




2

حضرة صاحب السمو الشيخ

صباح األحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت

صاحب السمو الشيخ

نّواف األحمد الجابر الصباح
ولي عهد دولة الكويت



3

الصفحاتالمحتويات 
4تقرير مجلس األدارة

6إقرار وتعهد سالمة ونزاهة البيانات
7تقرير حوكمة الشركات

17تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية
18تقرير المكافآت للجمعية العامة العادية

19تقرير هيئة الرقابة الشرعية
20تقرير مدقق الحسابات

24 الميزانية العمومية



4

اإلخوة المساهمون..

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد،،
أسدل العام 2017 الستارعن أحداث عديدة محلية واقليمية تركت بصمتها االيجابية تارة والسلبية تارة أخرى، وسط آمال بتجاوز العوائق املتتالية 

التي تواجه اقتصاديات املنطقة نتيجة األزمات اجليوسياسية االقليمية واحمللية.
فمن الناحية االيجابية ارتفعت أسعار النفط ما بني إغالق نهاية 2016 ونهاية 2017 من نحو 51.9 دوالراً للبرميل إلى نحو 63 دوالراً، أي بنسبة 
ارتفاع بنحو 21.4% لبرميل النفط الكويتي. ومعه انخفض عجز املوازنة العامة، كما حلت بورصة الكويت باملركز األول كأفضل سوق خليجية من 
حيث األداء خالل 2017 على مســتوى املؤشــرين الســعري والوزني، ورشــحت لالرتقاء إلى مصاف األسواق الناشئة، وذلك على الرغم من فقدانها 

كثيراً من مستوى السيولة يف آخر شهرين من العام احلالي.
فقــد طــوى عــام 2017 أوراقه البورصوية على مكاســب ســنوية بلغت 11.5% للمؤشــر الســعري مقابــل 2.4% فقط يف نهايــة 2016، فيما تقلصت 
مكاســب القيمة الســوقية للبورصة التي كســرت حاجز الثالثني مليار دينار خالل الســنة إلى نحو مليار دينار تقريباً، لتســتقر يف نهاية السنة عند 
مســتوى 27.2 مليار دينار، واختتمت العام 2017 على ارتفاع يف مؤشــراتها العامة، وذلك قياســا بنهاية 2016، حيث ارتفع املؤشــر الســعري مبقدار 
659.9 نقطة بنســبة 11.5%، واملؤشــر الوزني مبقدار 21.3 نقطة بنســبة 5.6%، ومؤشــر كويت 15 مبقدار 29.9 نقطة بنســبة 3.4%، وكذلك احلال 
بالنســبة للمتغيرات العامة، إذ ارتفع املعدل اليومي لكمية األســهم املتداولة والقيمة املتداولة بنســبة 64.1% و99.7% على التوالي. وبلغ املتوســط 

اليومي للقيمة املتداولة 23 مليون دينار خالل عام 2017 مقابل 11.5 مليون دينار لعام 2016.
على الصعيد اآلخر، فقد واجهت الكويت منذ العام 2016 عجزا يف حســابها اجلاري، أي يف صايف تعامالتها مع العالم اخلارجي منذ ربع قرن، 
وهو حصيلة ضعف ســوق النفط، مما أدى حينها إلى انخفاض مســتوى منو االقتصاد احمللي، أما يف العام 2017 فقد قدر تقرير صندوق النقد 
الدولي تعميق االقتصاد احمللي لنموه الســالب من نحو -0.1% يف شــهر أبريل الفائت إلى نحو -2.1% وذلك يف تقرير الصندوق لشــهر أكتوبر من 

العام، وذلك بسبب انتقال األحداث اجليوسياسية إلى منظومة دول مجلس التعاون اخلليجي، عدا عن زيادة النفقات العامة بنحو %5.3. 
وجلأ بنك الكويت املركزي يف خطوة تدل على تزايد قلقه على النمو االقتصادي إلى عدم اتباع حركة أسعار الفائدة الصاعدة على الدوالر األميركي 
 وذلك يف حالتني من ثالث حاالت زيادة يف العام احلالي،  وذلك إلبقاء تكلفة االئتمان على حالها مما قد يساهم يف دعم انتعاش متوقع يف عام 2018.

السوق العقاري 
ارتفعت مبيعات السوق العقاري بالكويت خالل الربع الثاني من العام اجلاري بنسبة 3.5% على أساس سنوي عن الربع االول من العام، حيث بلغت 
مبيعات العقارات )عقود ووكاالت( 695 مليون دينار يف الربع الثاني من العام 2017، مقارنة بـ 672 مليون لنفس الفترة من العام 2016، ويف املقابل 
فقد تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة 6%، على أساس ربع سنوي ليبلغ 454 ألف دينار للصفقة الواحدة، منخفضاً 13%على أساس سنوي.

وعلى مســتوى النصف األول من 2017، فقد بلغت القيمة اإلجمالية للمبيعات 1.37 مليار دينار، مقارنة بـ 1.41 مليار دينار للفترة نفســها من عام 
2016، بتراجع %3.

أما خالل الربع الثالث من العام فقد ارتفعت مبيعات سوق العقار الكويتي بنسبة 35%، مقارنة بالربع املقابل من العام املاضي لتسجل أعلى نسبة 
ارتفاع سنوي منذ الربع الثاني من عام 2014، كما تزامن ارتفاع املبيعات مع ارتفاع مؤشر عدد الصفقات بنحو 30%، وارتفاع يف مؤشر متوسط 
الصفقــة بنحــو 4%، وقــد ســاهمت جميع قطاعات الســوق – باســتثناء قطاع املخــازن – يف هذا االرتفاع حيث تضاعفــت مبيعات القطاع احلريف 
بخمس أضعاف تقريبا على أســاس ســنوي فيما ارتفعت مبيعات القطاع التجاري بنحو 44%، كما ارتفعت مبيعات القطاع الســكني بنســبة  %29، 

فيما سجل القطاع االستثماري أقل نسبة ارتفاع سنوي عند%9.
وبتتبع أداء ســوق العقار الكويتي يف نهاية األشــهر التســعة األولى من العام، فقد ارتفعت مبيعات الســوق بنحو 6% على أســاس سنوي حيث بلغت 
املبيعــات اإلجماليــة نحــو 1.95 مليــار دينــار مقارنــة بنحو 1.85 مليار دينــار خالل نفس الفترة من العــام املاضي، فيما بلغ مؤشــر عدد الصفقات 
املســجلة خــالل ذات الفتــرة نحــو 4081 صفقــة، مقارنــة بنحو 3410 صفقة خالل األشــهر التســعة األولى من عــام 2016 ليبلــغ االرتفاع يف عدد 

الصفقات نحو 20% على أساس سنوي.
أما تداوالت شــهر نوفمبر 2017 ، فقد توزعت بني ما يقارب 147.3 مليون دينار للعقود، ونحو 18.5 مليونا للوكاالت، يف حني بلغ عدد الصفقات 
العقاريــة لهــذا الشــهر 336 صفقــة، توزعــت ما بــني 301 عقد و35 وكالــة، وحصدت محافظة األحمدي أعلى نســبة يف عــدد الصفقات العقارية 
والبالغة 87 صفقة، وممثلة بنحو 25.9% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تلتها محافظة العاصمة بـ 64 صفقة أو نحو19%، يف حني حصلت 

محافظة اجلهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ29 صفقة، أو بنحو 8.6% من اإلجمالي.
وقد بلغت تداوالت نشاط السكن اخلاص نحو 96.9 مليون دينار يف نوفمبر مقابل 116.8 مليونا يف أكتوبر من العام 2017 منخفضة بنحو 
-17.1%، وقد شــكلت تداوالت نشــاط الســكن اخلاص ما نســبته 58.5% من جملة قيمة تداوالت العقار يف نوفمبر بينما شــكلت ما نســبته 
52.3% يف أكتوبر 2017. وبلغ املعدل الشهري لقيمة تداوالت السكن اخلاص خالل 12 شهراً نحو 109.4 ماليني دينار، أي أن قيمة تداوالت 
هــذا الشــهر أدنــى مبــا نســبته -11.5%  مقارنــة باملعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشــاط إلى 269 صفقة مقارنــة بـ 378 يف أكتوبر 
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2017، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة نحو 360.3 ألف دينار.

أما نشــاط الســكن االســتثماري، فقد بلغت قيمة تداوالته إلى نحو 41.5 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو  -30.9% مقارنة بأكتوبر 2017، حني 
بلغت نحو 60.1 مليون دينار، وانخفضت مســاهمته من جملة الســيولة إلى نحو 25.1%، مقارنة مبا نســبته  26.9% يف أكتوبر 2017. وبلغ معدل 
قيمة تداوالت نشاط السكن االستثماري خالل 12 شهراً نحو 60.8 مليونا، أي أن قيمة تداوالت هذا الشهر كانت أدنى مبا نسبته  -31.6% مقارنة 
مبعــدل 12 شــهراً. وانخفــض عــدد صفقاتــه إلى 61 مقارنة بـ 105 صفقات يف أكتوبر 2017، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشــاط الســكن 

االستثماري نحو 681.1 ألف دينار.
كما بلغت تداوالت النشــاط التجاري إلى نحو 25.8 مليون دينار خالل نوفمبر 2017، بانخفاض بنحو -44.5% مقارنة بأكتوبر 2017، حني بلغت 
نحو 46.5 مليونا، وانخفضت نسبته من جملة قيمة التداوالت العقارية إلى نحو  15.6% مقارنة مبا نسبته  20.8 % يف أكتوبر 2017، وبلغ معدل 
قيمة تداوالت النشاط التجاري خالل 12 شهراً نحو 37.7 مليونا، أي أن قيمة تداوالت هذا الشهر أدنى مبا نسبته  -31.5% مقارنة مبتوسط 12 
شــهراً. كما انخفض عدد صفقاته إلى 5 صفقات مقارنة بـ 7صفقات يف شــهر أكتوبر 2017. كما متت صفقة واحدة لنشــاط املخازن بقيمة 1.5 

مليون يف نوفمبر 2017.
وعند مقارنة تداوالت نوفمبر 2017 مبثيلتها للشهر نفسه من العام السابق )نوفمبر 2016(، نالحظ انخفاضاً يف سيولة السوق العقاري أيضاً، إذ 
انخفضت قيمة تلك التداوالت من نحو 232.1 مليونا إلى نحو 165.8 مليونا، أي مبا نســبته -28.6% وشــمل االنخفاض كل من النشــاط التجاري 

بنحو  -73.3%، ونشاط السكن االستثماري بنسبة -28.2%، بينما ارتفع نشاط السكن اخلاص بنسبة 29.6 %.
وعند مقارنة جملة قيمة التداوالت منذ بداية عام 2017 حتى شهر نوفمبر 2017، مبثيلتها من 2016، نالحظ ارتفاعاً طفيفاً يف إجمالي سيولة 

السوق العقاري من نحو 2.193 مليار دينار إلى نحو 2.199 مليار، أي مبا نسبته 0.3 %.

اإلخوة األفاضل،
لقد اعتمدت الشركة خالل االعوام املاضية سياسة منظمة قوامها األساسي توزيع االستثمارات وتدوير بعض األصول، وحتويل الغير مدرة منها 
إلى أصول عقارية مدرة ضمن عقارات الشــركة األخرى، وقد نبعت هذه الرؤية من خالل متابعة حثيثة واســتقراء مســتمرلألحداث التي متر بها 

املنطقة بحيث أثبتت هذه السياسة فعاليتها وال زالت إلى اليوم واحلمد هلل.
فعلى الصعيد احمللي، قامت الشركة يف العام 2017 باالستثمار يف عقارات جديدة ضمن خطتها التي كانت بدأتها العام املاضي لزيادة االستثمار 
يف النشاط الصناعي وذلك لتعزيز إيرادات الشركة، كما ال تزال حتتفظ أيضاً بعقاراتها املتمثلة يف برج 25 فبراير يف منطقة شرق والذي يشكل 
أحد دعامات اإليرادات الثابتة للشــركة حيث أنه مؤجر بنســبة  100%حالياً، يضاف إليه عقارات الشــركة املوزعة يف أماكن عدة داخل الكويت، 
وهي تتمتع بنسب إشغال جيدة وبأسعار تأجيرية جيدة جدا قياساً مع السوق احمللي، علماً بأن هذه العقارات تخضع للمتابعة والتطوير املستمرين 

لضمان نسب إشغال مرتفعة وبالتالي زيادة نسب العوائد منها.  
 أما بالنســبة الســتثمارات الشــركة العقاريه يف اخلارج، فإنها مســتقرة على الرغم من االوضاع االقتصادية الســيئة خالل الفترة املاضية، وهي 
تخضــع ملتابعــة وتقييــم مســتمرين، ويف هــذا الســياق نــود أن نشــير إلى أن الشــركة باتت متتلك أصــوال عقارية مــدرة محلية وغيــر محلية تصل 
نســبتها إلى 95% من إجمالي أصول الشــركة العقارية، مع ارتفاع يف نســب االيرادات بلغ 12% عن العام 2016، مما يؤكد جناح إدارة الشــركة يف 
استراتيجيتها املرسومة والتي أدت إلى ارتفاع االيرادات التأجيرية امللحوظة، حيث يتوقع أن تستمر االيرادات يف ازدياد خالل الفترة القادمة. 

هــذا وقــد بلــغ صــايف الربــح عام 2017 مبلغ 706,250 دينار كويتي مقارنة مع عام 2016 الذي بلغ صــايف الربح فيه آنذاك 810,059 دينار كويتي، 
وحقق السهم ربحية قدرها 1.91 فلس للسهم يف عام 2017 مقارنة بربحية قدرها 2.19 فلس للسهم عام 2016.

كما بلغ إجمالي اإليرادات واملصروفات لعام 2017 مبلغ 3,722,917 دينار كويتي ومبلغ 2,740,816 دينار كويتي على التوالي.

وختامًا.. 
نود أن نتوجه بالشكر اجلزيل إلى اجلهازين اإلداري والتنفيذي للشركة وجميع املسئولني والعاملني فيها على جهودهم املخلصة، والشكر موصول 

إلى اإلخوة األفاضل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والسادة مدققي احلسابات.
كما جندد االمتنان والشكر إلى جميع إخوتنا املساهمني الذين منحونا ثقتهم ودعمهم خالل الفترة السابقة سائلني اهلل أن يوفقنا ملا فيه مصلحة 

الشركة.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

الشيخة/ ياسمين مبارك الجابر الصباح
رئيس مجلس اإلدارة
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إقرار  وتعهد )سالمة ونزاهة البيانات المالية(
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تقرير حوكمة الشركات

القاعدة األولى
بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة:

- تشكل مجلس اإلدارة احلالي يف تاريخ 2016/05/12 على النحو التالي:

اإلسم
تصنيف العضو

)تنفيذي/ غير تنفيذي/ 
مستقل(، أمني سر

املؤهل العلمي واخلبرة 
العملية

تاريخ االنتخاب/ تعيني 
أمني السر

2016/05/12بكالوريوس وخبرة 20 سنةغير تنفيذيالشيخة/ ياسمني مبارك اجلابر الصباح

2016/05/12بكالوريوس وخبرة 24 سنةتنفيذيالسيد/ طارق فريد العثمان

2016/05/12ثانوي عامة وخبرة 52 سنةمستقلالسيد/ سعد ناصر فرج

2016/05/12ماجستير وخبرة 15 سنةمستقلاآلنسة/ عنود فاضل احلذران

2016/05/12بكالوريوس وخبرة 5 سنةغير تنفيذيالشيخ/ عبداهلل علي اخلليفة الصباح

2016/05/12ماجستير وخبرة 20 سنةأمني سرالسيدة/ تهاني العجمي

وال يزال مجلس االدارة املشكل يف التاريخ اعاله دون تغييـر يف األعضاء حتى تاريخه.

- يوضح اجلدول اآلتي املؤهالت العلمية بالتفصيل واخلبرات:
● الشيخه ياسمني مبارك اجلابر الصباح – بكالوريوس إدارة أعمال وخبرة 20 سنة يف إدارة األعمال.

● طارق فريد العثمان – بكالوريوس متويل وبنوك وخبرة 24 سنة مابني قطاع البنوك والعقار.
● سعد ناصر فرج – ثانوية عامة وخبرة 52 سنة بني خبرات إدارة وعقارية.

● عنود فاضل احلذران – ماجستير إدارة أعمال وخبرة 15 سنة يف مجال اإلستثمار.
● الشيخ عبداهلل علي اخلليفه الصباح – بكالوريوس إدارة أعمال وخبرة 5 سنوات يف تسويق العقار.

● تهاني مصلط العجمي – ماجستير إدارة أعمال وخبرة 20 سنة يف مجال اإلستثمار.
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اجتماعات مجلس اإلدارة الحالي للعام 2017:

اسم العضو/ المجلس 
السابق

اجتماع
رقم (1) 

املنعقد بتاريخ 
2017/01/16

اجتماع
رقم )2( 

املنعقد بتاريخ 
2017/03/02

اجتماع
رقم )3( 

املنعقد بتاريخ 
2017/03/26

اجتماع 
رقم )4( 

املنعقد بتاريخ 
2017/04/23

اجتماع
رقم )5( 

املنعقد بتاريخ 
2017/05/01

اجتماع
رقم )6( 

املنعقد بتاريخ 
2017/07/18

اجتماع
رقم )7( 

املنعقد بتاريخ 
2017/10/19

اجتماع 
رقم )8(

املنعقد بتاريخ 
2017/12/17

عدد 
االجتماعات

الشيخة/ ياسمين الصباح 
7)رئيس مجلس اإلدارة(

السيد/ طارق العثمان )نائب 
8رئيس مجلس اإلدارة(

السيد/ سعد فرج
8    )عضو(

االنسة/ عنود الحذران
7)عضو مستقل(

الشيخ/ عبدهللا الصباح 
8)عضو مستقل(

السيدة/ تهاني العجمي 
8)امين سر(

موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة:

متاشــياً مــع متطلبــات احلوكمــة قــام املجلس بتعيني الســيدة/ تهاني العجمي - كأمني ســر ملجلس اإلدارة بتاريــخ 2016/5/12 وتقع حتت 
مســئولياتها تدويــن وحفــظ جميــع محاضر إجتماعات املجلس املوقعــة والتقارير التي تعرض عليه كما تتولــى إبالغ أعضاء مجلس اإلدارة 
مبواعيــد إجتماعــات املجلــس قبــل ثالثة أيام عمــل على األقل، واحلرص على توصل أعضاء مجلس اإلدارة بشــكل فعــال إلى كل محاضر 

إجتماعات املجلس واملعلومات املتعلقة بالشركة.

تقرير حوكمة الشركات
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تقرير حوكمة الشركات

القاعدة الثانية
أهم إجنازات مجلس اإلدارة خالل العام 2017:

مناقشة تقرير احلوكمة للعام 2016 
واملصادقة عليه

مناقشــة واعتمــاد صــرف جــزء مــن املبلــغ املخصــص 
إلدارة املســئولية اإلجتماعيــة لصالــح أنشــطة الهالل 

األحمر ودعم طلبة الهندسة يف جامعة الكويت

 اإلطالع ومناقشة واعتماد
البيانات املالية للشركة

اإلطالع على التقارير الدورية إلدارة املخاطر بعد 
مناقشتها من قبل جلنة إدارة املخاطر

اإلطالع على محاضر اللجان واملصادقة عليها

اإلطالع واملصادقة على محاضر  اجتماعات 
اجلمعيات العامة العادية

اإلطالع ومناقشة اإلستراتيجية وخطة العمل

 عقد دوارات تدريبية ألعضاء مجلس اإلدارة
لرفع كفاءة األعضاء

 اإلطالع ومناقشة واعتماد توقيع
عقود تسهيالت للشركة

إعتماد السياسات ومراجعتها

 مناقشة واعتماد استثمارات
جديدة وشراء عقارات

اعتماد البيانات املالية املدققة للشركة والبيانات 
املالية للربع السنوية

استعراض ومناقشة وضع العقارات اململوكة للشركة 
واملشاكل التي تواجه هذه االستثمارات

 مراجعة مؤشرات أداء اإلدارة التنفذية
وسير إجناز خطة العمل
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-  بناء على إجتماعات مجلس اإلدارة مت إعداد امللخص التالي الذي يوضح توزيع الوقت واجلهد املبذول من مجلس اإلدارة خالل العام 
2017 موزعًا وفقاَ للفئات التالية:

● اإلستراتيجية ومتابعة أداء األعمال.
● احلوكمة ونظم الرقابة الداخلية.

