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  تقرير مراقب الحسابات المستقل

  
   المحترمين المساهمينالسادة 

  ش.م.ك.(مقفلة)  -شركة التجاري للوساطة المالية 
  دولـة الكويـت

  
  تدقيق البيانات الماليةتقرير حول 

  
  الرأي

  
اطة المالية البيانات المالية  ننادققلقد  ركة التجاري للوس ركة" ش.م.ك. (مقفلة) -لش من بيان المركز المالي كما في  ،"الش  31والتي تتض

مبر  ائر أو األرباحوبيانات  ، 2017ديس ائر  الخس امل اآلخر وواألرباح أو الخس التدفقات النقدية الملكية والتغيرات في حقوق والدخل الش
  في ذلك التاريخ، واإليضاحات حول البيانات المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.المنتهية  المالية للسنة

  
ركة كما في نابرأي ورة عادلة، من جميع النواحي المادية، المركز المالي للش مبر  31، إن البيانات المالية المرفقة تظهر بص ، 2017ديس

  المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. المالية وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة
  

  أساس ابداء الرأي
  

ؤولي نالقد قم ابات  ناتبأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، إن مس ؤوليات مراقب الحس من بند مس رحها ض وفقا لتلك المعايير قد تم ش
تقل ا. كما أننناحول تدقيق البيانات المالية الوارد في تقرير ادر عن  ونمس بين المهنيين الص ركة وفقا لمتطلبات ميثاق األخالق للمحاس عن الش

بين،الم افة إلى المتطلبات  جلس الدولي لمعايير أخالقية المحاس  ناللبيانات المالية في دولة الكويت، كما قم نااألخالقية والمتعلقة بتدقيقباإلض
ؤوليت ل ااألخالقية األخرى بما يتوافق مع تلك المتطلبات والميثاق. أنن نابااللتزام بمس عليها، كافية ومالئمة  ناأعتقد بأن أدلة التدقيق التي حص

  .نالتكون أساسا في ابداء رأي
  

  حول البيانات المالية والمسؤولين عن الحوكمة مسؤوليات اإلدارة
  

كل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، وعن نظام ال ؤولة عن إعداد وعرض تلك البيانات المالية بش رقابة إن اإلدارة هي الجهة المس
  تراه مناسبا لتمكينها من إعداد البيانات المالية، بحيث ال تتضمن أية أخطاء مادية سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ. الداخلية الذي

  
ور وإلعداد تلك البيانات المالية، تكون إدارة الشركة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على تحقيق االستمرارية واالفصاح عند الحاجة عن األم

تحقيق تلك االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي، ما لم يكن بنية اإلدارة تصفية الشركة أو إيقاف أنشطتها أو عدم توفر المتعلقة ب
  أية بدائل أخرى واقعية لتحقيق ذلك.

  
  إن المسؤولين عن الحوكمة هم الجهة المسؤولة عن مراقبة عملية التقرير المالي للشركة.

  
  الحسابات حول تدقيق البيانات الماليةمسؤوليات مراقب 

  
واء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ،  ناهدفإن  ول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية ككل، خالية من أخطاء مادية، س هو الحص

ها ال تضمن بأن مهمة التدقيق المنفذة . إن التأكيدات المعقولة هي تأكيدات عالية المستوى، ولكنناوإصدار تقرير التدقيق الذي يحتوي على رأي
واء كانت منفردة أو  ف األخطاء المادية في حالة وجودها. إن االخطاء وس وف تقوم دائما بكش وفق متطلبات المعايير الدولية للتدقيق، س

رات االقتصادية للمستخدم والمتخذة مجتمعة والتي يمكن أن تنشأ من االحتيال أو الخطأ تعتبر مادية عندما يكون من المتوقع أن تؤثر على القرا
  بناء على ما ورد في تلك البيانات المالية.
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ك المهني طيلة أعمال  ناوكجزء من مهام التدقيق وفق المعايير الدولية للتدقيق، قم توى من الش ة التقديرات المهنية واالحتفاظ بمس بممارس

  قوم بالتالي :ن االتدقيق، كما أنن
  
  ميم وتنفيذ إجراءات التدقيق تحديد واء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ، وتص وتقييم مخاطر االخطاء المادية في البيانات المالية، س

ول على أدلة التدقيق الكافية والمالئمة لتوفر ل ا إلبداء رأي ناالمالئمة التي تتجاوب مع تلك المخاطر، والحص اس . إن مخاطر عدم ناأس
اف الفروقات مل تواطؤ، أو  اكتش المادية الناتجة عن االحتيال تعتبر أعلى من تلك المخاطر الناتجة عن الخطأ، حيث أن االحتيال قد يش

 تزوير، أو حذوفات مقصودة، أو عرض خاطئ أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية.
 
