية التزام حالي، فإن القيمة الدفترية هي القيمة احلالية لهذه 

التدفقات النقدية.
وعندما تكون كل أو بعض املنافع االقتصادية مطلوبة لتسوية مخصص من املتوقع أن يتم استردادها من 
طرف آخر، فإن الذمم املدينة تثبت كأصل إذا كان من املؤكد ظاهريا أنه سيتم استرداد النفقات وأن 

مبلغ الذمم املدينة ميكن قياسه بشكل موثوق به.
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3.9 مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

التوظيف وميثل  الكويتي وعقود  العمل  للمبالغ املستحقة للموظفني مبوجب قانون  يتم عمل مخصص 
هذا االلتزام غير املمول املبلغ املستحق لكل موظف يف حالة إنهاء خدماته بتاريخ بيان املركز املالي وهو 

يقارب القيمة احلالية للمديونية النهائية.
للتأمينات  العامة  املؤسسة  إلى  اشتراكات  بتسديد  املجموعة  تقدم  الكويتيني،  باملوظفني  يتعلق  فيما 
اإلجتماعية محتسبة كنسبة من راتب كل موظف، أن التزام املجموعة جتاه املوظفني الكويتني يقتصر على 
هذة اإلشتراكات املسددة للمؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية وتسجل كمصروفات عند استحقاقها.

3.10 حقوق امللكية واالحتياطيات 

ميثل رأس املال القيمة االسمية لألسهم التي مت إصدارها.
النظام  الحكام  وفقاً  السنوية  األرباح  من  احلساب  لهذا  احملولة  املبالغ  االجباري  االحتياطي  يتضمن 

االساسي للشركة األم وقانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016.
تدرج األرباح واخلسائر الناجتة من بعض األدوات املالية ضمن احتياطيات استثمارات بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل اآلخر.
تتضمن اخلسائر املتراكمة االرباح للسنة املالية احلالية واخلسائر املتراكمة املرحلة من السنة السابقة.

3.11 احملاسبة بتاريخ املتاجرة أو التسوية

يتم إثبات كافة املشتريات واملبيعات بالطريقة العادية للموجودات املالية بتاريخ املتاجرة، أي التاريخ الذي 
تتعهد فيه اجلهة بشراء أو بيع األصل. إن الشراء أو البيع بالطريقة العادية هي مشتريات أو مبيعات 
املوجودات املالية التي تتطلب تسليمها ضمن إطار الزمن املتعارف عليه بشكل عام مبوجب القوانني أو 

األعراف السائدة يف السوق.
3.12 توزيعات األرباح

تدرج الشركة األم التزاماً عند إقرار توزيع أرباح نقدية أو غير نقدية على مساهميها عندما ال يكون 
التوزيع من ضمن خيارات اإلدارة. تسجل الشركة األم االلتزام الناشئ عن توزيعات األرباح النقدية وغير 
النقدية مباشرًة يف املطلوبات مع إدخال قيد مقابل ضمن األرباح املرحلة. وفقاً لقانون الشركات رقم 
1 لسنة 2016، والئحته التنفيذيه، يتم التصريح بتوزيعات األرباح عند إقرارها من جانب املساهمني يف 

اجتماع اجلمعية العامة السنوية ملساهمي الشركة األم.

يتم قياس توزيعات األرباح غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي سيتم توزيعها على مساهمي 
غير  املوجودات  توزيع  عند  امللكية.  حقوق  مباشرة يف  العادلة  القيمة  قياس  تسجيل  مع  األم  الشركة 
التي مت  للموجودات  العادلة  والقيمة  للموجودات  الدفترية  القيمة  بني  بالفرق  االعتراف  يتم  النقدية، 

توزيعها على مساهمي الشركة األم يف بيان األرباح أو اخلسائر.
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3.13 انخفاض قيمة املوجودات امللموسة 

تقوم املجموعة بتاريخ كل مركز مالي مبراجعة للقيم الدفترية ملوجوداتها امللموسة لتحديد ما إذا كان 
القابلة  القيمة  تقدير  يتم  املؤشر،  هذا  وجد  فإن  املوجودات.  هذه  قيمة  انخفاض  على  مؤشر  هناك 
القيمة )إن وجدت(، ويف احلاالت  لالسترداد لألصل وذلك لتحديد مدى مبلغ خسارة االنخفاض يف 
التي ال ميكن حتديد القيمة القابلة لالسترداد لكل أصل على حدة، تقوم املجموعة بتقدير القيمة القابلة 
ومتسقة  معقولة  توفير أسس  وعندما ميكن  األصل.  لها  ينتمي  التي  للنقد  املولدة  للوحدة  لالسترداد 
للتوزيع فإن موجودات املجموعة يتم توزيعها أيضاً على إفراديات الوحدات املولدة للنقد أو بخالف ذلك 
يتم توزيعها على أصغر مجموعة من الوحدات املولدة للنقد التي من املمكن أن حتدد لها أسس معقولة 

ومتسقة للتوزيع.
إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة األعلى بني القيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع وقيمة االستخدام، 
وعند تقدير قيمة االستخدام يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية لقيمتها احلالية باستخدام سعر 
خصم يعكس تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية لألموال واملخاطر احملددة باألصل الذي لم يتم 

تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية له.
إذا مت تقدير القيمة القابلة لالسترداد ألصل )أو الوحدة املولدة للنقد( بأقل من القيمة الدفترية فإنه يتم 
تخفيض القيمة الدفترية لألصل )الوحدة املولدة للنقد( إلى القيمة القابلة لالسترداد، ويتم االعتراف 
حاالً بخسارة انخفاض القيمة يف بيان الدخل املجمع ما لم يكن األصل ذو العالقة مسجل بإعادة التقييم، 

ويف تلك احلالة يتم معاجلة خسارة االنخفاض يف القيمة كتخفيض يف مبلغ إعادة التقييم.
وعند استرداد خسائر انخفاض القيمة لألصل مستقباًل، فإنه يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )الوحدة 
املولدة للنقد( إلى قيمته القابلة لالسترداد املعدلة بحيث ال تزيد قيمته الدفترية التي مت زيادتها عن 
القيمة الدفترية التي كان من املمكن حتديدها فيما لو لم يتم االعتراف بخسارة االنخفاض يف القيمة 
االنخفاض يف  باسترداد خسارة  االعتراف  يتم  السابقة.  السنوات  للنقد( يف  املولدة  )الوحدة  لألصل 
القيمة حاالً يف بيان األرباح أو اخلسائر املجمع ما لم يكن األصل ذو العالقة مسجاًل مببلغ إعادة التقييم 

فعندئذ يتم معاجلة استرداد خسارة االنخفاض يف القيمة ومعاجلتها كزيادة يف إعادة التقييم.

