
التقرير
السنوي

2017





سمو الشيخ
نواف األحمد اجلابر الصباح

ولي عهد دولة الكويت

حضرة صاحب السمو
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح

أمير دولة الكويت



جدول
المحتويات



6

8

10

14

12

16

20

22

24

36

38

أعضاء مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

مواقعنا

مواعيد اإلفتتاح

األڤنيوز - البحرين

األڤنيوز - الكويت

األڤنيوز - الرياض 

األڤنيوز - الخبر

تقرير حوكمة شركة المباني

المؤشــــرات المـــــالية

البيانات المالية المدققة



6

 أعضــاء
مجلس اإلدارة



7

محمد عبدالعزيز الشايع
رئيس مجلس االدارة 

محمد عبداللطيف الشايع
نائب رئيس مجلس االدارة

عبداهلل عبداللطيف الشايع
عضو مجلس االدارة

أيمن عبداللطيف الشايع
عضو مجلس االدارة

عبدالعزيز عبداهلل الشايع
عضو مجلس االدارة

عزام عبدالعزيز الفليج
عضو مجلس االدارة

أحمد وسيم عرابي
عضو مجلس االدارة

محمد راشد المطيري
عضو مجلس االدارة



8

إلــى الحــث علــى تنويــع مصــادر الدخــل خــارج قطــاع النفــط مــن خــال 
الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، ودعــم القطــاع الخــاص 
عــن طريــق تســهيل تدفــق اســتثماراته ورفــع مســتوى التنافســية 
ليســاهم بشــكل أكبــر فــي اقتصــادات الــدول ويوفــر بــدوره المزيــد 

مــن الوظائــف.
وترفيــه  تســوق  فيهــا وجهــات  نطــور  أننــا  يميــز مشــاريعنا  ومــا 
وضيافــة تحــت عامــة تجاريــة أصبحــت أيقونــة فــي القطــاع التجــاري 
والســياحي وهــي األڤنيــوز، التــي ترتبــط بالنجــاح و بالتميــز فــي 
المســتثمرين   مــن  عــددا  اســتقطابها  عــن  فضــا  التصميــم، 
المتميزيــن فــي المنطقــة لتطويــر وجهــات مماثلــة فــي دولهــم. 
ومــع هــذا التوســع فــي المنطقــة فنحــن حريصــون علــى المحافظــة 
علــى عناصــر تجربــة التســوق التــي ترتبــط بعامتنــا التجاريــة التــي 
فــي  االســتثمار  وعلــى  المنطقــة،  فــي  منافســيها  عــن  تميزهــا 
عناصرنــا البشــرية وتطويرهــا وفــق المعاييــر العالميــة، مــع تركيزنــا 
علــى اســتقطاب العمالــة الوطنيــة التــي نطمــح أن يكــون قطــاع 
التجزئــة أحــد القطاعــات الجاذبــة لهــا ال ســيما أنــه يوفــر بــدوره آالف 

الفــرص الوظيفيــة.

األڤنيوز - الكويت 
افتتاح المرحلة الرابعة بإضافاتها المميزة

والتــي  الكويــت   - األڤنيــوز  مــن  الرابعــة  المرحلــة  إفتتــاح  تــم 
باســتكمالها يصبــح األڤنيــوز أكبــر مجمــع تجــاري وترفيهــي فــي 
الكويــت ، وأحــد أكبــر المجمعــات فــي المنطقــة والعالــم بمســاحة 
ألــف متــر مربــع، وعلــى امتــداد   360 تأجيريــة إجماليــة تبلــغ نحــو 
طولــي يبلــغ مــا يقــارب 1.5 كيلومتــر ، تتضمــن مــا يزيــد عــن 1100 
محــل تجــاري ومطاعــم ومقــاه ومراكــز للترفيــه ضمــن كل المراحــل.  
وتضــم المرحلــة الرابعــة أكثــر مــن  300 محــل موزعــة علــى عــدد 
مــن المناطــق الجديــدة هــي إليكتــرا، الفــوروم ،غرانــد بــازا، الجاردنــز 
و األركيــدز، إضافــة إلــى توســعة برســتيج، وغرانــد أڤنيــو و الســوق.
كمــا تســير أعمــال البنــاء قدمــا فــي فنــدق هيلتــون جــاردن إن - فئــة 
األربــع نجــوم - الــذي يضــم 400 غرفــة والمتوقــع افتتاحــه عــام 2019 ، 
و فنــدق والــدورف اســتوريا -  فئــة الخمــس نجــوم-  الــذي يضــم 200 

غرفــة والمتوقــع افتتاحــه عــام 2020 .

السادة األفاضل مساهمي شركــة المبانــي،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب فــي مقدمــة التقريــر الســنوي لشــركة 
المبانــي للســنة الماليــة 2017، ويطيــب لــي باألصالــة عــن نفســي 
وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أن أضــع بيــن أيديكــم تفاصيــل 
ــر الــذي يعكــس النتائــج الماليــة للشــركة خــال الســنة  هــذا التقري
الخــاص  العمــل  تطــور ســير  إلــى  إضافــة  ألدائهــا،  وفقــا  الماضيــة 

بمشــاريعها فــي الكويــت والمنطقــة .

توسع مدروس وفق استراتيجية واضحة

الــرؤى  الشــركة قدمــا وفــق  فــي  التوســع والتطــور  تســير عجلــة 
التــي  االســتراتيجية  والخطــط  وضعناهــا  التــي  االستشــرافية 
األڤنيــوز  الماضــي  أكتوبــر  فــي  الشــركة  فافتتحــت  انتهجناهــا، 
- البحريــن الــذي يعــد أول مشــاريعنا خــارج الكويــت، وكذلــك تــم 
افتتــاح المرحلــة الرابعــة مــن األڤنيــوز فــي الكويــت، مــع إســتمرار 
أعمــال البنــاء فــي فندقــي والــدورف اســتوريا وهيلتــون جــاردن إن. 
وقريبــا ســنبدأ ببنــاء األڤنيــوز - الريــاض و الخبــر ، و المرحلــة الثانيــة 
إلــى توســعات أخــرى فــي إمــارة  مــن األڤنيــوز - البحريــن  إضافــة 

الشــارقة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .
وفيمــا يتعلــق بــأرض الســالمية  ذات الموقــع المتميــز  فــي شــارع 
ســالم المبــارك والمطــل علــى ثاثــة شــوارع بمحــاذاة شــارع الخليــج 
العربــي ، فإننــا بصــدد دراســة بعــض التصاميــم للمشــروع الــذي 
ــع ، وبمــا  ــر مرب ســيمتد علــى مســاحة األرض التــي تفــوق  9600 مت

يحقــق أفضــل عائــد للشــركة ويتناســب مــع خططنــا.
وتســتند شــركة المبانــي فــي توســعها المحلــي واإلقليمــي إلــى 
اســتراتيجيتها المتمثلــة فــي االســتثمار ببنــاء المجمعــات التجاريــة 
ــدا اســتثماريا  فــي مواقــع متميــزة، مــع الحــرص علــى أن تحقــق عائ
جيــدا و مســتمرا ، إضافــة الــى تنويــع اســتثمارات الشــركة مــن خــال 

التوجــه إلــى قطــاع الفنــادق والمشــاريع الســكنية والطبيــة .
أو  المباشــر  االســتثمار  مــن خــال  التوســعات  تنفيــذ هــذه  ويتــم 
الدخــول فــي شــراكات بنســب متفاوتــة مــع مجموعــة مــن أهــم 
أهدافنــا  تحقيــق  أجــل  مــن  وذلــك  الخليجييــن،  المســتثمرين 

المقبلــة. الســنوات  خــال  أرباحنــا  مضاعفــة  فــي  المتمثلــة 
مشــجعة  فرصــا  والعربيــة  الخليجيــة  األســواق  فــي  نــرى  ونحــن   
لاســتثمار، الســيما أن تقلبــات األســواق العالميــة دفعــت الحكومــات 

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
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المؤشرات المالية

حققــت شــركة المبانــي خــال الســنة الماليــة 2017 أرباحــا صافيــة 
دوالر  163.7مليــون  نحــو  يعــادل  )مــا  دينــار  مليــون   49.15 بلغــت 
مقارنــة  فلــس   52.66 قدرهــا  الواحــد  للســهم  بربحيــة  أمريكــي( 
للســهم  وربحيــة   2016 عــام  كويتــي  دينــار  مليــون   48.66 بنحــو 

فلــس.  52.23 قدرهــا  الواحــد 
ــة  ــار مــع نهاي ــي حقــوق المســاهمين 383.8 مليــون دين وبلــغ إجمال
ديســمبر 2017 ، بارتفــاع نســبته 11.68%عــن الفتــرة نفســها مــن 
عــام 2016 ، فــي حيــن بلغــت قيمــة الموجــودات 803.5 مليــون دينــار، 
ــة  بارتفــاع نســبته 9.8% عــن المســتوى الــذي وصلــت إليــه مــع نهاي

ديســمبر مــن العــام الماضــي.

توصيات مجلس اإلدارة

الماليــة فقــد أوصــى مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه  وفقــً للنتائــج 
الــذي عقــده بتاريــخ 2017/2/7 برفــع توصيــات إلــى الجمعيــة العامــة 

العاديــة وغيــر العاديــة تضمنــت اآلتــي :
توزيــع أربــاح نقديــة بواقــع 10% مــن القيمــة االســمية للســهم ) 10 

فلــوس للســهم ( وذلــك بعــد اســتبعاد أســهم الخزينــة  
توزيــع أســهم منحــه مجانيــة بواقــع 5% مــن رأس المــال المصــدر 

والمدفــوع ) 5 أســهم لــكل 100 ســهم(.
الماليــة  الســنة  أربــاح  صافــي  مــن   %10 قدرهــا  نســبة  اقتطـــاع 
القانونــي. االحتياطــي  لحســاب   2017 ديســمبر   31 المنتهيــة 

الماليــة  السنــــــة  أربــاح  مـــن صافــي   %10 قدرهــا  نســبة  اقتطـــاع 
االحتياطــي  حســاب  إلــى   2017 ديســمبر   31 فــي  المنتهيـــــة 
االختيــاري، علــى أن يخصــص لمواجهــة أي خطــر أو أزمــة محتملــة قــد 

. المقبلــة  الماليــة  الســنوات  فــي  الشــركة  تواجــه 
اعتمــاد مكافــأة للســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة بإجمالــي مبلــغ قــدره 
200,000 دينــار كويتــي )مائتــا ألــف دينــار كويتــي فقــط ال غيــر( عــن 

الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017.

شكر وتقدير

وفــي الختــام، أتقــدم باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن أعضــاء 
آيــات  بأســمى  المبانــي  شــركة  فــي  والعامليــن  اإلدارة  مجلــس 
التقديــر واالمتنــان إلــى مقــام حضــرة صاحــب الســمو أميــر البــاد 
الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح، حفظــه اهلل ورعــاه، وإلــى ســمو 
ولــي عهــده األميــن الشــيخ نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح حفظــه 
اهلل،  داعيــا المولــى الكريــم أن يســدد خطاهــم لــكل مــا فيــه رفعــة 

الكويــت ورقيهــا ونهضتهــا.
وأود أن أعــرب - باســم مجلــس اإلدارة - عــن خالــص الشــكر وعظيــم 
التقديــر لجميــع العامليــن فــي شــركة المبانــي وشــركاتها التابعــة 
علــى جهودهــم المتواصلــة لتعزيــز مكانــة الشــركة، وللمســاهمين 
األفاضــل الذيــن أولونــا تلــك الثقــة الغاليــة والمســؤولية الكبيــرة 
التــي نعتــز بهــا، والتــي تحفزنــا علــى بــذل أقصــى الجهــود لتحقيــق 

أهــداف الشــركة وتطلعاتهــا واســتراتيجياتها. 

محمد عبدالعزيز الشايع
رئيس مجلس اإلدارة 

األڤنيوز - البحرين 
افتتاح ناجح وتوسعة إضافية

يحظــى األڤنيــوز - البحريــن منــذ افتتاحــه فــي 28 أكتوبــر الماضــي 
آل  بــن حمــد  األميــر ســلمان  الملكــي  الســمو   مــن قبــل صاحــب 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  خليفــه 
مجلــس الــوزراء فــي مملكــة البحريــن،  بنجــاح كبيــر فــي جــذب الــزوار 

مــن داخــل مملكــة البحريــن وخارجهــا.
 ويعتبــر األڤنيــوز - البحريــن أول مجمــع تجــاري وترفيهــي مــن نوعــه 
فــي مملكــة البحريــن، بواجهــة بحريــة فريــدة  تمتــد علــى مســافة 
1.5 كيلومتــر ، ويقــع فــي منطقــة اســتراتيجية فــي قلــب العاصمــة 
المنامــة ضمــن مشــروع خليــج البحريــن . وصمــم المشــروع بــذات 
الطابــع والمفهــوم الــذي صمــم فيــه األڤنيــوز فــي الكويــت، الــذي 
الزائــر شــعورا  رفيــع يعطــي  يتميــز بشــكل هندســي ومعمــاري 
باألجــواء الخارجيــة  تحــت ســقف  مغطــى يســمح لضــوء الشــمس 
أنــه مصمــم بأســلوب  إلــى  باالنســياب منــه دون حرارتهــا. إضافــة 
ترفيهــي مبتكــر يســمح  للجمهــور بالولــوج إلــى الواجهــة البحريــة 

الســاحرة .
وفيمــا يتعلــق بالمرحلــة الثانيــة مــن المشــروع  فــإن أعمــال البنــاء 
ســتبدأ خــال األشــهر المقبلــة ، حيــث انتهينــا مــن مرحلــة التصميم 
للمناطــق الجديــدة التــي ســتضيف نحــو 30 ألــف متــر مربــع مســاحة 
 .  2020 الجــزء الغربــي والمتوقــع افتتاحهــا عــام  تأجيريــة  ضمــن 
كمــا تتضمــن التوســعة إنشــاء فنــدق هيلتــون جــاردن إن المتصــل 

بشــكل مباشــر باألڤنيــوز والــذي يضــم 210 غرفــة.

األڤنيوز - الرياض 
المشروع الذي سيغير معالم مدينة

ســيتم  الــذي  للمشــروع  المعتمــد  المقــاول  مــع  قريبــً  ســنوّقع 
المشــاركين  المؤهليــن  المقاوليــن  مــن  عــدد  بيــن  مــن  اختيــاره 
ــة  ــذي ســيبدأ خــال األشــهر القليل ــاء، وال فــي مناقصــة تنفيــذ البن
الطموحــة   2030 رؤيــة  مــع  المشــروع  تنفيــذ  ويتزامــن  المقبلــة. 
للمملكــة العربيــة الســعودية ، التــي تتضمــن أهدافــا عــدة منهــا 
دعــم قطــاع التجزئــة عــن طريــق جــذب تجــار التجزئــة اإلقليمييــن 
واالســتثمار  بالملكيــة  المتعلقــة  القيــود  وتخفيــف  والدولييــن 

األجنبــي. 
وســيمثل المشــروع بعــد انتهائــه المتوقــع فــي عــام 2022 إضافــة 
ملموســة لمدينــة الريــاض ولاقتصــاد الوطنــي الســعودي، حيــث 
ســيدعم قطاعــات عــدة بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر، إذ ســيعزز 
والضيافــة   والســياحة  الخدمــات  وقطــاع  بالتجزئــة  البيــع  قطــاع 
ــره المباشــر علــى ســوق العمــل مــن خــال توفيــر  ،وســينعكس أث

آالف الفــرص الوظيفيــة .
وســيكون  األڤنيــوز- الريــاض  بعــد افتتاحــه أحــد أكبــر المجمعــات 
ــة نحــو  ــم، اذ تبلــغ مســاحته  التأجيري ــة علــى مســتوى العال التجاري
400 ألــف متــر مربــع تضــم أكثــر مــن 1,300 محــل تجــاري، إضافــة 
إلــى خمســة أبــراج متعــددة االســتخدام ســتخصص لفنــادق تتنــوع 
بيــن ثــاث إلــى خمــس نجــوم تضــم أكثــر مــن 2000 غرفــة، وقاعــات 
للمعــارض والحفــات والمؤتمــرات، وشــقق ســكنية ومكاتــب تجاريــة 

ومرافــق صحيــة وطبيــة.

ااألڤنيوز - الخبر 
 أيقونة متميزة في المنطقة الشرقية

نحــن بصــدد إعتمــاد تصاميــم المشــروع الــذي ســيكون امتــدادا 
لنمــوذج األڤنيــوز فــي الكويــت مــن حيــث المكونــات والتفاصيــل  ، 

والــذي نأمــل افتتاحــه عــام 2022 .
يقــع المشــروع فــي الزاويــة الشــمالية الغربيــة مــن تقاطــع الملــك 
ســعود وطريــق األميــر ســلطان، وتبلــغ مســاحة األرض 209 آالف متــر 
مربــع منهــا 180 ألــف متــر مربــع مســاحة تأجيريــة ، تشــمل مســاحات 
تجاريــة وترفيهيــة وأربعــة أبــراج مخصصــة لشــقق ســكنية وفنــادق 
ومكاتــب ومرافــق صحيــة وطبيــة وقاعــات للمعــارض واإلحتفــاالت 

والمؤتمــرات.
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مواقــــــعنا

الكويت

الخبر
البحرين

الرياض
الشارقة

بدأنا في الكويت...توسعنا إقليميًا
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مواقــــــعنا

الكويت

الخبر
البحرين

الرياض
الشارقة
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توسع مدروس وفق 
استراتيجية واضحة
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افتتاح األڤنيوز - الرياض

افتتاح األڤنيوز - الخبر

مشروع الشارقة

20
18

20
21

20
19

20
20

20
22

20
22
20
22

افتتاح المرحلة الرابعة
األڤنيوز - الكويت

هيلتون جاردن إن
األڤنيوز - الكويت

افتتاح المرحلة الثانية
األڤنيوز - البحرين

افتتاح فندق هيلتون البحرين باي
األڤنيوز - البحرين

افتتاح فندق والدورف أستوريا
األڤنيوز - الكويت



افتتاح األڤنيوز - البحرين
أكتوبر 28, 2017
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ولي عهد البحرين صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة و السيد  محمد الشايع يفتتحان المشروع

جولة داخل المشروع

إطاللة رائعة للمشروع من الخارج



األڤنيوز - الكويت
المرحلة الرابعة
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الفوروم

الجاردنز

غراند بالزا
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األڤنيوز - الكويت
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األڤنيوز - الرياض
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الواحة

برستيج

غراند بالزا



األڤنيوز - الخبر
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أحد مداخل األڤنيوز - خبر

 أحد مناطق األڤنيوز - خبر

اطاللة خارجية
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تقرير حوكمة الشركات
شركة المباني ش.م.ك )عامة(

لعام 2017
التمهيد

مجلــس إدارة شــركة المبانــي ش.م.ك )عامــة( مســؤول عــن فاعليــة إدارة المبانــي، حيــث يعمــل جاهــدًا لتحقيــق مصلحــة الشــركة، ويقــوم 
مجلــس اإلدارة باإلشــراف علــى اإلدارة التنفيذيــة بصفــة مســتقلة، ويجيــب جميــع استفســارات مســاهمي الشــركة. كمــا يضــع مجلــس اإلدارة 

خطــة اســتراتيجية للشــركة ويقــوم بتطويرهــا ومتابعــة تنفيذهــا مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة.

منــه  المنبثقــة  واللجــان  واجتماعاتــه  اإلدارة  مجلــس  ومســؤوليات  أدوار  تفاصيــل  جميــع  المبانــي  شــركة  إدارة  مجلــس  ميثــاق  يضــم 
ومســؤوليات رئيــس المجلــس والنائــب واألعضــاء وأميــن ســر المجلــس باإلضافــة إلــى الرئيــس التنفيــذي واإلدارة التنفيذيــة للشــركة، حيــث 

يتألــف مجلــس إدارة المبانــي مــن ســبعة أعضــاء غيــر تنفيذييــن مــن ضمنهــم رئيــس مجلــس اإلدارة ونائبــه وعضــوًا مســتقًا.

القاعدة األولى

بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة

تشكيل مجلس إدارة شركة المباني: 1 11
تــم تشــكيل مجلــس اإلدارة بشــكل متــوازن حيــث أن أكثريــة أعضــاء المجلــس غيــر تنفيذييــن و يضــم عضــو مســتقل، وحــرص المجلــس 

علــى أن يكــون جميــع األعضــاء مــن ذوي الخبــرات المتنوعــة والكفــاءة.

وبنــاء علــى قــرار مجلــس اإلدارة المنعقــد بتاريــخ 2016/03/30 تــم تشــكيل مجلــس اإلدارة مــع مراعــاة أحــكام قانــون الشــركات وتعليمــات 
هيئــة أســواق المــال حيــث تــم تعييــن ثمانيــة أعضــاء تبعــً لقانــون الشــركات »1 لســنة 2016« وتعليمــات هيئــة أســواق المــال، وفيمــا يلــي 

بيــان بتصنيــف ومؤهــات أعضــاء مجلــس اإلدارة:

أسم العضو 
تصنيف العضو )تنفيذي/ 

غير تنفيذي/ مستقل(، 
أمين سر

تاريخ االنتخاب/ المؤهل العلمي والخبرة العملية
تعيين أمين السر

حاصل على شهادة البكالوريوس إدارة األعمال، غير تنفيذيالسيد/ محمد عبد العزيز الشايع
2005/12/03وماجستير في إدارة األعمال من كلية وارتون

حاصل على شهادة البكالوريوس في غير تنفيذيالسيد/ محمد عبد اللطيف الشايع
2005/12/03الهندسة المدنية

2005/12/03حاصل على شهادة البكالوريوس في االقتصادغير تنفيذيالسيد/ عبد اهلل عبد اللطيف الشايع

حاصل على شهادة البكالوريوس في غير تنفيذيالسيد/أيمن عبد اللطيف الشايع
2010/03/28الهندسة الميكانيكية

2014/08حاصل على شهادة البكالوريوس في اإلقتصادغير تنفيذيالسيد/ عبد العزيز عبد اهلل دخيل الشايع

حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة مستقلالسيد/عزام عبد العزيز الفليج
2005/12/03األعمال

2005/12/03حاصل على شهادة البكالوريوس في التجارةغير تنفيذيالسيد/محمد راشد المطيري

حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة غير تنفيذيالسيد/ وسيم أحمد العرابي
2005/12/03األعمال

2014/10/12حاصل على شهادة الحقوقأمين سر مجلس اإلدارةالسيد/عزة حسني المهداوي
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اجتماعات مجلس إدارة الشركة خالل العام 1:2017 21
مجلــس إدارة شــركة المبانــي مســؤول بصفــة مباشــرة أمــام الجمعيــة العامــة للمســاهمين وهــو المســؤول عــن حمايــة مصالــح الشــركة 
ــر أعمالهــا وتحقيــق أهدافهــا واســتراتيجيتها ويعمــل المجلــس علــى تجنــب تعــارض المصالــح ويحــرص دائمــً أن تكــون األولويــة  وتطوي

لمصلحــة الشــركة.

ــم تســجيل محاضــر لجميــع االجتماعــات التــي تمــت وإدراجهــا ضمــن ســجاتنا كمــا تجــدر  ــم عقــد ســتة اجتماعــات خــال العــام 2017 وت ت
اإلشــارة بــأن عــدد االجتماعــات المنبثقــة خــال العــام 2017 تتوافــق مــع متطلبــات قانــون حوكمــة الشــركات ويوضــح الجــدول التالــي عــدد 

االجتماعــات وتواريخهــا وعــدد حضــور األعضــاء كٌل علــى حــده. 

اسم العضو

اجتماع رقم 
)01( المنعقد 

في تاريخ 
2017/02/15

اجتماع رقم 
 )02( المنعقد 

في تاريخ

2017/05/04

اجتماع رقم 
)03( المنعقد 

في تاريخ

2017/08/01

اجتماع رقم 
)04( المنعقد 

في تاريخ

2017/11/08

اجتماع رقم 
)05( المنعقد 

في تاريخ 
2017/12/08

اجتماع رقم 
)06( المنعقد 

في تاريخ 
2017/12/20

عدد 
االجتماعات

محمد عبد العزيز الشايع
6رئيس مجلس اإلدارة

محمد عبد اللطيف الشايع
6نائب رئيس مجلس اإلدارة

عزام عبد العزيز الفليج
6عضو مستقل

عبد اهلل عبد اللطيف الشايع
6عضو

أيمن عبد اللطيف الشايع
6عضو

عبد العزيز دخيل الشايع
6عضو

محمد راشد المطيري
6عضو

وسيم أحمد العرابي
6عضو

اجتماعات مجلس اإلدارة خال عام 2017

موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة:1 31
قــام أميــن الســر بتنســيق كافــة األمــور المتعلقــة بمجلــس اإلدارة وإجــراءات المجلــس و تــداول المعلومــات بيــن أعضــاء المجلــس واللجــان 
المنبثقــة عنــه واإلدارة التنفيذيــة ووضــع جــدول إجتماعــات يتناســب مــع جميــع أعضــاء المجلــس  كمــا يوجــد لــدى أميــن ســر مجلــس إدارة 

شــركة المبانــي ش.م.ك ســجل خــاص يتــم فيــه تدويــن محاضــر إجتماعــات مجلــس اإلدارة .