● إدارة املخاطر.
● التقارير املالية.

تقرير حوكمة الشركات

الملخص السنوي إلجتماعات مجلس اإلدارة

15%

30% 33%

22%

اإلستراتيجية ومتابعة أداء األعمالاحلوكمة ونظم الرقابة الداخليةإدارة املخاطرالتقارير املالية
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ينص نظام مجلس اإلدارة املعتمد من مجلس اإلدارة احلالي على أنه ميارس املجلس مسئولياته من خالل ثالث جلان كالتالي:

تقرير حوكمة الشركات

لجنة التدقيق الداخلي
2016/06/15

أعضاء اللجنة 
- عنود احلذران )رئيس(

- عبداهلل الصباح
- سعد فرج

أهم إنجازات اللجنة خالل العام 

- مناقشة البيانات املالية ووضع 
التوصيات 

 -
-
-

 -

 حيث إجتمعت اللجنة
 ستة إجتماعات

خالل العام

لجنة الترشيحات والمكافآت
2016/06/15

أعضاء اللجنة 
- ياسمني الصباح )رئيس(

- طارق عثمان
- سعد فرج

أهم إنجازات اللجنة خالل العام 

- مناقشة البيانات املالية ووضع 
التوصيات 

 -
-
-

 -

 حيث إجتمعت اللجنة
 أربعة إجتماعات

خالل العام

أهم إنجازات اللجنة خالل العام
- مناقشة البيانات المالية ووضع التوصيات 

- مراجعة السياسات المحاسبية مع المدقق الخارجي 

- المراجعة والتوصية على أداء واستقاللية المدقيين 
الخارجيين

- االطالع على تقرير المدقق الداخلي ووضع التوصيات 

- االطالع ومناقشة خطة التدقيق الداخلي للعام الحالي

- االطالع ومناقشة تقرير)ICR( خالل العام المنصرم

- مراجعة ومناقشة عقود التامين على أصول الشركة 

- االطالع ومناقشة تقرير القضايا الخاصة بالمستاجرين 

- مراجعة ومناقشة سياسة نظم المعلومات

- إعداد ومناقشة خطة مواجهة الكوارث

- االجتماع مع مراقب الحسابات الخارجي ومناقشة 
البيانات المالية المستقلة للشركة 

أهم إنجازات اللجنة خالل العام
- مراجعة وتحديث سياسة التقييم 

والمكافات للجهاز التنفيذي

- مراجعة والتأكد من استقاللية األعضاء 
المستقلين 

- توصيات بعدم توزيع مكافات ألعضاء 
المجلس عن العام المنصرم 

- مناقشة تقرير المكافات 

- استعراض ومناقشة الشواغر في الهيكل 
التنظيمي 

- اإلطالع على البرامج التدريبية ألعضاء  
مجلس اإلدارة

أعضاء اللجنة 
- ياسمين الصباح  

   )رئيس(
- طارق العثمان

- سعد الفرج

أعضاء اللجنة 
- عنود الحذران 

   )رئيس(
- عبداهلل الصباح

- سعد الفرج

حيث إجتمعت اللجنة 
أربعة إجتماعات خالل 

العام

حيث إجتمعت اللجنة 
ستة إجتماعات خالل 

العام 
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● موجز عن كيفية تطبيق املتطلبات التي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة احلصول على املعلومات والبيانات بشكل دقيق ويف الوقت املناسب:
- يف ســبيل تأمني تدفق املعلومات بني اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة وضع مجلس اإلدارة سياســة تنظم حصول أعضاء مجلس اإلدارة 
على البيانات املالية وأية تقارير من إدارات الشركة من خالل تقدمي تقارير دورية ملجلس اإلدارة عن أداء اجلهاز التنفيذي، كما يحق 
ألي عضو من مجلس اإلدارة بطلب أي معلومة أو تقرير من أي إدارة وبالتنســيق مع أمني ســر املجلس كما نظمتها السياســة الســابق 

ذكرها، ويأتي ذلك من خالل حزمة التقارير الدورية التي تقدم إلى مجلس اإلدارة واللجان.

القاعدة الثالثة
نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

إختيار أشخاص من ذوي الكفاءات لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
- تتكون جلنة الترشيحات واملكافآت من ثالثة أعضاء، وأحد أعضائها عضو مستقل كما يرأس اللجنة عضو غير تنفيذي كما تنص عليه 
قواعد حوكمة الشــركات، ومن ضمن مهام اللجنة التوصية بقبول الترشــح وإعادة الترشــيح ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
ووضع سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية عن املراجعة السنوية لإلحتياجات التدريبية لعضوية مجلس 
اإلدارة وإســتقطاب الراغبني يف شــغل املناصب التنفيذية. ومن أهم مســئوليات اللجنة إعداد تقرير ســنوي مفصل عن كافة املكافآت 

املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واجلهاز التنفيذي واحلرص على عرضه على اجلمعية العامة للشركة.
- وضع مجلس اإلدارة من خالل جلنة الترشيحات واملكافآت سياسة املكافآت بهدف احلفاظ على املوظفني العاملني يف الشركة من ذوي 
اخلبرات الفنية العالية ولكسب والء املوظف للشركة وتعزيز وضع الشركة تنافسياً يف جذب املوظفني ذوي اخلبرة للشركة، كما وضعت 
سياســة املكافــآت وتشــمل املعاييــر التي يتم على أساســها حتديد املكافأة لــإلدارة التنفيذية التقييم الفردي واألرباح احملققة للشــركة 

كمعيار لتحقيق الشركة أهدافها املوضوعة.
- مت تقســيم املكافآت يف السياســة إلى الراتب األساســي واملزايا األخرى )كالتذاكر الســنوية والتعويض الطبي( واملكافأة السنوية ومكافأة 

نهاية اخلدمة.
- كما أوضحت السياســة املعايير التي يتم على أساســها حتديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متاشــياً مع قانون الشــركات ومشــروطة 
مبوافقة اجلمعية العمومية للشركة وترتبط املكافأة بشكل مباشر بآداء الشركة مع مراعاة آداء ومشاركة كل عضو يف مجلس اإلدارة.

تقرير حوكمة الشركات

لجنة المخاطر
2016/06/15

أعضاء اللجنة 
- سعد فرج )رئيس(

- طارق عثمان
- عنود احلذران

أهم إنجازات اللجنة خالل العام 

- اإلطالع على التقرير الدوري 
للمخاطر 

 -
-
-

 -

 حيث إجتمعت اللجنة
 أربعة إجتماعات

خالل العام

أهم إنجازات اللجنة خالل العام
- اإلطالع على التقرير الدوري للمخاطر 

- مراجعة و اعتماد اطار عمل إدارة 
المخاطر 

- قياس مستوى المخاطر لمساعدة 
مجلس اإلدارة على تحديد وتقييم مستوى 

المخاطر المقبول للشركة 

- مراجعة ومناقشة وظيفة إدارة المخاطر

- مراجعة ومناقشة جدول اإلفصاح والتأكد 
من مالئمته لقوانين الجهات الرقابية

- اإلطالع ومناقشة خطة مواجهة الكوارث 

- التأكد من استقاللية المكتب المسئول 
عن إعداد تقارير المخاطر

أعضاء اللجنة 
- سعد الفرج 

   )رئيس(
- طارق العثمان
- عنود الحذران

حيث إجتمعت اللجنة 
أربعة إجتماعات خالل 

العام
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القاعدة الرابعة
ضمان نزاهة التقارير المالية:

تتكــون جلنــة التدقيــق مــن ثالثة أعضاء، إثنان منهم أعضاء مســتقلني والعضو الثالث غير تنفيذي، كما تتوفــر لعضو منهم اخلبرة العملية 
املناسبة يف احملاسبة واملالية كما جتتمع اإلدارة بشكل ربع سنوي وتقوم باإلجتماع مع مراقب احلسابات اخلارجي واملدقق الداخلي، وخالل 
عــام 2017 جــاءت جميــع قــرارات مجلس اإلدارة مســاندة لتوصيات جلنــة التدقيق ومن أهم مهام اللجنة مراجعــة البيانات املالية الدورية 
والتوصية بشــأنها والتوصية ملجلس اإلدارة بتعيني أو إعادة تعيني مراقبي احلســابات اخلارجية وتقييم مدى كفاءة نظم الرقابة الداخلية 
املطبقة داخل الشركة واإلشراف على أعمال التدقيق الداخلي ومتابعة التأكد من إستقاللية مراقبي احلسابات اخلارجيني. كما هو مرفق 

بالتقرير التعهدات الكتابية املوقعة من قبل اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة.

القاعدة الخامسة
- تتكون جلنة املخاطر من ثالثة أعضاء مستثنى منهم رئيس مجلس اإلدارة ويرأسها عضو غير تنفيذي ومن أهم مهامها إعداد ومراجعة 
إســتراتيجيات وسياســات إدارة املخاطر ورفعها ملجلس اإلدارة إلعتمادها وضمان توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر وإعداد 

التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر التي تتعرض لها الشركة. 
-  كما يوجد لدى الشركة إدارة مخاطر تتبع بشكل مباشر مجلس اإلدارة حسب الهيكل التنظيمي للشركة.

- أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
● تســعى شــركة التجــارة واإلســتثمار العقــاري دائمــاً لتطويــر مبادئ الضبــط الداخلي للرقابة ويف ســياق ذلك قامــت بتحديد مفّصل 
للســلطات واملســئوليات من خالل إجراءات وسياســات وبيان تداولها بني اإلدارات لتحقيق مصداقية البيانات احملاســبية وحتقيق 
الكفاءة والفاعلية للعمليات التشغيلية، كما فّصلت يف الئحة الصالحيات املعتمدة من مجلس اإلدارة وحرصت يف ذلك على الفصل 
التام يف املهام املوكلة لكل إدارة واحلرص على عدم تضارب املصالح، كما حرصت على تغطية التدقيق الداخلي لكل إدارات الشركة 

خالل عام 2017 ومتابعة مامت إتخاذه ملعاجلة جميع مالحظات املدقق الداخلي.
● وّفــرت الشــركة منِســق للتدقيــق الداخلي يتمتع باإلســتقاللية التامــة من خالل تبعيته الفنيــه ملجلس اإلدارة وتعيينــه ومتابعة مهامة 
ومســئولياته من قبل جلنة التدقيق كما قامت الشــركة بتكليف مكتب تدقيق مســتقل مبهمة تقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية 

 .)ICR( وإعداد تقرير

القاعدة السادسة
تعديل السلوك المهني والقيم األخالقية:

- حرصاً من شــركة التجارة واإلســتثمار العقاري على أن يلتزم أعضاء مجلس إدارتها وموظفي جهازها التنفيذي بتأدية عملهم على 
أفضــل وجــه مبــا يعزز صورة الشــركة وســعيها لتحقيق أهدافها، قامت الشــركة برســم ميثــاق العمل الذي يهدف إلرشــاد وتزويد 
أعضــاء مجلــس اإلدارة مبعايير الســلوك املهنــي وأخالقيات العمل وجتنب حاالت تعارض املصالح وتنظيــم العمليات مع األطراف 

ذات العالقة، وقام جميع أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اجلهاز التنفيذي بالتوقيع على إقرار وتعهد باإللتزام مبيثاق العمل.
- قامت شــركة التجارة بوضع آلية واضحة للحد من حاالت تعارض املصالح، كما وضعت سياســة إبالغ آمنة متنح املبِلغ أعلى درجة 

من الضمانات حلمايته من أي ضرر قد يلحق به نتيجة إبالغه بأي ممارسة غير سليمة.

تقرير حوكمة الشركات
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القاعدة السابعة
اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب:

- نظراً إلدراك شركة التجارة واالستثمار العقاري ألهمية اإلفصاح والشفافية على سمعة الشركة وعلى مستثمريها قامت الشركة بوضع 
جــدول تفصيلــي مصنــف يغطــي جميــع انــواع اإلفصاحات، ويوضح مســئولية كل إفصاح ومتابعتــه لتفادي أي تداخــل أو تأخير يف أي 

إفصاح.
قسم جدول اإلفصاح اخلاص بالشركة إلى إفصاحات مالية وإفصاحات معلومات جوهرية وإفصاحات حسب قواعد احلوكمة.

- قامت الشركة خالل العام باإلفصاح عما يلي:
- البيانات املالية املرحلية والسنوية

- إفصاح الشركة عن مساهميها ممن تصل ملكيتهم نسبة %5 أو أكثر من رأس املال
- نتائج اجتماعات مجلس اإلدارة

- اعالن عقد اجلمعية العامة العادية
- استقالة نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع

- يحتوي سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على ما يلي: 

كما حرصت شركة جتارة على تطوير البنية التحتية لنظم املعلومات وخلق بوابة لإلفصاحات لتمكن املستثمرين احلاليني واملستقبليني من 
االطالع عليها وجاري العمل على حتميل اإلفصاحات عن السنوات السابقة.

كمــا قامــت الشــركة خــالل العــام بتفعيــل العمل على نظــام )CIP(  بالتنســيق مع بورصــة الكويت لتحديــث بيانات الشــركة، اإلفصاحات، 
واإلعالنات املتعلقة بها.

يوجــد لــدى الشــركة وحدة شــؤون املســتثمرين وتكون مســئولة عــن توفير البيانــات واملعلومــات والتقارير األخــرى للمســتثمرين احلاليني 
واحملتملــني، وتعمــل وحــدة عالقات املســتثمرين بشــكل مناســب لتقــدمي معلومات مناســبة ودقيقة مبا يف ذلــك موقع الشــركة اإللكتروني 
للمستخدمني املنشودين وبطريقة غير متحيزة وقامت الشركة يف سياق ذلك بتكليف أحد موظفيها مبسؤولية ادارة عالقات املستثمرين.

تقرير حوكمة الشركات

 إقرار وتعهد
)كشخص مطلع(

 إقرار وتعهد
)خاص مبيثاق العمل(

إقرار خاص بأعضاء
مجلس اإلدارة

إفصاح عن طرف ذو عالقة

منوذج اإلفصاح عن األسهم 
 املدرجة يف البورصة

)ملحق رقم 6(
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القاعدة الثامنة
إحترام حقوق المساهمين:

● وضعــت الشــركة الئحــة حقــوق املســاهمني بهــدف احلفاظ على مصالح املســاهمني وتأمــني حصولهم على كافــة حقوقهم املرتبطة 
مبلكيتهم ألسهم الشركة، وقّسمت الالئحة حقوق املساهمني كالتالي:

- احلقوق املرتبطة بالسهم بحسب قيمة امللكية والتصرف يف األسهم واحلصول على األرباح وأية حقوق أخرى يكفلها القانون حلامل 
األسهم.

- تســهيل ممارســة املســاهمني حلقوقهــم واحلصــول على معلومات حتتفظ الشــركة بســجالت حديثــة ودقيقة لدى الشــركة الكويتية 
للمقاصة، كما حتتفظ بسجالت داخلية للمساهمني داخل الشركة إلتاحة االطالع من قبل املساهمني وفقاً ألقصى درجات حماية 

السرية.
● حقوق املساهمني فيما يتعلق باجلمعيات العامة:

- توجه الشركة الدعوة ملساهميها حلضور اإلجتماعات متضمنة جدول األعمال وزمان ومكان إنعقاد اإلجتماع عن طريق اإلعالن 
مرتني يف الصحف الرسمية، كما ترفق معها جدول أعمال اجلمعية الذي يتضمن جميع البنود املعروضة يف اجلمعية وحسب 
قانون الشــركات، وتشــجع شــركة جتارة دائماً وأبداً على وجود مساهميها ومشــاركتهم نتائج الشركة يف اجتماعات اجلمعيات 

العامة وممارستهم حقوقهم.

القاعدة التاسعة
إدراك دور أصحاب المصالح:

تلتزم شــركة جتارة بحماية حقوق أصحاب املصالح وخلق فرص للتشــغيل واالســتمرارية من خالل املشروعات املالية السليمة، لذا 
وضعت الشــركة سياســة لضمان احترام وحماية الشــركة حلقوق أصحاب املصالح املنصوص عليها يف القوانني املعمول بها داخل 
دولــة الكويــت ذات العالقــة ممــا يوفر ألصحــاب املصالح فرصة احلصول علــى تعويضات فعلية يف حال انتهــاك أي من حقوقهم، 

وعّرفت السياسة أصحاب املصالح باملساهمني، اجلهات التنظيمية والعمالء واملوظفني واألطراف ذو العالقة.
وحتــرص الشــركة علــى معاجلــة جميــع أصحــاب املصالح بصــورة عادلة ومتســاوية كما تضمن تعامالت الشــركة حتقيــق املعاملة 
العادلة دون أي متييز مع أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذات العالقة وأصحاب املصالح، كما تضمن الشركة ألصحاب املصالح 

التعويضات املناسبة يف حال مت اإلخالل بحقوقهم املذكورة يف العقود الرسمية املوقعة معهم أو تقرها األنظمة بشكل عام.
ويف إطار تشــجيع الشــركة ألصحاب املصالح على املشــاركة يف متابعة أعمال الشــركة وأي تطورات على أعمالها، توفر الشــركة 

ألصحاب املصالح عند احلاجة أي بيانات تتعلق بأنشطتهم لإلعتماد عليها.
كما وضعت الشركة سياسة إبالغ تتيح ألي صاحب مصلحة توصيل شكواه إلى مجلس اإلدارة والتي تضمن عدم تعرض أصحاب 

املصالح ألي مضايقات.

القاعدة العاشرة
تعزيز وتحسين األداء:

يقــوم أعضــاء مجلــس اإلدارة بتقييم أنفســهم من خالل منوذج تقييم ذاتي، حلصر اإلحتياجات التدريبية، كما تقوم بالوقت نفســه 
اإلدارة التنفيذية بعمل تقييم جلميع موظفي اجلهاز التنفيذي ويشمل التقييم جزء خاص باإلحتياجات التدريبية للموظف املقيم، 
كمــا تقــوم إدارة املوارد البشــرية بشــكل ســنوي وبناءاً علــى تقييمات املوظفني بعمل خطــة تدريبية لرفع املســتوى الفني للموظفني 

وتطويره. 
تســعى الشــركة علــى الــدوام خللق القيم املؤسســية ملوظفيهــا خالل العام 2017 بعقــد دورة تدريبية ملجلــس اإلدارة حول احلوكمة 

واإلفصاح الرقابي.