3.14 ترجمة العمالت األجنبية

املعامالت واألرصدة
يتم تسجيل العمليات املالية بعمالت أخرى غير العملة التشغيلية للمجموعة )العمالت األجنبية( بأسعار 
النقدية  البنود  ترجمة  إعادة  يتم  مالي  مركز  بيان  كل  تاريخ  ويف  العمليات.  بتواريخ  السائدة  الصرف 
غير  البنود  ترجمة  إعادة  يتم  املالي.  املركز  بيان  بتاريخ  السائدة  الصرف  بأسعار  األجنبية  بالعمالت 
النقدية بالعمالت األجنبية املثبتة بالقيمة العادلة وفقاً ألسعار الصرف السائدة بتاريخ حتديد القيمة 
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العادلة. بينما ال يتم إعادة ترجمة البنود غير النقدية التي تقاس وفقاً للتكلفة التاريخية بعملة أجنبية.
بيان  النقدية يف  البنود  إعادة ترجمة  أو من  النقدية  البنود  الناجتة من تسويات  الترجمة  تدرج فروق 
األرباح أو اخلسائر املجمع. تدرج فروق التحويل الناجتة من ترجمة البنود النقدية بالقيمة العادلة يف 
بيان األرباح أو اخلسائر املجمع باستثناء الفروق الناجتة عن إعادة ترجمة البنود غير النقدية التي مت 
االعتراف بها يف األرباح أواخلسائر املتعلقة بها مباشرة يف بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل 
اآلخر. بالنسبة لهذه البنود غير النقدية فإن أي مكون ترجمة عملة لذلك الربح أو اخلسارة يتم إدراجه 

أيضا مباشرة يف بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر.
شركات املجموعة

يتم ترجمة نتائج األعمال واملركز املالي لكافة شركات املجموعة والتى لها عملة تشغيل مختلفة عن عملة 
العرض )بخالف الشركات التى متارس انشطتها يف بالد دول تعاني من معدالت تضخم عالية جداً( إلى 

عملة العرض كما يلي:

يتم ترجمة املوجودات املطلوبات يف بيان املركز املالي باستخدام سعر اإلقفال يف تاريخ البيانات املالية.
يتم ترجمة اإليرادات واملصروفات يف بيان الدخل باستخدام متوسط سعر الصرف.

ويتم إثبات ناجت الترجمة يف بند مستقل يف بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر.

3.15 املوجودات وااللتزامات الطارئة

ال يتم إثبات املوجودات احملتملة يف البيانات املالية املجمعة لكن يتم اإلفصاح عنها عند احتمال حدوث 
تدفقا نقديا للمنافع االقتصادية.

ال يتم إثبات االلتزامات الطارئة يف بيان املركز املالي املجمع لكن يتم اإلفصاح عنها إال إذا كان احتمال 
التدفقات النقدية للموارد املتمثلة يف املنافع االقتصادية بعيد.

3.16 الزكاة

حتتسب حصة الزكاة بنسبة 1 % من ربح املجموعة اخلاص مبساهمي الشركة األم وفقا لقرار وزارة 
املالية رقم 2007/58 الساري املفعول اعتبارا من 10 ديسمبر 2007.

مبوجب لوائح ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، ال يسمح بترحيل أي خسائر إلى السنوات املستقبلية 
أو ردها لسنوات سابقة.
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3.17 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 على الشركة األم أن تساهم يف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وفقاً للقانون. تدرج مساهمات املجموعة 
قانونا.  املجموعة  مساهمة  فيها  يطلب  التي  الفترة  يف  كمصروف  العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  يف 
تفرض حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة 1 % من صايف الربح العائدة ملساهمي الشركة األم 

ناقصا االستقطاعات املسموح بها.

3.18 حتقق اإليراد

عميل  مع  مبرم  عقد  يف  استحقاقه  املجموعة  تتوقع  الذي  املقابل  إلى  استناًدا  اإليرادات  قياس  يتم 
ويستثني املبالغ احملصلة نيابة عن الغير. تعترف املجموعة باإليرادات عندما تقوم بنقل السيطرة على 

منتج أو خدمة للعميل. تتبع املجموعة منوذج من 5 خطوات:
- حتديد العقد مع العميل
- حتديد التزامات األداء

- حتديد سعر املعاملة
- توزيع سعر املعاملة على التزامات األداء

- االعتراف باإليرادات عندما / حسبما يتم استيفاء التزامات األداء
يتم توزيع إجمالي سعر املعاملة على كل التزام من التزامات األداء احملددة مبوجب العقد على أساس 

أسعار البيع لكل بند. يستبعد سعر املعاملة للعقد أي مبالغ محصلة نيابة عن الغير.

يتطلب املعيار الدولي للتقارير املالية 15 من املنشآت ممارسة أحكام، مع األخذ يف االعتبار كافة احلقائق 
والظروف ذات الصلة عند تطبيق كل خطوة من خطوات النموذج على العقود مع عمالئها. كما يحدد 
املعيار طريقة احملاسبة عن التكاليف اإلضافية للحصول على العقد والتكاليف املرتبطة مباشرة بتنفيذ 

العقد. كما يتطلب املعيار إفصاحات شاملة

وفقاً للمعيار الدولي للتقارير املالية 15، يتم االعتراف باإليرادات إما يف وقت محدد أو على مدى فترة 
من الوقت، عندما )أو كلما( تقوم املجموعة باستيفاء التزامات األداء عن طريق نقل البضاعة أو تأدية 

اخلدمات املتفق عليها لعمالئها.