كمــا تــم تدويــن أرقــام المحاضــر متتابعــة للســنة التــي عقــد فيهــا االجتمــاع وحــدد فــي الســجل تاريــخ وســاعة بــدء ونهايــة االجتمــاع 
والحضــور، وتــم تدويــن جميــع النقاشــات والمــداوالت فــي المحضــر وتدويــن القــرارات التــي اتخذهــا المجلــس أثنــاء االجتماعــات، وتــم متابعــة 

آليــة تنفيــذ قــرارات المجلــس مــن قبــل أميــن الســر بالتنســيق مــع كافــة اإلدارات المعنيــة بقــرارات المجلــس.

وتــم توقيــع محاضــر االجتماعــات مــن جميــع األعضــاء الحاضريــن، وتــم حفــظ المحاضــر بشــكل آمــن ال يمكــن الوصــول إليــه إال عــن طريــق 
أميــن الســر.
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القاعدة الثانية

التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

 كيفيــة قيــام الشــركة بتحديــد مهــام، ومســؤوليات، وواجبــات كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، وكذلــك 1 11
الســلطات والصالحيــات التــي يتــم تفويضهــا لــإدارة التنفيذيــة:

تولــى مجلــس اإلدارة مســؤولية متابعــة عمــل إطــار الحوكمــة والرقابــة و مــدى فعاليــة تطبيقــه بطريقــه تهــدف حمايــة المســاهمين ورفــع 
ــر  ــة مــن خــال التقاري ــه فــي اإلدارة التنفيذي شــأن الشــركة ، وتــم متابعــة عمــل اللجــان لمســاعدتة فــي أداء المهــام الرئيســية الموكلــة ل

والمقاييــس الدوريــة واالجتماعــات مــع المســؤولين وتحديــد اهــداف العمــل مســؤوليات اإلدارات.

إنجازات مجلس اإلدارة خالل العام.

11 إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية..
21 وضع األهداف واالستراتيجيات للشركة:.

1 االستراتيجية الكاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية ومراجعتها وتوجيهها.	
1 الهيكل الرأسمالي للشركة وأهدافها المالية.	
1 تم عمل واعتماد سياسات وإجراءات إلدارات الشركة.	
1 تم تحديد أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء في الشركة.	
1 تم المراجعة على الهيكل التنظيمي والوظيفي في الشركة 	

31 اإلشراف على النفقات الرئيسية للشركة، وتملك األصول والتصرف بها..
41 ضمــان دقــة ونزاهــة البيانــات والمعلومــات الواجــب اإلفصــاح عنهــا، وذلــك وفــق سياســات ونظــم عمــل اإلفصــاح والشــفافية المعمــول .

بهــا، واإلفصــاح بشــكل دوري عــن نشــاطات الشــركة وكافــة التطــورات التــي طــرأت علــى أعمالهــا.
51 متابعــة قنــوات االتصــال والتــي ُتتيــح لمســاهمي الشــركة االطــاع بشــكل مســتمر ودوري علــى أوجــه أنشــطتها المختلفــة والتطــورات .

الجوهرية.
61 متابعــة تشــكيل لجــان مختصــة منبثقــة عنــه وفــق ميثــاق يوضــح مــدة اللجنــة وصاحيتهــا ومســؤولياتها وكيفيــة رقابــة المجلــس .

عليهــا، كمــا يتضمــن قــرار التشــكيل تســمية األعضــاء وتحديــد مهامهــم وحقوقهــم وواجباتهــم وتقييــم أداء وأعمــال هــذه اللجــان 
وأعضائهــا الرئيســيين.

71 الفصل في السلطات والصاحيات بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، وعليه اعتمد مجلس اإلدارة ما يلي:.
1 اعتماد تفويض وتنفيذ األعمال المنوطة باإلدارة التنفيذية.	

81 تحديــد الصاحيــات التــي يتــم تفويضهــا لــإدارة التنفيذيــة، وإجــراءات إتخــاذ القــرار ومــدة التفويــض. كمــا حــدد المجلــس الموضوعــات .
التــي يحتفــظ بصاحيــة البــت فيهــا، علــى أن ترفــع اإلدارة التنفيذيــة تقاريــر دوريــة عــن ممارســاتها للصاحيــات المفوضــة.

91 متابعة أداء أعضاء اإلدارة التنفيذية والتأكد من قيامهم بأداء كافة مهامهم:.
1 التأكد من أن اإلدارة التنفيذية تعمل وفق السياسات واللوائح المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.	
1 عقــد اجتماعــات دوريــة مــع اإلدارة التنفيذيــة لبحــث مجريــات العمــل ومــا يعتريــه مــن معوقــات ومشــاكل، واســتعراض ومناقشــة 	

المعلومــات الهامــة ذات الصلــة بنشــاط الشــركة.
1 وضع معايير أداء لإدارة التنفيذية تتسق مع أهداف واستراتيجية الشركة.	

101 تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية ومن ذلك الرئيس التنفيذي ونائبه..
111 متابعــة تطبيــق سياســة وآليــة نظــم العاقــة مــع أصحــاب المصالــح واألطــراف ذوي الصلــة مــن أجــل حفــظ حقوقهــم، والحــد مــن .

تضــارب المصالــح.
121 متابعة فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة والشركات التابعة لها:.

1 متابعة سامة األنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.	
1 متابعــة تطبيــق األنظمــة الرقابيــة المناســبة لقيــاس وإدارة المخاطــر وإنشــاء بيئــة ملمــة بثقافــة الحــد مــن المخاطــر علــى 	

مســتوى الشــركة وطرحهــا بشــفافية مــع أصحــاب المصالــح واألطــراف ذوي الصلــة.
1 التوصية بتعيين مدققي الحسابات المستقلين.	
1 الموافقة على قواعد سلوك وأخاقيات العمل وسياسات وإجراءات العمل في الشركة.	

131 إعداد سجل المخاطر  لجميع إدارات الشركة . .
141 تحديد المكافآت للموظفين مثل المكافآت الثابتة والمكافآت المرتبطة باألداء الوظيفي..
نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس اإلدارة للجان متخصصة تتمتع باالستقاللية:1 21

تــم تشــكيل عــدة لجــان منبثقــة عــن المجلــس لمتابعــة تطبيــق أفضــل الممارســات، كمــا وحــرص المجلــس أن يكــون تشــكيل اللجــان وفقــً 
إلجــراءات اللوائــح تتضمــن تحديــد مهمــة اللجنــة ومــدة عملهــا والصاحيــات الممنوحــة لهــا خــال المــدة. وعلــى اللجنــة تقديــم تقاريــر دوريــة 

بمــا تقــوم بــه وعلــى مجلــس اإلدارة متابعــة اللجــان للتحقــق مــن قيامهــا باألعمــال الموكلــة بهــا:
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أواًل: لجنة التدقيق والمخاطر:

لجنة التدقيق والمخاطر والمخاطرأسم اللجنة

خال هذه السنة قامت اللجنة بمناقشة البيانات المالية الربع سنوية والسنوية المنتهية في مهام وإنجازات اللجنة خال العام
.2017/12/31

اعتماد تقرير التدقيق الداخلي عن جميع إدارات الشركة ومناقشة واعتماد تقرير لجنة التدقيق 
والمخاطر وتعيين مراقبي الحسابات الخارجيين وتم تحديد أتعابهم ورفع التوصيات بشأنهم إلى 

مجلس اإلدارة.

تم اختيار شركة استشارية متخصصة بشأن تقديم خدمات التدقيق وإدارة المخاطر بالشركة

تم عرض خطة العمل لمشروع التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر داخل الشركة واعتمادها تم عرض 
اإلطار العام إلدارة المخاطر بالشركة والتقرير األول لتقييم المخاطر بالشركة واعتمادها ومناقشة 

واعتماد تقرير النصف سنوي للمخاطر 

تم تعين موظف داخل الشركة للقيام بمهام المدقق الداخلي للشركة.

السيد/ أيمن عبداللطيف الشايع-رئيس لجنة التدقيق والمخاطر.أعضاء اللجنة مع تحديد رئيسها

السيد/ عزام عبدالعزيز الفليج-عضو لجنة التدقيق والمخاطر.

السيد/ أحمد وسيم العرابي -عضو لجنة التدقيق والمخاطر.

عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة 
خال العام

تم عقد أربعة اجتماعات خال سنة 2017

ثانيًا: لجنة الترشيحات والمكافآت:

لجنة الترشيحات والمكافآتأسم اللجنة

تم مراجعة واعتماد سياسة المكافآت لعام 2017 .مهام وإنجازات اللجنة خال العام

تم مراجعة نتائج التقييم الذاتي السنوي لمجلس اإلدارة.

قامت اللجنة بمناقشة تقييم أداء اإلدارة التنفيذية ومناقشة المكافآت المقترحة 
ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة. 

تم استقطاب طلبات الراغبين في شغل الوظائف التنفيذية حسب الحاجة، ودراسة 
ومراجعة الطلبات وإعداد الوصف الوظيفي لألعضاء التنفيذيين.

قامت اللجنة بإعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة ألعضاء 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، آيا كانت 

طبيعتها ومسماها، وعرض هذا التقرير على الجمعية العامة للشركة للموافقة 
عليه.

السيد/ محمد عبدالعزيز الشايع -رئيس لجنة الترشيحات والمكافآتأعضاء اللجنة مع تحديد رئيسها

السيد/ محمد عبداللطيف الشايع -عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد/ عبد اهلل عبداللطيف الشايع - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد/ عزام عبدالعزيز الفليج - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

تم عقد اجتماع واحد خال سنة 2017عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خال العام

تطبيــق المتطلبــات التــي تتيــح ألعضــاء مجلــس اإلدارة الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات بشــكل دقيــق وفــي الوقــت 1 31
المناســب:

قــام أميــن ســر مجلــس اإلدارة بالمتطلبــات اإلداريــة والقانونيــة لمجلــس اإلدارة ، حيــث أنــه النقطــة المرجعيــة والداعمــة لجميــع أعضــاء 
مجلــس اإلدارة ، وكمــا ضمــن لهــم حصولهــم علــى المعلومــات الازمــة وفــي الوقــت المحــدد،  وحــرص أميــن الســر علــى حفــظ وتنظيــم 

ــة. ــر ذات الصل ــق والتقاري ســجات محاضــر االجتمــاع ومحاضــر اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس والوثائ
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القاعدة الثالثة

اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.1 11
قامــت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بتقديــم المســاندة إلــى مجلــس اإلدارة مــن خــال إعــداد ومراجعــة وتطويــر سياســة المكافــآت فــي 

ــة.  ــا الممنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي الوقــت المحــدد والتــي تحتــوي علــى نظــام الحوافــز والمزاي

كمــا قامــت اللجنــة بتســهيل دور مجلــس اإلدارة مــن خــال تقديــم التقاريــر فــي الوقــت المحــدد عــن تطبيــق سياســة المكافــآت ورفــع 
التوصيــات للمجلــس بشــأن المكونــات الرئيســية وهيــكل المكافــآت المعتمــد مــن قبــل الشــركة.

وقامــت بمتابعــة تطبيــق نظــام المكافــآت والتأكــد مــن عــدم وجــود أي انحرافــات جوهريــة عــن سياســة ونظــام المكافــآت مــع التأكــد مــن 
رفــع التقاريــر بشــأنها إلــى مجلــس اإلدارة لإفصــاح عنهــا بالشــكل المناســب وفقــا للمتطلبــات الرقابيــة ذات الصلــة.

تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:1 21
تــم تحديــد المكافــآت مــن قبــل اللجنــة وعرضهــا علــى مجلــس اإلدارة لاعتمــاد ، حيــث تــم تحديــد فئــات المكافــآت الثابتــة والمتغيــرة 
وحقــوق الملكيــة ومكافــآت نهايــة الخدمــة  وذلــك حفاظــً علــى الموظفيــن ذوي الكفــاءة المهنيــة واإلمكانيــات الفنيــة بمــا يضمــن رفــع 
مســتوى الشــركة ككل،  وتــم تقديــم التوصيــات لمجلــس اإلدارة بخصــوص مســتوى ومكونــات المكافــآت الخاصــة بأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة 
باإلضافــة إلــى الموظفيــن التنفيذييــن بالشــركة مــع األخــذ باالعتبــار إجمالــي المكافــآت بمــا فــي ذلــك الرواتــب واألتعــاب والمصروفــات ومزايــا 
الموظفيــن ، وقــد تــم تحديــد المكافــآت علــى حســب أهــداف األداء قصيــرة وطويــة األجــل وحســب معاييــر األداء الوظيفــي  علمــً بــأن 
ــة للرئيــس التنفيــذي وكبــار المســئولين األخريــن تمــت بمــا  يتوافــق مــع قواعــد الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة  سياســة المكافــآت الفردي
أســواق المــال ، وتــم تحديــد مكافــآت أخــرى ألعضــاء مجلــس اإلدارة مثــل بــدالت اللجــان  وبــدل حضــور االجتماعــات و بــدالت أخــرى وفقــا لنــص 

المــادة )185( مــن قانــون الشــركات 1 لســنة 2016. 

وقد تم تقسيم المكافآت المالية الممنوحة على النحو التالي:

1 المكافآت الثابتة )الرواتب، والمزايا وما إلى ذلك(	
1 المكافآت المتغيرة )تعتمد على مستوى األداء( متضمنه المكافأة النقدية	

وتــم األخــذ بعيــن اإلعتبــار أحــكام المــادة )198( مــن قانــون الشــركات 1 لســنة 2016 والتــي تنــص علــى أنــه ال يجــوز تقديــر مجمــوع مكافــآت 
أعضــاء مجلــس اإلدارة بأكثــر مــن 10% مــن الربــح الصافــي بعــد اســتنزال االســتهاك واالحتياطــات وتوزيــع ربــح ال يقــل عــن 5% مــن رأس 
المــال علــى المســاهمين أو أي نســبة أعلــى ينــص عليهــا عقــد الشــركة، ويجــوز إعفــاء عضــو مجلــس اإلدارة المســتقل مــن الحــد األعلــى 
للمكافــآت ســالفة البيــان وذلــك بنــاء علــى موافقــة الجمعيــة العامــة. وتحتفــظ الشــركة ببيــان تفصيلــي عــن كافــة الرواتــب والمكافــآت 

والمزايــا الماليــة الممنوحــة لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة.

القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير المالية

التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بسالمة ونزاهة التقارير المالية المعدة:1 11
تحــرص شــركة المبانــي علــى نزاهــة وســامة البيانــات الماليــة ومصداقيتهــا أمــام المســاهمين، لذلــك تــم تجهيــز تعهــدات بمــا يفيــد نزاهــة 
التقاريــر الماليــة المعــدة والتأكيــد علــى أنهــا وفقــً للمعاييــر المحاســبية المتعــارف عليهــا خــال العــام 2017 مــن قبــل اإلدارة الماليــة واإلدارة 

التنفيذيــة. وتــم اعتمــاد وتوقيــع تعهــد النزاهــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة كمــا هــو موضــح فــي الصفحــة التاليــة: 
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تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر . 1 21
قامــت اللجنــة باألشــراف علــى جميــع األمــور المتعلقــة بكافــة نواحــي إدارة المخاطــر وجــودة وســامة الممارســات المحاســبية والتدقيــق 
والرقابــة الداخليــة وإطــار عمــل إدارة المخاطــر والتقاريــر الماليــة الخاصــة بالشــركة،  باإلضافــة إلــى عاقــة الشــركة مــع المدققيــن الخارجييــن 
وإجــراءات الشــركة الخاصــة بمراقبــة االلتــزام بالقوانيــن واألنظمــة وقواعــد الســلوك المهنــي، وتابعــة اللجنــة أداء مســئوليات مجلــس اإلدارة  
اإلشــرافية المتعلقــة بمســائل المخاطــر الحاليــة والمســتجدة المصاحبــة ألنشــطة الشــركة، وقامــت بتحديــد نقــاط الضعــف والعمــل علــى 
اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة بشــأنها. ووضعــت الضوابــط الازمــة للعمــل علــى الحــد منهــا وتحديــد النســب المقبولــة منهــا مقابــل المنافــع 

المتوقعــة ورفعــت التوصيــات الخاصــة بذلــك إلــى مجلــس اإلدارة.

راجعــت لجنــة التدقيــق والمخاطــر مــدى دقــة وصحــة وســامة المعلومــات الماليــة والتشــغيلية ، وقامــت بمراجعــة األنظمــة الموضوعــة 
ــر،  ــح التــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر هــام علــى العمليــات والتقاري لضمــان االلتــزام بالسياســات والخطــط واإلجــراءات والقوانيــن واللوائ
وقامــت بتقييــم اســتخدام المــوارد بصــورة اقتصاديــة وبكفــاءة، وأكــدت بــأن تنفيــذ العمليــات و البرامــج تتــم وفقــا لمــا هــو مخطــط مــن 
مجلــس اإلدارة ، ووضعــت أســس مــدى فاعليــة نظــام إدارة المخاطــر فــي الشــركة وقامــت بمراقبــة جــودة أداء مراقبــي الحســابات الخارجييــن 
وقامــت بتعييــن مدقــق داخلــي للشــركة للقيــام بمهــام التدقيــق ، وقــد قدمــت اللجنــة تقريــر تفصيلــي عــن مهامهــا ومســؤولياتها خــال 

العــام 2017 .

فــي حــال وجــود تعــارض بيــن توصيــات لجنــة التدقيــق والمخاطــر وقــرارات مجلــس اإلدارة، يتــم تضميــن بيــان يفصــل ويوضــح 1 31
التوصيــات والســبب أو األســباب مــن وراء قــرار مجلــس اإلدارة عــدم التقيــد بهــا.

لم يحدث أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق والمخاطر وقرارات مجلس اإلدارة خال العام 2017.

التأكيد على استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي.1 41
قامــت لجنــة التدقيــق والمخاطــر علــى ترشــيح وتعييــن مدقــق الحســابات الخارجــي، وقامــت اللجنــة بمتابعــة أعمــال مراقبــي الحســابات 
ــت وتــوش(  ــوزان وشــركاهم )ديلوي ــم تعييــن شــركة الفهــد وال ــم الماليــة للشــركة وقــد ت الخارجييــن ودراســة ماحظاتهــم علــى القوائ
وشــركة العيبــان والعصيمــي وشــركاهم )إرنســت ويونــغ( بنــاء علــى طلــب مجلــس اإلدارة.  وتــم تقديــم البيانــات الماليــة إلــى مجلــس اإلدارة 

والمســاهمين بالجمعيــة العامــة الســنوية.  

القاعدة الخامسة

وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية

متطلبات تشكيل وحدة مستقلة إلدارة المخاطر.1 11
تــم تعييــن  شــركة استشــارية مخصصــة لعمــل ســجل المخاطــر وتحديــد نزعــة المخاطــر وفقــً لإطــار العــام للمخاطــر ، حيــث قامــت اإلدارات 
ــر تتعلــق بالتــزام الشــركة بحــدود المخاطــر وقدرتهــا إلــى تحمــل المخاطــر المقــررة ، وتــم تقديــم  المعنيــة داخــل الشــركة بتقديــم تقاري

تقريــر ســجل المخاطــر  إلــى مجلــس اإلدارة العتمــاده والموافقــة عليــه.

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.1 21
حرصــت شــركة المبانــي علــى تطبيــق جميــع نظــم الرقابــة الداخليــة ومراجعتهــا بصفــة دوريــة حيــث تــم عمــل تقييــم مســتقل ألنظمــة 
الرقابــة الداخليــة وإعــداد تقريــر الرقابــة الداخليــة و مراجعــة ومراقبــة فعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة وإعــداد تقريــر يحتــوي علــى رأي 
ــة إدارة  ــة ونظــام مراقب ــة المحاســبية والمالي ــة المعلومــات وأدوات الرقاب ــا فيــه حماي ــم  رفعــه لمجلــس اإلدارة مبين ــة ، وت ــات اللجن وتوصي
مخاطــر االعمــال و برامــج االلتــزام القانونــي واألخاقــي. وقــد قامــت الشــركة بدراســة فاعليــة أنظمــة الرقابــة وإدارة المخاطــر  فيمــا يتعلــق 
بالتقاريــر الماليــة الســنوية والدوريــة والتقاريــر الصــادرة للجهــات الرقابيــة وتقاريــر حمايــة تكنولوجيــا المعلومــات وقــد قامــت الشــركة 
بدراســة أي أعمــال احتيــال أو أي أعمــال غيــر قانونيــة أو أي أوجــه قصــور فــي أنظمــة الرقابــة الداخليــة أو أي نــواح أخــرى مشــابهة بالتعــاون مــع 
المدققيــن الداخلييــن والخارجييــن، وتــم تقييــم مائمــة تغطيــة التأميــن علــى أصــول الشــركة، ويشــمل ذلــك كافــة أصــول الشــركة ووالء 

موظفيهــا وأي جوانــب ائتمانيــة ومراجعــة البيانــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي حــول أنظمــة الرقابــة الداخليــة.

متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي.1 31
قامــت المبانــي بتعييــن شــركة استشــارية متخصصــة للتدقيــق الداخلــي للعــام 2017، حيــث تقــوم الشــركة بتقديــم تقارير دوريــة بالتعاون 
مــع جميــع اإلدارات المعنيــة والتدقيــق علــى جميــع إدارات الشــركة ومتابعــة نظــم وســير العمــل بمــا يتوافــق مــع لوائــح ونظــم وخطــة عمــل 

الشركة.

كما تم تعيين مدقق داخلي للشركة ليقوم بأداء مهام التدقيق الداخلي ووضع خطة للتدقيق للعام 2018.

القاعدة السادسة 

تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية

موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم األخالقية:1 11
تــم تحديــث ميثــاق معاييــر الســلوك وتــم اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة، وذلــك لعكــس التطــورات القانونيــة والتنظيميــة، حيــث أن 
هــذه المعاييــر تغطــي مجموعــة واســعة مــن ممارســات وإجــراءات العمــل فــي الشــركة إال انهــا ال تغطــي كل القضايــا التــي قــد تطــرأ أو كل 
حالــة تســتوجب اتخــاذ قــرارات أخاقيــة حيالهــا، حيــث وضــع المبــادئ التوجيهيــة الرئيســية التــي تمثــل سياســات الشــركة بمــا يتوافــق مــع 
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قيــم الحوكمــة ويتــم مراجعــة الميثــاق بصفــة دوريــة للتأكــد مــن تطبيقــه وتطويــره.

وتهــدف معاييــر الســلوك المهنــي واألخاقــي بتعزيــز صــورة وســمعة الشــركة. وتؤكــد قواعــد وأخاقيــات الســلوك المهنــي علــى سياســة 
الشــركة وتعتبــر إرشــادات نحــو: 

1 تعزيز السلوك الصادق واألخاقي التي ينعكس إيجابا على الشركة.	
1 المحافظة على مناخ مؤسسي يحفظ قيمة ونزاهة وكرامة كل فرد.	
1 ضمــان االلتــزام بالقوانيــن والقواعــد واألنظمــة التــي تحكــم أنشــطة وعمليــات الشــركة، وضمــان االســتخدام الســليم لموجــودات 	

الشركة.
1 توفير بيئة عمل مائمة وفعالة ضمن أطر تطبيق الحوكمة.	
1 تنمية روح الفريق والعمل الجماعي وترسيخ والء الموظفين للشركة والمحافظة على الموظف ذو الخبرة والكفاءة.	
1 حيــث شــملت معاييــر قواعــد وأخاقيــات الســلوك كيفيــة تصــرف كل مديــر أو مســئول أو موظــف مــع جميــع أصحــاب المصالــح 	

فــي الشــركة وعامــة الجمهــور، والقوانيــن والتعليمــات التــي علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وموظفــي الشــركة 
اتباعهــا وااللتــزام بهــا وذلــك لتحقيــق مصلحــة الشــركة والمســاهمين وأصحــاب المصالــح. وتهــدف هــذه القواعــد فــي نهايــة 

األمــر إلــى ضمــان أن الغيــر ينظــر إلــى الشــركة كمؤسســة ملتزمــة بمعاييــر عاليــة مــن النزاهــة فــي كافــة تعاماتهــا.