تقرير حوكمة الشركات
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القاعدة الحادية عشر
أهمية المسئولية االجتماعية:

تؤمن الشــركة مبســئوليتها جتاه املجتمع وتلتزم باملســاهمة يف تطويره بقدر ما تســمح به إمكانياتها وذلك من خالل العمل على اســتقطاب 
العمالة الوطنية وحتسني الظروف املعيشية للقوى العاملة وعائالتهم وتخصيص نسبة من أرباح الشركة لتوجيهها نحو اخلدمات واملشاريع 

االجتماعية.
تشمل املسئولية االجتماعية موظفي الشركة واملجتمع كما تركز على املعاملة العادلة عند التوظيف واملسئولية املتعلقة بالصحة والسالمة 

نظراً لطبيعة الشركة باإلضافة إلى مسئولية احلفاظ على البيئة. 
ويف إطار ذلك قامت الشركة بعقد ندوة توعوية خاصة بالتغذية كما ساهمت من خالل دعم أنشطة الهالل االحمر الكويتي املوجهة داخل 

الكويت باإلضافة إلى التعاون مع جمعية املهندسني الكويتية بدعم طلبة كلية الهندسة يف جامعة الكويت.

تقرير حوكمة الشركات
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تقرير  لجنة  التدقيق  للسنة  المالية  المنتهية  في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧  
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تقرير المكافآت للجمعية العامة العادية
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تقرير  هيئة الرقابة الشرعية  
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع.

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 

الرأي 
لقــد دققنــا البيانــات املالية املجمعة لشــركة التجارة واالســتثمار العقاري ش.م.ك.ع. )»الشــركة األم«( وشــركاتها التابعة )يشــار إليها معاً 
بـ«املجموعة«(، والتي تتكون من بيان املركز املالي املجمع كما يف 31 ديســمبر 2017 وبيانات الدخل والدخل الشــامل والتغيرات يف حقوق 
امللكية والتدفقات النقدية املجمعة للسنة املنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات املالية املجمعة، مبا يف ذلك ملخص السياسات 

احملاسبية الهامة.
يف رأينــا أن البيانــات املاليــة املجمعــة املرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحــي املادية، عن املركز املالي املجمع للمجموعة كما يف 31 

ديسمبر 2017 وعن أدائها املالي املجمع وتدفقاتها النقدية املجمعة للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية.

أساس الرأي 
لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقــاً ملعاييــر التدقيــق الدوليــة. إن مســؤولياتنا طبًقــا لتلــك املعايير موضحة مبزيــد من التفاصيل يف قســم 
»مســؤوليات مراقبــي احلســابات عن تدقيــق البيانات املالية املجمعة« يف تقريرنا. ونحن مســتقلون عن املجموعة وفقــاً مليثاق األخالقيات 
املهنية للمحاســبني املهنيني الصادر عن املجلس الدولي ملعايير األخالقيات املهنية للمحاســبني. وقد قمنا بالوفاء مبســؤولياتنا األخالقية 
األخرى وفقاً مليثاق املجلس الدولي ملعايير األخالقيات املهنية للمحاسبني. وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة 

لتقدمي أساس ميكننا من إبداء رأي التدقيق.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمــور التدقيــق الرئيســية، يف حكمنــا املهنــي، هي تلــك األمور التي كانت األكثر أهميــة يف مهمة تدقيقنا للبيانات املالية املجمعة للســنة 
احلالية. ومت عرض هذه األمور يف سياق تدقيقنا للبيانات املالية املجمعة ككل وإبداء رأينا حولها دون إبداء رأي منفصل حول هذه األمور. 

فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق الرئيسية التي قمنا بتحديدها وكيفية معاجلتنا لكل أمر من هذه األمور يف إطار تدقيقنا له.

تقييم العقارات االستثمارية
متثل العقارات االســتثمارية لدى املجموعة جزًءا جوهرًيا من إجمالي املوجودات كما يف 31 ديســمبر 2017 ويتم إدراجها بالقيمة العادلة. 
حتــدد إدارة املجموعــة القيمــة العادلــة لعقاراتهــا االســتثمارية بصفــة دورية وتســتعني مبقيمني خارجيني لدعــم التقييم يف نهاية الســنة. 
يعتمد تقييم العقارات االســتثمارية وفًقا للقيمة العادلة بدرجة كبيرة على التقديرات واالفتراضات مثل قيمة اإليجار ومعدالت اإلشــغال 
ومعــدالت اخلصــم واالســتقرار املالــي للمســتأجرين واملعلومــات عن الســوق واملعامــالت التاريخية. إضافــة إلى ذلك، تعتبــر اإلفصاحات 
املتعلقــة باالفتراضــات ذات أهميــة نظًرا لعدم التأكد من التقديرات وحساســية التقييمــات. ويف ضوء حجم وتعقيد إجراء تقييم العقارات 
االســتثمارية وأهميــة اإلفصاحــات املتعلقــة باالفتراضــات املســتخدمة يف التقييــم، كما هو موضــح يف ايضاح رقم 7 حــول البيانات املالية 

املجمعة، يعتبر هذا األمر كأحد أمور التدقيق الرئيسية. 
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع.

تقرير حول تدقيق البيانا ت المالية المجمعة )تتمة(
تقييم العقارات االستثمارية )تتمة(

كجــزء مــن إجــراءات التدقيق التي قمنا بها، قمنا مبراجعة االفتراضات والتقديرات التي وضعتها اإلدارة واملقيمون اخلارجيون يف التقييم 
ومدى مالئمة اّليات التقييم وتوافر البيانات املعقولة املستخدمة يف التقييم. كما قمنا بتقييم حتليل احلساسية التي قامت اإلدارة بإجرائه 
وذلــك للتحقــق مــن تأثيــر التغيــرات احملتملة بصورة معقولــة لالفتراضات الرئيســية على القيمة العادلــة للعقارات مثل إيــرادات التأجير 
ومعدالت االشغال ومعدالت اخلصم واملعامالت التاريخية. وأخذنا يف اعتبارنا موضوعية واستقاللية وخبرة املقيمني اخلارجيني باإلضافة 
إلى عدة عوامل أخرى. وقد حددنا أيضاً أنه مت توضيح االفتراضات اجلوهرية وعدم التأكد من التقديرات بصورة مناسبة يف إفصاحات 

احلساسية الواردة يف االيضاح رقم 7 حول البيانات املالية املجمعة. 

معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
إن اإلدارة هي املســؤولة عن هذه املعلومات األخرى. يتكون قســم »املعلومات األخرى« من املعلومات الواردة يف التقرير الســنوي للمجموعة 
للســنة املنتهية يف 31 ديســمبر 2017، بخالف البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي احلســابات حولها. لقد حصلنا على تقرير مجلس 
إدارة الشــركة األم، قبــل تاريــخ تقريــر مراقبــي احلســابات، ونتوقع احلصول على باقي أقســام التقرير الســنوي بعد تاريــخ تقرير مراقبي 

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

فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانات املالية املجمعة، فإن مســؤوليتنا هي االطالع على املعلومات األخــرى املبينة أعاله وحتديد ما إذا كانت غير 
متوافقــة بصــورة ماديــة مــع البيانــات املالية املجمعة أو حســبما وصل إليه علمنــا أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية بشــأنها. وإذا ما 
توصلنــا إلــى وجــود أي أخطــاء ماديــة يف هذه املعلومات األخرى، اســتناداً إلى األعمــال التي قمنا بها على املعلومــات األخرى التي حصلنا 
عليها قبل تاريخ تقرير مراقب احلسابات، فإنه يتعني علينا إدراج تلك الوقائع يف تقريرنا. ليس لدينا ما يستوجب إدراجه يف تقريرنا فيما 

يتعلق بهذا الشأن.

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة
إن اإلدارة هي املسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات املالية املجمعة بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية وعن أدوات 
الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء املادية ســواء كانــت ناجتة عن الغش أو 

اخلطأ.
عند إعداد البيانات املالية املجمعة، تتحمل اإلدارة مســؤولية تقييم قدرة املجموعة على متابعة أعمالها على أســاس مبدأ االســتمرارية مع 
اإلفصاح، متى كان ذلك مناســباً، عن األمور املتعلقة بأســاس مبدأ االســتمرارية وتطبيق مبدأ االســتمرارية احملاســبي ما لم تعتزم اإلدارة 

تصفية املجموعة أو وقف أعمالها أو يف حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء. 
يتحمل املسؤولني عن احلوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية للمجموعة. 
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع.

تقرير حول تدقيق البيانا ت المالية المجمعة )تتمة(

مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
إن هدفنا هو احلصول على تأكيد معقول بأن البيانات املالية املجمعة ككل خالية من األخطاء املادية سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ، 
وإصــدار تقريــر مراقبــي احلســابات الــذي يتضمــن رأينا. إن التوصل إلى تأكيــد معقول ميثل درجة عالية من التأكيــد إال أنه ال يضمن أن 
عملية التدقيق وفقاً ملعايير التدقيق الدولية ســوف تنتهي دائًما باكتشــاف األخطاء املادية يف حال وجودها. وقد تنشــأ األخطاء املادية عن 
الغش أو اخلطأ وتعتبر مادية إذا كان من املتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على القرارات االقتصادية للمستخدمني 

والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات املالية املجمعة. 
كجــزء مــن التدقيــق وفقــاً 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 سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ ووضع وتنفيذ إجراءات التدقيق 
املالئمة لتلك املخاطر، وكذلك احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناســبة لتقدمي أســاس ميكننا من إبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشــاف 
خطأ مادي ناجت عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشــاف ذلك الناجت عن اخلطأ؛ حيث إن الغش قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال 

املتعمد أو التضليل أو جتاوز الرقابة الداخلية.
فهــم أدوات الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بعملية التدقيق لوضــع إجراءات التدقيق املالئمة للظروف ولكن ليــس لغرض إبداء الرأي حول 

فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى املجموعة. 
تقييم مالئمة السياسات احملاسبية املستخدمة ومدى معقولية التقديرات احملاسبية واإلفصاحات ذات الصلة املقدمة من قبل اإلدارة. 

التوصل إلى مدى مالئمة اســتخدام اإلدارة ألســاس مبدأ االســتمرارية احملاســبي والقيام، اســتناداً إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، 
بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي ميكن أن يثير شًكا جوهرياً حول قدرة املجموعة على متابعة 
أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. ويف حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن نأخذ بعني االعتبار، يف تقرير مراقبي 
احلسابات، اإلفصاحات ذات الصلة يف البيانات املالية املجمعة أو تعديل رأينا يف حالة عدم مالئمة اإلفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا إلى 
أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقبي احلســابات. على الرغم من ذلك، قد تتســبب األحداث أو الظروف املســتقبلية 

يف توقف املجموعة عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية.
تقييم العرض الشامل للبيانات املالية املجمعة وهيكلها والبيانات املتضمنة فيها مبا يف ذلك اإلفصاحات وتقييم ما إذا كانت البيانات املالية 

املجمعة تعبر عن املعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل.
احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناســبة حول املعلومات املالية للشــركات أو األنشــطة التجارية داخل املجموعة إلبداء رأي حول البيانات 
املاليــة املجمعــة. ونحن مســؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشــراف علــى عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة ونتحمل املســؤولية فقط عن 

رأي التدقيق. 
إننا نتواصل مع املســؤولني عن احلوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق املخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة مبا يف 

ذلك أي أوجه قصور جوهرية يف أدوات الرقابة الداخلية التي يتم حتديدها أثناء أعمال التدقيق. 
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع.

تقرير حول تدقيق البيانا ت المالية المجمعة )تتمة(
مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(

نزود أيًضا املســؤولني عن احلوكمة ببيان يفيد بالتزامنا باملتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالســتقاللية، ونبلغهم أيًضا بكافة 
العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها من احملتمل أن تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى التدابير ذات الصلة، متى كان 

ذلك مناسباً.  
ومن خالل األمور التي يتم إبالغ املســؤولني عن احلوكمة بها، نحدد تلك األمور التي تشــكل األمور األكثر أهمية يف تدقيق البيانات املالية 
املجمعة للسنة احلالية، ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية. إننا نفصح عن هذه األمور يف تقرير مراقبي احلسابات اخلاص بنا ما 
لــم مينــع القانــون أو اللوائــح اإلفصــاح العلني عــن هذه األمور أو، يف أحوال نادرة جداً، عندما نتوصل إلــى أن أمرا ما يجب عدم اإلفصاح 

عنه يف تقريرنا ألنه من املتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية املترتبة على هذا اإلفصاح تتجاوز املكاسب العامة له.

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى
يف رأينــا أيضــاً أن الشــركة األم حتتفــظ بدفاتر محاســبية منتظمــة وأن البيانات املاليــة املجمعة والبيانات الــواردة يف تقرير مجلس إدارة 
الشــركة األم فيمــا يتعلــق بهــذه البيانــات املاليــة املجمعــة متفقــة مع مــا هو وارد يف هــذه الدفاتــر، وأننا قــد حصلنا على كافــة املعلومات 
واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما أن البيانات املالية املجمعة تتضمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون الشركات 
رقم 1 لســنة 2016 والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، وعقد التأســيس والنظام األساســي للشــركة األم، 
وأنــه قــد أجــري اجلــرد وفقــاً لألصول املرعية. حســبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات لقانون الشــركات رقم 1 لســنة 2016 
والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، أو لعقد التأسيس وللنظام األساسي للشركة األم، خالل السنة املنتهية 

يف 31 ديسمبر 2017 على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها املالي. 

بدر عادل العبداجلادر
سجل مراقبي احلسابات رقم 207 فئة أ

إرنست ويونغ
العيبان والعصيمي وشركاهم

محمد حمد السلطان
مراقب حسابات مرخص رقم 100 فئة أ

السلطان وشركاه
عضو مستقل يف بيكر تلي العاملية

      
7 فبراير 2018

الكويت
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2017إيضاحات
دينار كويتي 

2016
دينار كويتي

3,628,6613,243,654إيرادات تأجير 

84,21748,941إيرادات خدمات أخرى وإيرادات تشغيل

(286,367)(269,869)مصروفات تشغيل عقارات 

(3,195)(152,463)7 خسائر  غير محققة من إعادة قياس عقارات استثمارية بالقيمة العادلة 

3,290,5463,003,033صايف الربح من العقارات االستثمارية 

209,85468,873بيع عقارات للمتاجرة

(69,776)(283,019)5 تكلفة مبيعات

(903)(73,165)خسارة بيع عقارات للمتاجرة

 -   (32,363)5 خسائر انخفاض قيمة عقارات للمتاجرة

(903)(105,528)خسائر عقارات للمتاجرة 

(13,311)6119,058حصة يف نتائج شركة زميلة 

(528,099)   -6خسائر انخفاض يف القيمة

(541,410)119,058صايف أرباح )خسائر( االستثمار

(1,104,120)(1,003,392)مصروفات إدارية

165,552(101,724))خسارة( ربح عمالت أجنبية

10,039301,079إيرادات أخرى

2,208,9991,823,231ربح التشغيل 

(1,119,985)(1,467,555)تكاليف متويل

149,058               -مخصص انتفت احلاجة إليه 

ربــح الســنة قبــل حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي وضريبة دعــم العمالة 
741,444852,304الوطنية والزكاة

(7,671)(6,673)حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

(24,696)(20,603)ضريبة دعم العمالة الوطنية

(9,878)(7,918)الزكاة 

706,250810,059ربح السنة

 2.19 فلس  1.91فلس4ربحية السهم األساسية واملخففة

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 18 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
 بيان الدخل المجمع 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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2017إيضاح
دينار كويتي 

2016
دينار كويتي

706,250810,059ربح السنة 

إيرادات شاملة أخرى:
بنود يتم )أو قد يتم( إعادة تصنيفها الحًقا إلى بيان الدخل املجمع:

57,153(73,367)تعديالت حتويل عمالت أجنبية لعمليات أجنبية

-    (72,020)6تعديالت حتويل عمالت أجنبية لشركة زميلة 

57,153(145,387))خسائر( إيرادات شاملة أخرى للسنة

560,863867,212إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 18 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
بيان الدخل الشامل المجمع

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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2017إيضاحات
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

املوجودات 

1,820,8622,241,307األرصدة لدى البنوك والنقد 

763,066659,734مدينون ومدفوعات مقدماً 

53,115,8693,431,251عقارات للمتاجرة

66,123,6565,661,832استثمار يف شركة زميلة 

757,733,46852,141,406عقارات استثمارية

13,49264,558عقار ومعدات

69,570,41364,200,088مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية 
املطلوبات 

8715,678733,825دائنون ومصروفات مستحقة 

929,172,10124,394,816دائنو متويل إسالمي 

816,630766,306مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

30,704,40925,894,947إجمالي املطلوبات

حقوق امللكية 
1137,000,00037,000,000رأس املال

11157,55183,407احتياطي إجباري

11157,55183,407احتياطي عام

142,253142,253احتياطي خيارات أسهم

207,542352,929 احتياطي حتويل عمالت اجنبية

18,13218,132احتياطي أسهم خزينة

1,182,975625,013أرباح مرحلة

38,866,00438,305,141إجمالي حقوق امللكية 

69,570,41364,200,088مجموع املطلوبات وحقوق امللكية 

الشيخة/ ياسمني مبارك جابر األحمد الصباح 
رئيس مجلس اإلدارة 

طارق فريد العثمان
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

 

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 18 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
 بيان المركز المالي المجمع 

كما في 31 ديسمبر 2017
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شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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2017إيضاحات
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

أنشطة التشغيل
ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة وضريبة دعم 

741,444852,304العمالة الوطنية

تعديالت ملطابقة ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
والزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية بصايف التدفقات النقدية:

58,20173,726استهالك 
133,084212,634مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
573,165903خسائر محققة من بيع عقارات للمتاجرة
-532,363خسائر انخفاض قيمة عقارات للمتاجرة

13,311(119,058)6حصة يف نتائج شركة زميلة 
528,099-6خسائر انخفاض يف القيمة

7152,4633,195خسائر غير محققة من إعادة قياس عقارات استثمارية وفقاً للقيمة العادلة
1,467,5551,119,985تكاليف متويل 

(149,058)-مخصص انتفت احلاجة إليه 
(165,552)101,724خسارة )ربح( حتويل عمالت أجنبية

2,640,9412,489,547

التغيرات يف موجودات ومطلوبات التشغيل:
(326,485)(267,187)مدينون ومدفوعات مقدماً 

209,85468,873عقارات للمتاجرة
(19,967)(79,512)دائنون ومصروفات مستحقة

2,504,0962,211,968التدفقات النقدية الناجتة من العمليات 
(78,865)(82,760)مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني مدفوعة

2,421,3362,133,103صايف التدفقات النقدية الناجتة من أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار 
-(386,141)إضافات إلى استثمار يف شركة زميلة

(4,191,500)(5,959,000)7إضافات إلى عقارات استثمارية

-(7,135)إضافات إلى عقار ومعدات

(4,191,500)(6,352,276)صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
5,726,7003,112,500متحصالت من دائني متويل إسالمي مت احلصول عليها 

(589,589)(887,351)سداد أرصدة متويل إسالمي دائنة

(968,639)(1,326,542)تكاليف متويل مدفوعة

3,512,8071,554,272صايف التدفقات النقدية الناجتة من أنشطة التمويل

(504,125)(418,133)صايف النقص يف األرصدة لدى البنوك والنقد 

2,290(2,312)صايف فروق حتويل عمالت أجنبية

2,241,3072,743,142األرصدة لدى البنوك والنقد كما يف 1 يناير

1,820,8622,241,307األرصدة لدى البنوك والنقد كما يف 31 ديسمبر 

إن اإليضاحات املرفقة من ١ إلى ١٨ تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
 بيان التدفقات النقدية المجمع 

 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 
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1 -  معلومات حول الشركة
مت التصريح بإصدار البيانات املالية املجمعة لشركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. )»الشركة األم«( وشركاتها التابعة )يشار 

إليها معاً بـ »املجموعة«( للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017 وفقاً لقرار مجلس اإلدارة الصادر يف ـــــــــــــــــ 2018.
مت اعتمــاد البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة للســنة املنتهيــة يف 31 ديســمبر 2016 من قبل مســاهمي الشــركة األم خالل اجلمعية 

العمومية السنوية يف اجتماعها املنعقد يف 1 مارس 2017.
إن الشــركة األم هي شــركة مســاهمة كويتية عامة مت تســجيلها وتأسيســها بالكويت يف 18 أبريل 1983. تعمل املجموعة وفقاً ألحكام 

الشريعة اإلسالمية، وتضطلع باألنشطة التالية:
- شراء وبيع األراضي والعقارات ومبادلتها وإقامة املباني واملجمعات التجارية والسكنية وتأجيرها واستئجارها. 