 التدقيق المالئمة حسب الظروف، ولكن ليس لغرض  استيعاب إجراءات الرقابة الداخلية التي لها عالقة بالتدقيق لغرض تصميم إجراءات

 ابداء الرأي حول فعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
 
 ركة.تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المطبقة واإليضاحات المتعلقة بها والمعدة من قبل إدارة الش 
 
 عليها، سوف  ناخدام اإلدارة لألسس المحاسبية في تحقيق مبدأ االستمرارية، وبناء على أدلة التدقيق التي حصلاالستنتاج حول مالءمة است

قرر فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ومرتبط بأحداث أو ظروف قد تشير إلى وجود شكوك جوهرية حول قدرة الشركة على تحقيق ن
ل تمرارية، وإذا ما توص احات نلأن  يناتأكد جوهري، فإن عل إلى وجود عدم نااالس ابات إلى اإليض من تقرير مراقب الحس فت االنتباه ض

احات غير مالئمة، لتعديل رأي من البيانات المالية، أو في حالة ما إذا كانت تلك اإليض تنتاجاتناالمتعلقة بها ض وف ت نا. إن اس عتمد على س
ل تقبلية قد تؤدي إلى عدم عليها حتى تاريخ تقرير التد ناأدلة التدقيق التي حص قيق، ومع ذلك، فإنه قد يكون هناك أحداث أو ظروف مس

 قدرة الشركة على تحقيق االستمرارية.
  
 احات، وفيما إذا كانت تلك البيانات المالي ة تقييم اإلطار العام للبيانات المالية من ناحية العرض والتنظيم والفحوى، بما في ذلك اإلفص

 ث المتعلقة بها بشكل يحقق العرض الشامل بشكل عادل.تعكس المعامالت واألحدا
  
ؤولين عن الحن اإنن ل مع المس كمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة بما في ذلك وتواص

  أثناء عملية التدقيق. ناقابة الداخلية التي لفتت انتباهأية أوجه قصور جوهرية في أنظمة الر
  

تقاللية، وتزويدهم بكافة ارتباطاتنا واألمو ناقملقد  ؤولين عن الحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات أخالقية المهنة المتعلقة باالس ر بتزويد المس
  ، أو حيثما وجدت، والحماية منها.شير إلى وجود شكوك في استقالليتياألخرى التي قد ت

  
  لبات القانونية والتشريعات األخرىالتقرير حول المتط

  
ابات منتظمة نابرأي ك حس ركة تمس ركة فيما يتعلق بالبيانات المالية متفقة مع ما هو أن الش ، وأن البيانات المالية مع تقرير مجلس اإلدارة للش

ابات  ناهايعلى المعلومات والتفسيرات التي رأ ناقد حصل اوارد في دفاتر الشركة. وأنن ضرورية ألداء مهام التدقيق، وأن الشركة تمسك حس
ديسمبر  31لم تقع خالل السنة المالية المنتهية في  نامنتظمة، وأن الجرد أجري وفقا لألصول المرعية، وفي حدود المعلومات التي توافرت لدي

ركات رقم  2016 نة  1مخالفات ألحكام قانون الش ي  ت الالحقة لهماوالتعديال والئحته التنفيذية 2016لس اس يس والنظام األس أو لعقد التأس
  . للشركة على وجه يؤثر ماديا في المركز المالي للشركة أو نتائج أعمالها

  
األوراق المالية نشاط  بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم 2010لسنة  7وجود أية مخالفات مادية للقانون رقم  ناكذلك، انه لم يرد الى علم نابرأيي

نة المالية المنتهية  مبر  31في والتعديالت الالحقة والئحته التنفيذية خالل الس ركة أو  2017ديس على وجه يؤثر ماديا في المركز المالي للش
  .نتائج أعمالها

  
  
  
  
  نايف مساعد البزيع    

  91مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم     دولة الكويت
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  ش.م.ك.(مقفلة)  -شركة التجاري للوساطة المالية   
  يالمركز المالبيان 

  2017 ديسمبر 31كما في 
  (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

  

2016    2017    
  

  إيضاح
  

  الموجـــودات
            
  متداولة: الموجودات ال          
  نقد ونقد معادل      3    3,212,636    7,596,070 
  ودائع ألجل     4   50,000   550,001 
  مدينون وأرصدة مدينة أخرى      5    173,692    177,471 
  مجموع الموجودات المتداولة           3,436,328   8,323,542 

            
  الموجودات غير المتداولة:          
  موجودات مالية متاحة للبيع     6   9,645,863   3,386,621 
  مشاركة في نظام ضمان عمليات الوساطة     7   -   375,002 
  ممتلكات ومعدات     8   66,683   64,241 
  مجموع الموجودات غير المتداولة           9,712,546   3,825,864 
  مجموع الموجودات            13,148,874   12,149,406 