موجز عن السياسات واآلليات بشأن الحد من حاالت تعارض المصالح. 1 21
يحــرص أعضــاء المجلــس علــى أمانــه ونزاهــة وشــفافية وموضوعيــة مصلحــة المســاهمين ويتجنبــون تضاربــات المصالــح الفعليــة أو 
الظاهــرة فــي العاقــات الشــخصية والمهنيــة ويتحمــل كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤوليته اتجــاه الشــركة واألطــراف ذات 
ــح وتقــوم بمراجعــة سياســة التعامــات مــع األطــراف ذات  العاقــة وفيمــا بينهــم ، حيــث طبقــت شــركة المبانــي سياســة تعــارض المصال
العاقــة بمــا يتناســب مــع طبيعــة أعمــال الشــركة والتطــورات الرقابيــة فــي األســواق. وتهــدف هــذه النظــم والسياســات إلــى تحقيــق 
العدالــة والشــفافية ومنــع تعــارض المصالــح واســتغال المعلومات الداخليــة. كمــا هدفــت السياســة إلــى تنظيــم إجــراءات إفصــاح الشــركة 
عــن المعلومــات الجوهريــة وتوفيــر آليــة اإلعــان عــن ذلــك فيمــا يتعلــق بتعليمــات حوكمــة الشــركات، كمــا أن سياســة تضــارب المصالــح 
نصــت علــى اإلبــاغ عــن أي مصلحــة للموظــف أو عضــو مجلــس إدارة أو أقاربهــم فــي أي عقــود أو تعامــات مــع الشــركة وعــدم اتخاذهــم 
ألي قــرار أو التصويــت علــى أي قــرار يتعلــق بهــذه المصلحــة. كمــا تــم مراجعــة واعتمــاد سياســة التعامــل مــع األطــراف ذات الصلــة مــن قبــل 

لجنــة التدقيــق والمخاطــر.

القاعدة السابعة

اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

موجز عن تطبيق آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجاالت وخصائص اإلفصاح.1 11
ــم  ــة وكافــة إدارات الشــركة )الرئيســية والمســاندة( بتقدي تقــوم إدارة الحوكمــة وااللتــزام بالتنســيق مــع مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي

االفصاحــات الداخليــة والخارجيــة الازمــة وفــي الوقــت المناســب.

ــح واســتغال المعلومات الداخليــة. كمــا قامــت إدارة االلتــزام بتنظيــم  ــة والشــفافية ومنــع تعــارض المصال حيــث حققــت الشــركة العدال
إجــراءات إفصــاح الشــركة عــن المعلومــات الجوهريــة وكافــة األمــور الماليــة بمــا فــي ذلــك بيــان الوضــع المالــي وقــرارات الشــركة، وتوفيــر آليــة 
اإلعــان عــن ذلــك فيمــا يتعلــق بتعليمــات حوكمــة الشــركات حيــث تــم اإلفصــاح عــن المعلومــات مــن خــال الموقــع اإللكترونــي للبورصــة 
ومخاطبــة هيئــة أســواق المــال وفقــً للنمــاذج الخاصــة بهــا، باإلضافــة إلــى موقــع الشــركة اإللكترونــي. وقــد توفــر لــدى الشــركة وحــدة 
تنظيــم شــؤون المســتثمرين وقــد تــم توفيــر البيانــات والمعلومــات والتقاريــر الازمــة للمســتثمرين مــن خــال وســائل اإلفصــاح المتعــارف 

عليهــا، وذلــك لتعزيــز ثقــة المســاهمين وأصحــاب المصالــح. 

نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:1 21
قامــت شــركة المبانــي بإتبــاع مصفوفــة تفصيليــة لســجل اإلفصــاح بمــا يتفــق مــع متطلبــات هيئــة أســواق المــال وتوضــح المصفوفــة مــا 

يلــي: 

1 بيان المعلومات الواجب اإلفصاح عنها. 	
1 وسيلة اإلفصاح.	
1 اإلطار الزمني لإفصاح.	
1 األطراف الرئيسية لعملية اإلفصاح والمسئولين عن إعداد المعلومات التي سيتم اإلفصاح عنها.  	

وحدة تنظيم شؤون المستثمرين:1 31
تتولــى وحــدة شــؤون المســتثمرين التابعــة لــإدارة الماليــة مســئولية إتاحــة وتوفيــر البيانــات والمعلومــات والتقاريــر الازمــة للمســتثمرين 

بشــكل دقيــق مــن خــال وســائل اإلفصــاح المتعــارف عليهــا ومنهــا الموقــع االلكترونــي للشــركة أو المراســات الرســمية، كمــا تقــوم 
الوحــدة باالحتفــاظ بصــورة مــن ســجل مســاهمي الشــركة، ويحــرص المســؤول عــن وحــدة شــؤون المســتثمرين علــى متابعــة 

تحديثــات الســجل مــع الشــركة الكويتيــة للمقاصــة لتحديــث معلومــات المســاهمين.
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البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات، وعمليات اإلفصاح:1 41
حرصــت شــركة المبانــي علــى اســتعمال تكنولوجيــا المعلومــات والبريــد االلكترونــي وشــبكة المعلومــات واعتبــرت أن التكنولوجيــا هــي 
الوســيلة الرئيســية للمراســات الكتابيــة بالنســبة للموظفيــن وفــروع الشــركة التابعــة وحرصــت علــى أن تجعــل الموقــع االلكترونــي 
للشــركة المصــدر الشــامل والرئيســي للمعلومــات الخاصــة بالشــركة،  ويتضمــن الموقــع االلكترونــي كافــة البيانــات والمعلومــات التــي يتــم 
نشــرها أو اإلفصــاح عنهــا مــن خــال مختلــف وســائل اإلفصــاح المحــددة مــن قبــل هيئــة أســواق المــال والجهــات الرقابيــة األخــرى ذات الصلــة، 

ويتــم تحديــث الموقــع بشــكل مســتمر الــذي يضمــن تحقيــق هــذا الهــدف.

القاعدة الثامنة

احترام حقوق المساهمين

موجــز عــن تطبيــق متطلبــات تحديــد وحمايــة الحقــوق العامــة للمســاهمين، وذلــك لضمــان العدالــة والمســاواة بيــن كافــة 1 11
المســاهمين:

تتبــع شــركة المبانــي تعليمــات حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة أســواق المــال، وتحــرص الشــركة علــى الضوابــط الرقابيــة واألســس 
المتبعــة لحمايــة حقــوق األطــراف أصحــاب المصالــح، وبصفــة خاصــة المســاهمين، وقامــت الشــركة بمهامهــم لخدمــة عمليــة التنميــة 
االقتصاديــة والمجتمــع. إن النجــاح النهائــي لشــركة المبانــي هــو نتيجــة للجهــود المشــتركة للعديــد مــن األطــراف بمــا فــي ذلــك الموظفيــن 
والمســتثمرين واألطــراف األخــرى التــي لديهــا عاقــات عمــل مــع الشــركة وقــد طبــق أميــن ســر مجلــس اإلدارة سياســة حقــوق المســاهمين 
نيابــة عــن الشــركة،   وقــد تــم حفــظ السياســة فــي صــورة مســتند غيــر قابــل للتعديــل )PDF( وال يجــوز نســخ أو اإلفصــاح عنــه إلــى أطــراف 
خارجيــة دون الحصــول علــى موافقــة كتابيــة مــن مجلــس اإلدارة أو مــن يفوضــه لمنــح تلــك الموافقــة كلجنــة الحوكمــة أو غيرهــا مــن الجهــات 

المعنيــة بالشــركة.

جميــع المســاهمين مســجلون لــدى الشــركة الكويتيــة للمقاصــة و كل ســهم يخــول مالكــه الحــق فــي حصــة متعادلــة لحصــة غيــره 
ــج الشــركة  ــاح وفقــً لنتائ ــكل مســاهم الحصــول علــى األرب ــاح المقتســمة، و يحــق ل ــز فــي ملكيــة موجــودات الشــركة وفــي األرب ــا تميي ب
والتوصيــات المرفوعــة مــن مجلــس اإلدارة والمعتمــدة مــن قبــل الجمعيــة العامــة وذلــك بشــكل أربــاح نقديــة أو أســهم منحــة ، كمــا يمكــن 
للمســاهمين إنتخــاب أعضــاء المجلــس وعزلهــم بمــا يتوافــق مــع القوانيــن المنظمــة أو الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة وحضــور الجمعيات 
العامــة واالشــتراك فــي مداولتهــا والتصويــت علــى قراراتهــا وفقــً ألحــكام القانــون وعقــد التأســيس والنظــام األساســي، والتصــرف فــي 
األســهم المملوكــة لــه وتحويلهــا طبقــً للقانــون واألولويــة فــي االكتتــاب باألســهم الجديــدة والســندات والصكــوك وفقــً ألحــكام القانــون 

وعقــد الشــركة.

إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة، وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين:1 21
تحتفظ الشركة بسجل للمساهمين يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالمساهمين مثل:

االســم - الجنســية - الرقــم المدنــي - بيانــات االتصــال - المعلومــات المتعلقــة باألســهم مثــل عــدد وفئــة وقيمــة األســهم المملوكــة لــكل 
مساهم.

وقامــت الشــركة بمراقبــة ســجل المســاهمين بشــكل مســتمر و حدثتــه وفقــا لســجل األســهم وقــد حرصــت علــى التأكــد مــن أن كافــة 
البيانــات التــي يتــم االحتفــاظ بهــا ضمــن ســجل المســاهمين هــي بيانــات ســرية وال يمكــن الوصول إليهــا إال من قبل الموظفيــن المفوضين 
بذلــك،  كمــا اتاحــت الشــركة لمســاهميها إمكانيــة الوصــول إلــى ســجل المســاهمين لاطــاع وإمكانيــة الحصــول علــى المعلومــات 
والمســتندات الخاصــة بالشــركة بمــا ال يتعــارض مــع القوانيــن والتعليمــات الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة )بمــا يتضمــن الحــد 

األدنــى للمعلومــات التــي يتوجــب علــى الشــركة اإلفصــاح عنهــا عمــا بالقوانيــن والتعليمــات الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة(.

تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في االجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة.1 31
شــجعت الشــركة كافــة مســاهميها للتصويــت علــى كافــة القــرارات التــي تتخذهــا فــي الجمعيــة العامــة الســنوية، كمــا أنهــا تشــجع 
المســاهمين فــي اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة، ويســتطيع كل مســاهم طبيعيــا او اعتباريــا تعييــن ممثليــن لــه فــي مجلس إدارة الشــركة 
بنســبة مــا يملكــه مــن أســهم فيهــا ويســتنزل عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة المختاريــن بهــذه الطريقــة مــن مجمــوع أعضــاء مجلــس اإلدارة 
الذيــن يتــم انتخابهــم ويســتطيع عــدد مــن المســاهمين بالتحالــف فيمــا بينهــم لتعييــن ممثــل أو أكثــر عنهــم بمجلــس اإلدارة وذلــك 

بنســبة ملكيتهــم مجتمعــة.

وتمتــع المســاهمون بنفــس حقــوق التصويــت وبــذات المعاملــة مــن قبــل الشــركة ويســتطيعون التصويــت بصفــة شــخصية او باإلنابــة مــع 
إعطــاء نفــس الحقــوق والواجبــات للمســاهمين ســواء كانــت باألصالــة أو اإلنابــة وتــم إحاطــة المســاهمين علمــً بكافــة القواعــد التــي تحكــم 

إجــراءات التصويــت أثنــاء الجمعيــة العامــة.
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القاعدة التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح

النظم والسياسات التي تكفل الحماية واالعتراف بحقوق أصحاب المصالح:1 11
قامــت شــركة المبانــي  بحمايــة حقــوق أصحــاب المصالــح ، حيــث تــم خلــق بيئــة مســتقرة للعمــل وقامــت بعمــل ضمــان وضــع مالــي مســتقر 
وقــوي للشــركة، وتــم مراجعــة سياســة حمايــة أصحــاب المصالــح بهــدف ضمــان احتــرام وحمايــة حقــوق أصحــاب المصالــح وفقــا للقوانيــن 

والتعليمــات الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة. 

تأكــد أميــن ســر مجلــس اإلدارة مــن تطبيــق النظــم والسياســات التــي تكفــل الحمايــة واالعتــراف بحقــوق أصحــاب المصالــح نيابــة عــن 
الشــركة، وتــم حفــظ السياســة فــي صــورة مســتند غيــر قابــل للتعديــل وال يجــوز نســخه أو اإلفصــاح عنــه إلــى أطــراف خارجيــة دون الحصــول 

علــى موافقــة كتابيــة مــن مجلــس اإلدارة.

ــح  ــك لضمــان الحــد مــن تضــارب المصال ــة، وذل ــح واألطــراف ذوي الصل ــة مــع أصحــاب المصال ــة العاق ــي سياســة وآلي وراجعــة شــركة المبان
المحتمــل، وللتأكــد مــن احتــرام وحمايــة حقــوق أصحــاب المصالــح وفقــً للقوانيــن المعمــول بهــا فــي دولــة الكويــت ذات العاقــة مثــل 
قانــون العمــل وقانــون الشــركات والئحتــه التنفيذيــة، وذلــك باإلضافــة إلــى العقــود المبرمــة بيــن الطرفيــن وأيــة تعهــدات إضافيــة تقــوم بهــا 
الشــركة تجــاه أصحــاب المصالــح، وقامــت الشــركة بالتذكيــر بآليــة اإلبــاغ لتســهيل وصــول أصحــاب المصالــح الــى اإلبــاغ عــن أي ممارســات 

غيــر ســليمة قــد يتعرضــون لهــا. 

تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة:1 21
حرصــت الشــركة علــى إبــاغ المســاهمين بجميــع الوســائل عــن نشــاطاتها خــال العــام 2017 مــن اجتماعــات الجمعيــة العامــة وكافــة 
القــرارات التــي تتخذهــا الجمعيــة بمــا فيهــا اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة ، وقــد قامــت الشــركة بالتأكــد مــن عــدم منــح ميــزة تفضيليــة ألي 
ــات الماليــة ذات  ــح الحصــول علــى المعلومــات والبيان ــل الفئــات األخــرى مــن المســاهمين ،كمــا أتاحــت الشــركة ألصحــاب المصال فئــة مقاب
الصلــة بأنشــطتهم وتعاماتهــم مــع الشــركة ، وقامــت المبانــي بتوفيــر فــرص متكافئــة فــي الوصــول إلــى المعلومــات مــن خــال نشــرها 
علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة وفــي التقريــر الســنوي ، كمــا أتاحــت الفرصــة ألصحــاب المصالــح لإبــاغ عــن أي مخالفــات او أي أنشــطة 
غيــر قانونيــة أو غيــر أخاقيــة أو غيــر مشــروعة مــع التــزام الشــركة بالســرية التامــة فــي إجــراء تحقيــق فــي البــاغ و حمايــة وعــدم اإلضــرار بمــن 

تقــدم بالبــاغ.

القاعدة العاشرة

تعزيز وتحسين األداء

1 - تطبيــق متطلبــات وضــع اآلليــات التــي تتيــح حصــول كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى برامــج ودورات 
تدريبيــة بشــكل مســتمر:

قامــت الشــركة بتطبيــق خطــة تدريبيــة وبرامــج تعريفيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة ، وذلــك تأكيــدًا علــى مــدى االلتــزام المتواصــل للشــركة 
بتحســين أداء أعضــاء اللجــان والمجلــس ولتحقيــق دورهــم الرقابــي.

2 - تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
حرصــً منــا علــى تطبيــق قوانيــن هيئــة أســواق المــال وحوكمــة الشــركات واتبــاع إجــراء تقييــم أداء رســمي ألعضــاء مجلــس اإلدارة، واللجــان 
التابعــة لمجلــس اإلدارة ومجلــس اإلدارة خــال العــام 2017. ويوضــح »إجــراء تقييــم األداء« فاعليــة وواجبــات األعضــاء وتــم األخــذ بعيــن االعتبــار 
الســلوك المهنــي واألخاقــي لألعضــاء ومســئولياتهم اتجــاه الحوكمــة ومــن حيــث إدارتهــم لشــئون الشــركة. كمــا وفــر إجــراء تقييــم األداء 
آليــة مســتمرة ومنظمــة لتقييــم أداء أعضــاء مجلــس اإلدارة، اللجــان التابعــة للمجلــس ومجلــس اإلدارة واتخــاذ خطــوات لتعزيــز األداء وإصــدار 
تقريــر ســنوي بالنتائــج للمســاهمين. كمــا تــم اســتخدام هــذا اإلجــراء أيضــا لتقديــم توصيــات مجلــس اإلدارة للمســاهمين إلعــادة انتخــاب 

أعضــاء المجلس. وتــم تقســيم التقييــم إلــى أربــع محــاور رئيســية كمــا هــو موضــح فــي الصفحــة التاليــة:
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بناء على استطاع أعضاء مجلس اإلدارة نستنج أن 
التقييــم النهائــي لمجلــس اإلدارة خال العام 2017 

هو 95% بتقييم ممتاز.
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40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %

التواصل الدور اإلشرافي اإلجراءات والعمليات التشكيل والكفاءات

نتيجة كل محور بالنسبة للقياس الموضوع له

26 %25 %

25 % 24 %

 اإلجراءات
والعمليات

نتيجة كل محور من النتيجة النهائية

التواصل

 التشكيلالدور اإلشرافي
والكفاءات
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القاعدة الحادية عشر

التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية

1 - موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع.
عملــت المبانــي بسياســة المســؤولية االجتماعيــة وقــد ضمنــت تحقيــق التنميــة المســتدامة للمجتمــع والعامليــن مــن خــال المســاهمة 
فــي تخفيــف مســتويات البطالــة فــي المجتمــع وتحقيــق االســتغال األمثــل للمــوارد، كمــا تولــت إدارة التســويق والعاقــات العامــة مســؤولية 

متابعــة تطبيــق هــذه السياســة بالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة.

2 - نبذة عن البرامج واآلليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل االجتماعي.
2017 وذلــك للمســاهمة إيجابيــا فــي المجتمــع  العــام  المبانــي بعمــل فعاليــات لدعــم وتطويــر المســؤولية االجتماعيــة خــال  قامــت 
والمســاعدة والمشــاركة فــي فعاليــات متنوعــة تخــص المجتمــع وتقــوم المبانــي بدعــم وتشــجيع القــوى العاملــة الوطنيــة الكويتيــة ورفــع 
كفاءتهــا ومراعــاة المصالــح العامــة للمجتمــع والتنميــة االقتصاديــة وتشــارك فــي حمايــة البيئــة مــن التلــوث واالضــرار البيئيــة األخــرى وتعزيــز 

الســلوكيات األخاقيــة اإليجابيــة والقيــام بالمبــادرات الخيريــة والتطوعيــة:

الفعاليةرقمالفعاليةرقم

2812th book fair event Theاللجنة الكويتية للرياضات الجوية - المعرض الثاني للطيران1

29Dilmunic Seals Eventالمؤسسة العامة للرعاية السكنية2

3Kids Cerebal Palsy Awareness30National Contribution

Sustainable Development for Kuwait's Aspiring 31حملة التوعية بمخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها4
Future

5Photo Exhibition - 32مركز العمل التطوعيNational Contribution

6National Celebration33 Awareness -International Islamic Charity
Organization

7Kuwait’s national Day34 International Day for the Preservation of the
Ozone Layer

8Kuwait Nephrology Association event35Absher Aqsana

36World Alzheimer’s Dayوزارة الداخلية - أسبوع المرور 9

10 Photo Exhibition - 37اإلدارة العامة لمنطقة الفروانية التعليميةWorld Heart Day

يوم السمع العالمي - مركز الشيخ جابر السالم لعاج النطق 11
والسمع 

38Kitabi

12 Photo Exhibition - ً39معرض وبالوالدين إحسانRohingya Charity Campaign

13Photo Exhibition - Embassy of France40Latest KFAS projects and Activities

Awareness Event on Respiratory drugs and 41الهيئة الخيرية اإلسامية العالمية 14
methods of use

42The importance of early screening and preventionحملة رعاية األيتام - حملة كهاتين 15

43With education we will illuminate Kuwaitالبنك الكويتي للطعام 16

177th Annual Occupational therapy - Kuwait university44Teachers Day

حملة يوم الصوت العالمي “معً نحو صوت أفضل “ - مستشفى 18
الفروانية 

45Kuwait Assoc. For Learning Differences

19 Alzheimer’s Disease Awareness Event46We want you safe

20 Photo Exhibition of Mubarkiya and Al  Ahmadiya Schools47Love your Bones, protect your future

21Kuwait Art48Maayouf Al Majali

22 EnergieWende renewable energy Event49Pharmacist with Impact Event

23 International Endocrine Day5055th anniversary Kuwait Constitution’s

24  Walkathon for Autistic Kids51Al Randi Folklore Band

25Sports for All“ Event“52Third Disabled Exhibition

26Educational Event53 International Day of Chronic Obstructive
Pulmonary Disease

27Health Care event54Breastfeeding Awareness Event
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المؤشــرات
الماليــة
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
بيان المركز المالي المجمع

بيان الدخل المجمع
بيان الدخل الشامل المجمع

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
بيان التدفقات النقدية المجمع

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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تقرير عن تدقيق البيانات املالية املجمعة

الرأي
لقــد دققنــا البيانــات املاليــة املجمعــة لشــركة املبانــي ش.م.ك.ع. )"الشــركة األم"( وشــركاتها التابعــة )يشــار إليهــم مًعــا بـــ "املجموعــة"( والتــي 
تتكــون مــن بيــان املركــز املالــي املجمــع كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، وبيانــات الدخــل والدخــل الشــامل اآلخــر، والتغيــرات فــي حقــوق امللكيــة، 

والتدفقــات النقديــة املجمعــة للســنة املاليــة املنتهيــة بذلــك التاريــخ، وكذلــك ملخــص للسياســات احملاســبية الهامــة.

برأينــا أن البيانــات املاليــة املجمعــة املرفقــة تعبــر بصــورة عادلــة، مــن جميــع النواحــي املاديــة، عــن املركــز املالــي املجمــع للمجموعــة كمــا فــي 
31 ديســمبر 2017، وأدائهــا املالــي املجمــع وتدفقاتهــا النقديــة املجمعــة للســنة املاليــة املنتهيــة بذلــك التاريــخ وفًقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر 

املاليــة.

أساس الرأي 
ــا ملعاييــر التدقيــق الدوليــة. مت توضيــح مســؤولياتنا مبوجــب تلــك املعاييــر بشــكل أكثــر تفصيــًا فــي فقــرة  لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفًق
"مســؤوليات مراقبــي احلســابات عــن تدقيــق البيانــات املاليــة املجمعــة" والــوارد ضمــن تقريرنــا. إننــا مســتقلون عــن املجموعــة وفًقــا لقواعــد 
أخاقيــات املهنــة الصــادرة عــن مجلــس املعاييــر األخاقيــة الدوليــة للمحاســبني )قواعــد مجلــس املعاييــر األخاقيــة الدوليــة للمحاســبني(، 
كمــا التزمنــا مبســؤولياتنا األخاقيــة األخــرى وفقــاً لهــذه املتطلبــات. باعتقادنــا أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومائمــة لتوفــر 

أساســاً لرأينــا. 

أمور التدقيق الرئيسية 
إن أمــور التدقيــق الرئيســية، فــي تقديرنــا املهنــي، هــي تلــك األمــور التــي كان لهــا األهميــة خــال تدقيقنــا للبيانــات املاليــة املجمعــة للســنة 
احلاليــة. ومت تنــاول تلــك األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات املاليــة املجمعــة ككل وتكويــن رأينــا عليهــا، ومــن ثــم فإننــا ال نقــدم رأًيــا منفصــًا 

بشــأن تلــك األمــور. ســيرد فيمــا يلــي تفاصيــل عــن كيفيــة معاجلتنــا لــكل أمــر مــن هــذه األمــور فــي إطــار تدقيقنــا لــه. 