- إدارة العقارات اخلاصة بها وبالغير داخل الكويت وخارجها.
- بيع وشراء األوراق املالية اخلاصة بالشركات التي تزاول أعماالً مماثلة.

- تطوير وبناء العقارات اخلاصة باملجموعة حلسابها وحلساب الغير.
- أعمــال الصيانــة املتعلقــة باملباني والعقــارات اململوكة للمجموعة مبا يف ذلك األعمال املدنيــة وامليكانيكية وأعمال تكييف الهواء 

مبا يكفل سالمة كافة املباني والعقارات. 
- االستثمار يف األسهم واالستثمارات األخرى.

إن عنوان مكتب الشركة األم املسجل هو ص.ب. 5655 الصفاة 13057 الكويت. 
مت إدراج أسهم الشركة األم يف سوق الكويت لألوراق املالية يف 26 سبتمبر 2005.

2 - السياسات المحاسبية الهامة
2.1 - أساس اإلعداد

بيان االلتزام
مت إعداد البيانات املالية املجمعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية.

أساس اإلعداد
مت إعداد البيانات املالية املجمعة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية املعدل ليتضمن قياس العقارات االستثمارية وفقاً للقيمة العادلة.

مت عرض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي والذي ميثل أيًضا العملة الرئيسية للشركة األم. 

2.2 -  التغيرات في السياسات المحاسبية
إن السياســات احملاســبية املســتخدمة يف اعداد هذه البيانات املالية املجمعة مماثلة لتلك املســتخدمة يف السنة السابقة، باستثناء 

تطبيق معايير مجلس معايير احملاسبة الدولية املعدلة التالية ذات الصلة باملجموعة:
تعديالت على معيار احملاسبة الدولي 7 بيان التدفقات النقدية: مبادرة االفصاح

تتطلــب التعديــالت مــن الشــركات عرض إفصاحات حول التغيــرات يف مطلوباتها الناجتة عن أنشــطة التمويل مبا يف ذلك كل من 
التغيــرات الناجتــة مــن التدفقــات النقدية والتغيرات غير النقدية )على ســبيل املثال، أرباح أو خســائر حتويل العمالت األجنبية(. 

قامت املجموعة بإدراج املعلومات لكل من الفترة احلالية والفترة املقارنة ضمن اإليضاح 10.

2.3 - معايير صادرة ولكن لم تسر بعد
فيمــا يلــي املعايير والتفســيرات الصادرة ولكن لم يســر مفعولها بعد حتى تاريخ إصدار البيانــات املالية املجمعة للمجموعة. تعتزم 

املجموعة تطبيق هذه املعايير عند سريان مفعولها، متى أمكن ذلك. 
املعيار الدولي للتقارير املالية 9 األدوات املالية 

أصــدر مجلــس معايير احملاســبة الدولية الصيغة النهائية للمعيار الدولــي للتقارير املالية 9 - األدوات املالية يف يوليو 2014 الذي 
يحل محل معيار احملاسبة الدولي 39 األدوات املالية: التحقق والقياس وكافة اإلصدارات السابقة للمعيار الدولي للتقارير املالية 
9. يجمــع املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 9 بني كافة اجلوانب الثالث ملشــروع احملاســبة عن األدوات املاليــة: التصنيف والقياس، 
وانخفاض القيمة ومحاســبة التغطية. يســري املعيار الدولي للتقارير املالية 9 للفترات الســنوية التي تبدأ يف او بعد 1 يناير 2018 
مع الســماح بالتطبيق املبكر. باســتثناء محاســبة التغطية، يجب التطبيق بأثر رجعي اال أن عرض املعلومات املقارنة ليس إلزاميا 

بالنسبة حملاسبة التغطية، تسري املتطلبات بشكل عام يف املستقبل، مع بعض االستثناءات احملدودة. 

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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2 - السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
2.3 - معايير صادرة ولكن لم تسر بعد )تتمة(

املعيار الدولي للتقارير املالية 9 األدوات املالية )تتمة(

تخطط املجموعة لتطبيق املعيار اجلديد يف تاريخ الســريان املطلوب دون إعادة إدراج املعلومات املقارنة. خالل ســنة 2017، قامت 
املجموعــة بإجــراء تقييــم مبدئــي لتأثير كافة اجلوانب الثالثة للمعيار الدولي للتقارير املالية 9. يســتند هذا التقييم إلى املعلومات 
املتاحة حالًيا وقد يخضع للتغيير نتيجة توافر املزيد من املعلومات املقبولة املؤيدة اإلضافية لدى املجموعة يف السنة املالية 2018 
عنــد قيــام املجموعــة بتطبيــق املعيار الدولي للتقارير املالية 9. بشــكل عام، ال تتوقع املجموعــة أي تأثير جوهري على بياني املركز 

املالي وحقوق امللكية املجمعني نتيجة تطبيق متطلبات التصنيف والقياس ضمن املعيار الدولي للتقارير املالية 9. 

أ( التصنيف والقياس 
يتضمــن املعيــار الدولــي للتقارير املالية 9 طريقة تصنيف وقياس املوجودات املالية التي تعكس فئات التصنيف الثالث للموجودات 
املالية: املقاسة بالتكلفة املطفأة، واملقاسة وفقا للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، واملقاسة وفقا للقيمة العادلة 
من خالل األرباح او اخلسائر. يستبعد هذا املعيار فئات التصنيف القائمة وفقا ملعيار احملاسبة الدولي 39 والتي تتمثل يف تصنيف 

املوجودات كمحتفظ بها حتى االستحقاق، والقروض واملدينني، واملتاحة للبيع. 
ليس لدى املجموعة كما يف 31 ديسمبر 2017 أي أدوات حقوق ملكية، وبناءا عليه، فإن تطبيق متطلبات التصنيف والقياس للمعيار 

الدولي للتقارير املالية 9 ليس مطلوبا. 
فيمــا يتعلــق باألرصــدة املدينة، قامت املجموعة بتحليل ســمات التدفقات النقدية التعاقدية لهذه األدوات وانتهت الى أنه اســتنادا 
لنمــوذج االعمــال املتبــع مــن قبل املجموعة، فإن املجموعة تســتويف معايير القيــاس بالتكلفة املطفأة وفقا للمعيــار الدولي للتقارير 

املالية 9. وبالتالي، فإن إعادة تصنيف هذه األدوات ليس مطلوبا. 
لــن يكــون هنــاك أي تأثيــر على محاســبة املجموعة عــن املطلوبات املالية، حيث تؤثــر املتطلبات اجلديدة فقط على احملاســبة عن 
املطلوبــات املاليــة املصنفــة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او اخلســائر؛ وليس لدى املجموعة هذا النوع من املتطلبات. 

مت نقل قواعد االستبعاد من معيار احملاسبة الدولي 39: األدوات املالية: التحقق والقياس دون أي تغيير. 

ب( انخفاض القيمة 
يحل املعيار الدولي للتقارير املالية 9 محل منوذج »اخلســائر املتكبدة« ضمن معيار احملاســبة الدولي 39 واإلعداد لتطبيق منوذج 
»خســائر االئتمان املتوقعة«. ويتطلب ذلك احكام جوهرية حول كيف تؤثر التغيرات يف العوامل االقتصادية على خســائر االئتمان 
املتوقعــة والتــي يتــم حتديدهــا بنــاءا على االحتماالت املرجحة. تطبق املجموعة طريقة مبســطة وتقوم بتســجيل خســائر االئتمان 
املتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي. ال تتوقع املجموعة أي تأثير جوهري خلسائر االئتمان املتوقعة على موجوداتها املالية املدرجة 

وفقا للتكلفة املطفأة – عند التطبيق. 

ج( محاسبة التغطية
ليس لدى املجموعة أي عالقات تغطية كما يف 31 ديســمبر 2017. وبالتالي، فإن متطلبات التغطية وفقا للمعيار الدولي للتقارير 

املالية 9 أي تأثير جوهري على البيانات املالية املجمعة للمجموعة. 

د( اإلفصاح
يقــدم املعيــار اجلديــد أيضــا املزيد من متطلبــات اإلفصاح والتغييرات يف العرض. من املتوقع أن يــؤدي ذلك الى التغيير يف طبيعة 
وحجــم االفصاحــات املطلوبــة من املجموعة حول أدواتها املالية الســيما يف الســنة التي يتم خاللها تطبيــق املعيار اجلديد. تضمن 
التقييــم الــذي أجرتــه املجموعة حتليل لتحديد الفجوات يف البيانات مقابل العمليــة احلالية وتعمل املجموعة على تنفيذ التغيرات 

يف النظم والضوابط الرقابية التي تعتقد ضرورة تطبيقها للحصول على البيانات املطلوبة. 

املعيار الدولي للتقارير املالية 15: إيرادات من عقود مع عمالء
مت إصــدار املعيــار الدولــي للتقاريــر املالية 15 يف مايو 2014 ومت تعديله يف ابريل 2016، واملعيار يطرح منوذجاً من خمس خطوات 
للمحاسبة عن اإليرادات الناجتة عن العقود مع عمالء. مبوجب املعيار الدولي للتقارير املالية 15، تتحقق اإليرادات بقيمة تعكس 
املقابــل الــذي تتوقــع الشــركة احلصــول عليــه مقابل نقل بضائــع أو خدمات للعميل. ســيحل معيــار اإليرادات اجلديــد محل كافة 
متطلبات حتقق اإليرادات احلالية مبوجب املعايير الدولية للتقارير املالية. ويلزم إما التطبيق الكامل أو املعدل بأثر رجعي للفترات 

السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2018. 

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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املعيار الدولي للتقارير املالية 15: إيرادات من عقود مع عمالء )تتمة(

تعمــل املجموعــة يف قطــاع العقــارات وتقوم بأنشــطة التأجيــر. وبالتالي، تتألــف مصادر إيــرادات املجموعة من إيــرادات التأجير 
واخلدمات وتسجل عند تقدمي هذه اخلدمات. 

يف الوقت احلالي، تســجل املجموعة إيرادات التأجير الناجتة من عقود التأجير التشــغيلي على العقارات االســتثمارية على أساس 
القسط الثابت على مدة فترة التأجير وبالتالي ال تتوقع املجموعة أي تأثير جوهري عند تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 15. 

تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية 10 ومعيار احملاسبة الدولي 28: بيع أو مشاركة املوجودات بني مستثمر وشركة زميلة 
أو شركة محاصة للمستثمر

تتناول التعديالت التعارض بني املعيار الدولي للتقارير املالية 10 ومعيار احملاســبة الدولي 28 يف التعامل مع فقد الســيطرة على 
شركة تابعة عند بيعها أو مشاركتها مع شركة زميلة أو شركة محاصة. توضح التعديالت أنه يتم التحقق بالكامل للربح أو اخلسارة 
الناجتة من بيع أو مشاركة املوجودات التي تشكل أعماالً - كما هو محدد يف املعيار الدولي للتقارير املالية 3 - فيما بني مستثمر 
وشــركة زميلة أو شــركة محاصة للمســتثمر. على الرغم من ذلك، يف حالة أي ربح أو خســارة ناجتة من بيع أو مشــاركة املوجودات 
والتي ال تشكل أعماالً، فيتم حتققها فقط يف حدود حصص املستثمرين يف الشركة الزميلة أو شركة احملاصة. قام مجلس معايير 
احملاسبة الدولية بتأجيل تاريخ السريان لهذه التعديالت بصورة غير محددة ولكن يف حالة قيام املنشأة بالتطبيق املبكر للتعديالت 

يجب عليها التطبيق بأثر مستقبلي. ستقوم املجموعة بتطبيق هذه التعديالت عند سريانها.

املعيار الدولي للتقارير املالية 16 عقود التأجير
مت اصدار املعيار الدولي للتقارير املالية 16 يف يناير 2016 ويحل محل معيار احملاســبة الدولي 17 عقود التأجير، وتفســير جلنة 
تفســيرات املعايير الدولية للتقارير املالية 4 حتديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد تأجير، وجلنة التفســيرات الدائمة -15عقود 
التأجيــر التشــغيلي-احلوافز، وجلنــة التفســيرات الدائمة 27- تقييم جوهــر املعامالت التي تتضمن شــكاًل قانونياً لعقد التأجير. 
يحدد هذا املعيار الدولي للتقارير املالية 16 مبادئ التحقق والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأجير، ويتطلب من املستأجر 
احملاسبة عن كافة عقود التأجير باستخدام منوذج املوازنة الفردي املتبع لعقود التأجير التمويلي ضمن معيار احملاسبة الدولي 17. 
يتضمن املعيار إعفاءين اثنني بالنسبة للتحقق للمستأجر- عقود تأجير املوجودات »منخفضة القيمة« )مثل احلواسب الشخصية( 
وعقود التأجير قصيرة االجل )أي عقود التأجير التي تبلغ مدتها 12 شهًرا أو أقل(. ويف بداية تاريخ عقد التأجير، يقوم املستأجر 
بتســجيل التزام بســداد مدفوعات التأجير )أي التزام التأجير( وتســجيل أصل ميثل االصل املرتبط بحق االســتخدام خالل فترة 

التأجير )أي االصل املرتبط بحق االستخدام(. 
كمــا يجــب على املســتأجر تســجيل مصروفــات الفوائد على التزام التأجير بصورة مســتقلة باإلضافة إلى مصروفات االســتهالك 
املتعلقة باألصل املرتبط بحق االستخدام. وتتطلب من املستأجر أيضاً إعادة قياس التزام التأجير عند وقوع أحداث معينة )مثل: 
التغير يف مدة االيجار، أو التغير يف مدفوعات التأجير املستقبلية الناجت من املؤشر أو النسبة املستخدمة لتحديد تلك املدفوعات(. 
وبشكل عام، يقوم املستأجر بتسجيل القيمة الناجتة من إعادة قياس التزام التأجير كتعديل على االصل املرتبط بحق االستخدام. 
إن طريقة محاســبة املؤجر وفقا للمعيار الدولي للتقارير املالية 16 ال تختلف بصورة جوهرية عن طريقة احملاســبة احلالية وفقا 
ملعيار احملاسبة الدولي 17، حيث يستمر املؤجر يف تصنيف كافة عقود التأجير باستخدام نفس مبدأ التصنيف املوضح يف معيار 

احملاسبة الدولي 17 كما مييز بني نوعني من عقود التأجير: عقود التأجير التشغيلي والتمويلي. 
يتطلب املعيار الدولي للتقارير املالية 16 من املستأجر واملؤجر عرض املزيد من اإلفصاحات مبا يتجاوز متطلبات معيار احملاسبة 

الدولي 17. 
يســري املعيار الدولي للتقارير املالية 16 للفترات الســنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2019. ويســمح بالتطبيق املبكر شــريطة ان 
تطبق املنشــاة أوالً املعيار الدولي للتقارير املالية 15. يجوز للمســتأجر أن يختار تطبيق املعيار بطريقة التطبيق الكامل بأثر رجعي 

او التطبيق املعدل بأثر رجعي. وتتيح االحكام االنتقالية للمعيار بعض اإلعفاءات. 
يف عام 2018، ستواصل املجموعة تقييم التأثير احملتمل للمعيار الدولي للتقارير املالية 16 على بياناتها املالية املجمعة. 
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حتويالت العقار االستثماري – تعديالت على معيار احملاسبة الدولي 40
توضــح التعديــالت متــى ينبغــي للمنشــأة حتويــل العقــار، مبــا يف ذلك حتويــل العقار قيد اإلنشــاء أو قيــد التطوير إلــى أو من فئة 
العقــار االســتثماري. تبــني التعديــالت أن التغيــر يف االســتخدام يقــع عندمــا يســتويف العقــار - أو يتوقــف عن اســتيفاء - تعريف 
العقار االســتثماري ويتوفر الدليل على وقوع التغير يف االســتخدام. ليس مجرد التغير يف نية اإلدارة بشــأن اســتخدام العقار كافيا 
كدليل على التغير يف االســتخدام. ينبغي على املنشــآت تطبيق التعديالت بأثر مســتقبلي فيما يتعلق بالتغيرات يف االستخدام التي 
تقــع يف أو بعــد بدايــة فتــرة البيانات املالية املجمعة الســنوية التي تقوم فيها املنشــأة بتطبيق التعديــالت ألول مرة. كما ينبغي على 
املنشــآت إعــادة تقييــم تصنيــف العقــار احملتفظ به يف ذلــك التاريخ وكذلك إعــادة تصنيف العقار مبا يعكس الظــروف القائمة يف 
ذلك التاريخ، متى أمكن ذلك. وال يسمح بتطبيق التعديالت بأثر رجعي طبقا ملعيار احملاسبة الدولي 8 إال إذا تسنى تطبيقها دون 
أي مؤشــرات على اإلدراك املتأخر. تســري التعديالت على الفترات الســنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2018. ويســمح بالتطبيق 
املبكر للتعديالت وينبغي اإلفصاح عنها. ســتقوم املجموعة بتطبيق التعديالت عند ســريانها، وال تتوقع أن يكون لها أي تأثير على 

البيانات املالية املجمعة.  
ليســت املعاييــر اجلديــدة أو املعدلــة األخــرى الصــادرة ولكنها لم تســر بعد ذات صلة باملجموعــة وليس لها تأثير على السياســات 

احملاسبية أو املركز أو األداء املالي للمجموعة. 

2.4 -  أساس التجميع
تتضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية للشركة األم وشركاتها التابعة كما يف 31 ديسمبر 2017. 

تتحقق الســيطرة عندما تتعرض املجموعة ملخاطر أو يكون لها حقوق يف عائدات متغيرة من مشــاركتها يف الشــركة املســتثمر فيها 
ويكــون لديهــا القــدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل ســيطرتها على الشــركة املســتثمر فيها. وبصورة محددة، تســيطر 

املجموعة على الشركة املستثمر فيها فقط عندما يكون لدى املجموعة:
● ســيطرة علــى الشــركة املســتثمر فيهــا )أي احلقوق احلالية التــي متنحها القــدرة احلالية على توجيه األنشــطة ذات الصلة 

اخلاصة بالشركة املستثمر فيها(.
● تعرض ملخاطر، أو يكون لها حقوق يف، عائدات متغيرة من مشاركتها يف الشركة املستثمر فيها.

● القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة املستثمر فيها يف التأثير على عائداتها.
بشكل عام، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت تؤدي إلى السيطرة. لدعم هذا االفتراض وعندما حتتفظ املجموعة بأقل 
من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة املستثمر فيها، تأخذ املجموعة يف اعتبارها كافة الوقائع والظروف ذات الصلة 

عند تقييم مدى سيطرتها على الشركة املستثمر فيها مبا يف ذلك:
● الترتيب التعاقدي القائم مع حاملي األصوات اآلخرين يف الشركة املستثمر فيها.

● احلقوق الناجتة من الترتيبات التعاقدية األخرى.
● حقوق التصويت لدى املجموعة وحقوق التصويت احملتملة.