وتقوم املجموعة بنقل السيطرة على البضاعة أو اخلدمات على مدى فترة من الوقت )وليس يف وقت 
محدد( وذلك عند استيفاء أي من املعايير التالية:
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3.18 حتقق اإليراد )تتمة(

- أن يتلقى العميل املنافع التي تقدمها أداء املنشأة ويستهلكها يف الوقت نفسه حاملا قامت املنشأة باألداء.
- أداء املجموعة ينشئ أو يحسن األصل )على سبيل املثال، األعمال قيد التنفيذ( الذي يسيطر عليه 

العميل  عند تشييد األصل أو حتسينه.
- أداء املجموعة ال ينشئ أي أصل له استخدام بديل للمنشأة، وللمنشأة حق واجب النفاذ يف الدفعات 

مقابل األداء املكتمل حتى تاريخه.
تنقل السيطرة يف وقت محدد إذا لم تتحقق أي من املعايير الالزمة لنقل البضاعة أو اخلدمة على مدى فترة 

من ال وقت. تأخذ املجموعة العوامل التالية يف االعتبار سواء مت حتويل السيطرة على املوجودات أم لم يتم:
- أن يكون للمجموعة حق حالي يف الدفعات مقابل األصل.

- أن يكون للعميل حق قانوني يف األصل.
- أن تقوم املجموعة بتحويل احليازة املادية لألصل.

- أن ميتلك العميل املخاطر واملنافع املهمة مللكية األصل.
- أن يقبل العميل األصل.

إيرادات عوائد 
يتم إثبات إيرادات العوائد عند اكتسابها على أساس نسبي زمني باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي.

إيرادات توزيعات أرباح
يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح عند ثبوت احلق يف حتصيلها.
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4. األحكام احملاسبية املهمة والتقديرات غير املؤكدة
األحكام احملاسبية

يف سياق تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة استخدمت اإلدارة األحكام والتقديرات عند حتديد 
املبالغ املعترف بها يف البيانات املالية املجمعة وأهم استخدام لألحكام والتقديرات كما يلي:

اعتبارات املوكل مقابل الوكيل
)املوكل( 

تبرم املجموعة عقوًدا لبيع بضائع وتقدمي خدمات لعمالئها مببلغ يعكس املقابل الذي تتوقع املجموعة 
احلصول عليه مقابل تقدمي بضائع أو تأدية خدمات. حددت املجموعة كونها املوكل يف جميع عقودها 

املبرمة مع العمالء.  
- تسيطر املجموعة على البضائع أو اخلدمات املتفق عليها قبل نقل املجموعة البضائع أو اخلدمات 

إلى العميل.
باستيفاء  للقيام  آخر  لطرف  بإسنادها  تقوم  وال  بنفسها  األداء  التزامات  باستيفاء  املجموعة  تقوم   -

التزامات األداء اخلاصة بها يف عقودها املبرمة مع العمالء.
التقديرات غير املؤكدة

إن اإلفتراضات املستقبلية واملصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ البيانات املالية ، والتي 
لها خطر جوهري يتسبب يف تسويات مادية حلسابات املوجودات واإللتزامات بالبيانات املالية للسنة 

القادمة قد مت شرحها فيما يلي:
تقييم إستثمارت أدوات حقوق امللكية غير املسعرة

إن تقييم اإلستثمارات يف أدوات حقوق امللكية غير املسعرة يعتمد على إحدى معامالت السوق التالية:
- معامالت السوق التي تتم على أسس جتارية بحتة.

- القيمة العادلة احلالية لألدوات األخرى املشابهة بشكل جوهري.
- التدفقات النقدية املتوقعة املخصومة مبعدالت حالية مطبقة على بنود ذات شروط وسمات مشابهة.

- مناذج التقييم األخرى.
امللكية غير املسعرة  أدوات حقوق  النقدية وعوامل اخلصم لإلستثمارات يف  التدفقات  يتطلب حتديد 

تقديراً هاماً.
العمر اإلنتاجي للموجودات امللموسة

تقوم املجموعة مبراجعة العمر اإلنتاجي املقدر الذي خالله يتم استهالك موجوداتها امللموسة. إن إدارة 
املجموعة على قناعة بأن تقديرات العمر اإلنتاجي لهذه املوجودات مالئمة.
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5. النقد والنقد املعادل
20182017

دينار كويتيدينار كويتي

500500نقد يف الصندوق 

82,033327,785نقد لدى املقاصة

522,5801,075,851نقد لدى البنوك

-3,335,000وديعة استثمارية 

3,940,1131,404,136

أن الوديعة االستثمارية لدى بنك اسالمي محلى وتستحق خالل شهر من تاريخ ربط الوديعة، وحتمل 
معدل عائد فعلى 2.5 %.

6. استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
20182017

دينار كويتيدينار كويتي

2,653,8762,100,230استثمارات يف أسهم محلية مسعرة

432,867382,049صندوق محلي مدار 

3,086,7432,482,279

يتم حتديد القيمة العادلة للصندوق احمللي املدار بناء على صايف قيمة األصول للوحدة طبقاً لتقرير مدير الصندوق.