رسملة التكاليف في العقارات حتت التطوير
لــدى املجموعــة نفقــات رأســمالية هامــة تتعلــق ببنــاء املجمعــات التجاريــة والفنــادق اجلديــدة. خــال الســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017، 
بلــغ مجمــوع النفقــات املرســملة 98,228,223 دينــار كويتــي. تقــوم االدارة مبمارســة أحــكام وتقديــرات هامــة لتحديــد عناصــر التكلفــة املؤهلــة 

للرســملة واســتبعاد أي تكاليــف غيــر مؤهلــة للرســملة متعلقــة باملشــاريع قيــد اإلنشــاء وفقــاً لضوابــط الرســملة ذات الصلــة.

نظــراً ألهميــة النفقــات الرأســمالية وأحــكام اإلدارة الهامــة الازمــة لتحديــد مــدى قابليــة التكاليــف للرســملة، فقــد وجدنــا أن هــذا األمــر هــو 
أحــد أمــور التدقيــق الرئيســية. إن سياســة الرســملة مبينــة ضمــن قســم السياســات احملاســبية املــدرج ضمــن إيضاحــات حــول البيانــات املاليــة 

املجمعة.
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شــملت إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا تقييــم السياســات والعمليــات واإلجــراءات التــي حتكــم رســملة تكاليــف التطويــر. كمــا قمنــا بإجــراء 
فحــص حتقيقــي يتعلــق بــكل عنصــر مــن عناصــر التكاليــف املرســملة باســتخدام عينــة مــن التكاليــف املرســملة بالرجــوع إلــى األدلــة املؤيــدة 
لفهــم طبيعــة التكاليــف املرســملة ومراعــاة مــا إذا كانــت متفقــة مــع السياســات احملاســبية املعمــول بهــا. كمــا حتققنــا مــن أن تكاليــف االقتــراض 
التــي يتــم رســملتها تتعلــق بشــكل مباشــر بإنشــاء املوجــودات املؤهلــة. كمــا حتققنــا مــن أنــه لــم يعــد يتــم رســملة تكاليــف االقتــراض اخلاصــة 
باملشــاريع املكتملــة وأن التكاليــف املتعلقــة باملشــاريع قيــد التنفيــذ تســتوفي ضوابــط الرســملة ذات الصلــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، قمنــا مبراجعــة 

إفصاحــات اإلدارة املتعلقــة بالتكاليــف املرســملة املتضمنــة فــي إيضــاح 4 مــن البيانــات املاليــة املجمعــة.

معلومات أخرى متضمنة في التقرير السنوي للمجموعة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2017
إن اإلدارة هــي املســؤولة عــن هــذه املعلومــات األخــرى. يتكــون قســم "املعلومــات األخــرى" مــن املعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي 

للمجموعــة للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017، بخــاف البيانــات املاليــة املجمعــة وتقريــر مراقبــي احلســابات حولهــا. 

حصلنــا علــى تقريــر مجلــس إدارة الشــركة األم، قبــل تاريــخ تقريــر مراقبــي احلســابات، ونتوقــع احلصــول علــى األقســام املتبقيــة مــن التقريــر 
الســنوي للمجموعــة للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 بعــد تاريــخ تقريــر مراقبــي احلســابات.

إن رأينا حول البيانات املالية املجمعة ال يغطي املعلومات األخرى، وال ولن نعبر بأي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.

فيمــا يتعلــق بأعمــال تدقيقنــا للبيانــات املاليــة املجمعــة، فــإن مســؤوليتنا هــي قــراءة املعلومــات األخــرى احملــددة أعــاه، وحتديــد مــا إذا كانــت 
املعلومــات األخــرى غيــر متوافقــة بصــورة جوهريــة مــع البيانــات املاليــة املجمعــة أو املعلومــات التــي حصلنــا عليهــا أثنــاء التدقيــق أو وجــود أي 
أخطــاء ماديــة بشــأنها. وإذا توصلنــا، اســتناداً إلــى األعمــال التــي قمنــا بهــا بشــأن املعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر 
مراقبــي احلســابات، إلــى وجــود أخطــاء ماديــة فــي هــذه املعلومــات األخــرى، فإنــه يتعــني علينــا رفــع تقريــر حــول تلــك الوقائــع. ليــس لدينــا مــا 

يســتوجب التقريــر عنــه فــي هــذا الشــأن.

مسؤوليات اإلدارة واملكلفني باحلوكمة عن البيانات املالية املجمعة   
إن اإلدارة هــي املســؤولة عــن إعــداد وعــرض هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة بشــكل عــادل وفًقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة املطبقــة فــي 
دولــة الكويــت وكذلــك عــن وضــع نظــم الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة إلعــداد بيانــات ماليــة مجمعــة خاليــة مــن أيــة أخطــاء 

ماديــة ســواء كانــت بســبب الغــش أو اخلطــأ.

عنــد إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة، تتحمــل اإلدارة مســؤولية تقييــم قــدرة املجموعــة علــى متابعــة أعمالهــا وفًقــا ملبــدأ االســتمرارية، 
واإلفصــاح عــن األمــور املتعلقــة باالســتمرارية وتطبيــق مبــدأ االســتمرارية احملاســبي، متــى كان ذلــك مناســًبا، مــا لــم تعتــزم اإلدارة تصفيــة 

ــل واقعــي ســوى اتخــاذ هــذا اإلجــراء.   ــة عــدم توفــر أي بدي ــا أو فــي حال املجموعــة أو وقــف أعماله

تتمثل مسؤولية املكلفني باحلوكمة في اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية للمجموعة. 

مسؤوليات مراقبي احلسابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة 
إن هدفنــا هــو احلصــول علــى تأكيــد معقــول حــول مــا إذا كانــت البيانــات املاليــة املجمعــة ككل خاليــة مــن األخطــاء املاديــة ســواء كانــت بســبب 
الغــش أو اخلطــأ وإصــدار تقريــر مراقبــي احلســابات الــذي يتضمــن رأينــا. إن التوصــل إلــى تأكيــد معقــول ميثــل مســتوى عــاٍل مــن التأكيــد، 
إال أنــه ال يضمــن أن عمليــة التدقيــق التــي تتــم وفقــاً ملعاييــر التدقيــق الدوليــة ســوف تكشــف أي خطــأ مــادي فــي حــال وجــوده. وقــد تنشــأ 
األخطــاء عــن الغــش أو اخلطــأ وتعتبــر ماديــة إذا كان مــن املتوقــع أن تؤثــر بشــكل فــردي أو مجّمــع علــى القــرارات االقتصاديــة املتخــذة مــن 

املســتخدمني بنــاًء علــى هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة.

كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــاً ملعاييــر التدقيــق الدوليــة، فإننــا منــارس أحكاًمــا مهنيــة ونحافــظ علــى الشــك املهنــي طــوال فتــرة التدقيــق. 
كمــا نقــوم مبــا يلــي:

حتديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء املاديــة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة ســواء كانــت بســبب الغــش أو اخلطــأ وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات >>
التدقيــق التــي تتنــاول تلــك املخاطــر واحلصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومائمــة توفــر أساًســا لرأينــا. إن مخاطــر عــدم اكتشــاف 
األخطــاء املاديــة الناجتــة عــن الغــش تفــوق تلــك الناجتــة عــن اخلطــأ؛ حيــث أن الغــش قــد يشــمل التواطــؤ أو التزويــر أو اإلهمــال أو 

احلــذف املتعمــد أو التضليــل أو جتــاوز الرقابــة الداخليــة.

فهــم أنظمــة الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالتدقيــق مــن أجــل تصميــم إجــراءات تدقيــق مائمــة للظــروف ولكــن ليــس بغــرض إبــداء >>
رأي حــول فاعليــة أدوات الرقابــة الداخليــة لــدى املجموعــة.

تقييم مدى ماءمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية واإليضاحات املتعلقة بها املعدة من قبل اإلدارة.>>
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مسؤوليات مراقبي احلسابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة )تتمة(
اســتنتاج مــدى ماءمــة اســتخدام اإلدارة ملبــدأ االســتمرارية احملاســبي وحتديــد مــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد مــادي متعلــق بأحــداث >>

أو ظــروف قــد تثيــر شــًكا جوهرًيــا حــول قــدرة املجموعــة علــى مزاولــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية، وذلــك بنــاًء علــى أدلــة 
التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا. وفــي حــال اســتنتاجنا وجــود عــدم تأكــد مــادي، يتوجــب علينــا أن نلفــت االنتبــاه فــي تقريــر مراقبــي 
احلســابات إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة الــواردة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة، أو فــي حــال كانــت هــذه اإلفصاحــات غيــر كافيــة، 
ــر مراقبــي احلســابات.  ــخ تقري ــى تاري ــا عليهــا حت ــق التــي حصلن ــة التدقي ــى أدل ــا. تســتند اســتنتاجاتنا إل ــل رأين ــا تعدي يتوجــب علين
علــى الرغــم مــن ذلــك، قــد تتســبب األحــداث أو الظــروف املســتقبلية فــي توقــف املجموعــة عــن مزاولــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ 

االســتمرارية.

ــة >> ــات املالي ــت البيان ــك اإلفصاحــات، ومــا إذا كان ــة، مبــا فــي ذل ــة املجمع ــات املالي ــات البيان ــكل ومحتوي ــم العــرض الشــامل وهي تقيي
ــادل. ــة بطريقــة حتقــق العــرض الع ــر عــن املعامــات واألحــداث ذات الصل ــة تعب املجمع

احلصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة حــول املعلومــات املاليــة للشــركات أو األنشــطة التجاريــة داخــل املجموعــة إلبــداء رأي >>
حــول البيانــات املاليــة املجمعــة. نحــن مســؤولون عــن التوجيــه واإلشــراف والقيــام بأعمــال التدقيــق للمجموعــة، ونتحمــل املســؤولية 

كاملــًة عــن رأينــا

نقــوم بالتواصــل مــع املكلفــني باحلوكمــة، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، فيمــا يتعلــق بالنطــاق املقــرر لعمليــة التدقيــق وتوقيتهــا ونتائجهــا الهامــة، 
مبــا فــي ذلــك أي أوجــه قصــور جوهريــة فــي أدوات الرقابــة الداخليــة قــد نحددهــا خــال عمليــة التدقيــق.

كمــا نــزود أيًضــا املكلفــني باحلوكمــة ببيــان يفيــد التزامنــا باملتطلبــات األخاقيــة املتعلقــة باالســتقالية، وإباغهــم أيًضــا بشــأن جميــع العاقــات 
وغيرهــا مــن األمــور التــي مــن احملتمــل بصــورة معقولــة أن تؤثــر علــى اســتقاليتنا والتدابيــر ذات الصلــة، متــى كان ذلــك مناســباً.

ــة  ــات املالي ــة خــال تدقيــق البيان ــك األمــور التــي كان لهــا األهمي ــا نحــدد تل ــم إبــاغ املكلفــني باحلوكمــة بهــا، فإنن ــي يت ومــن بــني األمــور الت
املجمعــة للفتــرة احلاليــة، ولذلــك فهــي تعتبــر مــن أمــور التدقيــق الرئيســية. نقــوم باإلفصــاح عــن هــذه األمــور فــي تقريرنــا مــا لــم متنــع القوانــني 
أو اللوائــح اإلفصــاح العلنــي عنهــا أو عندمــا نتوصــل، فــي حــاالت نــادرة للغايــة، إلــى أنــه ال يجــب اإلفصــاح عــن أمــٍر مــا فــي تقريرنــا، نظــًرا 

ألنــه مــن املتوقــع أن يترتــب علــى اإلفصــاح عنــه عواقــب ســلبية قــد تفــوق املنفعــة العامــة املتحققــة منــه.

تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

برأينــا كذلــك، أن الشــركة األم متســك حســابات منتظمــة وأن البيانــات املاليــة املجمعــة والبيانــات الــواردة فــي تقريــر مجلــس إدارة الشــركة األم 
فيمــا يتعلــق بهــذه البيانــات املاليــة املجمعــة متفقــة مــع مــا ورد فــي دفاتــر الشــركة األم. وأننــا قــد حصلنــا علــى املعلومــات التــي رأيناهــا ضروريــة 
ألداء مهمتنــا، وأن البيانــات املاليــة املجمعــة تتضمــن كل مــا نــص قانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016، والئحته التنفيذيــة وتعدياتهما الاحقة، 
وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم، وتعدياتهمــا الاحقــة، علــى وجــوب اثباتــه فيهــا وأن اجلرد قد أجري وفقــاً لألصول املرعية، 
 وأنه في حدود املعلومات التي توفرت لدينا لم تقع خال الســنة املالية املنتهية في 31 ديســمبر 2017 مخالفات ألحكام قانون الشــركات رقم 
1 لســنة 2016، والئحتــه التنفيذيــة وتعدياتهمــا الاحقــة، أو لعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم، وتعدياتهمــا الاحقــة، علــى 

وجــه قــد يؤثــر ماديــاً فــي نشــاط الشــركة األم أو مركزهــا املالــي.

طالل يوسف املزيني
سجل مراقبي احلسابات رقـم 209 فئة أ

ديلويـت وتـوش - الوزان وشركاه

بدر عبدالقادر 
سجل مراقبي احلسابات رقم 207 فئة أ

عضـو فــي أرنســت ويونـغ
من العيبـان والعصيمـي وشركاهم

الكويت في 15 فبراير 2018  

شركة املباني ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
تقرير مراقبي احلسابات املستقلني إلى حضرات السادة املساهمني   احملترمني )تتمة(
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20172016

دينار كويتيدينار كويتيإيضاح

املوجودات 
موجودات غير متداولة

33,531,7392,549,008ممتلكات ومعدات 
4730,036,609640,288,013عقارات استثمارية

55,145,1165,540,096استثمارات في شركات زميلة
61,197,7191,168,630أرصدة مدينة ودفعات مقدمة

75,919,6595,758,565استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
745,830,842655,304,312

موجودات متداولة
1725,283,06812,476,401مستحقات من شركات زميلة

617,814,97749,716,843أرصدة مدينة ودفعات مقدمة
814,529,23014,265,511النقد واألرصدة البنكية

57,627,27576,458,755
803,458,117731,763,067مجموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية

993,669,49589,209,043رأس املال 
916,505,38116,505,381عاوة إصدار أسهم

943,210,17838,048,249احتياطي قانوني 
943,210,17838,048,249احتياطي اختياري

)2,660,641()1,663,663(9أسهم خزينة
5,209,3874,573,813احتياطي أسهم خزينة

4,878,7295,894,315احتياطي ترجمة عمات أجنبية
)414,728()175,298(احتياطي القيمة العادلة
-)972,684(احتياطيات أخرى

179,940,229154,464,123أرباح مرحلة
383,811,932343,667,804حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة األم

60,474,88569,026,925احلصص غير املسيطرة
444,286,817412,694,729مجموع حقوق امللكية

مطلوبات غير متداولة
1,730,2001,769,474مخصص مكافأة نهاية خدمة املوظفني

179,433,9332,827,234مستحق إلى طرف ذي صلة
1036,567,25931,003,930مطلوبات أخرى غير متداولة 

1115,000,00019,000,000قروض ألجل
12240,011,125225,487,590دائنو مرابحة

302,742,517280,088,228
مطلوبات متداولة

114,000,0001,000,000قروض ألجل
1229,631,01222,470,618دائنو مرابحة

1322,797,77115,509,492دائنون جتاريون وأرصدة دائنة أخرى
56,428,78338,980,110

359,171,300319,068,338مجموع املطلوبات 
803,458,117731,763,067مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

محمد عبد العزيز الشايع
رئيس مجلس اإلدارة 

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 25 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املجمعة.

شركة املباني ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
بيان املركز املالي املجمع - كما في 31 ديسمبر 2017
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20172016

دينار كويتيدينار كويتيإيضاح

1577,224,30078,273,058إيرادات من عقارات استثمارية

)17,344,591()16,858,735(16مصاريف عقارات استثمارية

)6,999,059()6,999,059(4استهاك عقارات استثمارية

53,366,50653,929,408صافي اإليرادات من العقارات االسثمارية

22,673)31,400(صافي )اخلسارة( / الربح من االستثمارات

)1,855,437()1,818,979(مصاريف عمومية وإدارية

)1,358,012()335,094(أعباء متويل

558,953208,599إيرادات أخرى

)367,097()408,550(5حصة في نتائج شركات زميلة
ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم 

51,331,43650,580,134العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
)459,986()464,574(حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

)1,276,963()1,288,803(ضريبة دعم العمالة الوطنية

)510,785()515,521(مساهمة الزكاة

)200,000()200,000(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

48,862,53848,132,400ربح السنة

العائد إلى:
49,150,39148,661,788مساهمي الشركة األم

)529,388()287,853(حصص غير مسيطرة

48,862,53848,132,400
52.23 فلس52.66 فلس18ربحية السهم األساسية واملخففة العائدة ملساهمي الشركة األم

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 25 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املجمعة.

شركة املباني ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
بيان الدخل املجمع - للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2017
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20172016
دينار كويتيدينار كويتي

48,862,53848,132,400ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر:
البنود التي يُعاد إدراجها الحقاّ في بيان الدخل املجمع:

4,750,581)1,701,313(فروق عمليات ترجمة عمات أجنبية
)327,444(237,177التغير في القيمة العادلة الستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع

الربح / )اخلسارة( احملولة نتيجة بيع استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع إلى بيان الدخل 
)117,824(2,253املجمع

الربح / )اخلسارة( احملولة نتيجة انخفاض قيمة استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع إلى بيان 
126,920-الدخل املجمع

4,432,233)1,461,883(إجمالي )اخلسارة الشاملة األخرى( / الدخل الشامل اآلخر للسنة
47,400,65552,564,633إجمالي الدخل الشامل للسنة

العائد إلى:
49,037,639 48,374,235 مساهمي الشركة األم
3,526,994 )973,580(حصص غير مسيطرة

 47,400,655 52,564,633

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 25 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املجمعة.

شركة املباني ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
بيان الدخل الشامل املجمع - للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2017
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20172016
دينار كويتيدينار كويتيإيضاح

األنشـطة التشغيلية
ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة 

51,331,43650,580,134ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

تعديــات لـ:
37,746,4127,624,083 و4 استهاك 

228,261297,840 مخصص مكافأة نهاية خدمة املوظفني
)128,428()1,709(إيرادات توزيعات من استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع

)278,826(33,109اخلسارة / )الربح( من بيع استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
384,581- خسارة انخفاض قيمة االستثمارات

5408,550367,097 حصة في نتائج شركات زميلة
)2,495(- اخلسارة من بيع ممتلكات ومعدات

335,0941,358,012 أعباء متويل

60,081,15360,201,998

التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية
)34,538,197(31,872,777 أرصدة مدينة ومدفوعات مقدماً

)1,140,839(7,069,656 دائنون جتاريون وأرصدة دائنة أخرى
5,563,3297,040,157 مطلوبات أخرى غير متداولة

104,586,91531,563,119النقد الناجت من العمليات
)102,316()267,535(املدفوع ملكافأة نهاية خدمة املوظفني 

املدفوع حلصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة 
)2,244,495()2,250,274(ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

102,069,10629,216,308صافي النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)1,159,710()1,730,084(3حيازة ممتلكات ومعدات

3,038-احملصل من بيع ممتلكات واآلالت ومعدات
)85,989,586()89,568,319(اضافات لعقارات استثمارية 

45,2273,847,020احملصل من بيع / استرداد استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
1,709128,428إيرادات توزيعات مستلمة من استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع

-)8,551,144(االستحواذ على حصص إضافية في شركة تابعة
6,404,9233,153,170 مستحق لطرف ذي صلة

)80,017,640()93,397,688(صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)6,913,698()12,806,667(التغيرات في املستحق من شركات زميلة

10,000,000-قروض ألجل مت احلصول عليها
-)1,000,000(قروض ألجل مسددة

42,000,00068,250,000تسهيات مرابحة مت احلصول عليها
)13,981,666()20,316,071(تسهيات مرابحة مدفوعة

)8,446,618()8,889,975(9توزيعات مدفوعة
)166,830(-شراء أسهم خزينة

1,632,552205,009احملصل من بيع أسهم خزينة
)6,780,841()8,994,998(أعباء متويل مدفوعة

42,165,356)8,375,159(صافي النقد )املستخدم في( / الناجت من األنشطة التمويلية
)8,635,976(296,259صافي الزيادة / )النقص( في النقد واألرصدة البنكية

60)32,540(أثر ترجمة عمات أجنبية
14,265,51122,901,427النقد واألرصدة البنكية في بداية السنة

814,529,23014,265,511النقد واألرصدة البنكية في نهاية السنة

شركة املباني ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية املجمع - للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2017

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 25 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املجمعة.
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11 التأسيس واألنشطة الرئيسية.
إن شــركة املبانــي ش.م.ك.ع. )"الشــركة األم"( هــي شــركة مســاهمة كويتيــة مؤسســة ومســجلة فــي الكويــت وتأسســت فــي ســنة 1964. 
تأسســت الشــركة وشــركاتها التابعــة )يشــار إليهــم مجتمعــني "باملجموعــة"( بغــرض تصنيــع وتركيــب املبانــي اجلاهــزة. بنــاًء علــى قــرار 
اجلمعيــة العموميــة غيــر العاديــة املنعقــدة بتاريــخ 2017/1/16 وحســبما هــو مســجل فــي الســجل التجــاري بتاريــخ 2017/2/2، مت 

تعديــل أغــراض الشــركة األم علــى النحــو التالــي:

إقامة املباني بالوحدات اجلاهزة والقيام باألعمال اإلنشائية اآلخرى وفي سبيل ذلك فإن للشركة:> 

أن تقيم املصانع واملعامل التي من شأنها حتقيق أغراضها. -

أن تقوم باملتاجره بجميع املواد والعدد واآلالت املرتبطة بطبيعة عملها. -

مباشرة أعمال املقاوالت اإلنشائية. -

اإلستثمار في عمليات اإلنشاء والتعمير واألسكان. -

إنشــاء املبانــي واألســواق واملعــارض التجاريــة واملخــازن واملســتودعات املختلفــة حلســابها وحلســاب الغيــر وبيعهــا وتأجيرهــا وإدارة > 
وصيانــة اململــوك للغيــر منهــا.

إستيراد وتصدير كافة األنواع من املواد والعدد واآلالت وغيرها مما يرتبط بطبيعة نشاطها.> 

متلــك وبيــع وشــراء العقــارات واألراضــي وتطويرهــا حلســاب الشــركة داخــل الكويــت وخارجهــا وكــذا إدارة أمــاك الغيــر وكل ذلــك > 
مبــا ال يخالــف األحــكام املنصــوص عليهــا فــي القوانــني القائمــه ومــا حظرتــه مــن اإلجتــار فــي قســائم الســكن اخلــاص علــى النحــو 

الــذي نصــت عليــه هــذه القوانــني.

متلك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات العقارية حلساب الشركة فقط في الكويت وخارجها.> 

إعــداد الدراســات وتقــدمي اإلستشــارات فــي املجــاالت العقاريــة بكافــة أنواعهــا علــى أن تتوافــر الشــروط املطلوبــة فــي مــن يــزاول > 
تقــدمي هــذه اخلدمــة.

متلك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية واملرافق الصحية وإيجارها واستئجارها.> 

القيــام بجميــع أعمــال الصيانــة املتعلقــة باملبانــي والعقــارات اململوكــة للشــركة وللغيــر مبــا فــي ذلــك القيــام باألشــغال احلديديــة > 
ــاغ  ــة واألصب ــام باألعمــال الصحي ــك القي ــة مبــا فــي ذل ــذ األعمــال املدني ــة، وتنفي ــام باألعمــال اخلاصــة بالصيان ــوم، والقي واألملني
وامليكانيكيــة والكهربائيــة واملصاعــد وأعمــال تكييــف الهــواء مبــا يشــمله ذلــك مــن متديــدات وقطــع غيــار، ومــا إلــى غيــر ذلــك مــن 

األعمــال التكميليــة للمبانــي واإلنشــاءات مبــا يكفــل احملافظــة علــى املبانــي وســامتها.