تعيد املجموعة تقييم مدى ســيطرتها على الشــركة املســتثمر فيها إذا كانت الوقائع والظروف تشــير إلى وجود تغيرات يف عامل واحد أو 
أكثر من العوامل الثالثة للســيطرة. يبدأ جتميع الشــركة التابعة عندما حتصل املجموعة على الســيطرة على الشــركة التابعة وتتوقف هذه 
السيطرة عندما تفقد املجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. ويتم إدراج املوجودات واملطلوبات واإليرادات واملصروفات املتعلقة بالشركة 
التابعة التي مت حيازتها أو بيعها خالل الســنة يف بيان الدخل الشــامل املجمع من تاريخ حصول املجموعة على الســيطرة حتى تاريخ توقف 

سيطرة املجموعة على الشركة التابعة.
تتعلق األرباح أو اخلســائر وكل بند من بنود اإليرادات الشــاملة األخرى مبســاهمي الشــركة األم للمجموعة واحلصص غير املسيطرة حتى 
وإن أدى ذلك إلى رصيد عجز يف احلصص غير املســيطرة. يتم إجراء تعديالت عند الضرورة على البيانات املالية للشــركات التابعة لكي 
تتماشى السياسات احملاسبية مع السياسات احملاسبية للمجموعة. ويتم استبعاد كافة املوجودات واملطلوبات فيما بني شركات املجموعة 

وحقوق امللكية واإليرادات واملصروفات والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت فيما بني أعضاء املجموعة بالكامل عند التجميع.
يتم احملاسبة عن التغير يف حصة امللكية يف شركة تابعة، دون فقد السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. 
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إذا فقدت املجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تستبعد املوجودات ذات الصلة )مبا يف ذلك الشهرة( واملطلوبات واحلصص غير 
املسيطرة والبنود األخرى حلقوق امللكية بينما يتم حتقق أي أرباح أو خسائر ناجتة يف بيان الدخل املجمع. ويتم حتقق املقابل املستلم 
وأي اســتثمار محتفــظ بــه يف بيــان املركز املالــي املجمع وفقاً للقيمة العادلة. كما تعيد املجموعة تصنيف أية حصة يف البنود املســجلة 
ســابقاً ضمن اإليرادات الشــاملة األخرى إلى بيان الدخل املجمع أو األرباح املرحلة، حســبما هو مالئم وحســبما تقتضي الضرورة إذا 

قامت املجموعة مباشرًة ببيع املوجودات أو املطلوبات ذات الصلة.
إن تفاصيل الشركات التابعة املتضمنة يف البيانات املالية املجمعة هي كما يلي:

األنشطةبلد التأسيسحصة امللكية  20172016اسم الشركة

التجارة العامةالكويت100%100%شركة مدار الكويت للتجارة واملقاوالت - شركة الشخص الواحد
العقاراتاململكة العربية السعودية95%95%شركة تالل العقارية ذ.م.م.*

* إن احلصص املتبقية يف الشركة التابعة محتفظ بها من قبل أطراف ذات عالقة أكدوا كتابًة على أن الشركة األم هي املالك املستفيد.

2.5 - ملخص السياسات المحاسبية الهامة

دمج األعمال والشهرة 
يتــم احملاســبة عــن دمج األعمال باســتخدام طريقة احليازة احملاســبية. تقاس تكلفة احليازة وفقاً ملجمــوع املقابل احملول، ويقاس 
بالقيمــة العادلــة يف تاريــخ احليازة وقيمة أي حصص غير مســيطرة يف الشــركة املشــتراة. بالنســبة لكل عملية دمــج أعمال، يقوم 
املشــتري بقيــاس احلصص غير املســيطرة يف الشــركة املشــتراة إمــا بالقيمة العادلة أو بنســبة احلصة يف صــايف قيمة املوجودات 

احملددة للمشتري. تدرج تكاليف احليازة املتكبدة كمصروفات.
عندمــا تقــوم املجموعــة بحيــازة أعمــال، تقــوم بتقييم املوجــودات واملطلوبات املاليــة املقدرة لغــرض التحديد والتصنيف املناســب 
وفقاً للشــروط التعاقدية والظروف االقتصادية والظروف ذات الصلة كما يف تاريخ احليازة. ويتضمن هذا األمر فصل املشــتقات 

املتضمنة يف العقود الرئيسية من قبل الشركة املشتراة.
إذا مت حتقيق دمج األعمال على مراحل، فإن حصة امللكية احملتفظ بها سابقاً يتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة يف تاريخ احليازة 

ويتم إدراج أي ربح أو خسارة ناجتة ضمن األرباح أو اخلسائر.
إن أي مقابل محتمل سيتم حتويله من قبل املشتري يتم إدراجه بالقيمة العادلة يف تاريخ احليازة.

يتــم قيــاس املقابــل احملتمــل املصنف كأصل أو التزام ميثــل أداة مالية والذي يقع ضمن نطاق معيار احملاســبة الدولي 39 األدوات 
املالية: التحقق والقياس وفًقا للقيمة العادلة مع إدراج التغيرات يف القيمة العادلة إما يف بيان الدخل املجمع أو كتغير يف اإليرادات 
الشــاملة األخرى املجمعة. إذا لم يندرج املقابل احملتمل ضمن نطاق معيار احملاســبة الدولي 39، فإنه يُقاس وفقا للمعيار الدولي 
للتقاريــر املاليــة املالئــم. وال يتــم إعــادة قياس املقابل احملتمــل املصنف كحقوق ملكية ويتم احملاســبة عن التســوية الالحقة ضمن 

حقوق امللكية.
يتــم قيــاس الشــهرة مبدئيــاً بالتكلفــة التي متثل زيــادة إجمالي املقابل احملول واملبلغ املســجل للحصص غير املســيطرة، وأي حصة 

محتفظ بها سابًقا، عن صايف املوجودات احملددة التي متت حيازتها واملطلوبات املقدرة. 
إذا كان إجمالــي املقابــل احملــول أقــل من القيمة العادلة لصايف املوجودات التي مت حيازتها، تعيد املجموعة تقييم ما إذا كان قد مت 
حتديد كافة املوجودات التي مت حيازتها وكافة املطلوبات املقدرة وتقوم مبراجعة اإلجراءات املستخدمة يف قياس املبالغ التي سيتم 
تسجيلها يف تاريخ احليازة. إذا كانت نتائج إعادة التقييم ال تزال تشير إلى زيادة القيمة العادلة لصايف املوجودات التي مت حيازتها 

عن إجمالي املقابل احملول، عندئذ يدرج الربح يف األرباح أو اخلسائر.
بعد التحقق املبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصاً أي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة. لغرض اختبار انخفاض القيمة، 
يتــم توزيــع الشــهرة املكتســبة من دمج األعمال، مــن تاريخ احليازة، إلى كل وحدة من وحدات إنتــاج النقد لدى املجموعة والتي من 
املتوقع أن تستفيد من دمج األعمال بصرف النظر عن توزيع املوجودات أو املطلوبات األخرى للشركة املشتراة إلى تلك الوحدات.
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دمج األعمال والشهرة )تتمة(

عندما تشكل الشهرة جزًءا من وحدة إنتاج النقد ويتم استبعاد جزء من العملية بداخل الوحدة، يتم إدراج الشهرة املرتبطة بالعملية 
املســتبعدة يف القيمة املدرجة بالدفاتر للعملية عند حتديد األرباح أو اخلســائر الناجتة عن اســتبعاد العملية. يتم قياس الشــهرة 

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

حتقق اإليرادات 
تتحقق اإليرادات إلى احلد الذي يكون معه تدفق املنافع االقتصادية إلى املجموعة أمراً محتماًل ويكون باإلمكان قياس اإليرادات 
بصورة موثوق منها. يتم قياس اإليرادات وفقاً للقيمة العادلة للمقابل املستلم أو املستحق باستثناء اخلصومات. يجب أيضاً الوفاء 

مبعايير التحقق احملددة التالية قبل حتقق اإليرادات: 

إيرادات تأجير
تتم احملاســبة عن إيرادات التأجير الناجتة عن عقود تأجير تشــغيلي لعقارات اســتثمارية على أســاس القســط الثابت على مدى 

فترات عقود التأجير ويتم إدراجها ضمن اإليرادات يف بيان الدخل املجمع نظراً لطبيعتها التشغيلية. 

إيرادات من محفظة استثمارات عقارية 
تتحقق اإليرادات من محفظة االستثمارات العقارية عندما يثبت حق املجموعة يف استالم الدفعات. 

أرباح أو خسائر من بيع عقارات للمتاجرة
يتــم حتقــق األربــاح أو اخلســائر مــن بيع العقــارات للمتاجــرة عندما تنتقل مخاطــر ومزايا امللكيــة اجلوهرية إلى املشــتري ويكون 

باإلمكان قياس مبلغ اإليرادات بصورة موثوق منها. 

تكاليف التمويل 
إن تكاليــف التمويــل التــي تتعلــق مباشــرة بحيازة وإنشــاء أصل يحتاج إنشــاؤه بالضرورة إلــى فترة زمنية طويلة كــي يصبح جاهزاً 
لالســتعمال للغــرض احملــدد لــه أو بيعــه يتم رســملتها كجزء من تكلفــة ذلك األصل. يتم إيقاف رســملة تكاليــف االقتراض عندما 
يتــم اســتكمال كافــة األنشــطة الضروريــة لتجهيز األصل لالســتعمال للغرض احملدد له أو البيع. تســجل تكاليــف التمويل األخرى 

كمصروفات يف الفترة التي يتم تكبدها خاللها.
حتتســب تكاليف التمويل املرســملة باســتخدام املتوســط املرجح لتكلفة االقتراض بعد التعديل ليعكس االقتراض املرتبط بتطوير 
محــدد. عنــد ارتبــاط القروض بتطويرات محددة، فإن املبلغ الذي مت رســملته يتمثل يف إجمالي تكاليف التمويل املتكبدة على تلك 
القروض ناقصاً أي إيرادات اســتثمار ناجتة عن اســتثمارها املؤقت. يتم رســملة تكاليف التمويل اعتباراً من بداية أعمال التطوير 
حتى تاريخ اإلمتام العملي. يتم تعليق رســملة تكاليف التمويل يف حالة توقف نشــاط التطوير لفترات طويلة. يتم رســملة تكاليف 
التمويل أيضاً يف تكلفة الشراء ملوقع عقار يتم حيازته على وجه التحديد لغرض إعادة التطوير، ولكن فقط عندما تكون األنشطة 

الالزمة إلعداد األصل إلعادة التطوير قيد التنفيذ.

الضرائب

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
حتتسب املجموعة حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة 1% من ربح السنة )بالصايف بعد اخلسائر املتراكمة( بعد احملاسبة 

عن احملول إلى االحتياطي اإلجباري.  

ضريبة دعم العمالة الوطنية 
حتتســب املجموعــة ضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة وفقاً للقانون رقم 19 لعــام 2000 وقرار وزير املالية رقم 24 لعام 2006 بنســبة 
2.5% من ربح السنة اخلاضع للضريبة. عند حتديد الربح اخلاضع للضريبة، يتم اقتطاع الربح من الشركات الزميلة والتابعة التي 
تخضع لضريبة دعم العمالة الوطنية وتوزيعات األرباح النقدية من الشركات املدرجة التي تخضع لضريبة دعم العمالة الوطنية.

 الزكاة 
حتتسب املجموعة حصة الزكاة بنسبة 1% من ربح املجموعة وفقاً لقرار وزارة املالية رقم 58 لسنة 2007 الذي يسري اعتباًرا من 

10 ديسمبر 2007. 
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األدوات املالية - التحقق املبدئي والقياس الالحق

 )1( املوجودات املالية
التحقق املبدئي والقياس

تصنف املوجودات املالية عند التحقق املبدئي كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلســائر، أو قروض 
ومدينني، أو اســتثمارات محتفظ بها حتى االســتحقاق، أو موجودات مالية متاحة للبيع، أو كمشــتقات مصنفة كأدوات تغطية يف 

تغطية فعالة، وفقاً ملا هو مناسب. حتدد املجموعة تصنيف موجوداتها املالية عند التحقق املبدئي. 
تدرج كافة املوجودات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً تكاليف املعاملة املتعلقة بها مباشــرة يف حالة االســتثمارات غير املدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر.
إن مشــتريات أو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب تســليم املوجودات خالل إطار زمني يتحدد وفقاً للوائح أو العرف الســائد 

يف السوق )املتاجرة بالطريقة االعتيادية( تسجل يف تاريخ املتاجرة، أي التاريخ الذي تلتزم فيه املجموعة بشراء أو بيع األصل.
تشمل املوجودات املالية للمجموعة األرصدة لدى البنوك والنقد واملدينني.

األرصدة لدى البنوك والنقد
تتكــون األرصــدة لــدى البنــوك والنقد يف بيــان املركز املالي املجمع من النقد لدى البنوك ويف الصنــدوق واللذين يتعرضان ملخاطر 

غير جوهرية من حيث التغيرات يف القيمة. 
مدينون 

يــدرج املدينــون بالرصيــد املســتحق بالصايف بعــد املخصص لقاء أي مبالغ ال ميكــن حتصيلها. عند تكون القيمــة الزمنية لألموال 
جوهرية، يتم إدراج املدينني وفقا للتكلفة املطفأة. يتم تقدير الديون املشكوك يف حتصيلها عندما يعد حتصيل املبلغ بالكامل أمراً 

غير محتمل. تشطب الديون املعدومة عند تقييم احتمالية استردادها كأمر مستبعد.

القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق للموجودات املالية على تصنيفها كما يلي:

قروض ومدينون 
متثل القروض واملدينني موجودات مالية غير مشــتقة ذات مدفوعات ثابتة أو ميكن حتديدها وغير مدرجة يف ســوق نشــط. بعد 
القيــاس املبدئــي، يتــم قيــاس مثل هذه املوجودات املاليــة الحقاً بالتكلفة املطفأة باســتخدام طريقة العائد الفعلي املعدل خلســائر 

انخفاض القيمة، إن وجدت. تدرج اخلسائر الناجتة من انخفاض القيمة يف بيان الدخل املجمع.

عدم التحقق 
ال يتم حتقق أصل مالي )أو جزء من أصل مالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة، حسبما ينطبق عليه ذلك( عندما:

● تنتهي احلقوق يف استالم التدفقات النقدية من األصل؛
● حتتفظ املجموعة بحقها يف استالم التدفقات النقدية من األصل ولكن تتحمل التزاًما بدفع التدفقات النقدية املستلمة بالكامل 

دون تأخير مادي إلى طرف آخر مبوجب ترتيب »القبض والدفع«؛ أو
● تقوم املجموعة بتحويل حقوقها التعاقدية يف استالم التدفقات النقدية من األصل وإما:

)أ( تقوم املجموعة بتحويل كافة املخاطر واملزايا اجلوهرية لألصل أو 
)ب( لم تقم املجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا اجلوهرية لألصل ولكنها فقدت السيطرة على األصل.

عندمــا تقــوم املجموعــة بتحويــل حقوقهــا يف اســتالم التدفقات النقديــة من أصل ما أو تدخــل يف ترتيب القبــض والدفع ولم تقم 
بتحويل أو االحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا الهامة لألصل ولم تفقد السيطرة على األصل، يتحقق األصل مبقدار استمرار سيطرة 
املجموعة على هذا األصل. يف هذه احلالة، تقوم املجموعة أيضاَ بتسجيل االلتزام ذي الصلة. ويتم قياس األصل احملول وااللتزام 

املرتبط به على أساس يعكس احلقوق وااللتزامات التي حتتفظ بها املجموعة.
يتم قياس السيطرة املستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل احملول بالقيمة املدرجة بالدفاتر األصلية لذلك األصل أو احلد 

األقصى للمقابل الذي قد ينبغي على املجموعة سداده أيهما أقل.
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األدوات املالية - التحقق املبدئي والقياس الالحق )تتمة(
(1) املوجودات املالية )تتمة(

انخفاض قيمة املوجودات املالية
تقوم املجموعة بتاريخ كل بيانات مالية بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن أصال ماليا أو مجموعة 
موجــودات ماليــة قــد انخفضــت قيمتهــا. تعتبــر قيمة أصــل مالي أو مجموعــة موجودات ماليــة منخفضة فقط إذا مــا توفر دليل 
موضوعــي علــى انخفــاض القيمــة نتيجة لوقوع حدث واحــد أو أكثر بعد التحقق املبدئي لألصل )»حدث خســارة« متكبدة( ويكون 
حلدث اخلســارة تأثير على التدفقات النقدية املســتقبلية املقدرة لألصل املالي أو مجموعة املوجودات املالية والذي ميكن تقديره 
بصــورة موثــوق منهــا. قــد تتضمن أدلة االنخفاض يف القيمة ما يشــير إلى أن املدينني أو مجموعة املدينــني تواجه صعوبات مالية 
كبيــرة أو تعثــر أو اإلهمــال أو عــدم االلتزام بســداد األرباح أو املدفوعات األساســية أو احتمال إشــهار اإلفــالس أو ترتيبات إعادة 
التنظيم املالية األخرى وعندما تشــير البيانات امللحوظة إلى انخفاض ميكن قياســه يف التدفقات النقدية املســتقبلية املقدرة مثل 

التغيرات يف املتأخرات أو الظروف االقتصادية التي ترتبط بحاالت التعثر.

)2( املطلوبات املالية
التحقق املبدئي والقياس

تصنف املطلوبات املالية عند التحقق املبدئي كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر أو قروض وسلف 
أو دائنني أو كمشتقات مصنفة كأدوات تغطية يف تغطية فعالة. حتدد املجموعة تصنيف مطلوباتها املالية عند التحقق املبدئي. 

تدرج كافة املطلوبات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً تكاليف املعاملة املتعلقة بها مباشرًة يف حالة السلف.
تشمل املطلوبات املالية على املجموعة الدائنني واملصروفات املستحقة ودائني التمويل اإلسالمي.

القياس الالحق
يعتمد قياس املطلوبات املالية على تصنيفها كما يلي:

دائنون ومصروفات مستحقة 
يتم قيد األرصدة الدائنة واملصروفات املســتحقة عن مبالغ ســتدفع يف املســتقبل لقاء بضائع أو خدمات مت تســلمها، سواء صدرت 

بها فواتير من قبل املورد أو لم تصدر.

دائنو متويل إسالمي
ميثــل دائنــو اإلجــارة املبلغ املســتحق على أســاس التســوية املؤجلة ملوجودات مشــتراة مبوجــب اتفاقيات إجارة وتــورق. يدرج دائنو 

اإلجارة بإجمالي احلد األدنى ملدفوعات التأجير املستحقة زائداً تكلفة التمويل املستحقة، بالصايف بعد أي تكاليف مؤجلة. 
ميثل دائنو التورق املبالغ املســتحقة على أســاس التســوية املؤجلة للســلع املشــتراة مبوجب ترتيبات تورق. يدرج دائنو تورق مبجمل 

مبلغ األرصدة املستحقة زائداً تكلفة التمويل ناقصاً الربح املؤجل املستحق.
يتمثل دائنو املرابحة يف ترتيب إســالمي ميثل املبالغ املســتحقة على أســاس التســوية املؤجلة مبا يتجاوز ســنة واحدة للموجودات 

املشتراة مبوجب ترتيبات مرابحة. 

عدم التحقق
يتم عدم حتقق التزام مالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام املرتبط باملطلوبات أو إلغاؤه أو انتهاء صالحية استحقاقه. 