7. ذمم مرابحات و وكاالت مدينة
20182017

دينار كويتيدينار كويتي
155,4833,483,148ذمم مرابحات مدينة

--ذمم وكاالت مدينة

155,4833,483,148

ذمم مرابحات
20182017

دينار كويتيدينار كويتي
160,2533,487,918ذمم مرابحات

)3,205()3,205(ناقصًا: ايراد مؤجل

157,0483,484,713

)1,565()1,565(مخصص عام

155,4833,483,148
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ان حتليل ذمم املرابحات وفقاً الستحقاقها ووضعها احلالي على النحو االتي:
20182017

دينار كويتيدينار كويتي

3,328,195-ذمم مرابحات مدينة متوقفة عن السداد

155,483154,953ذمم مرابحات سارية وغير مستحقة 

155,4833,483,148

 
مبلغ  سداد  مت  مبوجبة  والذي  املرابحات  مدينو  مع  اتفاق  املجموعة  ابرمت   2018 أكتوبر   24 بتاريخ 
3,328,551 دينار كويتي وهو قيمة املرابحات املستحقة للمجموعة يف ذلك التاريخ ومت ابراء ذمة مدينو 

املرابحات بذلك التاريخ )ايضاح 24(.

إن معدل العائد الفعلي على املرابحات 7 % )6.75 % كما يف 31 ديسمبر 2017(. 
إن ذمم املرابحات مضمونة مقابل رهن محافظ استثمارية مدارة من قبل الشركة األم مببلغ 376,894 

دينار كويتي )398,426  دينار كويتي كما يف 31 ديسمبر 2017(.
تستحق املرابحات خالل فترة أقل من سنة.

وكالة مدينة
20182017

دينار كويتيدينار كويتي

719,631746,541وكالة تستحق خالل فترة اقل من سنة

--ناقصًا: ايراد مؤجل

719,631746,541

)26,910()44,157(ناقصًا: مستلم خالل السنة

675,474719,653

)719,631()675,474(مخصص انخفاض يف القيمة

--
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8. أرصدة مدينة أخرى
20182017

دينار كويتيدينار كويتي

19,91339,826تأمينات مستردة

72,768119,031رسوم واتعاب ادارة مستحقة

187,508111,903ذمم موظفني

222,088-املدفوع مقدمًا ملشروع استثماري أجنبي 

-150,000املدغوع مقدمًا لشراء عقار محلي

9,2553,970أخرى

439,444496,818

يتمثل املدفوع مقدماً لشراء عقار محلي يف قيمة الدفعة املقدمة لشراء عقار وسوف يتم استكمال سداد 
باقي املبلغ خالل عام 2019 حيث من املتوقع أن حتصل املجموعة على متويل من بنك محلي لتمويل

 50 % من قيمة العقار وذلك بضمان العقار. 

9. استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
20182017

دينار كويتيدينار كويتي

4,005,8954,782,291استثمارات يف أسهم أجنبية غير مسعرة 

2,956,0002,956,000استثمارات يف أسهم محلية غير مسعرة 

173,998179,983استثمار يف محفظة محلية 

925,009357,359استثمار يف محافظ أجنبية

75,600-استثمارات فى أسهم محلية مسعرة 

477,545421,482صندوق محلي مدار – محدد

8,538,4478,772,715

لتقرير مدير  للوحدة طبقاً  بناء على صايف قيمة األصول  املدار  للصندوق  العادلة  القيمة  يتم حتديد 
الصندوق.

مت حتديد القيمة العادلة لالستثمارات يف أسهم اجنبية وأسهم محلية غير مسعرة بناء على تقييمات 
االقتصادية األخرى  والعوامل  السوق  كافة عوامل  االعتبار  آخذاً يف  األم  الشركة  ادارة  قبل  معدة من 
امللحوظة وغير امللحوظة ذات الصلة. ترى اإلدارة أن التقييمات التي توصلت إليها تعتبر عادلة ومتثل 

االسعار التي من املمكن حتقيقها يف عمليات مالية بحته.
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إن احلركة على إحتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كالتالي:
20182017

دينار كويتيدينار كويتي

-678,367الرصيد يف 1 يناير

1,339,071-أثر تطبيق املعيارالدولي للتقارير املالية رقم 9

احملول إلى بند خسائر متراكمة من استبعاد استثمارات 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

145,100-

)660,704()425,792(التغير يف القيمة العادلة 

397,675678,367الرصيد يف 31 ديسمبر 

 
أن االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مقومة بالعمالت التالية معادلة بالدينار 

الكويتي كالتالي:  
20182017

دينار كويتيدينار كويتي

3,607,5433,633,065دينار كويتي

4,585,5184,933,291دوالر أمريكي

345,386206,359جنية استرليني

8,538,4478,772,715

10. استثمار يف شركة زميلة 
الشركة   - ش.م.ك.)مقفلة(  لالتصاالت  فياكومز  شركة  يف   %  28 بنسبة  حصه  األم  الشركة  تستثمر 
يف  عن حصتها  باحملاسبة  األم  الشركة  قامت  وقد  اإلتصاالت.  مجال  يف  تعمل  شركة  وهي  الزميلة، 
التالي  اجلدول  يوضح  املجمعة.  املالية  البيانات  يف  امللكية  حقوق  طريقة  باستخدام  الزميلة  الشركة 

املعلومات املالية التلخيصية الستثمار املجموعة يف هذه الشركة الزميلة:

20182017

دينار كويتيدينار كويتي

788,246738,951املوجودات 

)108,819()145,821(املطلوبات 

642,425630,132حقوق امللكية 

179,879176,437القيمة املرحلة لألستثمار يف الشركة الزميلة
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لهذا  األعمال  نتائج  من  املجموعة  وحصة  األعمال  لنتائج  تلخيصيه  معلومات  التالي  اجلدول  يوضح 
الشركة الزميلة:

20182017

دينار كويتيدينار كويتي

817,781767,106إيرادات 

)194,438()200,702(مصاريف عمومية وإدارية

)4,247()4,247(إستهالك

92,98990,856صايف ربح السنة

92,98990,856إجمالي الدخل الشامل

26,03725,440حصة املجموعة من صايف ربح السنة

-1,112فروق أحتساب حصة املجموعة من سنوات سابقة

27,14925,440حصة املجموعة من نتائج أعمال الشركة الزميلة

استلمت الشركة األم مبلغ 23,707 دينار كويتي متثل توزيعات أرباح من الشركة الزميلة )2017: 44,800 
دينار كويتي(.