إدارة وتشــغيل وإســتثمار وإيجــار وإســتئجار الفنــادق والنــوادي واملوتيــات وبيــوت الضيافــة واإلســتراحات واملنتزهــات واحلدائــق > 
واملعــارض واملطاعــم والكافتريــات واملجمعــات الســكنية واملنتجعــات الســياحية والصحيــة واملشــروعات الترويحيــة والرياضيــة 
واحملــات، وذلــك علــى مختلــف الدرجــات واملســتويات شــامًا جميــع اخلدمــات األصليــة واملســاعدة واملرافــق امللحقــة بهــا وغيرهــا 

مــن اخلدمــات الازمــة لهــا.

تنظيم املعارض العقارية اخلاصة مبشاريع الشركة العقارية وذلك حسب األنظمة املعمول بها في الوزارة. > 

إقامة املزادات العقارية.> 

متلك األسواق التجارية واملجمعات السكنية وإدارتها.> 

إنشــاء وإدارة الصناديــق االســتثمارية العقاريــة فقــط دون غيــره مــن الصــور األخــرى ملباشــرة نشــاط توظيــف واســتثمار األمــوال > 
لصالــح الغيــر.

ــات >  ــل شــركات وجه ــن قب ــدار م ــة ت ــي محافــظ مالي ــق اســتثمارها ف ــدى الشــركة عــن طري ــرة ل ــة املتوف ــض املالي إســتغال الفوائ
متخصصــة.

املســاهمة املباشــرة لوضــع البنيــة األساســية للمناطــق واملشــاريع الســكنية والتجاريــة والصناعيــة بنظــام البنــاء والتشــغيل والتحويــل > 
.)BOT( وإدارة املرافــق العقاريــة بنظــام )BOT(

ويجــوز للشــركة أن متـــــــارس أعمــاال مشــابهة أو مكملــة أو الزمــة أو مرتبطــة بأغراضهـــا، ويكــون للشــركة مباشــرة األعمــال الســابق 
ذكرهــا فــي دولــة الكويــت وفــي اخلــارج بصفــة أصليــة أو بالوكالــة ويجــوز للشــركة أن تنشــئ فــروع لهــا داخــل دولــة الكويــت أو خارجهــا، 
ويجــوز لهــا أن تكــون لهــا مصلحــة أو تشــترك بــأي وجــه مــع الهيئــات التــي تــزاول أعمــاال شــبيهة بأعمالهــا أو التــي قــد تعاونهــا علــى 
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حتقيــق أغراضهــا فــي الكويــت، أو فــي اخلــارج ولهــا أن تنشــئ أو تشــارك أو تشــتري هــذه الهيئــات أو تلحقـــها بهــا.

إن الشركة األم مدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية.

إن الشــركة األم هــي شــركة زميلــة لشــركة الشــايع املتحــدة ذ.م.م وشــركة الــدرة الوطنيــة العقاريــة ش.م.ك.م. إن عنــوان الشــركة األم 
املســجل هــو ص.ب. 5132، الصفــاة 13052، الكويــت.

ــر 2018. وتخضــع  ــخ 7 فبراي ــة املجمعــة وفقــاً لقــرار مجلــس اإلدارة الصــادر بتاري ــات املالي ــى إصــدار هــذه البيان متــت املوافقــة عل
ملوافقــة املســاهمني األســهم فــي اجلمعيــة العموميــة الســنوية.

21 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة.
أسس اإلعداد

مت إعــداد هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة علــى أســاس مبــدأ التكلفــة التاريخيــة، باســتثناء قيــاس األدوات املاليــة املصنفــة كاســتثمارات 
فــي أوراق ماليــة متاحــة للبيــع والتــي تقــاس بالقيمــة العادلــة.

تعرض هذه البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة. 

لقــد مت إعــداد هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة والتفســيرات الصــادرة عــن جلنــة تفســيرات 
املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة ومبــا يتفــق مــع متطلبــات القــرار الــوزاري رقــم 18 لســنة 1990.

إن إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة يتطلــب مــن اإلدارة القيــام بتقديــرات وافتراضــات قــد تؤثــر 
علــى املبالــغ الــواردة فــي تلــك البيانــات املاليــة املجمعــة. حيــث قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن تلــك التقديــرات. كمــا يتطلــب ذلــك 
أيضــاً قيــام اإلدارة مبمارســة تقديرهــا فــي عمليــة تطبيــق السياســات احملاســبية للمجموعــة. إن املناطــق التــي تكــون فيهــا التقديــرات 
واالفتراضــات جوهريــة بالنســبة للبيانــات املاليــة أو تلــك التــي تتطلــب قــدرة أعلــى علــى اتخــاذ القــرارات، قــد مت اإلفصــاح عنهــا فــي 

إيضــاح 24.

إن السياســات احملاســبية املســتخدمة فــي إعــداد هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة تتفــق مــع تلــك املســتخدمة فــي الســنة الســابقة. لــم 
 ينتــج عــن التعديــات التــي أجريــت علــى املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة التــي يســري مفعولهــا علــى الفتــرة احملاســبية التــي تبــدأ فــي 

1 يناير 2017 أي أثر مادي في السياسات احملاسبية أو املركز أو األداء املالي للمجموعة.

معايير وتفسيرات صادرة ولكن لم يتم تطبيقها بعد

مت إصــدار املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة التاليــة ولكــن لــم يســر مفعولهــا بعــد ولــم يتــم تطبيقهــا مبكــًرا مــن قبــل املجموعــة. تعتــزم 
املجموعــة تطبيقهــا عندمــا تصبــح ســارية املفعــول.

املعيار الدولي للتقارير املالية 9 األدوات املالية:
يحــل املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 9 "األدوات املاليــة" محــل معيــار احملاســبة الدولــي 39 األدوات املاليــة: التحقــق والقيــاس ويســري 
علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2018. يؤثــر املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 9 فــي تصنيــف وقيــاس املوجــودات 
واملطلوبــات املاليــة وانخفــاض قيمــة املوجــودات املاليــة ومحاســبة التحــوط. إن األثــر األولــي فــي املجموعــة يتعلــق بتكويــن مخصــص 

للخســائر االئتمانيــة املســتقبلية مقابــل موجوداتهــا املاليــة وكذلــك مبتطلبــات بعــض اإلفصاحــات اإلضافيــة.

ــخ  ــك التاري ــاًرا مــن ذل ــي ويســجل اعتب ــر رجع ــر 2018 بأث ــاًرا مــن 1 يناي ــة 9 اعتب ــر املالي ــي للتقاري ــار الدول ســتطبق املجموعــة املعي
أي فــرق بــني القيمــة الدفتريــة الســابقة والقيمــة الدفتريــة كمــا فــي 1 ينايــر 2018 فــي األربــاح املرحلــة االفتتاحيــة. ولــن تعــدل 

املجموعــة الفتــرات الســابقة.

ــر جوهــري فــي  ــة 9 أث ــر املالي ــي للتقاري ــار الدول ــق املعي ــج عــن تطبي ــا، ال تتوقــع املجموعــة أن ينت ــى املعلومــات املتاحــة حالًي ــاًء عل بن
املجموعــة. يخضــع هــذا املعيــار لتغييــرات نظــًرا ألن املجموعــة بصــدد حتليــل أثــره وســتفصح عــن األثــر الفعلــي فــي املعلومــات املالیــة 

ــخ الســريان. ــاًرا مــن تاري ــار تطبيقــه اعتب ــة األولــى كمــا فــي 31 مــارس 2018 والتــي تتضمــن آث املرحلي

املعيار الدولي للتقارير املالية 15: "إيرادات ناجتة من عقود مبرمة مع عماء"

ــع  ــود م ــن العق ــرادات م ــم "15" "اإلي ــة رق ــر املالي ــي للتقاري ــار الدول ــو 2014 املعي ــي ماي ــة ف ــر احملاســبة الدولي ــس معايي أصــدر مجل
العمــاء" علــى أن يتــم تطبيقــه اعتبــاراً مــن 1 ينايــر 2018 مــع الســماح بالتطبيــق املبكــر. يحــدد املعیــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 15 
مبــادئ االعتــراف باإليــرادات الناجتــة مــن العقــود املبرمــة مــع العمــاء ويضــع منــوذج مكــون مــن خمــس خطــوات لذلــك. وفًقــا 
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للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 15 ســيتم االعتــراف باإليــرادات كبضائــع وســيتم حتويــل اخلدمــات فــي حــدود مقــدار حــق ناقــل 
امللكيــة فــي البضاعــة واخلدمــات وذلــك عنــد نقــل ملكيتهــا. كمــا يحــدد املعيــار مجموعــة شــاملة مــن متطلبــات االفصــاح فيمــا يتعلــق 

بطبيعــة وحجــم وتوقيــت االيــرادات وعــدم التأكــد مــن االيــرادات والتدفقــات النقديــة املقابلــة مــع العمــاء.

ــن خــال  ــي م ــر التراكم ــج األث ــا ســيطبق نه ــر 2018 كم ــن 1 يناي ــاًرا م ــة 15 اعتب ــر املالي ــي للتقاري ــار الدول ســتطبق املجموعــة املعي
تعديــل األربــاح املرحلــة بأثــر رجعــي فــي 1 ينايــر 2018.

ــر  ــرادات" أث ــة 15 "اإلي ــر املالي ــي للتقاري ــار الدول ــق املعي ــج عــن تطبي ــا، ال تتوقــع املجموعــة أن ينت ــى املعلومــات املتاحــة حالًي ــاًء عل بن
جوهــري فــي املجموعــة. يخضــع هــذا املعيــار لتغييــرات نظــًرا ألن املجموعــة بصــدد حتليــل أثــره وســتفصح عــن األثــر الفعلــي فــي 

املعلومــات املالیــة املرحليــة األولــى كمــا فــي 31 مــارس 2018 والتــي تتضمــن آثــار تطبيقــه اعتبــاًرا مــن تاريــخ الســريان.

املعيار الدولي للتقارير املالية 16: عقود اإليجار

يســري املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم "16" علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2019. ويســمح بالتطبيــق 
املبكــر لهــذا املعيــار، شــريطة تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم "15" فــي نفــس تاريــخ التطبيــق.

إن املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 16 ال يغيــر مــن طريقــة احملاســبة عــن عقــود التأجيــر بالنســبة للمؤجــر بشــكل جوهــري. كمــا يطالــب 
املســتأجر بتســجيل معظــم عقــود التأجيــر فــي بيــان املركــز املالــي كمطلوبــات عقــود إيجــار باإلضافــة إلــى املوجــودات اخلاضعــة حلــق 
االســتخدام. كمــا يجــب علــى املســتأجر تطبيــق منــوذج موحــد لكافــة عقــود التأجيــر احملققــة ويحــق لــه اختيــار عــدم تســجيل عقــود 
ــاح أو خســائر  ــراف بأرب ــة االعت ــإن طريق ــة". بشــكل عــام، ف ــر املوجــودات "منخفضــة القيم ــود تأجي ــرة األجــل" وعق ــر "قصي التأجي
عقــود اإليجــار املســجلة متاثــل الطريقــة احلاليــة للمحاســبة عــن عقــود التأجيــر التمويلــي بحيــث يتــم حتقــق الفوائــد ومصروفــات 

االســتهاك فــي بنــد مســتقل ضمــن بيــان الدخــل.

يجــب علــى املســتأجر تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 16 باســتخدام التطبيــق الكامــل بأثــر رجعــي أو التطبيــق املعــدل بأثــر 
رجعــي. وال تتوقــع املجموعــة القيــام بالتطبيــق املبكــر للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة "16" وتقــوم حاليــاً بتقييــم آثــار تطبيقــه.

إن املعاييــر اجلديــدة أو التعديــات األخــرى علــى املعاييــر احلاليــة ليــس مــن املتوقــع أن يكــون لهــا أثــر مــادي فــي البيانــات املاليــة 
ــة للمجموعــة. املجمع

أساس التجميع

يتــم اســتخدام طريقــة احليــازة احملاســبية الحتســاب عمليــات اندمــاج األعمــال كمــا فــي تاريــخ الشــراء، وهــو التاريــخ الــذي يتــم فيــه 
انتقــال الســيطرة إلــى املجموعــة. تُســيطر املجموعــة علــى الشــركة املســتثمر بهــا فقــط إذا كان لــدى املجموعــة:

الســلطة علــى الشــركة املســتثمر بهــا )علــى ســبيل املثــال: احلقــوق القائمــة التــي تتيــح لهــا قدرتهــا احلاليــة علــى توجيــه أنشــطة > 
الشــركة املســتثمر بهــا(؛

التعرض للعائدات املتغيرة أو امتاك حقوق بها نتيجة مشاركتها في الشركة املستثمر بها، و> 

قدرة املجموعة على استخدام سلطتها على الشركة املستثمر بها للتأثير على مبلغ العائدات. > 

عندمــا تكــون حصــة املجموعــة فــي الشــركة املســتثمر بهــا أقــل مــن أغلبيــة حقــوق التصويــت أو حقــوق مماثلــة للشــركة املســتثمر بهــا، 
فــإن املجموعــة تراعــي كافــة احلقائــق والظــروف عنــد تقييــم ســيطرتها علــى الشــركة املســتثمر بهــا مــن عدمــه، مبــا فــي ذلــك:

الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حق التصويت اآلخرين في الشركة املستثمر بها؛> 

احلقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية اآلخرى؛> 

حقوق تصويت املجموعة وحقوق التصويت احملتملة؛ > 

لقــد مت إدراج البيانــات املاليــة للشــركات التابعــة ضمــن البيانــات املاليــة املجمعــة علــى أســاس كل بنــد علــى حــدة اعتبــاراً مــن التاريــخ 
الــذي انتقلــت فيــه الســيطرة إلــى الشــركة األم وحتــى تاريــخ انتهــاء هـــذه الســيطرة.

يتــم إظهــار احلقــوق غيــر املســيطرة فــي الشــركة املقتنــاة بنســبة حصــة احلقــوق غيــر املســيطرة فــي املبالــغ املدرجــة لصافــي املوجودات 
احملــددة للشــركة املقتنــاة فــي تاريــخ االقتنــاء وبحصــة احلقــوق غيــر املســيطرة مــن التغيــرات فــي حقــوق امللكيــة مــن تاريــخ الدمــج. 
إن مجمــوع الدخــل الشــامل يتــم توزيعــه علــى احلقــوق غيــر املســيطرة حتــى لــو نتــج عــن ذلــك أن يكــون لــدى احلقــوق غيــر املســيطرة 
رصيــد عجــز. إن التغيــرات فــي حصــص ملكيــة املجموعــة فــي الشــركة التابعــة والتــي ال ينتــج عنهــا فقــد الســيطرة يتــم احملاســبة 
عنهــا كمعامــات حقــوق امللكيــة. يتــم تعديــل القيــم الدفتريــة للحقــوق املســيطرة وغيــر املســيطرة وذلــك لتعكــس التغيــرات فــي حصتهــا 
فــي الشــركة التابعــة ويتــم إدراج أي فــرق بــني القيمــة التــي مت فيهــا تعديــل احلقــوق غيــر املســيطرة والقيمــة العادلــة للمبلــغ املدفــوع 
أو املســتلم مباشــرة فــي حقــوق امللكيــة وتكــون متاحــة ملســاهمي الشــركة األم. يتــم إظهــار احلقــوق غيــر املســيطرة فــي بنــد مســتقل 
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فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع وبيــان الدخــل املجمــع. يتــم إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة باســتخدام سياســات محاســبية موحــدة 
للمعامــات املتشــابهة واألحــداث األخــرى التــي تتــم فــي نفــس الظــروف بنــاًء علــى آخــر بيانــات ماليــة للشــركات التابعــة. يتــم عنــد 
ــة بالكامــل بــني شــركات املجموعــة. فــي حــال  ــف والتوزيعــات املتبادل ــرادات واملصاري ــع اســتبعاد األرصــدة واملعامــات واإلي التجمي
فقــدت الشــركة األم الســيطرة علــى الشــركة التابعــة، يتــم حــذف املوجــودات )مبــا فيهــا الشــهرة( ومطلوبــات الشــركة التابعــة بقيمهــا 
الدفتريــة فــي تاريــخ فقــدان تلــك الســيطرة وكذلــك يتــم حــذف احلقــوق غيــر املســيطرة. يتــم إدراج أي اســتثمار محتفــظ بــه بالقيمــة 
العادلــة فــي تاريــخ فقــد الســيطرة. يتــم حتويــل أيــة فــروق ناجتــة مــع املبالــغ املدرجــة مباشــرًة ســابقاً فــي حقــوق امللكيــة إلــى بيــان 

الدخــل املجمــع.

ممتلكات ومعدات       

تُســجل املمتلــكات واملعــدات بالتكلفــة ناقصــاً االســتهاك املتراكــم وأي خســائر نتيجــة انخفــاض القيمــة، وتشــتمل التكلفــة علــى 
ســعر الشــراء والتكاليــف األخــرى املباشــرة املتكبــدة حتــى يصــل األصــل إلــى حالتــه احلاضــرة ويصبــح صالــح لاســتخدام، يتــم 
احتســاب االســتهاك علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة املقــّدرة لــكل مــن هــذه املوجــودات باســتخدام طريقــة القســط الثابــت، يتــم حتميــل 
مبالــغ الصيانــة والتصليــح واالســتبداالت والتحســينات البســيطة كمصاريــف عنــد تكبدهــا أمــا االســتبداالت والتحســينات األساســية 

للموجــودات فيتــم رســملتها، تــدرج األربــاح أو اخلســائر الناجتــة عــن اســتبعاد أو بيــع املوجــودات فــي بيــان الدخــل املجمــع.

عقارات استثمارية

تقــاس العقــارات االســتثمارية، وهــي تلــك العقــارات احملتفــظ بهــا بهــدف اكتســاب إيجــارات و/أو ألغــراض زيــادة رأس املــال، مبدئيــاً 
ــة. ميثــل هــذا العقــار االســتثماري أرض ملــك حــر مســجلة بالتكلفــة ويعتبــر أن لديهــا عمــر  بالتكلفــة مبــا فــي ذلــك تكاليــف املعامل

إنتاجــي غيــر محــدد، وبالتالــي فهــي ال تخضــع لاســتهاك.

الحقــاً لتاريــخ االعتــراف األولــي، يتــم قيــاس االســتثمارات العقاريــة بالتكلفــة ناقصــاً اخلســائر الناجتــة عــن انخفــاض القيمــة. يتــم 
بتاريــخ كل بيــان مركــز مالــي مراجعــة املبالــغ املســجلة علــى أســاس فــردي لتقييــم مــا إذا كانــت مســجلة بأكثــر مــن مبالغهــا القابلــة 
لاســترداد. يتــم احتســاب مخصصــات خلســائر انخفــاض القيمــة، إن وجــدت، حينمــا تتجــاوز القيــم املســجلة مبالغهــا القابلــة 

لاســترداد.

ال يتــم االعتــراف بالعقــار االســتثماري عنــد البيــع أو حينمــا يتــم ســحب االنتفــاع بــه بشــكل دائــم وال يتوقــع حتقيــق منافــع اقتصاديــة 
مســتقبلية مــن جــراء اســتخدامه. أي ربــح أو خســارة ناجتــة عــن عــدم االعتــراف بالعقــار )يحتســب املبلــغ علــى أنــه الفــرق بــني صافــي 

متحصــات البيــع والقيمــة املســجلة لألصــل( يتــم تضمينــه فــي الربــح أو اخلســارة فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا اســتبعاد العقــار.

استثمارات في شركات زميلة       

إن الشــركات الزميلــة هــي تلــك الشــركات التــي يكــون للمجموعــة فيهــا تأثيــر جوهــري، وهــي ليســت شــركة تابعــة أو حصــة فــي مشــروع 
مشــترك. إن التأثيــر اجلوهــري هــو حــق املشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات املتعلّقــة بالسياســات املاليــة والتشــغيلية ولكــن ليــس املشــاركة 

فــي الســيطرة الكليــة أو املشــتركة علــى هــذه السياســات. 

مت إدراج النتائــج واملوجــودات واملطلوبــات اخلاصــة بالشــركات الزميلــة ضمــن هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة باســتخدام طريقــة 
احتســاب حقــوق امللكيــة احملاســبية، إال إذا مت تصنيــف االســتثمار كمحتفــظ بــه بغــرض البيــع وفــي هــذه احلالــة يتــم احملاســبة عنــه 
وفقــاً للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة 5 - "املوجــودات غيــر املتداولــة احملتفــظ بهــا برســم البيــع والعمليــات املتوقفــة". ووفقــاً 
لطريقــة حقــوق امللكيــة، تــدرج االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع بالتكلفــة املعّدلــة بتغيــرات مــا بعــد 
احليــازة فــي حصــة املجموعــة مــن صافــي موجــودات الشــركة الزميلــة ناقصــاً أي انخفــاض فــي قيمتهــا الدفتريــة. ال يتم إدراج خســائر 
أي شــركة زميلــة تزيــد عــن حصــة املجموعــة فــي ملكيــة هــذه الشــركة الزميلــة )التــي تتضمــن أي حصــة ملكيــة طويلــة األجــل تشــكل 
بصــورة جوهريــة جــزء مــن صافــي اســتثمار املجموعــة فــي الشــركة الزميلــة(، إال إذا تكبــدت املجموعــة التــزام قانونــي أو اســتداللي 

أو قامــت بســداد دفعــات نيابــة عــن الشــركة الزميلــة.

عنــد دخــول املجموعــة فــي معامــات مــع شــركة زميلــة لهــا، يتــم حــذف األربــاح أو اخلســائر إلــى مقــدار قيمــة حصــة املجموعــة فــي 
هــذه الشــركة الزميلــة.

انخفاض قيمة املوجودات غير املالية 

تقــوم املجموعــة بتاريــخ كل بيــان مركــز مالــي مبراجعــة املبالــغ املســجلة ألصولهــا غيــر املاليــة لتحــدد مــا إذا كان هنــاك أي دليــل علــى 
وجــود انخفــاض قيمــة هــذه األصــول. فــإذا مــا ظهــر مثــل ذلــك الدليــل، يتــم حتديــد املبلــغ املقــّدر املمكــن اســترداده لهــذا األصــل حتــى 
ميكــن حتديــد مقــدار خســارة انخفــاض القيمــة )إن وجــدت(. وإذا لــم يكــن باإلمــكان تقديــر املبلــغ املمكــن اســترداده ألصــل فــردي، 
تقــوم املجموعــة بتقديــر القيمــة االســتردادية لوحــدة توليــد النقــد التــي ينتمــي إليهــا هــذا األصــل. حينمــا ميكــن حتديــد أســاس معقــول 
وثابــت للتوزيــع، تــوزع املوجــودات املشــتركة أيضــاً علــى وحــدات فرديــة لتوليــد النقــد أو يتــم توزيعهــا علــى أصغــر مجموعــة مــن وحــدات 
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توليــد النقــد والتــي ميكــن أن يحــدد لهــا أســاس معقــول وثابــت للتوزيــع.

إن القيمــة االســتردادية هــي القيمــة العادلــة ناقصــاً التكاليــف الازمــة للبيــع أو القيمــة املســتخدمة، أيهمــا أعلــى. عنــد حتديــد 
القيمــة املســتخدمة، يتــم خصــم التدفقــات املســتقبلية املقــّدرة علــى قيمتهــا احلاليــة باســتخدام معــّدل اخلصــم الــذي يعكــس تقييــم 

السوق احلالي للقيمة الزمنية لألموال واملخاطر املتعلّقة باألصل الذي لم يتم تعديل تقديرات تدفقاته النقدية املستقبلية. 
فــي حــال تقديــر القيمــة االســتردادية لألصــل )وحــدة توليــد النقــد( بأقــل مــن قيمتــه الدفتريــة، يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل 
)وحــدة توليــد النقــد( إلــى مقــدار قيمتــه االســتردادية. يتــم االعتــراف بخســارة االنخفــاض فــي القيمــة مباشــرة فــي بيــان الدخــل 
املجمــع، إال إذا مت إدراج هــذا األصــل مببلــغ إعــادة التقييــم، وفــي هــذه احلالــة يتــم احملاســبة عــن خســارة انخفــاض القيمــة كانخفــاض 

نــاجت عــن إعــادة التقييــم.