عند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس املقرض بشروط مختلفة بشكل كبير، أو تعديل شروط االلتزام املالي احلالي بشكل 
جوهــري، يتــم معاملــة هــذا التبديل أو التعديل كعدم حتقق لاللتزام األصلي وحتقــق اللتزام جديد، ويدرج الفرق يف القيم املدرجة 

بالدفاتر ذات الصلة يف بيان الدخل املجمع.

مقاصة األدوات املالية
يتــم إجــراء مقاصــة بــني املوجــودات املالية واملطلوبــات املالية ويدرج صايف املبلــغ يف بيان املركز املالي املجمــع فقط إذا كان هناك 
حق قانوني حالي ملزم ملقاصة املبالغ املســجلة وتوجد نية لتســوية تلك املبالغ على أســاس الصايف أو حتقيق املوجودات وتســوية 

املطلوبات يف آن واحد.  
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عقارات للمتاجرة
يتم قياس العقارات للمتاجرة مبدئًيا بالتكلفة. الحًقا للتحقق املبدئي، يتم إدراج العقارات للمتاجرة بالتكلفة أو صايف القيمة املمكن 

حتقيقها احملددة على أساس إفراداي، أيهما أقل.
تشــتمل التكلفة على تكلفة شــراء العقار والتكاليف األخرى املتكبدة فيما يتعلق بإنشــاء أو تطوير العقار حتى يتم جتهيزه باحلالة 

الالزمة إلمتام عملية البيع.
يستند صايف القيمة املمكن حتقيقها إلى سعر البيع املقدر يف السياق الطبيعي لألعمال، ناقصاً التكاليف حتى اإلجناز والتكاليف 

املقدرة إلمتام عملية البيع.

استثمار يف شركة زميلة 
يتم احملاســبة عن اســتثمار املجموعة يف شــركتها الزميلة باســتخدام طريقة حقوق امللكية احملاســبية. إن الشركة الزميلة هي تلك 

التي متارس عليها املجموعة تأثيراً ملموساً. 
وفقاً لطريقة حقوق امللكية، يدرج االستثمار يف الشركة الزميلة يف بيان املركز املالي املجمع بالتكلفة زائداً تغيرات ما بعد احليازة 
يف حصة املجموعة من صايف موجودات الشركة الزميلة. يتم إدراج الشهرة املتعلقة بالشركة الزميلة يف القيمة املدرجة يف الدفاتر 

لالستثمار وال يتم إطفاؤها أو اختبارها بصورة منفصلة لغرض حتديد أي انخفاض يف القيمة.
يعكــس بيــان الدخــل املجمــع حصة املجموعة يف نتائج عمليات الشــركة الزميلة. يف حالة تســجيل أي تغيير مباشــرة يف اإليرادات 
الشــاملة األخــرى للشــركة الزميلــة، تقوم املجموعة بتســجيل حصتها يف هــذا التغيير وتفصح عنه، متى أمكــن ذلك، يف اإليرادات 
الشــاملة األخرى. يتم اســتبعاد األرباح واخلســائر غير احملققة الناجتة من املعامالت بني املجموعة والشــركة الزميلة مبا يتناســب 

مع حصة املجموعة يف الشركة الزميلة.
تــدرج حصــة املجموعــة يف أرباح الشــركة الزميلــة يف مقدمة بيان الدخل املجمع. وهذا ميثل الربــح بعد الضرائب واحلصص غير 
املســيطرة يف الشــركات التابعــة للشــركة الزميلــة. يتم إعــداد البيانات املالية للشــركة الزميلة لنفس فترة البيانــات املالية املجمعة 

للمجموعة، ويتم عند الضرورة إجراء تعديالت لكي تصبح السياسات احملاسبية متسقة مع تلك التي تستخدمها املجموعة. 
بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، حتدد املجموعة ما إذا كان من الضروري قيد أية خسارة إضافية من االنخفاض يف قيمة استثمار 
املجموعة يف الشركات الزميلة. حتدد املجموعة يف تاريخ كل بيانات مالية مجمعة ما إذا كان يوجد دليل موضوعي على االنخفاض 
يف قيمة االســتثمار يف الشــركة الزميلة، ويف هذه احلالة، حتتســب املجموعة مبلغ االنخفاض يف القيمة بالفرق بني املبلغ املمكن 

استرداده للشركة الزميلة والقيمة املدرجة يف الدفاتر للشركة الزميلة ويدرج املبلغ ضمن بيان الدخل املجمع.
عند فقدان التأثير امللموس على الشــركة الزميلة، تقوم املجموعة بقياس وتســجيل أي اســتثمار متبقي وفقاً لقيمته العادلة. يدرج 
أي فرق بني القيمة املدرجة يف الدفاتر للشركة الزميلة عند فقد التأثير امللموس والقيمة العادلة لالستثمار املتبقي واملتحصالت 

من البيع يف بيان الدخل املجمع.

عقارات استثمارية
تقــاس العقــارات االســتثمارية مبدئيــاً بالتكلفة مبا فيها تكاليــف املعاملة. تتضمن القيمة املدرجة يف الدفاتر تكلفة اســتبدال جزء 
من العقار االســتثماري احلالي وقت تكبد التكلفة فيما لو مت اســتيفاء معايير التحقق وتســتثنى من ذلك تكاليف اخلدمات اليومية 
للعقــار االســتثماري. الحقــاً للتحقــق املبدئي، يتم إدراج العقارات االســتثمارية بالقيمة العادلة مبا يعكس ظروف الســوق يف تاريخ 

البيانات املالية املجمعة. 
تدرج األرباح أو اخلسائر الناجتة من التغيرات يف القيمة العادلة للعقارات االستثمارية يف بيان الدخل املجمع يف السنة التي تنشأ 
فيها. يتم حتديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من قبل خبراء تقييم عقارات مستقلني باستخدام أساليب تقييم معروفة.

يتم عدم حتقق العقارات االســتثمارية عندما يتم بيعها أو عندما يتم ســحب العقار االســتثماري بصفة دائمة من االســتخدام وال 
يتوقع أي منافع اقتصادية مســتقبلية من بيعه. إن أي أرباح أو خســائر ناجتة من اســتبعاد أو بيع العقار االســتثماري يتم تســجيلها 

يف بيان الدخل املجمع يف سنة االستبعاد أو البيع.
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عقارات استثمارية )تتمة(

تتم التحويالت إلى العقار االســتثماري فقط عندما يكون هناك تغير يف االســتخدام. بالنســبة للتحويل من عقار اســتثماري إلى 
عقار يشــغله مالك، فإن التكلفة املقدرة للمحاســبة الالحقة هي القيمة العادلة يف تاريخ تغيير االســتخدام. إذا حتول العقار الذي 
يشغله مالك إلى عقار استثماري، فإن املجموعة تقوم باحملاسبة عن هذا العقار وفقاً للسياسة املبينة يف عقار ومعدات حتى تاريخ 

تغير االستخدام.

عقارات قيد اإلنشاء
تدرج العقارات قيد اإلنشــاء بالتكلفة ناقًصا أي انخفاض يف القيمة. إن التكاليف هي تلك املصروفات املتكبدة من قبل املجموعة 

واملتعلقة بصورة مباشرة بإنشاء األصل.
إن القيمــة املدرجــة يف الدفاتــر للعقــارات قيد اإلنشــاء يتم مراجعتها لتحديد انخفاض القيمة عندما تشــير األحداث أو التغيرات 
يف الظروف إلى أن القيمة املدرجة يف الدفاتر قد ال ميكن اســتردادها. فإذا ما ظهر هذا املؤشــر ويف حالة جتاوز القيم املدرجة 

بالدفاتر للمبلغ املقدر املمكن استرداده، يتم تخفيض املوجودات إلى مبلغها املمكن استرداده.

عقار ومعدات 
يدرج العقار واملعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك املتراكم وأي انخفاض يف القيمة. تتضمن التكلفة التاريخية املصروفات 

املتعلقة مباشرًة بحيازة البنود.
 تــدرج التكاليــف الالحقــة ضمن القيمة املدرجة يف الدفاتر لألصل أو تدرج كأصل منفصل حســبما هو مالئم، فقط عندما يكون 
مــن احملتمــل أن تتدفــق إلى املجموعة املنافع االقتصادية املســتقبلية املرتبطة بالبند وميكن قياس تكلفة البند بصورة موثوق فيها. 

تدرج تكاليف كافة اإلصالحات والصيانة األخرى يف بيان الدخل املجمع خالل السنة املالية التي مت تكبدها فيها.
يحتســب االســتهالك على أســاس القســط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة لألثاث والتركيبات واملعدات واملقدرة بعدد 

3 سنوات.
يتم مراجعة القيم املدرجة بالدفاتر للعقار واملعدات لغرض حتديد انخفاض القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات يف الظروف 
إلى عدم إمكانية استرداد القيمة املدرجة يف الدفاتر. فإذا ما ظهر مثل ذلك املؤشر، وإذا كانت القيم املدرجة يف الدفاتر تتجاوز 

املبلغ املقدر املمكن استرداده، تخفض املوجودات إلى مبلغها املمكن استرداده.
يتم رسملة املصروفات املتكبدة الستبدال جزء من أحد بنود العقار واملعدات التي يتم احملاسبة عنها بصورة منفصلة ويتم شطب 
القيمة املدرجة يف الدفاتر للجزء املستبدل. ويتم رسملة املصروفات الالحقة األخرى فقط عندما حتقق زيادة املنافع االقتصادية 

املستقبلية لبند العقار واملعدات املتعلق بها. ويتم تسجيل كافة املصروفات األخرى يف بيان الدخل املجمع عند تكبدها.

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني  
تقدم املجموعة مكافأة نهاية اخلدمة جلميع موظفيها. إن استحقاق هذه املكافأة يستند عادة إلى الراتب النهائي للموظف وطول 
مــدة اخلدمــة وإلــى إمتــام احلد األدنى من فترة اخلدمة. إن التكاليف املتوقعة لهذه املكافآت يتم تســجيلها كمصروفات مســتحقة 

على مدى فترة اخلدمة. 
فضال عن ذلك وبالنسبة للموظفني الكويتيني، تقوم املجموعة بتقدمي االشتراكات إلى برنامج التأمينات االجتماعية وحتتسب من 

رواتب املوظفني. إن التزامات املجموعة محددة بهذه االشتراكات والتي حتمل كمصروفات عند استحقاقها.

أسهم اخلزينة
يتم احملاســبة عن األســهم اخلاصة بالشــركة األم كأســهم خزينة وتدرج بالتكلفة. عند بيع أسهم اخلزينة تسجل األرباح يف حساب 
منفصل غير قابل للتوزيع يف حقوق امللكية )احتياطي أســهم خزينة(. كما يتم حتميل أية خســائر محققة على نفس احلســاب يف 
حدود الرصيد الدائن يف ذلك احلســاب، ويتم حتميل أية خســائر إضافية على األرباح املرحلة ثم االحتياطيات. تســتخدم األرباح 
احملققة الحقاً من بيع أسهم اخلزينة أوالً ملقاصة أي خسائر مسجلة سابقاً يف االحتياطيات ثم األرباح املرحلة ثم حساب احتياطي 
أســهم اخلزينة على التوالي. ال يتم دفع أي توزيعات أرباح نقدية عن أســهم اخلزينة. ويؤدي إصدار أســهم املنحة إلى زيادة عدد 

أسهم اخلزينة بشكل متناسب وتخفيض متوسط تكلفة السهم بدون التأثير على إجمالي تكلفة أسهم اخلزينة. 
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العمالت األجنبية 
يتــم عــرض البيانــات املاليــة املجمعة للمجموعة بالدينار الكويتي وهو أيًضا العملة الرئيســية للشــركة األم. حتدد كل شــركة تابعة 

للمجموعة عملتها الرئيسية ويتم قياس البنود املتضمنة يف البيانات املالية لكل شركة باستخدام تلك العملة الرئيسية. 

(1) املعامالت واألرصدة

تقيد املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية مبدئياً من قبل شركات املجموعة بعملتها الرئيسية ذات الصلة وفقاً ألسعار الصرف 
الفورية للعملة الرئيسية بتاريخ تأهل املعاملة للتحقق ألول مرة.

يتــم حتويــل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى العمالت الرئيســية بأســعار الصــرف الفورية يف تاريخ البيانات 
املالية املجمعة.

تسجل الفروق الناجتة من تسوية أو حتويل البنود النقدية يف بيان الدخل املجمع، باستثناء البنود النقدية املصنفة كجزء من تغطية 
صايف اســتثمار املجموعة يف عملية أجنبية. يتم تســجيل هذه الفروق يف اإليرادات الشــاملة األخرى حتى يتم بيع صايف االستثمار 

حيث يتم يف ذلك الوقت إعادة تصنيف املبلغ املتراكم إلى بيان الدخل املجمع.
إن البنــود غيــر النقديــة التــي يتم قياســها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم حتويلها باســتخدام أســعار الصــرف كما يف تواريخ 
املعامالت املبدئية. وبالنسبة للبنود غير النقدية التي يتم قياسها وفقاً للقيمة العادلة بعملة أجنبية يتم حتويلها باستخدام أسعار 

الصرف كما يف التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة.

(2) شركات املجموعة

عنــد التجميــع، يتــم حتويــل املوجــودات واملطلوبــات للعمليات األجنبية إلــى الدينار الكويتي وفقاً لســعر الصرف الســائد يف تاريخ 
البيانــات املاليــة املجمعــة، وحتول بيانات الدخل لتلك الشــركات وفقاً ألســعار الصرف الســائدة يف تواريــخ املعامالت. تدرج فروق 
حتويل العمالت األجنبية الناجتة من التحويل ألغراض التجميع ضمن اإليرادات الشــاملة األخرى. عند بيع عميلة أجنبية، يدرج 

بند اإليرادات الشاملة األخرى املتعلق بالعملية األجنبية احملددة ضمن بيان الدخل املجمع. 

مطلوبات وموجودات محتملة
ال يتــم إدراج املطلوبــات احملتملــة ضمــن بيان املركز املالي املجمع بل يتم اإلفصاح عنهــا ما لم يكن احتمال التدفق الصادر للموارد 

املتضمنة ملنافع اقتصادية أمراً مستبعداً.  
ال يتــم إدراج املوجــودات احملتملــة ضمــن البيانــات املاليــة املجمعــة بــل يتــم اإلفصــاح عنهــا عندمــا يكون التدفــق  الــوارد للمنافع 

االقتصادية أمراً محتماًل. 

عقود التأجير

عقود التأجير حيث تكون املجموعة مستأجًرا
يتم رسملة عقود التأجير التمويلي التي تقوم فيها املجموعة بتحويل كافة املخاطر واملزايا الهامة املرتبطة مبلكية البند املؤجر يف 
بداية عقد التأجير وفًقا للقيمة العادلة لألصل املؤجر، أو يتم رسملتها بالقيمة احلالية للحد األدنى من دفعات التأجير إذا كانت 
أقــل. يتــم توزيــع مدفوعــات التأجيــر بني مصروفــات التمويل وخفض التزام التأجيــر بحيث يتم حتقق معدل ثابــت من الربح على 

الرصيد املتبقي من االلتزام. حتمل مصروفات التمويل كتكاليف متويل يف بيان الدخل املجمع.
يتم اســتهالك املوجودات املؤجرة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل. على الرغم من ذلك يف حالة عدم التأكد بصورة معقولة من 
حصــول املجموعــة علــى امللكية بحلول نهاية عقد التأجير، يتم اســتهالك األصل على مدى العمــر اإلنتاجي املقدر لألصل أو فترة 

عقد التأجير، أيهما أقصر.
تتحقــق مدفوعــات عقــود التأجيــر التشــغيلي كمصروف يف بيان الدخل املجمع على أســاس القســط الثابت على مــدى فترة عقد 

التأجير. 

عقود التأجير حيث تكون املجموعة مؤجًرا
إن عقــود التأجيــر التــي تقــوم املجموعة مبوجبهــا بتحويل كافة املخاطر واملزايــا الهامة مللكية األصل هي عقــود تأجير مالية ويتم 

هيكلتها يف شكل مديني إجارة.
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2 - السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
2.5 - ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

عقود التأجير )تتمة(

إن عقود التأجير التي ال تقوم املجموعة مبوجبها بتحويل كافة املخاطر واملزايا الهامة مللكية األصل تصنف كعقود تأجير تشغيلي. 
تدرج إيرادات عقود التأجير التشغيلي كجزء من إيرادات التأجير املستلمة يف بيان الدخل املجمع على أساس القسط الثابت على 

مدى فترة عقد التأجير. تدرج اإليجارات احملتملة كإيرادات يف الفترة التي يتم فيها اكتسابها.

معلومات القطاع
إن القطــاع هــو جــزء مميــز مــن املجموعة حيث يقدم منتجات أو خدمــات )قطاع أعمال( أو يقدم منتجــات أو خدمات ضمن بيئة 

اقتصادية محددة )قطاع جغرايف( ويتعرض ملخاطر ومنافع مختلفة عن غيره من القطاعات األخرى.

3 -  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
إن إعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على املبالغ املدرجة لإليرادات 
واملصروفــات واملوجــودات واملطلوبــات واإلفصاح عن املطلوبات احملتملة يف تاريخ البيانــات املالية املجمعة. ومع ذلك، فإن عدم التأكد 
مــن هــذه االفتراضــات والتقديــرات ميكــن أن يؤدي إلى نتائج قد تســتوجب معها إجــراء تعديل مادي على القيمــة املدرجة يف الدفاتر 

لألصل أو االلتزام املتأثر يف املستقبل. 
إن اإلفصاحات األخرى املتعلقة بتعرض املجموعة للمخاطر وأوجه عدم التأكد تتضمن ما يلي:

● إفصاحات حتليل احلساسية ضمن إيضاح 7؛
● إدارة املخاطر املالية والسياسات ضمن إيضاح 15؛

● إدارة رأس املال ضمن إيضاح 16.
األحكام

يف إطار تطبيق السياســات احملاســبية للمجموعة، اتخذت اإلدارة األحكام اجلوهرية التالية، بخالف تلك التي تتطلب تقديرات، 
والتي لها التأثير األكثر جوهرية على املبالغ املسجلة يف البيانات املالية املجمعة:

دمج األعمال
تقــوم املجموعــة بحيــازة شــركات تابعة متتلك عقارات. يف تاريخ احليازة، تقــوم املجموعة بتحديد ما إذا كانت احليازة متثل حيازة 
لألعمال أم ال. تقوم املجموعة باحملاســبة عن احليازة كدمج لألعمال عندما يتم حيازة مجموعة متكاملة من األنشــطة باإلضافة 
إلى العقار. وملزيد من التحديد، يتم التركيز على املدى الذي يتم عنده حيازة عمليات جوهرية، ال سيما مدى اخلدمات اإلضافية 
املقدمة من قبل الشركة التابعة )أي الصيانة والنظافة واألمن وحفظ الدفاتر واخلدمات الفندقية... إلخ(. تتحدد أهمية أي عملية 

بالرجوع إلى إرشادات معيار احملاسبة الدولي 40 حول اخلدمات اإلضافية.
عندمــا ال متثــل حيــازة الشــركات التابعة أعماال، يتم احملاســبة عنها كحيازة مجموعة من املوجودات واملطلوبــات. يتم توزيع تكلفة 

احليازة على املوجودات واملطلوبات التي مت حيازتها استناداً إلى قيمها العادلة النسبية وال يتم حتقق الشهرة عنها.
تصنيف العقارات

تتخــذ إدارة املجموعــة قــراراً بشــأن حيازة العقار املطور والعقار قيد التطويــر لتحديد ما إذا كان يجب تصنيفه كعقار للمتاجرة أو 
عقار استثماري أو عقار ومعدات.