11. أرصدة دائنة أخرى
20182017

دينار كويتيدينار كويتي

95,50191,487إجازات مستحقة للموظفني

123,243-مكافآت وبدالت اللجان التنفيذيه مستحقة

10,358500أخرى

105,859215,230

12. مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
20182017

دينار كويتيدينار كويتي

456,474412,358الرصيد يف بداية السنة

57,87658,176املكون خالل السنة

)14,060(-املدفوع خالل السنة

514,350456,474
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13. رأس املال
كويتي  دينار   20,000,000 مببلغ  بالكامل  واملدفوع  واملصدر  به  املصرح  األم  الشركة  مال  رأس  حدد 
)عشرون مليون دينار كويتي( موزع على 200,000,000 )مائتي مليون سهم( وقيمة كل سهم 100 فلس 

وجميع األسهم نقدية.

14. احتياطي إجباري
إلى  السنة  ربح  من   % 10 يتم حتويل  األم  للشركة  األساسي  والنظام  الشركات  قانون  ملتطلبات  وفقاً 
اإلحتياطي اإلجباري إلى أن يبلغ رصيد اإلحتياطي 50 % من رأس املال املدفوع. إن توزيع اإلحتياطي 
اإلجباري مقيد باملبلغ املطلوب لتوزيع أرباح تصل إلى 5 % من رأس املال املدفوع يف السنوات التي ال 
تسمح فيها األرباح املرحلة مبثل هذه التوزيعات. لم يتم التحويل لالحتياطي االجباري لهذه السنة لوجود 

خسائر متراكمة.

15. احتياطي إختياري
وفقاً للنظام األساسي للشركة األم يتم حتويل نسبة مئوية ال تزيد عن %10 تخصص حلساب اإلحتياطي 
اإلختياري يقترحها مجلس االدارة وتوافق عليها اجلمعية العامة. من املمكن إيقاف مثل هذا التحويل 
بقرار من املساهمني يف إجتماع اجلمعية العامة السنوية بناًء على توصية مجلس اإلدارة. ال توجد قيود 
اإلقتطاع حلساب  توقف  العامة فقد  وبناًء على قرار سابق من اجلمعية  توزيع هذا اإلحتياطي.  على 

اإلحتياطي اإلختياري.

16. املعامالت مع األطراف ذات الصلة
التنفيذيني  املسؤولني  اإلدارة،  وأعضاء مجلس  الرئيسيني،  املساهمني  الصلة يف  ذات  األطراف  تتمثل 
وعائالتهم والشركات التي تسيطر عليها هذه األطراف أو التي تسيطر عليها بشكل مشترك أو التي لها 

تأثير جوهري عليها.
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إن سياسات التسعير وشروط تلك املعامالت مت اعتمادها بواسطة إدارة املجموعة ،إن املعامالت مع 
األطراف ذات الصلة على النحو التالي:

20182017
دينار كويتيدينار كويتي

بيان املركز املالي املجمع :
155,483154,953ذمم مرابحات

175,32194,922أرصدة مدينة أخرى – ذمم موظفني

بيان الدخل املجمع :
10,25310,792إيرادات مرابحة

355,424369,541رواتب ومزايا األدارة العليا

74594,374أتعاب اللجان التنفيذيه

17. أتعاب وعموالت
20182017

دينار كويتيدينار كويتي

18,31620,642إدارة محافظ

99,214154,273إدارة صندوق

167,300297,088إدارة االستثمار املباشر

3,000-أخرى

284,830475,003

18. إيرادات توزيعات أرباح
20182017

دينار كويتيدينار كويتي

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
73,895177,348الشامل االخر

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
118,88685,223اخلسائر

192,781262,571
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19. مصاريف عمومية وإدارية

20182017

دينار كويتيدينار كويتي

355,424369,541رواتب ومزايا االدارة العليا

321,085331,046تكاليف موظفني

74594,374أتعاب اللجان التنفيذيه

79,65079,650إيجارات

1,8001,500دعاية واعالن

138,30761,351أتعاب مهنية و استشارات

1,6852,030قرطاسية ومطبوعات

49,2459,545رسوم وأشتراكات

4,1723,240بريد وبرق وهاتف

8,83513,842مستلزمات كمبيوتر 

6,6541,843اإلستهالك

34,08327,020أخرى

1,001,685994,982

20. ربحية السهم األساسية
يتم إحتساب ربحية السهم األساسية بقسمة ربح السنة على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية الذي 

يتم حتديده على أساس عدد األسهم القائمة لرأس املال املصدر خالل السنة. 
20182017

24,709285,733صايف ربح السنة )دينار كويتي(

املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة 
)سهم(

200,000,000200,000,000

0.121.43ربحية السهم األساسية )فلس(
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21. اإلجتماع السنوي للمساهمني

للسنة  املجمعة  املالية  البيانات  األم  الشركة  العامة ملساهمي  اعتمدت اجلمعية   2018 ابريل   4 بتاريخ 
املنتهية يف 31 ديسمبر 2017 وأقرت عدم توزيع أرباح عن تلك السنة املالية.

22. موجودات أمانة
أمانة  بصفة  بها  احملتفظ  واملوجودات  األم  الشركة  قبل  من  املدارة  والصناديق  اإلستثمار  إن محافظ 
واإللتزامات املتعلقة بها ال يتم معاملتها كموجودات أو مطلوبات الشركة األم، وبالتالي ال يتم إدراجها 
كان  املجمع  املالي  املركز  بيان  بتاريخ  األمانة  موجودات  إجمالي  إن  املجمعة.  املالية  البيانات  هذه  يف 

17,922,002 دينار كويتي )2017: 19,084,571 دينار كويتي(.