فــي حالــة مت عكــس خســارة انخفــاض القيمــة الحقــاً، يتــم زيــادة القيمــة املســجلة لألصــل )وحــدة توليــد النقــد( إلــى مقــدار التقديــر 
املعــدل لقيمتــه االســتردادية بحيــث أال تتجــاوز القيمــة املســجلة الزائــدة تلــك القيمــة املســجلة التــي كان ســيتم حتديدهــا فــي حــال 
عــدم االعتــراف بــأي خســارة نتيجــة انخفــاض قيمــة األصــل )وحــدة توليــد النقــد( فــي الســنوات الســابقة. يتــم االعتــراف بعكــس 
خســارة انخفــاض القيمــة فــي بيــان الدخــل املجمــع مباشــرة، إال إذا مت إدراج هــذا األصــل مببلــغ إعــادة التقييــم، وفــي هــذه احلالــة 

يعالــج عكــس خســارة انخفــاض القيمــة محاســبياً كزيــادة ناجتــة عــن إعــادة التقييــم.

املوجودات واملطلوبات املالية

التصنيف

وفقــا ملعيــار احملاســبة الدولــي رقــم 39، تقــوم املجموعــة بتصنيــف موجوداتهــا املاليــة كـــ "بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل" 
و"قــروض ومدينــون" و"االســتثمارات فــي أوراق ماليــة متاحــة للبيــع"، ومطلوباتهــا املاليــة كـــ "غيــر تلــك املصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن 

خــال بيــان الدخــل".

التحقق وعدم التحقق

يتحقــق األصــل املالــي أو االلتــزام املالــي عندمــا تصبــح املجموعــة طرفــاً فــي األحــكام التعاقديــة لــألداة املاليــة. كما ال يتحقــق أصل مالي 
)بالكامــل أو جــزء منــه( عندمــا تنتهــي احلقــوق التعاقديــة فــي اســتام التدفقــات النقديــة مــن األصــل املالــي أو عندمــا تقــوم املجموعــة 
بتحويــل كافــة مخاطــر ومزايــا امللكيــة أو عندمــا ال تقــوم املجموعــة بتحويــل كافــة مخاطــر ومزايــا امللكيــة وال حتتفــظ بالســيطرة علــى 

األصــل املالــي. ال يتحقــق االلتــزام املالــي عندمــا يتــم الوفــاء بااللتــزام احملــدد بالعقــد أو عنــد إلغــاؤه أو انتهــاء صاحيتــه. 

يتــم تســجيل كافــة عمليــات الشــراء والبيــع التــي تتــم بالشــروط االعتياديــة للموجــودات املاليــة باســتخدام طريقــة تاريــخ املتاجــرة. 
إن املشــتريات أو املبيعــات االعتياديــة هــي عمليــات شــراء أو بيــع موجــودات ماليــة تتطلــب تســليم املوجــودات خــال فتــرة زمنيــة يتــم 

حتديدهــا عامــة وفقــاً للقوانــني أو األعــراف املتعامــل بهــا فــي األســواق. 

القياس

ــاألدوات  ــة املتعلقــة ب ــف املعامل ــا تكالي ــاً إليه ــة مضاف ــة بالقيمــة العادل ــات املالي ــة واملطلوب ــع املوجــودات املالي ــاً إدراج جمي ــم مبدئي يت
املاليــة التــي ال يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل. يتــم إدراج تكاليــف املعاملــة املتعلقــة باملوجــودات املاليــة املصنفــة 

كاســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل فــي بيــان الدخــل املجمــع.

قروض ومدينون
إن القــروض واملدينــون ليســت مــن مشــتقات املوجــودات املاليــة ذات اســتحقاق ثابــت أو محــدد وهــي غيــر مســعرة فــي ســوق نشــط، 

ويتــم قياســها وإدراجهــا الحقــاً بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي.

متاحة للبيع
إن االســتثمارات املتاحــة للبيــع ليســت مــن مشــتقات املوجــودات املاليــة، وهــي غيــر متضمنــة فــي أي مــن التصنيفــات املشــار إليهــا 
أعــاه والتــي يتــم اقتناؤهــا بصــورة رئيســية لاحتفــاظ بهــا لفتــرة غيــر محــددة مــن الزمــن والتــي ميكــن بيعهــا فــي حــال وجــود حاجــة 
إلــى ســيولة أو عنــد تغيــر معــدالت الفائــدة أو أســعار األســهم. يتــم الحقــاً إعــادة قياســها وإدراجهــا بالقيمــة العادلــة. يتــم إدراج األربــاح 
أو اخلســائر الناجتــة فــي حقــوق امللكيــة. فــي حالــة بيــع أو انخفــاض قيمــة املوجــودات "املتاحــة للبيــع"، فإنــه يتــم حتويــل تغييــرات القيــم 
العادلــة املتراكمــة فــي بيــان الدخــل الشــامل املجمــع إلــى بيــان الدخــل املجمــع كأربــاح أو خســائر. يتــم إدراج املوجــودات املاليــة التــي 

يتعــذر حتديــد قيمتهــا العادلــة بصــورة يعتمــد عليهــا بالتكلفــة ناقصــاً االنخفــاض فــي القيمــة، إن وجــدت.

املطلوبات املالية
تدرج املطلوبات املالية "غير تلك املصنفة بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل" بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
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القيم العادلة 

إن القيمــة العادلــة لــألدوات املاليــة هــي القيمــة التــي يســتبدل بهــا األصــل أو تســوى بهــا املطلوبــات بــني أطــراف مشــاركة فــي الســوق 
بنــاًء علــى أســس متكافئــة كمــا فــي تاريــخ القيــاس. تتحــدد القيــم العادلــة لــألدوات املاليــة املســعرة بنــاًء علــى أســعار آخــر أوامــر شــراء 
معلنــة. إذا كانــت األداة املاليــة متداولــة فــي ســوق غيــر نشــط أو إذا كانــت األداة املاليــة غيــر نشــطة أو غيــر مســعرة، تشــتق القيمــة 
ــة املخصومــة أو أي وســائل  ــى أســاس جتــاري بحــت أو مــن خــال حتليــل التدفقــات النقدي ــة مــن أحــدث معامــات متــت عل العادل
تقييــم فنيــة أخــرى يســتخدمها املشــاركون فــي الســوق بصــورة عامــة أو يتــم حتديــد قيمتهــا العادلــة بالرجــوع إلــى القيمــة الســوقية 

ألدوات مماثلــة. 

يتــم تقديــر القيمــة العادلــة لــألدوات املاليــة املدرجــة بالتكلفــة املطفــأة مــن خــال خصــم التدفقــات النقديــة التعاقديــة املســتقبلية 
ــة. بأســعار الفائــدة احلاليــة فــي الســوق ألدوات ماليــة مماثل

التكلفة املطفأة

يتــم احتســابها باســتخدام معــدل الفائــدة الفعليــة ناقــص أي مخصصــات لانخفــاض فــي القيمــة.  وتأخــذ هــذه الطريقــة فــي االعتبــار 
أي قســط أو خصــم عنــد االقتنــاء وتشــمل تكاليــف ورســوم املعامــات التــي هــي جــزء ال يتجــزأ مــن ســعر الفائــدة الفعلــي.

تكاليف االقتراض

إن تكلفــة االقتــراض املرتبطــة بشــكل مباشــر بحيــازة، بنــاء أو تصنيــع املوجــودات املؤهلــة، وهــي تلــك املوجــودات التــي تســتغرق عمليــة 
جتهيزهــا لتصبــح صاحلــة لاســتخدام أو البيــع وقتــا طويــا، يتــم إضافتهــا إلــى تكلفــة هــذه املوجــودات إلــى أن تصبــح هــذه املوجــودات 
صاحلــة لاســتخدام أو البيــع. تــدرج كافــة تكاليــف االقتــراض األخــرى فــي بيــان الدخــل املجمــع فــي الســنة التــي تتكبــد فيهــا تلــك 

التكاليف.

أسهم خزينة

ــل الشــركة األم  ــاً مت إعــادة شــرائها مــن قب ــي مت إصدارهــا، والحق ــا الت ــة له ــة فــي أســهم الشــركة األم اململوك ــل أســهم اخلزين تتمث
ولــم يتــم إعــادة إصدارهــا أو إلغاؤهــا بعــد. تتــم احملاســبة عــن أســهم اخلزينــة باســتخدام طريقــة التكلفــة. مبوجــب تلــك الطريقــة 
فــإن متوســط التكلفــة املرجــح لألســهم املعــاد شــراؤها يظهــر فــي حســاب معاكــس حلقــوق امللكيــة. عندمــا يتــم إعــادة إصــدار أســهم 
اخلزينــة، تقّيــد األربــاح فــي حســاب مســتقل ضمــن حقــوق امللكيــة )احتياطــي أســهم اخلزينــة(، وهــي غيــر قابلــة للتوزيــع. فــي حالــة 
وجــود خســائر متحققــة يتــم إدراجهــا فــي نفــس احلســاب إلــى احلــد الــذي يغطــي الرصيــد الدائــن فــي ذلــك احلســاب. تــدرج أي 
خســائر زائــدة فــي األربــاح احملتفــظ بهــا ثــم تنقــل إلــى االحتياطيــات. ويتــم اســتخدام األربــاح احملققــة الحقــاً مــن بيــع أســهم اخلزينــة 
أوالً لتخفيــض أي خســائر مســجلة مســبقاً فــي حســاب االحتياطيــات واألربــاح احملتفــظ بهــا واألربــاح مــن بيــع أســهم اخلزينــة. ال يتــم 
توزيــع أربــاح نقديــة عــن تلــك األســهم. إن إصــدار أســهم منحــة ســوف يــؤدي إلــى زيــادة عــدد أســهم اخلزينــة بشــكل تناســبي وكذلــك 

تخفيــض متوســط التكلفــة للســهم دون أن يؤثــر علــى التكلفــة اإلجماليــة ألســهم اخلزينــة.

مخصصات

ــي أو اســتداللي( نتيجــة حلــدث ســابق يكــون مــن  ــي )قانون ــزام حال ــى املجموعــة الت ــا يكــون عل ــراف باملخصصــات عندم ــم االعت يت
ــغ  ــغ االلتــزام. إن املبل املرجــح معــه أن يتطلــب ذلــك مــن املجموعــة ســداد هــذا االلتــزام، مــع إمكانيــة إجــراء تقديــر موثــوق فيــه ملبل
احملقــق كمخصــص ميثــل أفضــل تقديــر للمبلــغ الــازم لســداد االلتــزام احلالــي بتاريــخ بيــان املركــز املالــي مــع األخــذ فــي االعتبــار 
ــزام  ــّدرة لســداد االلت ــة املق ــات النقدي ــاس مخصــص باســتخدام التدفق ــم قي ــا يت ــزام. حينم ــذا االلت ــة له املخاطــر والشــكوك املازم
احلالــي، فــإن القيمــة الدفتريــة لــه متثــل القيمــة احلاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة. حينمــا يكــون مــن املتوّقــع اســترداد بعــض أو كافــة 
املنافــع االقتصاديــة الازمــة لســداد مخصــص مــن طــرف ثالــث، يتــم االعتــراف مببلــغ الديــن املســتحق كأصــل وذلــك فــي حــال التأكــد 

التــام مــن اســترداد املبلــغ وحتديــد قيمتــه مبوثوقيــة.

مخصص مكافأة نهاية خدمة املوظفني

يتــم تكويــن مخصــص ملكافــأة نهايــة خدمــة املوظفــني التــي تســتحق الســداد عنــد إمتــام فتــرة اخلدمــة. يتــم احتســاب املخصــص وفقــاً 
لقانــون العمــل الكويتــي علــى أســاس رواتــب املوظفــني ومــدد اخلدمــة املتجمعــة أو علــى أســاس شــروط التعاقــد حينمــا توفــر تلــك 
العقــود مزايــا إضافيــة. يتــم حتديــد املخصــص غيــر املمــول كالتــزام قــد ينتــج فيمــا لــو مت إنهــاء خدمــات املوظفــني بتاريــخ بيــان املركــز 

املالــي علــى أســاس أن هــذا االحتســاب ميثــل أساســاً تقريبيــاً يعتمــد عليــه لتحديــد القيمــة احلاليــة لالتــزام النهائــي.

النقد واألرصدة البنكية

يتم تصنيف النقد في الصندوق وأرصدة احلسابات اجلارية لدى البنوك كنقد ونقد معادل في بيان التدفقات النقدية املجمع. 



شركة املباني ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة - السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2017

54

االعتراف باإليرادات

إيرادات اخلدمات وأتعاب الترتيبات
يتــم االعتــراف باإليــرادات مــن اخلدمــات واألتعــاب إلــى احلــد الــذي يحتمــل معــه أن تتدفــق منافــع اقتصاديــة للمجموعــة وميكــن 
قيــاس اإليــرادات بشــكل موثــوق بــه. يتــم االعتــراف باإليــرادات مــن اخلدمــات عنــد تقــدمي اخلدمــة. يتــم االعتــراف بأتعــاب الترتیبــات 

عندمــا يثبــت احلــق فــي اســتام الدفعــات.

إيرادات توزيعات األرباح
يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات حينما يثبت حق املساهم في استام الدفعات.

إيرادات فوائد
يتم االعتراف بإيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية بالرجوع إلى املبلغ األصلي القائم ومعّدل الفائدة املطبق. 

عقود اإليجار

املجموعة كمؤجر
يتم االعتراف بإيرادات اإليجار من عقود اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

املجموعة كمستأجر
يتــم تســجيل دفعــات اإليجــار مــن عقــود اإليجــار التشــغيلي علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدي فتــرة اإليجــار، إال عندمــا يكــون 
ــم تســجيل  ــن األصــل املســتأجر. ويت ــة م ــع االقتصادي ــه املناف ــذي اســتهلكت في ــت ال ــا للوق ــر متثي ــي آخــر أكث ــاك أســاس نظام هن
اإليجــارات احملتملــة مبوجــب التأجيــر التشــغيلي كمصــروف فــي الفتــرة التــي تتكبــد فيهــا. فــي حــال اســتام حوافــز إيجــار للدخــول 
ــز كنقــص فــي مصــروف  ــة مــن احلواف ــدة الكلي ــم تســجيل الفائ ــزام. ويت ــز كالت ــم حتقــق هــذه احلواف ــر تشــغيلي يت ــود تأجي فــي عق
اإليجــار علــى أســاس القســط الثابــت، إال عندمــا يكــون هنــاك أســاس نظامــي آخــر أكثــر متثيــا للوقــت الــذي اســتهلكت فيــه املنافــع 

االقتصاديــة مــن األصــل املســتأجر.

العمالت األجنبية

يتــم حتويــل املعامــات بالعمــات األجنبيــة إلــى الدينــار الكويتــي وفقــاً لألســعار الســائدة بتاريــخ املعاملــة. يتــم إعــادة حتويــل املوجودات 
واملطلوبــات النقديــة بالعمــات األجنبيــة إلــى الدينــار الكويتــي وفقــاً للمعــّدالت الســائدة بتاريــخ بيــان املركــز املالــي. تؤخــذ الفروقــات 
الناجتــة عــن التحويــل إلــى بيــان الدخــل املجمــع. يتــم تســجيل فــروق التمويــل للبنــود غيــر النقديــة، مثــل األســهم املصنفــة كموجــودات 

ماليــة متاحــة للبيــع فــي احتياطــي القيمــة العادلــة لاســتثمارات ضمــن حقــوق امللكيــة.

يتــم ترجمــة بيــان الدخــل للعمليــات األجنبيــة إلــى عملــة الشــركة األم الرئيســية وفقــاً ملتوســط ســعر الصــرف للســنة ويتــم ترجمــة 
بيانــات املراكــز املاليــة لهــذه الشــركات بســعر الصــرف الســائد فــي نهايــة الســنة وتؤخــذ فــروق صــرف العمــات األجنبيــة التــي تنشــأ 
مــن ترجمــة صافــي االســتثمار فــي شــركات أجنبيــة )تتضمــن الشــهرة واألرصــدة طويلــة األجــل وتعديــات القيمــة العادلــة الناجتــة 
مــن عمليــة دمــج األعمــال( إلــى بيــان الدخــل الشــامل املجمــع. عنــد بيــع شــركة أجنبيــة يتــم االعتــراف ضمــن ربــح أو خســارة البيــع 

بتلــك الفــروق فــي بيــان الدخــل املجمــع.

املقاصة

يتــم معادلــة املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة حينمــا يكــون للمجموعــة حــق قانونــي ملــزم بإجــراء تلــك املعادلــة وتنــوي الســداد إمــا 
علــى أســاس الصافــي أو أن يتــم االعتــراف باألصــل وســداد االلتــزام فــي الوقــت ذاتــه.

توزيعات 

يتــم االعتــراف بالتوزيعــات ملســاهمي املجموعــة كمطلوبــات فــي البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا اعتمــاد 
هــذه التوزيعــات مــن قبــل مســاهمي املجموعــة والســلطة الرقابيــة. 

ضريبة دعم العمالة الوطنية 

حتتســب املجموعــة ضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة وفقــاً للقانــون رقــم 19 لعــام 2000 ومتطلبــات قــرارات وزارة املاليــة رقــم 24 لعــام 
ــح الســنة  ــن رب ــة م ــاح النقدي ــات األرب ــون، مت خصــم توزيع ــاً للقان ــة للســنة. وفق ــح اخلاضــع للضريب ــن الرب 2006 بنســبة 2.5 % م

للشــركات املدرجــة التــي تخضــع لضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة.
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مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

حتتســب املجموعــة حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي بنســبة 1 % وفقــاً للحســاب املعــدل اســتناداً إلــى قــرار أعضــاء مجلــس 
إدارة املؤسســة الــذي ينــص علــى أنــه يجــب اســتبعاد مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة والتحويــل إلــى اإلحتياطــي القانونــي مــن ربــح 

الســنة عنــد حتديــد املخصــص.

الزكاة

يتــم احتســاب مخصــص الــزكاة بنســبة 1% مــن ربــح البنــك وفقــاً للقانــون رقــم 46 لعــام 2006 ووفقــاً لقــرار وزارة املاليــة رقــم 58 لعــام 
2007 وتســري ابتــداء مــن 10 ديســمبر 2007.

املطلوبات احملتملة 

ال يتــم إدراج املطلوبــات احملتملــة فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع بــل يتــم اإلفصــاح عنهــا مــا لــم يكــن احتمــال حتقيــق تدفــق نقــدي 
للمــوارد أمــراً مســتبعداً.  ــا يتــم إدراج املوجــودات احملتملــة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة بــل يتــم اإلفصــاح عنهــا عندمــا يكــون احتمــال 

حتقيــق منافــع اقتصاديــة مرجحــاً. 
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31 ممتلكات ومعدات.
تركيبات ومعدات مكتبية 

أعمال رأسمالية قيد أدوات وسياراتوبيوت جاهزة
املجموعالتنفيذ

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي
التكلفـة

5,139,840326,4932,0155,468,348في 1 يناير 2016
480,2791,159,710 647,47331,958إضافات

)218,808(-)23,310()195,498(استبعادات
5,591,815335,141482,2946,409,250في 31 ديسمبر 2016

1,336,62412,767380,6931,730,084إضافات
-)111,289(-111,289حتويات

)121,095(-)26,696()94,399(مشطوبات
6,945,329321,212751,6988,018,239في 31 ديسمبر 2017

االستهالك املتراكـم
3,453,483-3,268,713184,770في 1 يناير 2016

625,024-563,04361,981احملّمل للسنة
)218,265(-)23,310()194,955(استبعادات

3,860,242-3,636,801223,441في 31 ديسمبر 2016
747,353-691,59155,762احملّمل للسنة

)121,095(-)26,696()94,399(مشطوبات
4,486,500-4,233,993252,507في 31 ديسمبر 2017

القيمة الدفترية
2,711,33668,705751,6983,531,739في 31 ديسمبر 2017
1,955,014111,700482,2942,549,008في 31 ديسمبر 2016

%33.33-%20%20 - %33.33معّدالت االستهاك السنوي

41 عقارات استثمارية.

20172016

دينار كويتيدينار كويتيالتكلفـة
التكلفـة

684,947,936592,102,542في بداية السنة
98,228,22391,412,355إضافات

1,433,039)1,480,568(ترجمة عمات أجنبية
 781,695,591 684,947,936

االستهالك املتراكـم
44,659,92337,660,864في بداية السنة

6,999,0596,999,059احملّمل للسنة
51,658,98244,659,923

730,036,609640,288,013القيمة الدفترية
%3.33-%2%3.33-%2معّدالت االستهاك السنوي

تتضمن العقارات االستثماري ما يلي:
دينار كويتي

20172016
320,168,874304,115,044مجمع األفينيوز بالكويت

11,606,61034,765,033عقارات أخرى في الكويت
218,492,712126,181,682عقارات قيد التطوير بالكويت

179,768,413175,226,254عقارات قيد التطوير بالسعودية
730,036,609640,288,013
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إن اإلضافات على العقارات االستثمارية تشتمل على ما يلي:

تكلفــة مببلــغ 6,022,726 دينــار كويتــي )31 ديســمبر 2016: 18,756,476 دينــار كويتــي( متكبــدة فــي حيــازة وتطويــر مشــروعات > 
عقاريــة فــي "اململكــة العربيــة الســعودية". ويشــمل هــذا املبلــغ تكاليــف اقتــراض تبلــغ 2,863,537 دينــار كويتــي )31 ديســمبر 2016: 
2,530,122 دينــار كويتــي( مت رســملتها خــال الســنة مبعــدل رســملة نســبته 3.25% إلــى3.75%. لــم يتــم حتميــل أي اســتهاكات 

حيــث أن العقــار حتــت االنشــاء.

ــة >  ــة املرحل ــرات عقاري ــاء وتطوي ــدة فــي بن ــي( متكب ــار كويت ــي )31 ديســمبر 2016: 98,533 دين ــار كويت ــغ 226,118 دين تكلفــة مببل
ــة مــن مجمــع األفينيــوز. األولــى والثانيــة والثالث

تكلفــة مببلــغ 89,788,142, دينــار كويتــي )31 ديســمبر 2016: 67,228,596 دينــار كويتــي( متكبــدة فــي بنــاء املرحلــة الرابعــة مــن > 
مجمــع األفينيــوز. ويتضمــن هــذا املبلــغ تكاليــف اقتــراض تبلــغ 5,796,366 دينــار كويتــي )31 ديســمبر 2016: 2,892,707 دينــار 
كويتــي( مت رســملتها خــال الســنة مبعــدل رســملة نســبته 3.25% إلــى 3.75%. لــم يتــم حتميــل أي اســتهاكات حيــث أن العقــار 

حتــت االنشــاء.

تكلفــة مببلــغ 2,191,236 دينــار كويتــي )2016: 5,328,750 دينــار كويتــي( متكبــدة فــي حيــازة وتطويــر عقــارات فــي منطقــة > 
الفنطــاس. ال يوجــد اســتهاك محمــل كعقــار حتــت التطويــر.

قامت اإلدارة بتقدير العمر اإلنتاجي االقتصادي ملجمع األفنيوز بنحو 50 سنة.

مت تقديــر القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية بتاريــخ بيــان املركــز املالــي مــن قبــل مقّيمــني مســتقلني مببلــغ 1,134,808,534 
ــات  ــى تقييم ــارات االســتثمارية عل ــة للعق ــة العادل ــي(. تســتند القيم ــار كويت ــي )31 ديســمبر 2016: 1,085,598,021 دين ــار كويت دين
أُجريــت بواســطة مقيمــنّي مســتقلني معتمديــن. ومــن بــني هــؤالء املقيميــني بنــك محلــي واآلخــر مقيــم محلــي معتمــد ذو صيــت 
ــة.  ــة الســوق املقارن ــرادات وطريق ــات ورســملة اإلي ــة املبيع ــة مقارن ــة كطريق ــم مقبول ــى طــرق تقيي ــم إل ــة التقيي ــع. وتســتند عملي ذائ
حيــث أن مدخــات التقييــم اجلوهريــة املســتخدمة تعتمــد علــى بيانــات ســوقية غيــر ملحوظــة، يتــم تصنيفهــا ضمــن املســتوى 3 
مــن مســتويات تسلســل القيمــة العادلــة. لغــرض تقديــر القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية، فــإن االســتخدام احلالــي للعقــارات 
هــو أفضــل وأقصــى اســتخدام لهــا. مت تشــييد مجمــع األفينيــوز علــى أرض مســتأجرة تنتهــي مــدة تأجيرهــا فــي 9 ســبتمبر 2018. 
تتوقــع إدارة املجموعــة جتديــد هــذا العقــد بنفــس البنــود والشــروط. إن العقــارات االســتثمارية اخلاصــة بالشــركة التابعــة ومقرهــا 
فــي اململكــة العربيــة الســعودية ُمقامــة علــى أرض حــرة بصافــي قيمــة دفتريــة تبلــغ 179,768,413 دينــار كويتــي )31 ديســمبر 2016: 

175,196,271 دينــار كويتــي(.