تقوم املجموعة بتصنيف العقار كعقار للمتاجرة إذا مت حيازته بصفة أساسية بغرض بيعه ضمن سياق األعمال الطبيعي. 
وتقوم املجموعة بتصنيف العقار كعقار استثماري إذا مت حيازته لتحقيق إيرادات من تأجيره أو رفع قيمته الرأسمالية أو الستخدام 

مستقبلي غير محدد.
تقوم املجموعة بتصنيف العقار كعقار ومعدات عندما يتم حيازته لإلشغال من قبل املالك.

انخفاض قيمة األرصدة املدينة
يتــم تقديــر املبلــغ املمكــن حتصيله من األرصدة املدينة عندما يعد حتصيل املبلغ بالكامل أمــراً غير محتمل. يتم هذا التقدير على 
أساس إفرادي بالنسبة لكل مبلغ من املبالغ اجلوهرية بصورة فردية، بينما يتم التقييم بصورة مجمعة بالنسبة لكل مبلغ من املبالغ 
غيــر اجلوهريــة بصــورة فردية والتي مر تاريخ اســتحقاقها دون حتصيلها ويتم احتســاب مخصص لها حســب طــول فترة التأخير 

استناداً إلى معدالت االسترداد التاريخية.
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3 - األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(

التقديرات واالفتراضات 
فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق باملستقبل واملصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ البيانات املالية 
املجمعــة والتــي تنطــوي على مخاطــرة جوهرية تتطلب إجراء تعديل مــادي على القيم املدرجة يف الدفاتــر للموجودات واملطلوبات 

خالل السنة املالية الالحقة:

قياسات القيمة العادلة
تقوم املجموعة بقياس موجوداتها غير املالية كالعقار االستثماري بالقيمة العادلة يف نهاية كل فترة بيانات مالية مجمعة. كما يتم 
اإلفصاح عن القيم العادلة لألدوات املالية التي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة يف البيانات املالية. تعرف القيمة العادلة بأنها السعر 
املستلم من بيع أصل ما أو املدفوع لنقل التزام ما يف معاملة منظمة بني املشاركني يف السوق يف تاريخ القياس. يستند قياس القيمة 

العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام:
● يف السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو

● يف ظل غياب السوق الرئيسي، يف السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام.
يجب أن تتمكن املجموعة من الوصول إلى الســوق الرئيســي أو الســوق األكثر مالءمة يف تاريخ القياس. يتم قياس القيمة العادلة 
ألصــل أو التــزام مــا باســتخدام االفتراضات التي من املمكن للمشــاركني يف الســوق اســتخدامها عند تســعير األصــل أو االلتزام، 
بافتراض أن املشاركني يف السوق سيعملون لتحقيق مصلحتهم االقتصادية املثلى. يراعي قياس القيمة العادلة لألصل غير املالي 
قدرة املشارك يف السوق على حتقيق منافع اقتصادية من خالل استخدام األصل بأعلى وأفضل مستوى له، أو من خالل بيعه إلى 

مشارك آخر يف السوق من احملتمل أن يستخدم األصل بأعلى وأفضل مستوى له.
تستخدم املجموعة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف والتي تتاح لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة مع حتقيق أقصى اعتماد 

على املدخالت امللحوظة ذات الصلة واحلد من استخدام املدخالت غير امللحوظة اجلوهرية لقياس القيمة العادلة ككل:
املستوى 1 - األسعار املعلنة )غير املعدلة( يف األسواق النشطة ملوجودات أو مطلوبات مماثلة؛

املستوى 2 - أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من املدخالت اجلوهرية بالنسبة لقياس القيمة العادلة ملحوًظا بشكل مباشر 
أو غير مباشر؛ و

املستوى 3 - أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من املدخالت اجلوهرية بالنسبة لقياس القيمة العادلة غير ملحوًظ. 
بالنسبة للموجودات واملطلوبات املدرجة يف البيانات املالية املجمعة على أساس متكرر، حتدد املجموعة ما إذا كانت التحويالت قد 
حدثت بني مستويات اجلدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى أقل مستوى من املدخالت اجلوهرية بالنسبة 

لقياس القيمة العادلة ككل( يف نهاية كل فترة بيانات مالية مجمعة. 
يتضمن اإليضاح 17 حتليال للقيم العادلة للعقارات االستثمارية.

4 -  ربحية السهم األساسية والمخففة
حتتســب ربحية الســهم األساســية عن طريق قســمة ربح الســنة على املتوســط املرجح لعدد األســهم العادية القائمة خالل الســنة 
)باســتثناء أســهم اخلزينة(. حتتســب ربحية السهم املخففة عن طريق قسمة ربح السنة على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية 
القائمة خالل السنة )باستثناء أسهم اخلزينة(، زائداً املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند حتويل كافة 
األســهم العاديــة املخففــة احملتملــة إلى أســهم عادية. وكما يف تاريخ البيانــات املالية املجمعة، ليس لدى املجموعة أي ســهم قائمة 

مخففة محتملة.

20172016

706,250810,059ربح السنة )دينار كويتي(

370,000,000370,000,000املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )باستثناء أسهم اخلزينة(

  2.19 فلس 1.91 فلسربحية السهم األساسية واملخففة
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5 -  عقارات للمتاجرة
20172016

دينار كويتي دينار كويتي 

3,431,2513,501,027يف 1 يناير

(69,776)(283,019)استبعادات

    -(32,363)خسارة انخفاض قيمة عقارات للمتاجرة

3,115,8693,431,251يف 31 ديسمبر

6 -  استثمار في شركة زميلة
لدى املجموعة االستثمار التالي يف شركة زميلة:

بلد التأسيس
حصة امللكية كما
األنشطة الرئيسيةيف 31 ديسمبر

20172016

%%اسم الشركة

%24%24اململكة العربية السعودية
شراء وبيع وتأجير واستئجار 

العقارات واألراضي شركة املدار الذهبية ذ.م.م. )“املدار”(
  

فيما يلي احلركة يف القيمة املدرجة بالدفاتر لالستثمار يف الشركة الزميلة:

20172016

دينار كويتي دينار كويتي 

    -5,661,832يف 1 يناير

    -414,786إضافات إلى استثمار يف شركة زميلة

5,572,043    -حيازة استثمار يف شركة زميلة

(13,311)119,058حصة يف النتائج

103,100(72,020)تعديالت حتويل عمالت أجنبية

6,123,6565,661,832يف 31 ديسمبر

خالل الســنة املنتهية يف 31 ديســمبر 2016، قامت املجموعة بإعادة تصنيف الدفعة مقدما لقاء حيازة اســتثمار يف شــركة املدار 
الذهبيــة )»املــدار«(، وهــي شــركة مت تأسيســها يف اململكــة العربية الســعودية مــن املدينني واملدفوعــات مقدمــا ذات قيمة مدرجة 
بالدفاتــر مببلــغ 6,100,142 دينــار كويتــي إلــى اســتثمار يف شــركة زميلــة حيث مت االنتهــاء من اإلجــراءات القانونية لشــركة املدار 
خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 وتعمل املجموعة حاليا على ممارسة تأثير ملموس على عمليات الشركة وعملية اتخاذ 
القرارات. وحيث إنه مت حتديد القيمة العادلة لالستثمار يف تاريخ احليازة مببلغ 5,572,043 دينار كويتي، سجلت املجموعة خسارة 

انخفاض يف القيمة مببلغ 528,099 دينار كويتي يف بيان الدخل املجمع للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016. 

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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6 - استثمار في شركة زميلة )تتمة(

فيما يلي معلومات مالية موجزة عن استثمار املجموعة يف الشركة الزميلة يف 31 ديسمبر:

2017 
دينار كويتي 

2016 
دينار كويتي 

309,266282,686موجودات متداولة

34,192,30634,544,528موجودات غير متداولة

(1,212,383)(919,640)مطلوبات متداولة

(8,256,411)(8,153,314)مطلوبات غير متداولة

25,428,61825,358,420حقوق امللكية

(1,767,452)86,615تعديل على القيمة املدرجة بالدفاتر لالستثمار يف شركة زميلة *

25,515,23323,590,968

%24%24نسبة ملكية املجموعة

6,123,6565,661,832حصة املجموعة يف حقوق امللكية

فيما يلي عرض موجز لبيان الدخل للشركة الزميلة:

من تاريخ احليازة
إلى 31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

دينار كويتيدينار كويتي

136,58271,263إيرادات تأجير

(78,592)(482,346)تكاليف موظفني

(48,135)(482,910)مصروفات إدارية

-(31,630)مصروفات تشغيل عقارات

-(475,492)تكلفة متويل

(55,464)(1,335,796)خسارة السنة

-1,831,869تعديل على القيمة املدرجة بالدفاتر الستثمار يف شركة زميلة *

496,073(55,464)

%24%24نسبة ملكية املجموعة

(13,311)119,058حصة املجموعة يف اإليرادات )اخلسائر(

* متثل التعديالت على قيمة العقار االستثماري املدرجة يف دفاتر الشركة الزميلة مبا يتفق مع سياسة املجموعة. 

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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7 - عقارات استثمارية
20172016

دينار كويتي دينار كويتي 

52,141,40647,785,193يف 1 يناير 

5,959,0004,191,500إضافات 

(3,195) (152,463)خسارة غير محققة من إعادة قياس العقارات االستثمارية وفقاً للقيمة العادلة 

167,908(214,475) صايف )خسارة( ربح حتويل عمالت أجنبية

57,733,46852,141,406يف 31 ديسمبر 

خــالل الســنة املنتهيــة يف 31 ديســمبر 2017، قامــت املجموعــة بشــراء أربعــة عقــارات بالكويت لقــاء مقابل إجمالــي نقدي مببلغ 
5,959,000 دينار كويتي )2016: قامت املجموعة بشــراء عقارين اســتثماريني بالكويت لقاء مقابل إجمالي مببلغ 4,191,500 دينار 

كويتي(.
كما يف 31 ديسمبر 2017، مت االحتفاظ بعقارات استثمارية مببلغ 24,679,455 دينار كويتي )24,041,659 :2016 دينار كويتي( باسم 

طرف آخر مبوجب اتفاقية إجارة )إيضاح 9(. 
كما يف 31 ديســمبر 2017، مت رهن بعض العقارات االســتثمارية مببلغ 17,848,000 دينار كويتي )2016: ال شــيء( كضمان مقابل 

اتفاقية مرابحة مببلغ  5,201,700دينار كويتي )2016: ال شيء( )إيضاح 9(. 
مت حتديــد القيمــة العادلــة للعقارات االســتثمارية مببلــغ 57,733,468 دينار كويتــي )31 ديســمبر 52,141,406 :2016 دينار كويتي( 
اســتناداً إلــى تقييمــات مت احلصــول عليهــا من قبل اثنني من املقيمني املســتقلني املتخصصني يف تقييم هــذه األنواع من العقارات. 
أحد هذين املقيمني هو بنك محلي قام بتقييم العقارات االســتثمارية احمللية من خالل تطبيق طريقة رســملة اإليرادات بالنســبة 
لتقييم بعض العقارات، وتطبيق طريقة املقارنة بالسوق لتقييم األرض، وتطبيق طريقة التكلفة ناقصا انخفاض قيمة املبنى لتقييم 
العقــارات االســتثمارية. أمــا املقيــم األخــر فهو مقيمون محليون ذوي ســمعة طيبة ومعتمديــن قاموا بتقييم العقارات االســتثمارية 
بواسطة طريقة رسملة اإليرادات. بالنسبة للعقارات األجنبية، فقد مت االستعانة بخبراء تقييم معتمدين يتسمون بالسمعة الطيبة، 
قاموا بتقييم العقارات االســتثمارية بواســطة رســملة اإليرادات وذلك بالنســبة لبعض العقارات، وطريقة املقارنة بالســوق لغرض 
تقييم األرض. وألغراض التقييم، اختارت املجموعة القيمة األقل من بني هذين التقييمني وفقاً ملتطلبات هيئة أسواق رأس املال. 

يتم تصنيف كافة العقارات االستثمارية ضمن املستوى 3 باجلدول الهرمي للقيمة العادلة. 
فيما يلي االفتراضات الهامة املستخدمة يف التقييمات:

دول مجلس التعاون اخلليجيالكويت2017

1,635678سعر السوق املقدر لألرض )للمتر املربع( )دينار كويتي(

434267تكاليف اإلنشاء )للمتر املربع( )دينار كويتي(

94متوسط اإليجار الشهري )للمتر املربع( )دينار كويتي(

%8%9معدل العائد

%24.5%19معدل الشغور

دول مجلس التعاون اخلليجيالكويت2016

1,844683سعر السوق املقدر لألرض )للمتر املربع( )دينار كويتي(

399270تكاليف اإلنشاء )للمتر املربع( )دينار كويتي(

84متوسط اإليجار الشهري )للمتر املربع( )دينار كويتي(

%8.5%8.8معدل العائد

%18.7%22.6معدل الشغور

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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7 - عقارات استثمارية )تتمة(

حتليل احلساسية 
يعرض اجلدول التالي حساسية التقييم للتغيرات يف أهم االفتراضات املتعلقة بتقييم العقار االستثماري. 

التغيرات يف 
دول مجلس الكويتافتراضات التقييم

التعاون اخلليجي
دينار كويتيدينار كويتي2017

1,251,300444,414%5سعر السوق املقدر لألرض 

1,964,050847,199%5متوسط اإليجار 

1,870,524806,856%5معدل العائد 

1,964,050847,199%5معدل الشغور 

2016
1,088,250447,676%5سعر السوق املقدر لألرض 

1,673,800853,887%5متوسط اإليجار 

1,594,095813,226%5معدل العائد 

1,673,800853,887%5معدل الشغور

8 - دائنون ومصروفات مستحقة

20172016

دينار كويتي دينار كويتي 

181,733179,498دفعات إيجار مقدًما من مستأجرين

214,305184,265تأمينات مستردة

290,995370,062دائنون آخرون

-    28,645مبلغ مستحق إلى طرف ذي عالقة )إيضاح 12(

715,678733,825

9 -  دائنو تمويل إسالمي

اإلجماليمرابحةتورقإجارة2017
دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

19,797,9215,510,3685,272,92130,581,210مجمل املبلغ 

(1,409,109)(88,844)(225,003)(1,095,262)ناقصاً: الربح املؤجل

18,702,6595,285,3655,184,07729,172,101

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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9 - دائنو تمويل إسالمي )تتمة(

 إجارة2016
دينار كويتي 

 تورق
دينار كويتي 

 مرابحة
دينار كويتي 

 اإلجمالي
دينار كويتي 

26,583,557-    20,217,4466,366,111مجمل املبلغ 

(2,188,741)-    (421,677)(1,767,064)ناقصاً: الربح املؤجل

18,450,3825,944,434    -24,394,816

متثل أرصدة التمويل اإلســالمي الدائنة تســهيالت مت احلصول عليها من مؤسســات مالية إســالمية وحتمل متوســط معدل ربح 
تقريًبا بنسبة تتراوح من %1.875 إلى %3 (2016: %2.25 إلى %3) سنوًيا فوق معدل اخلصم املعلن من قبل بنك الكويت املركزي. 
تستحق أرصدة التمويل اإلسالمي الدائنة بصورة رئيسية خالل مدة تتراوح من 1 إلى 7 سنوات من تاريخ البيانات املالية املجمعة.

 كما يف 31 ديســمبر 2017، مت ضمان أرصدة اإلجارة الدائنة مببلغ 17,481,874 دينار كويتي )2016: 17,112,500 دينار كويتي( 
بالعقارات االستثمارية مببلغ 24,679,455 دينار كويتي )31 ديسمبر 2016: 24,041,659 دينار كويتي( )إيضاح 7(.

كمــا يف 31 ديســمبر 2017، مت ضمــان أرصــدة املرابحــة الدائنــة مببلــغ 5,201,700 دينــار كويتــي )2016: ال شــيء( بالعقــارات 
االستثمارية مببلغ 17,848,000 دينار كويتي )2016: ال شيء( )إيضاح 7(.

10 -  التغيرات في المطلوبات الناتجة من أنشطة التمويل

التدفقات النقدية 1 يناير 2017
صادرة/ )واردة(

أخرى
31 ديسمبر 2017صادرة/ )واردة(

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

1,014,63118,702,659(762,354)18,450,382دائنو إجارة

179,5065,285,365(838,575)5,944,434دائنو تورق

5,113,73670,3415,184,077-دائنو مرابحة

24,394,8163,512,8071,264,47829,172,101

التدفقات النقدية1 يناير 2016
صادرة/ )واردة(

أخرى
31 ديسمبر 2016صادرة/ )واردة(

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

15,314,3842,287,631848,36718,450,382دائنو إجارة

304,7385,944,434(733,359)6,373,055دائنو تورق

21,687,4391,554,2721,153,10524,394,816

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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11- رأس المال والجمعية العمومية السنوية واالحتياطيات
)أ( رأس املال واجلمعية العمومية السنوية

يتكون رأس املال املصرح به واملصدر واملدفوع نقدا بالكامل يف 31 ديســمبر 2017 من 370,000,000 ســهم بقيمة 100 فلس لكل 
سهم )2016 :370,000,000 سهم( مدفوعة نقًدا.

يف 16 يونيو 2016، مت تعديل الســجل التجاري رقم 34993 للشــركة األم لكي يعكس قرار اجلمعية العمومية غير العادية الصادر 
يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 10 مايو 2016 بشــأن شــطب جزء من اخلســائر املتراكمة للشــركة األم كما يف 31 ديسمبر 2015 مببلغ 

1,446,256 دينار كويتي مقابل رأس املال. 

اقترح مجلس اإلدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 7 فبراير 2018 عدم توزيع أرباح للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017. هذا االقتراح 
خاضع للموافقة عليه من قبل اجلمعية العمومية العادية السنوية للمساهمني.

االحتياطي اإلجباري
وفقاً ملتطلبات قانون الشــركات والنظام األساســي للشــركة األم، ينبغي حتويل نســبة %10 من ربح الســنة للمجموعة قبل حصة 
مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي وضريبــة دعــم العمالــة الوطنية والــزكاة وبعد مقاصــة اخلســائر املتراكمة املرحلة، إلى حســاب 
االحتياطــي اإلجبــاري. يجــوز للمجموعــة اتخاذ قــرار بوقف هذه التحويالت الســنوية عندما يكون االحتياطي معــادالً أو متجاوًزا 

لنسبة %50 من رأس املال املدفوع.
إن توزيع االحتياطي اإلجباري محدد باملبلغ املطلوب لتوزيعات أرباح بنســبة %5 من رأس املال املدفوع يف الســنوات التي ال تســمح 

فيها األرباح املرحلة بتأمني هذا احلد.

االحتياطي العام
وفقاً ملتطلبات النظام األساسي للشركة األم، ينبغي حتويل نسبة %10 من ربح املجموعة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
وضريبــة دعــم العمالــة الوطنية والزكاة وبعد مقاصة اخلســائر املتراكمة املرحلة، إلى حســاب االحتياطي العــام. يجوز للمجموعة 
أن تقــرر وقــف إجــراء هــذا التحويل بناًء على قرار مجلس إدارة املجموعة. ال يوجد قيود على توزيع االحتياطي العام، طاملا اعتمد 

املساهمون هذا التوزيع خالل اجلمعية العمومية للمساهمني.