82

������ ��������
A N N U A L
R E P O R T

2
0
1
8

..����� ���
����� ���
	

23. املخاطر املالية وادارة رأس املال
أ( إدارة مخاطر رأس املال

تتمثل اهداف املجموعة يف ادارة رأس املال يف احملافظة على قدرة املجموعة على االستمرار فى النشاط 
ككيان مستمر وذلك حتى تتمكن من حتقيق عوائد للمساهمني ومنافع ألصحاب املصالح اآلخرين من 
خالل تسعير املنتجات واخلدمات مبا يتفق مع مستوى املخاطر املأخوذة. حتدد املجموعة مبلغ رأس 
املال تناسبياً مع اخلطر. تدير املجموعة رأس املال ويتم إجراء التعديالت عليه يف ضوء التغيرات يف 
الظروف االقتصادية ويف خصائص األصول ذات العالقة. ومن أجل احلفاظ على/او تعديل هيكل رأس 
املال فإن املجموعة ميكنها القيام بتعديل مبلغ توزيعات األرباح املدفوعة للمساهمني أو إعادة رأس املال 

للمساهمني أو إصدار أسهم رأس مال جديدة أو بيع أصول بهدف تخفيض الدين.
ب( فئات األدوات املالية

20182017

دينار كويتيدينار كويتي

املوجودات املالية
3,940,1131,404,136النقد والنقد املعادل

أو  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  إستثمارات 
اخلسائر

3,086,7432,482,279

155,4833,483,148ذمم مرابحات ووكاالت مدينة

439,444496,818أرصدة مدينة أخرى

الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  استثمارات 
الشامل اآلخر

8,538,4478,772,715

املطلوبات املالية
105,859215,230أرصدة دائنة أخرى

ج( مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر أن يفشل احد أطراف األداة املالية يف الوفاء بالتزاماته مسببا خسارة مالية 
للطرف اآلخر. تتم مراقبة سياسة االئتمان على أسس مستمرة. وتهدف املجموعة إلى جتنب التركيز 
االئتماني للمخاطر يف أفراد أو مجموعة من العمالء يف موقع محدد أو نشاط معني ويتأتى ذلك من 
خالل تنويع نشاطات التمويل واحلصول على الضمانات حيثما كان ذلك مالئماً. تتمثل األدوات املالية 
التي تعرض املجموعة ملخاطر اإلئتمان يف النقد والنقد املعادل وذمم املرابحات والوكاالت واألرصدة 
املدينة األخرى. برأي اإلدارة فإن أقصى تعرض ملخاطر االئتمان ال يختلف ماديا عن القيم الدفترية لها 

يف بيان املركز املالي املجمع. 
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ج(  مخاطر االئتمان )تتمة(
تطبق املجموعة املنهجية املبسطة يف احتساب وتكوين اخلسائر اآلئتمانية املتوقعة حسب ما مت توضيحها 
يف املعيار الدولي للتقارير املالية 9: االدوات املالية : تسمح هذه املنهجية باحتساب اخلسائر االئتمانية 
املتوقعة على العمر الزمني للذمم املدينة التجارية وما يدخل يف حكمها . تقوم املجموعة بتصنيف الذمم 
املدينة )وما يدخل يف حكمها( يف فئات وفقاً لسمات مخاطر االئتمان املشتركة فيما بينها، وكذلك على 
أساس فترات التخلف عن السداد املنقضية بتاريخ البيانات املالية املجمعة. استخدمت املجموعة النسب 
التي يتطلبها بنك الكويت املركزي يف احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة وهي 1 % بالنسبة للتسهيالت 
النقدية و 0.5 % للتسهيالت غير النقدية.صنفت املجموعة الذمم املدينة التجارية التي هي عبارة عن 

مرابحات ووكاالت أستثمارية على النحو التالي:

31 ديسمبر 2018

حديثة النشوء 
أو غير متخلفة 

عن السداد 
)نقدية(

متخلف عن 
السداد بأقل 
من 90 يومًا 

وغير منخفضة 
القيمة
)نقدية(

متخلفة عن السداد 
بأكثر من 90 يومًا 

وهي منخفضة 
القيمة
)نقدية(

املجموع
)نقدية(

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

157,048--157,048مرابحات مدينة 

675,474675,474--وكاالت استثمارية 

675,474832,522-157,048املجموع 

)677,039()675,474(-)1,565(مخصص مكون يف الدفاتر

الصايف بعد طرح 
املخصصات

155,483--155,483

)376,894()376,894(--الضمانات لدى الشركة

---155,483الرصيد غير املغطى

1 %1 %1 %نسبة اخلسائر املتوقعة 

)677,039()675,474(-)1,565(املخصصات املكونة سابقًا

)677,039()675,474(-)1,565(اجمالي املخصصات املكونة

155,483--155,483صايف املرابحات والوكاالت
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ج(  مخاطر االئتمان )تتمة(
31 ديسمبر 2017

حديثة 
النشوء أو 

غير متخلفة 
عن السداد 

)نقدية(

متخلف عن 
السداد بأقل 
من 90 يومًا 

وغير منخفضة 
القيمة
)نقدية(

متخلفة عن السداد 
بأكثر من 90 يومًا 

وهي منخفضة 
القيمة
)نقدية(

املجموع
)نقدية(

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
 

3,328,1953,484,713-156,518مرابحات مدينة 

719,653719,653--وكاالت استثمارية 

4,047,8484,204,366-156,518املجموع 

)721,218()719,653(-)1,565(مخصص مكون يف الدفاتر

3,328,1953,483,148-154,953الصايف بعد طرح املخصصات

)5,877,000()5,877,000(--الضمانات لدى املجموعة

---154,953الرصيد غير املغطى

1 %1 %1 %نسبة اخلسائر املتوقعة 

)721,218()719,653(-)1,565(املخصصات املكونة سابقًا

)721,218()719,653(-)1,565(اجمالي املخصصات املكونة

3,328,1953,483,148-154,565صايف املرابحات والوكاالت

ان قيمة احلد اآلعلى اإلجمالية للمرابحات والوكاالت املعرضة ملخاطر اآلئتمان هي مببلغ 155,483 
دينار كويتي )2017: 3,484,713 دينار كويتي(. 