51 استثمار في شركات زميلة.
إن تفاصيل الشركات الزميلة للمجموعة في 31 ديسمبر 2017 هي كالتالي:

نسبة امللكية وحق االقتراع

بلد التأسيس النشاط الرئيسياسم الشركات الزميلة
والعمليات

2017
%

2016
%

4040الكويتاستثمار وتطوير عقاراتشركة إجناز للمباني العقارية ذ.م.م.

شركة تطوير كورنيش امللك فيصل ذم.م.

تطوير عقارات وإدارة 
مباني سكنية ومراكز 

3535البحرينصناعية وجتارية
إن احلركة في االستثمار في شركة زميلة هي على النحو التالي:

20172016

دينار كويتيدينار كويتي

5,540,0965,907,193الرصيد في 1 يناير 
)367,097()408,550(حصة املجموعة في نتائج شركات زميلة

احتياطي ترجمة عمات اجنبية
13,570-

5,145,1165,540,096الرصيد في 31 ديسمبر
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إن املعلومــات املاليــة املوجــزة فيمــا يتعلــق بالبيانــات املاليــة للشــركة الزميلــة اجلوهريــة كمــا فــي وللســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر هــي 
كمــا يلــي:

20172016

دينار كويتيدينار كويتي

5,8275,735املوجودات املتداولة
56,277,90951,171,189املوجودات غير املتداولة
)37,659,557()43,787,768(املطلوبات غير املتداولة

12,495,96813,517,367حقوق امللكية

4,998,3875,406,947القيمة الدفترية للمجموعة من االستثمار

)917,743()1,021,375(مصاريف إدارية
)917,743()1,021,375(خسارة السنة

)367,097()408,550(حصة املجموعة من خسارة السنة

إن االســتثمارات العقاريــة املتضمنــة فــي الســجات احملاســبية للشــركة الزميلــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة. مت إجــراء تســويات مناســبة 
حلصــة فــي نتائــج الشــركة الزميلــة لتتوافــق مــع السياســة احملاســبية للمجموعــة.

61 أرصدة مدينة ودفعات مقدمة.

20172016

دينار كويتيدينار كويتي
غير متداولة

1,197,7191,168,630أرصدة مدينة ودفعات مقدمة

متداولة
6,850,7844,828,872مدينون جتاريون

6,896,01810,513,066دفعات مقدمة ملقاولني وموردين
2,480,17932,977,104أرصدة مدينة أخرى

1,587,9961,397,801دفعات مقدمة

17,814,97749,716,843

إن متوســط فتــرة منــح االئتمــان علــى تقــدمي اخلدمــات هــو 30 يومــاً. ال تســتحق فوائــد علــى األرصــدة التجاريــة املدينــة التــي 
ــا. ــم تنخفــض قيمته ــة ول ــة املدين ــم تســتحق األرصــدة التجاري ــخ اســتحقاقها. كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، ل انقضــى تاري

ــة لألرصــدة  ــر فــي اجلــدارة االئتماني ــار أي تغي ــة، تأخــذ املجموعــة فــي االعتب ــة مدين ــة اســترداد أي أرصــدة جتاري ــد إمكاني لتحدي
التجاريــة املدينــة مــن تاريــخ املنــح املبدئــي لائتمــان حتــى تاريــخ التقريــر. إن تركــز مخاطــر االئتمــان محــدود نظــراً ألن قاعــدة العمــاء 

كبيــرة وغيــر مرتبطــة. 

تتضمــن األرصــدة املدينــة األخــرى كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 وديعــة قابلــة لاســترداد مببلــغ 32,139,325 دينــار كويتــي مدفوعــة 
للمشــاركة فــي املــزاد علــى قطعــة أرض فــي الكويــت. مت اســترداد الوديعــة فــي الســنة احلاليــة. إن التصنيفــات األخــرى لألرصــدة 

املدينــة واملدفوعــات املقدمــة ال حتتــوي علــى موجــودات انخفضــت قيمتهــا. 
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71 استثمارات متاحة للبيع.

20172016

دينار كويتيدينار كويتي
2,167,5701,913,323صناديق محلية غير مدرجة
3,314,9333,408,086صناديق أجنبية غير مدرجة

437,156437,156أسهم محلية غير مدرجة

5,919,6595,758,565

81 النقد واألرصدة البنكية.
يتضمن النقد والنقد املعادل في بيان التدفقات النقدية املجمع ما يلي:

20172016

دينار كويتيدينار كويتي

159,38931,165نقد بالصندوق

14,369,84114,234,346حسابات جارية وحتت الطلب لدى البنوك

14,529,23014,265,511

إن القيمة الدفترية للنقد والنقد املعادل للمجموعة مقومة بالعمات اآلتية ومعروضه مبا يعادلها بالدينار الكويتي:

20172016

دينار كويتيدينار كويتي
9,305,94313,345,125دينار كويتي

86,457103,738دوالر أمريكي
4,874,129269,373ريال سعودي

262,701547,275عمات أخرى

14,529,23014,265,511

91 حقوق الملكية واالحتياطيات.
رأس املال وعالوة إصدار أسهم

وافقــت اجلمعيــة العموميــة الســنوية للمســاهمني فــي اجتماعهــا املنعقــد بتاريــخ 12 أبريــل 2017 علــى توزيــع أربــاح نقديــة بواقــع 10 
فلــس للســهم مببلــغ 8,889,975 دينــار كويتــي )2015: 10 فلــس للســهم الواحــد مببلــغ 8,446,618 دينــار كويتــي( مــن رأس املــال 
املدفــوع كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 علــى املســاهمني املســجلني كمــا فــي تاريــخ انعقــاد اجلمعيــة العموميــة الســنوية و5٪ أســهم 
منحــة بواقــع 5 أســهم لــكل 100 ســهم بإجمالــي 44,604,521 ســهم )2015: 42,480,496 ســهم )5٪(( علــى املســاهمني املســجلني كمــا 

فــي تاريــخ موافقــة اجلهــات الرقابيــة علــى توزيــع أســهم املنحــة.

ــكل ســهم( مــن  ــكل ســهم )2016: 10% بقيمــة 10 فلــس ل ــة بنحــو 10% بقيمــة 10 فلــس ل ــاح نقدي ــع أرب ــرح مجلــس اإلدارة توزي اقت
رأس املــال املدفــوع كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 للمســاهمني املســجلني كمــا فــي تاريــخ اجلمعيــة العموميــة الســنوية باإلضافــة إلــى 
توزيــع أســهم منحــة بنحــو 5% بقيمــة 4,683,475 دينــار كويتــي مبقــدار 5 أســهم لــكل 100 ســهم بإجمالــي 46,834,747 ســهم )31 
ديســمبر 2016: أســهم منحــة بنحــو 5% بقيمــة 4,460,452 دينــار كويتــي مبقــدار 5 ســهم لــكل 100 ســهم بإجمالــي يبلــغ 44,604,521 
دينــار كويتــي( للمســاهمني املســجلني بتاريــخ موافقــة اجلهــات الرقابيــة علــى توزيعــات أســهم منحــة. يخضــع هــذا االقتــراح ملوافقــة 

املســاهمني فــي اجلمعيــة العموميــة الســنوية.

وعليــه، فــإن رأســمال الشــركة األم املصــرح بــه واملصــدر واملدفــوع بالكامــل كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 يبلــغ 93,669,495 دينــار 
كويتــي مكونــاً مــن 936,694,946 ســهم بقيمــة 100 فلــس للســهم، وقــد مت التأشــير علــى ذلــك فــي الســجل التجــاري لــدى وزارة 
التجــارة والصناعــة بتاريــخ 2 مايــو 2017 )31 ديســمبر 2016: 89,209,043 دينــار كويتــي مكونــاً مــن 892,090,425 ســهم بقيمــة 
100 فلــس لــكل ســهم(. متثــل عــاوة اإلصــدار الفائــض عــن القيمــة االســمية احملصلــة مــن إصــدار األســهم وهــي غيــر قابلــة للتوزيــع.
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احتياطي قانوني

وفقــاً لقانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 والنظــام األساســي للشــركة األم، مت حتويــل 10% مــن ربــح الســنة قبــل حصــة مؤسســة 
الكويــت للتقــدم العلمــي وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة والــزكاة ومدفوعــات أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى االحتياطــي القانونــي. وســيتم 
حتويــل نفــس النســبة كل ســنة حتــى يصــل هــذا االحتياطــي إلــى 50% مــن رأس املــال كحــد أدنــى. إن هــذا االحتياطــي غيــر قابــل 
للتوزيــع فيمــا عــدا توزيــع نســبة 5% كحــد أدنــى مــن رأس املــال فــي الســنوات التــي ال تكفــي فيهــا األربــاح املرحلــة لتغطيــة هــذا احلــد.

احتياطي اختياري

وفقــا ملتطلبــات النظــام األساســي للشــركة األم، يتــم حتويــل 10% مــن ربــح الســنة قبــل حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي 
ــاري. إن هــذا االحتياطــي هــو  ــزكاة ومدفوعــات أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى االحتياطــي االختي ــة وال ــة الوطني ــة دعــم العمال وضريب
"احتياطــي اختيــاري" وفقــاً للمــادة 46 مــن عقــد تأســيس الشــركة األم. يجــوز وقــف هــذا التحويــل بقــرار يتــم اتخــاذه فــي اجلمعيــة 

العموميــة الســنوية بنــاء علــى توصيــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة. ال توجــد أيــة قيــود علــى التوزيــع مــن االحتياطــي االختيــاري.

احتياطي آخر

فــي 1 يوليــو 2017، قامــت املجموعــة بشــراء 11,400,000 ســهم إضافــي مــن شــركة شــمول القابضــة مقابــل مبلــغ نقــدي قــدره 
8,551,144 دينــار كويتــي. ونتيجــة لذلــك، ارتفعــت حصــة املجموعــة فــي الشــركة التابعــة مــن 55٪ كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 

إلــى 60٪. يتــم احملاســبة عــن التغيــر فــي حصــص امللكيــة )بــدون تغييــر الســيطرة( كمعاملــة حقــوق ملكيــة ويتــم تســجيله حتــت بنــد 
"احتياطــي آخــر". ونتيجــة لهــذه املعاملــة، مت تعديــل مبلــغ 7,548,460 دينــار كويتــي مقابــل حاملــي حقــوق امللكيــة غيــر املســيطرة ومت 

ــات األخــرى. ــي فــي االحتياطي ــار كويت ــغ وقــدره 972,684 دين تســجيل مبل

أسهم خزينة

20172016

دينار كويتيدينار كويتي

3,248,2074,946,344عدد األسهم اململوكة

0.55%0.35%نسبة األسهم املصدرة

1,663,6632,660,641القيمة الدفترية )دينار كويتي(

2,289,9864,204,392القيمة السوقية )دينار كويتي(

يتم تصنيف االحتياطي املعادل لتكلفة شراء أسهم اخلزينة كمبلغ غير قابل للتوزيع.

101 مطلوبات أخرى غير متداولة .

20172016

دينار كويتيدينار كويتي

18,864,80318,698,312ودائع تأمينات

17,702,45612,305,618محتجزات دائنة

36,567,25931,003,930
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111 قروض ألجل.

20172016

دينار كويتيدينار كويتي

15,000,00019,000,000غير متداولة

4,000,0001,000,000متداولة

19,000,00020,000,000

ميثل هذا البند تسهيات من بنوك جتارية محلية بالدينار الكويتي. وتستحق السداد خال فترة من سنة إلى سبع سنوات. 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، بلغــت معــدالت الفائــدة الفعليــة علــى القــروض ألجــل 3.25% )31 ديســمبر 2016: 3.00% إلــى 
ســنوياً.  )%3.25

121 مرابحة دائنة .
ــراوح مــن  ــرة تت ــوك إســامية وتســتحق الســداد خــال فت ــل بن ــة ممنوحــة مــن قب ــى تســهيات ائتماني ــة عل تشــتمل املرابحــة الدائن
 ســنة إلــى ســبع ســنوات. إن التكلفــة الفعليــة للمرابحــة الدائنــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 تراوحــت مــن 3.25% إلــى %3.75 

)31 ديسمبر 2016: 3.00% إلى 3.25%( سنوياً.

131 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى.

20172016

دينار كويتيدينار كويتي

1,018,541342,121دائنون جتاريون

518,816623,529محتجزات دائنة

6,626,0023,880,376مستحق ملقاولني ومستحقات مشاريع

6,623,5503,511,622إيجارات محصلة مقدماً

2,268,8982,247,734مستحق ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة

5,741,9644,904,110أرصدة دائنة أخرى

22,797,77115,509,492
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14
1

.
ت

طاعا
تقرير الق

ض تقرير القطاعات قامت إدارة املجموعة بتقسيم نشاطات املجموعة إلى قطاعات األعمال التالية:
تنظم املجموعة من خال أقسام وظيفية إلدارة قطاع أعمالها. لغر

أ. 
ب. اإلنشاء واالستثمار العقاري: وتشمل أنشطة تطوير وتأجير عقارات املجموعة ومشروعاتها ونشاط املقاوالت ملشروعات املجموعة أو للغير.

ضائع.
جلمركي للب

ص ا
ت. اللوجستية: وتشمل جميع أنواع النقل والتوزيع واملناولة والتخلي

صة.
ص

االستثمارات املالية: وتشمل أنشطة االستثمارات في محافظ وأسهم وأدوات مالية داخل الكويت وخارجها سواء مدارة من قبلها أو عن طريق شركات متخ

إن معلومات القطاعات عن السنة املنتهية في 31 ديسمبر هي كما يلي:

اإلنشاء واالستثمار العقاري
اللوجستية

االســـتثمارات املاليـــة
غير موزعة

اإلجمالي

2017
2016

2017
2016

2017
2016

2017
2016

2017
2016

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

إيـرادات القطاعات
77,224,300

78,273,058
7,793,734

7,014,455
1,709

407,254
465,906

48,469
85,485,649

85,743,236

ف القطاعات
صاري

م
)26,420,417(

)27,953,484(
)7,700,687(

)6,825,037(
)33,109(

)384,581(
)2,468,898(

)2,447,734(
)36,623,111(

)37,610,836(

نتائج القطاعات
50,803,883

50,319,574
93,047

189,418
)31,400(

22,673
)2,002,992(

)2,399,265(
48,862,538

48,132,400

موجودات القطاع
789,005,659

717,606,428
8,532,799

8,398,074
5,919,659

5,758,565
-

-
803,458,117

731,763,067

مطلوبات القطاع
357,840,804

317,841,273
1,330,496

1,227,065
-

-
-

-
359,171,300

319,068,338
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تعمل املجموعة في قطاعني جغرافيني رئيسيني هما - الكويت واململكة العربية السعودية. 

فيمــا يلــي تفاصيــل إيــرادات املجموعــة مــن العمليــات املســتمرة مــن عمــاء خارجيــني حســب موقــع العمليــات واملعلومــات اخلاصــة 
مبوجوداتهــا غيــر املتداولــة حســب موقــع املوجــودات:

20172016

دينار كويتيدينار كويتي

إيرادات من عمالء خارجيني
80,330,482 79,660,326 الكويت

4,087,775 4,223,729 اإلمارات العربية املتحدة

869,256 1,133,979 مملكة البحرين

- -   اململكة العربية السعودية

85,018,03485,287,513

املوجودات غير املتداولة
560,333,348473,045,382 الكويت

1,593,2941,615,554 اإلمارات العربية املتحدة

1,386,227208,908 مملكة البحرين

171,453,198169,135,807 اململكة العربية السعودية

734,766,067644,005,651

تشمل املوجودات غير املتداولة ممتلكات ومعدات وعقارات استثمارية ودفعات مقدمة. 

تتضمــن اإليــرادات مــن العقــارات االســتثمارية مبلــغ 12,277,661 دينــار كويتــي )31 ديســمبر 2016: 12,156,692 دينــار كويتــي( 
ــرادات  ــي إي ــر ف ــرده 10٪ أو أكث ــغ نســبة مســاهمته مبف ــل آخــر تبل ــر عمــاء املجموعــة. ال يوجــد أي عمي ــر ألكب ناجتــة عــن التأجي

املجموعــة لكلتــا الســنتني 2017 و2016.
151 إيرادات عقارات استثمارية.

إن تفاصيل اإليرادات املتعلّقة باإلنشاءات واالستثمار العقاري هي كما يلي:

20172016

دينار كويتيدينار كويتي

63,588,48364,763,854إيرادات من عقارات استثمارية

6,207,9826,098,104إيرادات من خدمات

1,155,0001,144,000أتعاب ترتيبات من مستثمرين

4,727,8684,523,440خدمات إعان ملستثمرين

1,544,9671,743,660أخرى

77,224,30078,273,058

161 مصاريف عقارات استثمارية.
إن تفاصيل املصاريف املتعلّقة باإلنشاءات والعقارات االستثمارية هي كما يلي:

20172016

دينار كويتيدينار كويتي

5,185,2524,971,772إيجار أرض

5,388,3606,052,812إصاح وصيانة

6,285,1236,320,007مصاريف تشغيلية عمومية 

16,858,73517,344,591
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171 معامالت مع األطراف ذات العالقة.
تتضمــن األطــراف ذات العاقــة املســاهمني الرئيســيني وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا باملجموعــة والشــركات التــي 
ــى سياســات التســعير وشــروط هــذه  ــة عل ــم املوافق ــاً. يت ــراً جوهري ــا ســيطرة مشــتركة أو تأثي ــا أو ميارســون عليه يســيطرون عليه

املعامــات مــن قبــل إدارة املجموعــة.

إن األرصدة مع األطراف ذات العاقة املتضمنة في بيان املركز املالي املجمع هي كما يلي:

20172016

دينار كويتيدينار كويتيأرصدة مدينة ومدفوعات مقدماً

أرصدة مستحقة من شركة زميلة 

9,264,7735,604,940  حتت الطلب

16,018,2956,871,461  خال سنة واحدة

25,283,06812,476,401

إن املبلغ املستحق ال يحمل فائدة.

املستحق إلى طرف ذي صلة 
مستحق إلى مساهم في شركة تابعة

9,433,9332,827,234  أكثر من سنة واحدة
إن الرصيد املستحق إلى املساهم في شركة تابعة ال يحمل فائدة ويسدد عن الطلب ومن املتوقع 

أن يستحق السداد بعد سنة واحدة.

دائنون جتاريون وأرصدة دائنة أخرى
دفعات إيجار مستلمة مقدماً

)982,779()1,564,978(  خال سنة واحدة

معامالت

إن املعامات مع األطراف ذات العاقة املتضمنة في بيان الدخل املجمع هي كما يلي:

20172016

دينار كويتيدينار كويتي

12,277,66112,156,692إيرادات 

267,077294,492مصاريف 

-251,150أتعاب إدارة )متضمنة في بند إيرادات أخرى(

مدفوعات موظفي اإلدارة العليا

إن مدفوعات أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيني اآلخرين خال السنة هي كما يلي:

20172016

دينار كويتيدينار كويتي

275,625237,308رواتب ومكافآت أخرى قصيرة األجل

21,63521,635مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني

297,260258,943

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

تخضع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ملوافقة املساهمني في اجلمعية العمومية السنوية.
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181 ربحية السهم األساسية والمخففة.
حتتســب ربحيــة الســهم األساســية واملخففــة بتقســيم ربــح الســنة العائــد إلــى مســاهمي الشــركة األم علــى املتوســط املرجــح لعــدد 

األســهم القائمــة خــال الســنة. 

ال توجــد أســهم عاديــة مخففــة محتملــة. إن املعلومــات الازمــة الحتســاب ربحيــة الســهم األساســية علــى أســاس املتوســط املرجــح 
لعــدد األســهم القائمــة خــال الســنة مبّينــة كالتالــي:

20172016

دينار كويتيدينار كويتي

49,150,39148,661,788ربح السنة

أسهمأسهم

933,396,493931,626,555املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خال السنة

52.23 فلس52.66 فلسربحية السهم األساسية واملخففة العائدة ملساهمي الشركة األم

ــى عــدد أســهم  ــر رجعــي عل ــل بأث ــل التعدي ــس قب ــة الســهم األساســية واملخففــة املســجلة للســنة الســابقة بلغــت 54.84 فل إن ربحي
املنحــة الصــادرة فــي 2017 )انظــر إيضــاح 9(.

191 شركات تابعة.
إن تفاصيل الشركات التابعة للمجموعة في 31 ديسمبر 2016 هي كما يلي:

نسبة امللكية وحق بلد التأسيس
األنشطة الرئيسيةالتصويت

20172016اسم الشركة التابعة

%%

جتارة عامة ومقاوالت100100الكويتالشركة الكويتية للمباني اجلاهزة ش.ش.و

استثمارات عقارية100100الكويتشركة عقارات الري ش.ش.و
الشركة األهلية الثانية للتجارة العامة واملقاوالت 

استثمارات، جتارة عامة ومقاوالت100100الكويتش.ش.و

استثمارات100100الكويتشركة األفنيوز القابضة ش.م.ك.م

استثمارات، جتارة عامة ومقاوالت100100الكويتشركة الدائري اخلامس ش.ش.و

استثمارات عقارية100100مصرشركة مباني مصر للتنمية العقارية ليمتد

100100البحرينشركة مباني البحرين ذ.م.م.
استثمارات عقارية

شركة األفينيوز للدعاية واالعان والنشر والتوزيع 
دعاية واعان ونشر وتوزيع وانتاج فني100100الكويتواالنتاج الفني ش.ش.و

98.298.2الكويتشركة الري لوجستيكا ش.م.ك.م
إنشاء وإدارة جميع أنواع املخازن ونقل وتوزيع 

وتخليص جمركي

استثمارات عقارية6055السعوديةشركة شمول القابضة إل إل سي

إنشاء وإدارة وبيع وشراء العقارات وتقدمي أنشطة -95.5السعوديةشركة شمول الرياض للفنادق إل إل سي *
املطاعم وخدمات التموين

* حتتفــظ املجموعــة بنحــو 95.5٪ )منهــا 5.5٪ بشــكل مباشــر و90٪ بشــكل غيــر مباشــر محتفــظ بهــا مــن قبــل شــركة شــمول 
القابضــة ذ.م.م.( مــن حقــوق ملكيــة شــركة شــمول الريــاض للفنــادق ذ.م.م.، وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة تأسســت فــي اململكــة 

العربيــة الســعودية فــي ســنة 2017.
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فيمــا يلــي ملخــص املعلومــات املاليــة املتعلقــة بشــركة شــمول القابضــة إل إل ســي والتــي لديهــا حصــص ماديــة غيــر مســيطرة. فيمــا 
يلــي ملخــص املعلومــات املاليــة التــي تعــرض املبالــغ قبــل عمليــة االســتبعاد فيمــا بــني شــركات املجموعــة.

دينار كويتي
20172016التفاصيل

345,455 4,980,153موجودات متداولة

169,247,313 171,416,495موجودات غير متداولة

)423,747()737,544(مطلوبات متداولة
)16,075,415()24,477,218(مطلوبات غير متداولة

)84,170,954()90,709,132(حقوق امللكية العائدة ملالكي الشركة
)68,922,652()60,472,754(حقوق غير مسيطرة

   
--اإليرادات
)1,183,733()578,119(املصاريف

)1,183,733))578,119)خسارة السنة
   

)651,053()332,928(اخلسارة العائدة إلى مالكي الشركة
)532,680()245,191(اخلسارة العائدة إلى احلقوق غير املسيطرة

)1,183,733))578,119)خسارة السنة
   

)794,864( )860,656(صافي النقد الصادر من األنشطة التشغيلية
)15,545,991( )524,956(صافي النقد )الصادر( / الوارد من األنشطة االستثمارية

15,804,331  6,007,747 صافي النقد الوارد من األنشطة املالية

)536,524) 4,622,135 صافي التدفقات النقدية )الصادرة( / الواردة
   

متتلــك املجموعــة 60% )انظــر إيضــاح 9( مــن حصــص شــركة شــمول القابضــة ذ.م.م.، وباإلضافــة إلــى ذلــك واســتناداً إلــى الترتيبــات 
التعاقديــة بــني املجموعــة واملســتثمرين اآلخريــن، فــإن للمجموعــة صاحيــة تعيــني وعــزل غالبيــة أعضــاء مجلــس إدارة شــركة شــمول 
ــى  ــاًء عل ــد أنشــطة شــركة شــمول القابضــة ذ.م.م بن ــس إدارة شــركة مبانــي ش.م.ك.ع. بتحدي القابضــة ذ.م.م. ويقــوم أعضــاء مجل
التصويــت باألغلبيــة البســيطة. وعليــه، خلــص أعضــاء مجلــس إدارة املجموعــة إلــى أن املجموعــة لديهــا ســيطرة علــى شــركة شــمول 

القابضــة ذ.م.م كمــا أنــه يتــم جتميــع شــركة شــمول القابضــة ذ.م.م. فــي هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة.