12 - معامالت مع أطراف ذات عالقة
متثل هذه املعامالت تلك التي متت مع املساهمني الرئيسيني وأعضاء مجلس اإلدارة واملسئولني التنفيذيني وموظفي االدارة العليا 
للمجموعــة وأفــراد عائالتهــم من الدرجة األولى والشــركات التي ميثلون املالكني الرئيســيني لها أو يســيطرون عليها أو ميارســون 
عليها تأثيراً ملموساً، وهي تلك املعامالت يتم إبرامها من قبل املجموعة خالل سياق األعمال الطبيعي. تتم املوافقة على سياسات 

تسعير وشروط هذه املعامالت من قبل إدارة الشركة األم.
فيما يلي املعامالت واألرصدة لدى األطراف ذات عالقة:

 الشركة التابعة
دينار كويتي 

 الشركة الزميلة
دينار كويتي 

2017 
دينار كويتي 

2016 
دينار كويتي 

بيان الدخل املجمع:
71,629(100,223)-(100,223)فروق حتويل عمالت أجنبية *

بيان املركز املالي املجمع:
-28,64528,645-مبالغ مستحقة إلى طرف ذي عالقة )إيضاح 8( **

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
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12 - معامالت مع أطراف ذات عالقة )تتمة(

 2017 
دينار كويتي 

2016
دينار كويتي 

مكافأة موظفي اإلدارة العليا:
274,140354,000رواتب ومزايا قصيرة األجل

98,533179,842مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

372,673533,842

* ســجلت املجموعــة خســارة مببلــغ 100,223 دينــار كويتي )2016: ربح مببلــغ 71,629 دينار كويتي( يف بيان الدخل املجمع للســنة 
املنتهيــة يف 31 ديســمبر2017 وذلــك نتيجــة تقلب ســعر صرف حتويل العمالت للريال الســعودي فيما يتعلق باملبالغ املســتحقة من 

شركة تابعة للمجموعة مببلغ 97,080,290 ريال سعودي )2016 :99,070,874 ريال سعودي(.
** ال حتمل املبالغ املستحقة إلى طرف ذي عالقة أية فائدة وتستحق السداد خالل سنة واحدة من تاريخ البيانات املالية املجمعة.

13 -  التزامات رأسمالية ومطلوبات محتملة
التزام رأسمالي

ال يوجد لدى املجموعة التزامات رأسمالية فيما يتعلق باتفاقيات اإلنشاء كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة.

مطلوبات محتملة
كما يف 31 ديسمبر 2017، لدى املجموعة مطلوبات محتملة متثل خطاب ضمان مببلغ 4,063,020 دينار كويتي )2016 :4,062,120 

دينار كويتي( وليس من املتوقع أن تنشأ عنها أي التزامات مادية. 

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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14 - معلومات القطاعات  
تنقسم أعمال املجموعة، ألغراض اإلدارة، إلى وحدات أعمال بناء على املنتجات واخلدمات التي تقدمها. لدى املجموعة 

اثنان من قطاعات التشغيل القابلة لرفع التقارير عنها كما يلي:
● أنشطة إدارة العقارات وتتضمن االستثمار واملتاجرة يف العقارات وبناء أو تطوير العقارات بغرض بيعها ضمن 

سياق األعمال العادي باإلضافة إلى تقدمي اخلدمات العقارية األخرى املتعلقة بها.
● أنشطة إدارة االستثمار وتتضمن املشاركة يف صناديق مالية وعقارية وإدارة متطلبات السيولة لدى املجموعة.

● تتضمن اخلدمات اإلدارية األخرى األنشطة األخرى بخالف أنشطة العقارات واالستثمار.

أنشطة العقارات31 ديسمبر 2017
دينار كويتي

أنشطة االستثمار 
دينار كويتي

أخرى
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

3,712,878--3,712,878إيرادات القطاع

1,975,454--1,975,454نتائج القطاع

خسارة غير محققة من إعادة قياس العقارات االستثمارية 
(152,463)--(152,463)وفًقا للقيمة العادلة

(73,165)--(73,165)خسارة محققة من بيع عقارات للمتاجرة

(32,363)--(32,363)خسارة انخفاض قيمة عقارات للمتاجرة

119,058-119,058-حصة يف نتائج شركة زميلة

10,03910,039--إيرادات أخرى

(1,140,310)(1,140,310)--مصروفات غير موزعة – بالصايف

706,250(1,130,271)1,717,463119,058ربح )خسارة( القطاع

3,433,2656,123,65613,49269,570,413 6موجودات القطاع

816,63030,704,409-29,887,779مطلوبات القطاع

أنشطة العقارات31 ديسمبر 2016
دينار كويتي

أنشطة االستثمار 
دينار كويتي

 أخرى
دينار كويتي

 املجموع
دينار كويتي

3,292,595--3,292,595إيرادات التأجير واخلدمات للقطاع

1,886,243--1,886,243نتائج القطاع

خسارة غير محققة من إعادة قياس العقارات االستثمارية 
(3,195)--(3,195)وفًقا للقيمة العادلة 

(903)--(903)خسارة محققة من بيع عقارات للمتاجرة

(13,311)-(13,311)-حصة يف نتائج شركة زميلة

(528,099)-(528,099)-خسارة انخفاض قيمة شركة زميلة

301,079301,079--إيرادات أخرى

(831,755)(831,755)--مصروفات غير موزعة – بالصايف

810,059(530,676)(541,410)1,882,145ربح )خسارة( القطاع

58,473,6985,661,83264,55864,200,088موجودات القطاع

766,30625,894,947    -25,128,641مطلوبات القطاع

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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15 - إدارة المخاطر  
متثل املخاطر جزءاً رئيسياً يف أنشطة املجموعة لكن هذه املخاطر تُدار بطريقة التحديد والقياس واملراقبة املستمرة وفقاً حلدود 
املخاطر والضوابط األخرى. إن هذه الطريقة يف إدارة املخاطر ذات أهمية كبيرة الستمرار املجموعة يف حتقيق األرباح ويتحمل كل 
فرد باملجموعة مسئولية التعرض للمخاطر فيما يتعلق باملسئوليات املنوطة به داخل املجموعة. تتعرض املجموعة ملخاطر االئتمان 

ومخاطر السيولة ومخاطر السوق حيث ينقسم النوع األخير إلى مخاطر معدالت الربح ومخاطر العمالت األجنبية. 

هيكل إدارة املخاطر 
يتحمل مجلس إدارة الشــركة األم بصورة جوهرية املســؤولية عن حتديد ومراقبة املخاطر وعن أســلوب اإلدارة الشــامل للمخاطر 

باإلضافة إلى مسؤولية املوافقة على استراتيجيات ومبادئ إدارة املخاطر. 

اإلدارة التنفيذية
تقوم اإلدارة التنفيذية للمجموعة بوضع سياسات إدارة مخاطر املجموعة ورفع توصيات إلى مجلس اإلدارة.

مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هي مخاطر أن تتكبد املجموعة خسارة نتيجة عجز عمالئها أو األطراف املقابلة عن الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية. 
تقــوم املجموعــة بــإدارة ومراقبــة مخاطــر االئتمان عن طريــق وضع حدود على قــدر املخاطر الذي تقبل املجموعــة حتمله لألطراف 

املقابلة من األفراد وللتركزات اجلغرافية وتركزات قطاعات األعمال، وعن طريق مراقبة االنكشافات فيما يتعلق بهذه احلدود.
فيما يتعلق مبخاطر االئتمان الناجتة عن املوجودات املالية األخرى للمجموعة مبا يف ذلك األرصدة لدى البنوك والنقد واملدينني، 
ينتج تعرض املجموعة ملخاطر االئتمان من عجز الطرف املقابل عن االلتزام وبحيث يكون احلد األقصى للتعرض مســاوياً للقيمة 
املدرجة بالدفاتر لهذه األدوات. حتد املجموعة من مخاطر االئتمان فيما يتعلق باألرصدة لدى البنوك من خالل التعامل فقط مع 

البنوك جيدة السمعة.

احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان دون احتساب أي ضمان وأي تعزيزات ائتمانية أخرى
يوضــح اجلــدول التالــي احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمــان فيما يتعلق ببنود بيان املركز املالي املجمع. يتم عرض أقصى حد 

لالنكشاف باملجمل قبل تأثير التخفيف من خالل االستعانة باتفاقيات التقاص والضمانات األساسية )إن وجدت(.

مجمل احلد األقصى 
لالنكشاف 

2017

مجمل احلد األقصى
 لالنكشاف 

2016
دينار كويتيدينار كويتي

1,818,3502,239,567النقد واألرصدة لدى البنوك )باستثناء النقد يف الصندوق(

742,228501,822مدينون 

2,560,5782,741,389إجمالي التعرض ملخاطر االئتمان

تركزات مخاطر احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان
ميكــن حتليــل املوجــودات املاليــة للمجموعة، قبل احتســاب أي ضمان محتفــظ به أو تعزيزات ائتمانية أخرى )إن وجدت(، حســب 

املناطق اجلغرافية وقطاعات األعمال التالية:

20172016

اخلدمات 
املصرفية 

واملالية

إنشاءات 
املجموعأخرىوعقارات

اخلدمات 
املصرفية 

واملالية
إنشاءات 
املجموعأخرىوعقارات

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

1,527,513186,21942,1941,755,9261,965,16965,01829,1592,059,346الكويت

290,837508,8065,009804,652274,398396,98210,663682,043دول مجلس التعاون اخلليجي األخرى

1,818,350695,02547,2032,560,5782,239,567462,00039,8222,741,389

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
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15 - إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي املخاطر التي تكمن يف عدم قدرة املجموعة على الوفاء بصايف احتياجاتها التمويلية. تنتج مخاطر السيولة 
عــن التقلبــات يف الســوق أو تدنــي درجــة االئتمان مما قد يتســبب يف نضوب بعض مصادر التمويل على الفــور. وللحماية من هذه 
املخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة املوجودات مع أخذ السيولة يف االعتبار، واالحتفاظ برصيد كاٍف للنقد والنقد 

املعادل واألوراق املالية القابلة للتداول بسهولة.

مخاطر السيولة وإدارة التمويل
حتتفــظ املجموعــة مبحفظــة من املوجودات املتنوعة القابلة للتســويق لها بدرجة عالية والتي يســهل تســييلها يف حالة وقوع حدث 

توقف التدفقات النقدية بطريقة غير متوقعة.

حتليل املطلوبات املالية حسب االستحقاقات التعاقدية املتبقية
لقــد مت حتديــد االســتحقاقات التعاقديــة للمطلوبــات علــى أســاس الفتــرة املتبقية يف تاريــخ بيان املركــز املالي املجمــع إلى تاريخ 
االســتحقاق التعاقدي. ويتم مراقبة قائمة االســتحقاق من قبل اإلدارة للتأكد من االحتفاظ بالســيولة الكافية. إن معلومات قوائم 
اســتحقاق املطلوبات املالية يف نهاية الســنة تســتند إلى ترتيب الســداد التعاقدي غير املخصوم أو إلى تقدير اإلدارة لتواريخ البيع 

املخططة.
كانت قائمة استحقاق املطلوبات املالية غير املخصومة يف 31 ديسمبر كما يلي:

31 ديسمبر 2017
خالل

3 أشهر
 من 3 إلى
6 أشهر

 6 إلى
12 أشهر

 سنة إلى
3 سنوات

 أكثر من
3 سنوات

املجموع

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

املطلوبات
دائنون ومصروفات مستحقة )باستثناء دفعات 

533,945    -    -533,945   -    -مقدًما من مستأجرين(

667,40596,7511,226,3896,205,42122,385,24430,581,210دائنو متويل إسالمي

667,40596,7511,760,3346,205,42122,385,24431,115,155إجمالي املطلوبات 

خالل31 ديسمبر 2016
3 أشهر

 من 3 إلى
6 أشهر

 6 إلى
12 أشهر

 سنة إلى
3 سنوات

 أكثر من
املجموع3 سنوات

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

املطلوبات
دائنــون ومصروفــات مســتحقة )باســتثناء دفعــات 

554,327    -   -554,327    -    -مقدًما من مستأجرين(

1,525,579608,343733,17522,040,8201,675,64026,583,557دائنو متويل إسالمي

1,525,579608,3431,287,50222,040,8201,675,64027,137,884إجمالي املطلوبات 

مخاطر السوق
إن مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تقلــب قيمــة األصــل نتيجــة للتغيــرات يف متغيــرات الســوق مثــل معــدالت الربح وأســعار صرف 
العمالت األجنبية سواء نتجت تلك التغيرات عن عوامل تتعلق باالستثمار الفردي أو اجلهة املصدرة له أو عوامل تؤثر على جميع 

االستثمارات املتاجر بها يف السوق.
تدار مخاطر السوق على أساس توزيع املوجودات بصورة محددة مسبقاً على فئات متعددة للموجودات وتنويع املوجودات بالنسبة 

للتوزيع اجلغرايف والتقييم املستمر لظروف السوق واجتاهاته وتقدير اإلدارة للتغيرات طويلة وقصيرة األجل يف القيمة العادلة.

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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15 - إدارة المخاطر )تتمة(
مخاطر السوق )تتمة(

)أ( مخاطر معدالت األرباح
إن مخاطر معدالت األرباح هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية نتيجة للتغيرات يف معدالت الربح يف 
الســوق. تتعرض املجموعة ملخاطر معدالت األرباح على اتفاقيات اإلجارة التي حتمل معدالت أرباح متغيرة )إيضاح 9(. باســتثناء 

ذلك، ال تتعرض املجموعة ألية مخاطر جوهرية أخرى متعلقة مبعدالت األرباح.
يوضــح اجلــدول التالــي حساســية بيــان الدخل املجمع للتغيــرات احملتملة بصورة معقولــة يف معدالت األرباح مــع االحتفاظ بكافة 

املتغيرات األخرى ثابتة:

 الزيادة/النقص يف
النقاط األساسية

التأثير على ربح السنة
دينار كويتي

2017+/-1%287,151

2016+/-1%239,220

)ب(  مخاطر العمالت األجنبية
إن مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة إحدى األدوات املالية بسبب التغيرات يف أسعار الصرف األجنبي. 

تدار مخاطر العمالت األجنبية من قبل إدارة اخلزينة بالشركة األم استناداً إلى احلدود التي يضعها مجلس إدارة الشركة األم والتقييم 
املستمر ملراكز املجموعة املفتوحة واحلركات احلالية واملتوقعة يف أسعار الصرف. ترى اإلدارة أن مخاطر تكبد خسائر جوهرية نتيجة 

التقلبات يف أسعار الصرف ال تزيد عن احلد األدنى، ولذلك ال تغطي املجموعة االنكشافات ملخاطر العمالت األجنبية. 
فيمــا يلــي التأثيــر علــى الربح )بســبب التغير يف القيمة العادلــة للموجودات واملطلوبــات النقدية(، نتيجة التغير يف أســعار صرف 

العمالت األجنبية، مع االحتفاظ بكافة املتغيرات األخرى ثابتة:

20172016

التغير يف سعر الصرفالعملة
%

التأثير على ربح السنة 
بالدينار الكويتي

التغير يف سعر الصرف 
%

التأثير على ربح السنة 
بالدينار الكويتي

3292,957-/+ 3236,496-/+ريال سعودي

16-  إدارة رأس المال 
إن هدف املجموعة الرئيسي من إدارة رأس املال هو ضمان احملافظة على معدالت رأس املال اجليدة لدعم األعمال التي تقوم بها 

وحتقيق أعلى قيمة يحصل عليها املساهمون. 
تقــوم املجموعــة بــإدارة هيــكل رأس املــال وإجــراء تعديالت عليــه يف ضوء التغيرات يف الظــروف االقتصاديــة وخصائص املخاطر 
للموجودات األساسية. ولكي يتم احلفاظ على هيكل رأس املال أو تعديله، يجوز للمجموعة تعديل مبلغ توزيعات األرباح املدفوعة 
إلى املساهمني أو رد رأس املال إلى املساهمني أو إصدار أسهم جديدة أو بيع املوجودات لغرض تخفيض الدين. مت إجراء تغييرات 
يف األهداف أو السياسات أو اإلجراءات املستخدمة إلدارة رأس املال خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017 و31 ديسمبر 2016 

كما هو مفصح عنه يف إيضاح 11 حول البيانات املالية املجمعة.
تراقب املجموعة رأس املال باستخدام معدل اإلقراض وهو صايف الدين مقسوًما على إجمالي رأس املال زائًدا صايف الدين. تدرج 
املجموعة دائني التمويل اإلسالمي والدائنني واملصروفات املستحقة )باستثناء دفعات اإليجار مقدًما من املستأجرين( ضمن صايف 

الدين ناقًصا األرصدة لدى البنوك والنقد. ميثل رأس املال إجمالي حقوق ملكية الشركة األم.

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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16 - إدارة رأس المال )تتمة(

2017
دينار كويتي

2016
دينار كويتي 

533,945554,327دائنون ومصروفات مستحقة )باستثناء دفعات اإليجار مقدًما من مستأجرين(

29,172,10124,394,816دائنو متويل إسالمي

(2,241,307)(1,820,862)ناقصاً: األرصدة لدى البنوك والنقد

27,885,18422,707,836صايف الدين

38,866,00438,305,141حقوق امللكية 

66,751,18861,012,977إجمالي رأس املال وصايف الدين

% 37%42معدل اإلقراض 

17-  قياسات القيمة العادلة 
فيما يلي مقارنة حسب الفئة للقيم املدرجة بالدفاتر والقيمة العادلة ملوجودات املجموعة:

املستوى 3كما يف 31 ديسمبر 2017
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

57,733,46857,733,468عقارات استثمارية 

املستوى 3كما يف 31 ديسمبر 2016
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

52,141,40652,141,406عقارات استثمارية 

خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017، لم يكن هناك أي حتويالت إلى ومن املستوى 3 لقياسات القيمة العادلة.
مت عرض مطابقة املبلغ االفتتاحي واخلتامي للمستوى 3 يف اإليضاح 7.

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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18- تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات
يلخــص اجلــدول التالي قائمة اســتحقاق موجــودات ومطلوبات املجموعة. لقد مت حتديد اســتحقاقات املوجودات واملطلوبات على 
أســاس التاريخ املتوقع الســتردادها أو ســدادها. إن قائمة االستحقاق للعقارات االستثمارية والعقارات للمتاجرة تستند إلى تقدير 

اإلدارة لتسييل تلك املوجودات.
إن قائمة استحقاق املوجودات واملطلوبات هي كما يلي:

خالل سنة واحدة31 ديسمبر 2017
دينار كويتي

سنة إلى 5 سنوات
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

املوجودات
1,820,862-1,820,862أرصدة لدى البنوك ونقد 

763,066-763,066مدينون ومدفوعات مقدماً

3,115,869-3,115,869عقارات للمتاجرة

6,123,6566,123,656-استثمار يف شركة زميلة

57,733,46857,733,468-عقارات استثمارية

13,49213,492-عقار ومعدات

5,699,79763,870,61669,570,413إجمالي املوجودات 

املطلوبات
715,678-715,678دائنون ومصروفات مستحقة

1,266,37027,905,73129,172,101دائنو متويل إسالمي

816,630816,630-مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

1,982,04828,722,36130,704,409إجمالي املطلوبات 

خالل سنة واحدة31 ديسمبر 2016
دينار كويتي

سنة إلى 5 سنوات
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

املوجودات
2,241,307-2,241,307أرصدة لدى البنوك ونقد  

659,734-659,734مدينون ومدفوعات مقدماً

3,431,251-3,431,251عقارات للمتاجرة

5,661,8325,661,832-استثمار يف شركة زميلة

52,141,40652,141,406-عقارات استثمارية

64,55864,558-عقار ومعدات

6,332,29257,867,79664,200,088إجمالي املوجودات 

املطلوبات
733,825-733,825دائنون ومصروفات مستحقة

2,143,63922,251,17724,394,816دائنو متويل إسالمي

766,306766,306-مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

2,877,46423,017,48325,894,947إجمالي املطلوبات 

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017