اذا  )وما يف حكمها(  التجارية  املدينة  الذمم  قيمة  انخفاض  على  مؤشرات  هناك  أن  املجموعة  تعتبر 
توفرت أياً من املؤشرات التالية:

مصاعب مالية هامة يواجهها املدين.
أحتماالت أن يدخل املدين يف حالة اإلفالس  أو إعادة الهيكلة املالية.

التخلف عن سداد األقساط مبا يزيد عن 90 يوماً.
التأخير يف سداد املديونية وأرباحها مبا يزيد عن 90 يوماً.

املتوقع  للمبالغ  دراسة  أعادة  بإجراء  املجموعة  تقوم  اعاله  الواردة  املؤشرات  من  أياً  توفر  حالة  ويف 
لتعكس  املأخوذة  املخصصات  بتعديل  تقوم  وبالتالي  اإلئتمان،  ملخاطر  املعرضة  االدوات  من  حتصيلها 

مبالغ اخلسائر املتوقع تكبدها على مدى عمر االداة املالية. 



85

������ ��������
A N N U A L
R E P O R T

2
0
1
8

..����� ���
����� ���
	

د( مخاطر العملة االجنبية
مخاطر العملة األجنبية هي مخاطر تذبذب قيمة األداة املالية نتيجة التغيرات يف أسعار صرف العمالت 
األجنبية. جتري املجموعة معامالت معينة بالعمالت األجنبية، وبالتالي تتعرض ملخاطر تذبذب أسعار 
الصرف. تقوم اإلدارة مبراقبة املراكز يوميا لضمان بقائها يف احلدود املوضوعة، وتعتقد االدارة ان هناك 
مخاطر متدنية لتكبد خسائر كبيرة ناجتة عن التذبذب يف أسعار الصرف، وبالتالي فإن املجموعة ال 

تتحوط للتعرض ملخاطر العمالت األجنبية. 
التأثير على الربح )بسبب التغييرات يف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات النقدية( نتيجة للتغير يف 

سعر الصرف، مع بقاء كافة املتغيرات األخرى ثابتة، موضح أدناه:
تأثير الزيادة يف سعر حتويل العملة 
بنسبة 5 % على الربح أو اخلسارة

20182017
دينار كويتيدينار كويتي

218,958246,665دوالر أمريكي
27,58710,318جنيه استرليني

هـ( مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي املخاطر التي تكمن يف عدم مقدرة املجموعة على الوفاء بصايف احتياجاتها 
يتسبب  قد  االئتمان مما  درجة  تدني  أو  السوق  االختالفات يف  عن  السيولة  مخاطر  تنتج  التمويلية. 
يف نضوب بعض مصادر التمويل على الفور. وللوقاية من هذه املخاطر، قامت إدارة املجموعة بإدارة 
املوجودات مع أخذ السيولة يف االعتبار واالحتفاظ برصيد كاف للنقد والنقد املعادل واألوراق املالية 

القابلة للتداول.

االستحقاق  حتديد  مت  لقد  املجموعة.  ومطلوبات  موجودات  استحقاق  قائمة  التالي  اجلدول  يلخص 
تاريخ  حتى  املجمع  املالي  املركز  بتاريخ  املتبقية  الفترة  أساس  على  واملطلوبات  للموجودات  التعاقدي 
االستحقاق التعاقدي، ولم يؤخذ يف االعتبار االستحقاقات الفعلية كما تعكسها خبرة املجموعة السابقة 
االستحقاق  تواريخ  اإلدارة مبراقبة  وتقوم  لديها.  النقدية  السيولة  توفر  ومدى  بودائعها  االحتفاظ  يف 
للتأكد من االحتفاظ بالسيولة الكافية. إن قائمة استحقاق املوجودات واملطلوبات يف نهاية السنة تستند 

إلى ترتيبات السداد التعاقدية.
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هـ( مخاطر السيولة )تتمة(
كما يف 31 ديسمبر 2018

املجموع أكثر من 5 
سنوات 1-5 سنوات 3-12 شهر 1-3 شهر

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي
املوجودات 

3,940,113 - - - 3,940,113 النقد والنقد املعادل

3,086,743 - - 3,086,743 - استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
األرباح أو اخلسائر

155,483 - - 155,483 - ذمم مرابحات ووكاالت مدينة
439,444 - 207,421 159,255 72,768 أرصدة مدينة أخرى

8,538,447 - 8,538,447 - - استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر

179,879 179,879 - - - استثمار يف شركة زميلة
23,067 23,067 - - - ممتلكات ومعدات

16,363,176 202,946 8,745,868 3,401,481 4,012,881
املطلوبات  

105,859 - - 105,859 - أرصدة  دائنة  أخرى
514,350 514,350 - - - مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
620,209 514,350 - 105,859 -

كما يف 31 ديسمبر 2017 

املجموع  أكثر من 
خمس سنوات

 5-1 
سنوات

12-3 
شهر

3-1 
أشهر

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي
املوجودات 

1,404,136 - - - 1,404,136 النقد والنقد املعادل

2,482,279 - - 2,482,279 - إستثمارات بالقيمة العادلة من 
خالل بيان الدخل

3,483,148 - - 154,598 3,328,550 ذمم مرابحات ووكاالت مدينة
496,818 - 151,729 222,088 123,001 أرصدة مدينة أخرى

8,772,715 - 8,772,715 - - استثمارات بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر

176,437 176,437 استثمار يف شركة زميلة
221 221 ممتلكات ومعدات

16,815,754 176,658 8,924,444 2,858,965 4,855,687
املطلوبات 

215,230 - - 215,230 - أرصدة  دائنة  أخرى

456,474 456,474 - - - مخصص مكافأة نهاية اخلدمة 
للموظفني

671,704 456,474 - 215,230 -
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و( مخاطر أسعار حقوق امللكية

للتغيرات يف أسعار حقوق  نتيجة  املالية  امللكية هي مخاطر تذبذب األدوات  إن مخاطر أسعار حقوق 
امللكية. إن األدوات املالية التي يحتمل أن تعرض املجموعة ملخاطر حقوق امللكية تتألف بشكل رئيسي 
من  العادلة  بالقيمة  واستثمارات  أو اخلسائر،  األرباح  بيان  من خالل  العادلة  بالقيمة  إستثمارات  من 
خالل بيان الدخل الشامل اآلخر. تدير املجموعة هذه املخاطر من خالل تنويع استثماراتها على أساس 
توزيعات األصل احملددة مسبقاً على فئات متعددة والتقييم املستمر لشروط السوق واالجتاهات وتقدير 

اإلدارة لتغيرات طويلة وقصيرة األجل يف القيمة العادلة.