وافقــت اجلمعيــة العموميــة الســنوية ملســاهمي شــركة شــمول القابضــة إل إل ســي املنعقــدة بتاريــخ 6 نوفمبــر 2016 علــى زيــادة 
رأس املــال املصــرح بــه مــن 10,000,000 ريــال ســعودي إلــى 1,900,000,000 ريــال ســعودي. مت االنتهــاء مــن اإلجــراءات القانونيــة 
الازمــة لزيــادة رأس املــال فــي 8 نوفمبــر 2016، والتــي متــت مبوجبهــا زيــادة رأس املــال فــور تســوية املبلــغ املســتحق ألطــراف ذات 

ــر املســيطرة. ــي احلقــوق غي ــى حامل ــي يعــزى إل ــار كويت ــغ 65,125,994 دين ــه، فــإن مبل ــة. وعلي صل

201 التزامات ومطلوبات محتملة.
اعتمــدت إدارة املجموعــة إنفــاق رأســمالي مســتقبلي متعاقــد عليــه كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 مببلــغ 85,833,068 دينــار كويتــي أ. 

)2016: 131,452,069 دينــار كويتــي(.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، منحــت املجموعــة خطابــات اعتمــاد وكفــاالت بنكيــة وكفالــة تضامنيــة مببلــغ 512,681 دينــار كويتــي ب. 
)2016: 593,313 دينــار كويتــي(.

211 القيمة العادلة لألدوات المالية.
تتكــون األدوات املاليــة مــن املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة. تتكــون املوجــودات املاليــة مــن املســتحق مــن الشــركات الزميلــة واألرصــدة 
املدينــة واالســتثمار فــي فــي أوراق ماليــة متاحــة للبيــع والنقــد واألرصــدة لــدى البنــوك. تتكــون املطلوبــات املاليــة مــن املســتحق إلــى طــرف 

ذي صلــة واملطلوبــات األخــرى غيــر املتداولــة والقــروض ألجــل ودائنــو املرابحــة ودائنــني جتاريــني وأرصــدة دائنــة أخــرى.



شركة املباني ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة - السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2017

67

القيمة العادلة

تتمثــل القيمــة العادلــة فــي املبالــغ التــي ميكــن أن يســتبدل بهــا أصــل أو يســدد بهــا التــزام بــني أطــراف ذوي درايــة كافيــة ورغبــة فــي 
التعامــل علــى أســس متكافئــة. إن القيمــة العادلــة لــألدوات املاليــة املدرجــة بالتكلفــة املطفــأة ال تختلــف جوهريــاً عــن قيمتهــا الدفتريــة 
حيــث أن غالبيــة هــذه البنــود ذات طبيعــة قصيــرة األجــل. إن الطــرق واالفتراضــات املســتخدمة فــي تقديــر القيمــة العادلــة لــألدوات 

املاليــة مبينــة فــي إيضــاح رقــم 2 مــن بنــد السياســات احملاســبية الهامــة.

يحلل اجلدول التالي األدوات املالية املسجلة بالقيمة العادلة بواسطة طرق التقييم. مت تعريف املستويات املختلفة كما يلي:

املستوى 1: أسعار السوق املعلنة )غير املعّدلة( في أسواق نشطة ملوجودات أو مطلوبات متطابقة؛> 

املســتوى 2: أســاليب تقييــم بحيــث يكــون فيهــا أقــل مســتوى مــن املدخــات مرصــود بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر جوهريــاً > 
لقياســات القيمــة العادلــة؛ و

املستوى 3: أساليب تقييم بحيث يكون فيها أقل مستوى من املدخات غير مرصود جوهرياً لقياسات القيمة العادلة.> 

اإلجمالياملستوى 3املستوى 2املستوى 311 ديسمبر 2017

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

4,145,4551,774,2045,919,659-استثمارات في أسهم متاحة للبيع

اإلجمالياملستوى 3املستوى 2املستوى 311 ديسمبر 2016

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

3,983,9561,774,6095,758,565-استثمارات في أسهم متاحة للبيع

ال توجد حتويات بني مستويات قياسات القيمة العادلة خال السنة.

إن احلركة في املستوى 3 من مستويات قياسات القيمة العادلة خال السنة هي على النحو التالي:

دينار كويتي

كما في 1 يناير 2017استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
انخفاض القيمة املسجل 

كما في 31 ديسمبر خسارة نتيجة البيعفي بيان الدخل املجمع
2017

1,774,204)405(-1,774,609أوراق مالية غير ُمسعرة

1,774,609-)405(1,774,204

دينار كويتي

كما في 1 يناير 2016استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
انخفاض القيمة املسجل 

كما في 31 ديسمبر إضافاتفي بيان الدخل املجمع
2016

1,221,8851,774,609)49,999(602,723أوراق مالية غير ُمسعرة

602,723)49,999(1,221,8851,774,609
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إن املدخــات اجلوهريــة غيــر امللحوظــة املســتخدمة فــي قيــاس القيمــة العادلــة املصنفــة ضمــن مســتوى 3 مــن مســتويات تسلســل 
القيمــة العادلــة جنبــاً إلــى جنــب مــع حتليــل للحساســية الكميــة فــي 31 ديســمبر 2017 مبينــة علــى النحــو التالــي:

دينار كويتي

القيمة العادلة كما في املوجودات املالية
النطاق 

)املتوسط 
املرجح(

أساليب التقييم 
واملدخات 
الرئيسية

املدخات 
اجلوهرية غير 

امللحوظة
حساسية املدخات غير امللحوظة للقيمة العادلة

20172016

استثمارات في 
أوراق مالية متاحة 

للبيع
1,774,2041,774,609

 - 5%
10%

نهج السوق
خصم بسبب 
قلة القابلية 

للتسويق 

قد ينتج عن الزيادة )النقص( في معدل 
اخلصم بواقع %5 زيادة )نقص( في القيمة 

 العادلة مببلغ 88,710 دينار كويتي 
)31 ديسمبر 2016: 88,730 دينار كويتي(.

1,774,2041,774,609املجموع

221 إدارة المخاطر المالية.
حتتــوي أنشــطة املجموعــة علــى مخاطــر متأصلــة إال أنــه يتــم إدارتهــا مــن خــال عمليــة مســتمرة مــن التحديــد والقيــاس واملتابعــة 
وفقــاَ حلــدود املخاطــر وغيــره مــن الضوابــط. إن عمليــة إدارة املخاطــر هامــة للتحقيــق املســتمر للربــح باملجموعــة، كمــا أن كل فــرد 
داخــل املجموعــة مســؤول عــن االنكشــاف للمخاطــر املتعلّقــة مبســئولياته. تتعــرض املجموعــة ملخاطــر الســيولة ومخاطــر الســوق التــي 
تنقســم بدورهــا ملخاطــر معــدالت الفائــدة ومخاطــر ســعر الصــرف ومخاطــر أســعار األســهم باإلضافــة إلــى مخاطــر التشــغيل. إن 
العمليــة املســتقلة للتحكــم باملخاطــر ال تشــمل مخاطــر األعمــال مثــل التغيــر فــي البيئــة التكنولوجيــة والصناعــة. هــذه املخاطــر يتــم 

إدارتهــا مــن خــال عمليــة التخطيــط اإلســتراتيجية للمجموعــة.

مخاطر االئتمان

تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي إخفــاق أحــد أطــراف األداة املاليــة فــي ســداد مطلوباتــه ممــا يســبب خســارة ماليــة للمجموعــة. تتبــع 
املجموعــة سياســة تقتضــي التعامــل بشــكل حصــري مــع مؤسســات ماليــة ذات تصنيــف ائتمانــي مرتفــع كوســيلة للحــد مــن التعــرض 

ملخاطــر تكبــد خســارة ماليــة عنــد إخفــاق األطــراف األخــرى.

تتعــرض املجموعــة ملخاطــر االئتمــان علــى الــذمم املدينــة واملســتحق مــن شــركات زميلــة واألرصــدة لــدى البنــوك. ينشــأ تعــّرض 
املجموعــة ملخاطــر االئتمــان مــن إخفــاق الطــرف املقابــل فــي الوفــاء بالتزاماتــه ويكــون احلــد األقصــى للتعــرض فــي حــدود مقــدار 

القيمــة الدفتريــة لهــذه األدوات.

مت تطبيــق سياســات وإجــراءات لعمــل تقييــم مســتمر للجــدارة االئتمانيــة لتقديــر الوضــع املالــي للعمــاء واألطــراف األخــرى. إن احلــد 
األقصــى للتعــرض ملخاطــر االئتمــان كمــا فــي تاريــخ التقريــر مبــني علــى النحــو التالــي:

20172016

دينار كويتيدينار كويتي
25,283,06812,476,401املستحق من شركات زميلة

9,330,96337,805,976أرصدة مدينة وأخرى

14,369,84114,234,346حسابات جارية وحتت الطلب لدى البنوك

48,983,87264,516,723
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مخاطر السيولة

تكمــن مخاطــر الســيولة فــي الصعوبــات التــي قــد تواجــه أي مؤسســة فــي احلصــول علــى أمــوال للوفــاء مبطلوباتهــا. تقــوم املجموعــة 
بــإدارة مخاطــر الســيولة باالحتفــاظ بالنقــد واألرصــدة لــدى البنــوك الكافــي وتســهيات الســحب علــى املكشــوف واالقتــراض وعــن 
طريــق املراقبــة املســتمرة للتدفقــات النقديــة املتوّقعــة والفعليــة ومقابلــة تواريــخ االســتحقاق لــكل مــن املوجــودات واملطلوبــات املاليــة. 
يوضــح اجلــدول التالــي تواريــخ اســتحقاق مطلوبــات املجموعــة غيــر املخصومــة فــي 31 ديســمبر 2017 و2016 وفقــاً لتواريــخ الدفــع 

التعاقديــة وأســعار الفائــدة الســوقية احلاليــة.

املجموع1 إلى 7 سنوات3 إلى 12 شهراًخال 3 أشهر31 ديسمبر 2017

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

20,643,657 16,038,205  3,443,301  1,162,151 قروض ألجل

300,674,098 261,797,418  31,280,062  7,596,618 دائنو مرابحة 

9,433,933 9,433,933  -  - مستحق إلى طرف ذي صلة

36,567,259 36,567,259  -  - مطلوبات غير متداولة

16,174,221 -  6,260,780  9,913,441 أرصدة جتارية دائنة وأخرى

18,672,21040,984,143323,836,815383,493,168مجموع املطلوبات

42,978,80685,833,068 34,335,000 8,519,262 التزامات

املجموع1 إلى 7 سنوات3 إلى 12 شهراًخال 3 أشهر31 ديسمبر 2015

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

158,4931,484,38420,526,25322,169,130قروض ألجل

6,543,81923,747,476250,875,804281,167,099دائنو مرابحة 

2,827,2342,827,234--مستحق إلى طرف ذي صلة

31,003,93031,003,930--مطلوبات غير متداولة أخرى

11,997,870-6,470,2315,527,639أرصدة جتارية دائنة وأخرى

13,172,54330,759,499305,233,221349,165,263مجموع املطلوبات

13,001,17947,250,00071,200,890131,452,069التزامات

مخاطر السوق

مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تعــرض قيمــة األداة املاليــة للتقلــب نتيجــة لتغيــر أســعار الســوق. تقــوم املجموعــة بــإدارة مخاطــر الســوق 
عــن طريــق تنويــع اســتثماراتها. ال تتعــرض املجموعــة ملخاطــر أســعار األســهم.

مخاطر معدالت الفائدة

تنتج نتيجة لتقلب التدفقات النقدية املستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات املالية نتيجة للتغيرات في معدالت الفائدة السوقية. 

تنتــج مخاطــر معــدالت الفائــدة بالنســبة للمجموعــة مــن التعــرض لقــروض ألجــل مبعــدالت عائمــة ويتــم تثبيتهــا وفقــاً ملعــدل خصــم 
بنــك الكويــت املركــزي.

تقــوم املجموعــة مبراقبــة تعرضاتهــا ملخاطــر الفائــدة بشــكل حيــوي مــع األخــذ فــي االعتبــار خيــارات إعــادة التمويــل وجتديــد املراكــز 
احلاليــة وبدائــل التمويــل للحــد مــن اخلســائر الناجتــة عــن التحــركات العكســية فــي معــدالت الفائــدة. 

ــع  ــى جمي ــر مبعــدل 25 نقطــة أســاس، مــع احلفــاظ عل ــى القــروض كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 أكث ــدة عل ــت معــدالت الفائ إذا كان
املتغيــرات األخــرى ثابتــة، لــكان ربــح الســنة أقــل مببلــغ 47,500 دينــار كويتــي )31 ديســمبر 2016: 50,000 دينــار كويتــي(. وإذا نقــص 

معــدل الفائــدة مبعــدل 25 نقطــة أســاس لــكان األثــر مســاوياً ولكــن عكســياً علــى الربــح.

مخاطر العمات األجنبية

مخاطــر العملــة األجنبيــة هــي مخاطــر تقلــب القيــم العادلــة أو التدفقــات النقديــة املســتقبلية لــألدوات املاليــة نتيجــة للتغيــرات فــي 
أســعار صــرف العمــات األجنبيــة. قامــت املجموعــة بتوســيع عملياتهــا فــي اململكــة العربيــة الســعودية والبحريــن وتتعــرض ملخاطــر 
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ــن املعامــات  ــة م ــي. تنشــأ مخاطــر العمــات األجنبي ــار البحرين ــال الســعودي والدين ــن الري ــة الناشــئة أساســاً م العمــات األجنبي
ــة. ــة املســتقبلية واملوجــودات واملطلوبــات وصافــي االســتثمارات فــي العمليــات األجنبي التجاري

تنشــأ مخاطــر العمــات األجنبيــة عنــد تقــومي املعامــات التجاريــة املســتقبلية أو موجــودات أو مطلوبــات املعتــرف بهــا بعملــة غيــر 
ــة الوظيفيــة للمنشــأة.  العمل

كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، فــي حــال انخفــض الدينــار الكويتــي بواقــع 5٪ مقابــل الريــال الســعودي والدينــار البحرينــي مــع بقــاء 
كافــة املتغيــرات األخــرى ثابتــة، النخفــض الدخــل الشــامل للســنة مببلــغ 6,191,034 دينــار كويتــي )31 ديســمبر 2016: 4,819,127 
دينــار كويتــي( بشــكل رئيســي نتيجــة خســارة صــرف العمــات األجنبيــة لشــركتها التابعــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية والبحريــن. 
وإذا ارتفــع الدينــار الكويتــي بواقــع 5٪ مقابــل الريــال الســعودي والدينــار البحرينــي، فقــد ينتــج عنــه أثــر مســاو لكنــه عكســي علــى 

بيــان الدخــل الشــامل.

فيما يلي التعرض ملخاطر العمات: 

دينار كويتي

أثر التغير في الدخل الشامل اآلخرالعملة

20172016

5,314,1824,528,247الريال السعودي

876,852290,880الدينار البحريني

6,191,0344,819,127

مخاطر التشغيل

مخاطــر التشــغيل هــي مخاطــر اخلســارة التــي قــد تنتــج مــن إخفــاق األنظمــة أو اخلطــأ البشــري أو الغــش أو األحــداث اخلارجيــة، 
حينمــا تتوقــف الضوابــط عــن العمــل. ميكــن ملخاطــر التشــغيل أن تســبب أضــراراً لســمعة الشــركة أو قــد ينجــم عنهــا آثــار قانونيــة 
أو قــد تــؤدي إلــى خســائر ماليــة. ال ميكــن للمجموعــة أن تتوقــع احلــد مــن كافــة مخاطــر التشــغيل، لكنهــا مــن خــال األطــر العامــة 
للضوابــط ومــن خــال املتابعــة واالســتجابة للمخاطــر احملتملــة، ميكــن للمجموعــة أن تديــر هــذه املخاطــر. تشــمل الضوابــط الفصــل 

الفّعــال بــني املهــام، وحــق الدخــول، واالعتمــاد، وإجــراءات التســوية، وكذلــك عمليــات توعيــة وتقييــم العاملــني.

231 إدارة مخاطر رأس المال.
مــن أهــم أهــداف املجموعــة عنــد إدارة رأس املــال تأمــني قدرتهــا علــى االســتمرار فــي مزاولــة نشــاطها لتحقيــق عوائــد للمســاهمني 
وتوفيــر الهيــكل األفضــل لــرأس املــال لتخفيــض تكاليــف رأس املــال. لغــرض احتســاب معــدل املديونيــة، تعتبــر اإلدارة صافــي الديــون 
إلــى حقــوق امللكيــة كإجمالــي رأس املــال. ميثــل صافــي الديــون إجمالــي القــروض املبينــة فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع ناقــص النقــد 
ــة( لغــرض  ــن + حقــوق امللكي ــي رأســمال املجموعــة )صافــي الدي ــغ إجمال ــوك. كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، بل ــدى البن واألرصــدة ل
ــى أو تعديــل  ــار كويتــي(. لغــرض احملافظــة عل ــار كويتــي )31 ديســمبر 2016: 666,387,426 دين إدارة رأس املــال 718,399,724 دين
تركيبــة رأس املــال، ميكــن أن تعــدل الشــركة قيمــة توزيعــات األربــاح املدفوعــة للمســاهمني، أو إصــدار أســهم أو بيــع املوجــودات 
لتخفيــض الديــون. مبوجــب قوانــني دولــة الكويــت، تقــوم الشــركة األم بتحويــل 10% مــن صافــي الربــح إلــى رصيــد االحتياطــي 

القانونــي حتــى يصــل إلــى 50% مــن رأس املــال، مــع وضــع قيــود علــى عمليــة التحويــل. 

20172016

دينار كويتيدينار كويتي

19,000,00020,000,000قروض ألجل

269,642,137247,958,208مرابحة دائنة

)14,265,511()14,529,230(النقد والنقد املعادل

274,112,907253,692,697صافي الدين

444,286,817412,694,729حقوق امللكية

%61%62معدل املديونية
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241 األحكام المحاسبية الهامة واألسباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات.
ــد  ــرات وافتراضــات ق ــب مــن اإلدارة وضــع تقدي ــة يتطل ــر املالي ــة للتقاري ــر الدولي ــا للمعايي ــة وفق ــة املجمع ــات املالي إن إعــداد البيان
تؤثــر فــي املبالــغ الــواردة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة إذا قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن تلــك التقديــرات. كمــا يتطلــب مــن اإلدارة 
ممارســة تقديراتهــا خــال عمليــة تطبيــق السياســات احملاســبية اخلاصــة باملجموعــة. مبــني أدنــاه التقديــرات واالفتراضــات التــي 

تعتبــر جوهريــة بالنســبة للبيانــات املاليــة املجموعــة:

تصنيف األدوات املالية 

حتــدد اإلدارة عنــد اقتنــاء األداة املاليــة التصنيــف املائــم لهــا. عنــد القيــام بهــذا القــرار، تأخــذ اإلدارة بعــني االعتبــار الغــرض 
األساســي مــن اقتنــاء األداة وكيفيــة إدارتهــا وحتديــد أدائهــا. ويحــدد هــذا القــرار مــا إذا كانــت ســتقاس األداة الحقــا بالتكلفــة املطفــأة 

أو بالقيمــة العادلــة وكيفيــة معاملــة التغيــرات فــي قيمهــا العادلــة.

انخفاض قيمة االستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
تعامــل املجموعــة االســتثمارات فــي أوراق ماليــة متاحــة للبيــع علــى أنهــا منخفضــة القيمــة فــي حــال كان هنــاك انخفــاض حــاد أو مطــول 
فــي القيمــة العادلــة مبــا يقــل عــن تكلفتهــا أو فــي حــال توافــر دليــل موضوعــي آخــر علــى انخفــاض القيمــة. إن حتديــد مــا إذا كان 
االنخفــاض "حــاد" أو "مطــول" يتطلــب أحــكام هامــة. تقــوم املجموعــة بتقييــم عوامــل أخــرى تشــتمل علــى التقلــب الطبيعــي فــي ســعر 
الســهم بالنســبة لألســهم املســعرة، والتدفقــات النقديــة وعوامــل اخلصــم لــألوراق املاليــة غيــر املســعرة. فــي حالــة وجــود أي دليــل مــن 
هــذا القبيــل للموجــودات املاليــة املصنفــة كمتاحــة للبيــع، يتــم قيــاس اخلســائر املتراكمــة علــى أنهــا الفــرق بــني تكلفــة الشــراء والقيمــة 
العادلــة احلاليــة، ناقصــاً أي خســارة انخفــاض فــي قيمــة تلــك املوجــودات املاليــة املعتــرف بهــا ســابقاً فــي بيــان الدخــل املجمــع. وفــي 
فتــرة الحقــة، إذا مت تصنيــف القيمــة العادلــة ألداة ديــن كزيــادة متاحــة للبيــع، وميكــن أن تعــزى الزيــادة بشــكل موضوعــي حلــدث وقــع 
بعــد تســجيل خســارة انخفــاض القيمــة فــي بيــان الدخــل املجمــع، ميكــن رد خســارة انخفــاض القيمــة وتســجيل املبلــغ فــي بيــان الدخــل 

املجمــع. ال يتــم عكــس اخلســارة املعتــرف بهــا نتيجــة انخفــاض قيمــة اســتثمارات فــي أســهم متاحــة للبيــع فــي بيــان الدخــل املجمــع.

تقييم استثمارات في أسهم غير مسعرة
إن تقييم االستثمارات في أسهم غير مسعرة يستند عادًة إلى واحدة مما يلي:

معامات حديثة في السوق بشروط جتارية بحتة؛ > 
القيمة العادلة احلالية الستثمار آخر مماثل إلى حد كبير؛ > 
التدفقات النقدية املتوّقعة مخصومة باملعّدالت احلالية املطبقة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة؛ أو> 
مناذج تقييم أخرى.> 

إن حتديد التدفقات النقدية وعوامل اخلصم يتطلب تقديرات هامة.

انخفاض قيمة العقارات االستثمارية 
ــاً للسياســات احملاســبية  ــارات االســتثمارية طبق ــة املوجــودات امللموســة والعق ــاض قيم ــار انخف ــوم إدارة املجموعــة ســنوياً باختب تق
املبّينــة فــي إيضــاح 2. يتــم حتديــد القيمــة االســتردادية ألصــل مــا اســتناًدا إلــى طريقــة القيمــة العادلــة وقيمــة االســتخدام، أيهمــا 

أعلــى. 

استهاك عقارات استثمارية وممتلكات ومعدات
تقــوم إدارة املجموعــة بتحديــد األعمــار اإلنتاجيــة ومبلــغ االســتهاك املتعلـّـق بهــا. إن مبلــغ االســتهاك احملّمــل للســنة ســيتغير بشــكل 

كبيــر إذا كان العمــر اإلنتاجــي الفعلــي يختلــف عــن العمــر اإلنتاجــي املتوّقــع لألصــل.

انخفاض قيمة مدينون 
ــاض  ــدى ضــرورة إدراج مخصــص النخف ــة، بشــكل دوري لتحــدد م ــة كأرصــدة مدين ــود املصنف ــة البن ــوم إدارة املجموعــة مبراجع تق
القيمــة فــي بيــان الدخــل املجمــع. تقــوم اإلدارة بتقديــر مبلــغ وتاريــخ التدفقــات النقديــة املســتقبلية عنــد حتديــد مســتوى املخصصــات 

املطلوبــة. تســتند هــذه التقديــرات إلــى افتراضــات بشــأن عــدة عناصــر تتضمــن درجــات متفاوتــة مــن األحــكام وعــدم التأكــد.

251 معلومات المقارنة.
مت إعــادة تصنيــف املبالــغ 7,014,455 دينــار كويتــي و6,587,205 دينــار كويتــي والتــي متثــل إيــرادات ومصروفــات اخلدمــات اللوجســتية 
علــى التوالــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 إلــى "إيــرادات أخــرى" لتتماشــى مــع عــرض الفتــرة احلاليــة مــن دون التأثيــر فــي 

األربــاح أو حقــوق امللكيــة املفصــح عنهمــا.