يوضح اجلدول التالي حساسية التغيرات يف القيمة العادلة للتغيرات احملتملة يف األسعار بشكل معقول 
مع ثبات كل املتغيرات األخرى. من املتوقع أن يكون تأثير االنخفاض يف أسعار حقوق امللكية مساوي 

ومقابل لتأثير الزيادة املوضحة أدناه.

التغير 
يف سعر 
أدوات 
امللكية 

التأثير على 
بيان الدخل 

املجمع

التأثير على بيان 
الدخل املجمع

التأثير على بيان 
الدخل والدخل 
الشامل االخر 

املجمع

التأثير على بيان 
الدخل والدخل 
الشامل االخر 

املجمع
2018201720182017

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي%
إستثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل 
األرباح أو اخلسائر

5+154,337124,114--

استثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر
5+--426,922438,636
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ز( القيمة العادلة لألدوات املالية 
يف رأي اإلدارة أن القيمة الدفترية لألدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة ال تختلف مادياً عن قيمتها 
العادلة بتاريخ البيانات املالية املجمعة، باستثناء املبالغ املستحقة من / إلى أطراف ذات صلة، والقيمة 

العادلة التي ال ميكن حتديدها بشكل موثوق نظراً ألنه ليس لها تاريخ استحقاق ثابت.

قياسات القيمة العادلة املثبتة يف بيان املركز املالي املجمع:
يقدم اجلدول التالي حتلياًل لألدوات املالية التي يتم قياسها بعد التحقق املبدئي بالقيمة العادلة، مصنفة 
يف مستويات من 1 إلى 3 على أساس درجة دعم القيمة العادلة اخلاصة بكل مستوى مبصادر ميكن 

حتديدها.
قياسات القيمة العادلة للمستوى 1 مستمدة من األسعار املعلنة )غير املعدلة( يف أسواق نشطة ملوجودات 

ومطلوبات مماثلة.
قياسات القيمة العادلة للمستوى 2 مستمدة من مدخالت بخالف األسعار املعلنة الواردة يف املستوى 1 
املدعومة مبصادر للموجودات أو املطلوبات إما بشكل مباشر )أي األسعار( أو بشكل غير مباشر )أي 

مستمدة من األسعار(.
قياسات القيمة العادلة للمستوى 3 مستمدة من أساليب تقييم تتضمن مدخالت للموجودات أو املطلوبات 

التي ال تستند إلى بيانات سوق مدعومة مبصادر ميكن حتديدها.

اإلجمالياملستوى 3املستوى 2املستوى 311 ديسمبر 2018
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

إستثمارات بالقيمة العادلة من 
خالل بيان األرباح أو اخلسائر

2,653,876--2,653,876حقوق ملكية مسعرة

432,867-432,867-صندوق محلي مدار

استثمارات بالقيمة العادلة من 
خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

477,545-477,545-صندوق مدار

8,060,9028,060,902--حقوق ملكية غير مسعرة 

2,653,876910,4128,060,90211,625,190اإلجمالي
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ز( القيمة العادلة لألدوات املالية )تتمة(
اإلجمالياملستوى 3املستوى 2املستوى 311 ديسمبر 2017

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

إستثمارات بالقيمة العادلة من 
خالل بيان األرباح أو اخلسائر

2,100,230--2,100,230حقوق ملكية مسعرة

382,049-382,049-صندوق محلي مدار

استثمارات متاحة للبيع
75,600--75,600حقوق ملكية مسعرة

421,482-421,482-صندوق مدار

8,697,1158,697,115--حقوق ملكية غير مسعرة 

2,175,830803,5318,697,11511,254,994اإلجمالي

إن تسوية قياسات القيمة العادلة للمستوى 3 للموجودات املالية هي كالتالي:
املستوى 3 
دينار كويتي

31 ديسمبر 2018
18,697,115 يناير 2018

)481,855(بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر املجمع

)154,358(املبيعات

318,060,902 ديسمبر 2018

31 ديسمبر 2017
18,796,204 يناير 2017

)250,089(بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر املجمع

151,000املشتريات

318,697,115 ديسمبر 2017

24. القضايا واملطالبات

خالل عام 2014 رفعت الشركة األم قضايا لدى محاكم الكويت على عميلني من عمالء ذمم مرابحات 
لديها  نتيجة توقفهم عن سداد املرابحات املستحقة للشركة األم مببلغ 3,228,551 دينار كويتي .

العقار  بتنفيذ طلب حجز عقاري على  يتعلق  ادارة اخلبراء تقرير  2015 أصدرت  20 ديسمبر  بتاريخ 
املقدم من العمالء ضماناً لسداد املديونية - ذمم مرابحات )ايضاح 7( وذلك للبيع باملزاد العلني وفاًء 
ذلك  قيمتة يف  وان  للعقار  العمالء  ملكية  اخلبراء  ادارة  أكدت  وقد  األم،  للشركة  املستحقة  للمديونية 

التاريخ بلغت 5,877,000 دينار كويتي كما يف 31 ديسمبر 2017.
املرفوعة على  القضايا  التنازل عن  اتفاق مع مدينو مرابحات، مت مبوجبه  ابرام  2018 مت  خالل عام 
مدينومرابحات من قبل املجموعة ومت سداد جميع املبالغ املستحقة للمجموعة مببلغ 3,328,551 دينار 

كويتي وابراء ذمة مدينو مرابحات مبوجب العقد الذي مت توقيعة بتاريخ 24 أكتوبر 2018.
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