            
  المطلوبات وحقوق الملكية          
            
  المطلوبات المتداولة:           
  دائنون وأرصدة دائنة أخرى     9    117,974    91,873 
  مجموع المطلوبات المتداولة             117,974    91,873 

            
  المطلوبات غير المتداولة:          
  مخصص مكافأة نهاية الخدمة      10   240,837   160,021 
  مجموع المطلوبات غير المتداولة           240,837   160,021 
  مجموع المطلوبات            358,811    251,894 

            
  حقوق الملكية:          
  رأس المال    11   10,000,000   10,000,000 
  إحتياطي قانوني    12   1,142,681   1,036,071 
  إحتياطي اختياري    13   200,289   200,289 
  التغيرات التراكمية في القيمة العادلة       48   125,002 
  أرباح مرحلة       1,447,045   536,150 
  مجموع حقوق الملكية            12,790,063   11,897,512 
  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية           13,148,874   12,149,406 

  

  

  الماليـة.) تشكل جزءا من البيانات 22) إلى (1إن اإليضاحات المرفقة من (

  

  

  
  الشيخ أحمد دعيج جابر الصباح  

  رئيس مجلس اإلدارة 
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  ش.م.ك.(مقفلة)  -شركة التجاري للوساطة المالية 

  األرباح أو الخسائربيان 
  2017 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

  (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
  

    إيضاح    2017    2016
            

  بورصة الكويتإيرادات عموالت من التداول في      1,695,639    704,216 
  إيرادات عموالت من التداول في األسواق العربية والعالمية     6,640    11,817 
  بورصة الكويتعموالت إلى       )508,692(    )211,265(
  صافي إيرادات العموالت      1,193,587     504,768 
  مصاريف عمومية وإدارية   15    )927,516(    )792,609(
  من العمليات )خسائرأرباح (      266,071     )287,841(
  صافي أرباح االستثمارات  16    133,984     70,833 
  خسائر اإلنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع      -    )7,031(
  إيرادات فوائد     658,798    119,530 
  إيرادات أخرى  17    7,243     113,238 

 8,729    1,066,096 
ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحصة الزكاة ومكافأة     

  أعضاء مجلس اإلدارة
  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي      )9,595(    )79(

  حصة الزكاة      )11,496(    -
  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  14    )27,500(   -

  السنة ربح      1,017,505    8,650 

  

  

  ) تشكل جزءا من البيانات الماليـة.22) إلى (1إن اإليضاحات المرفقة من (
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  ش.م.ك.(مقفلة)  -شركة التجاري للوساطة المالية 
  األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخربيان 
  2017 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

  (جميع المبالغ بالدينار الكويتي) 
 

  2017   2016  
السنةربح     1,017,505   8,650 
      

      خرى :خسارة الشاملة األال
      بنود ممكن أن يعاد تصنيفها الحقاً إلى األرباح أو الخسائر

 )10,734(  48    متاحة للبيع  موجودات ماليةالتغيرات في القيمة العادلة ل
  )427(   )125,002(   متاحة للبيع موجودات ماليةالمعكوس نتيجة بيع 

 -  -  متاحة للبيع  موجودات ماليةالمعكوس نتيجة اإلنخفاض في قيمة 
 )11,161(  )124,954(   سنةللالخسارة الشاملة األخرى 

        
  )2,511(   892,551    لسنةل )الخسارة الشاملةالدخل الشامل ( مجموع

        

 

  الماليـة.) تشكل جزءا من البيانات 22) إلى (1إن اإليضاحات المرفقة من (
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  ش.م.ك.(مقفلة)  -شركة التجاري للوساطة المالية 
  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

  2017 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة
  (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

 
 

  
   المجمــوع

  
    أرباح مرحلة

 ةالتراكمي اتالتغير
    القيمة العادلة في

  حتياطي إ
    ختياريا

  حتياطي إ
    قانوني

  
   رأس المال

  2015ديسمبر  31الرصيد كما في   3,225,000    1,035,198    200,289    136,163    528,373    5,125,023
   زيادة رأس المال  6,775,000    -    -    -    -    6,775,000

  للسنةالدخل الشامل  )الشاملة الخسارة(مجموع   -    -    -    )11,161(    8,650     )2,511(
  قانونيالحتياطي لال المحول  -    873     -    -    )873(    -

  2016ديسمبر  31الرصيد كما في   10,000,000    1,036,071    200,289    125,002    536,150    11,897,512
  للسنةالدخل الشامل  الشاملة) الخسارة(مجموع   -    -    -    )124,954(    1,017,505     892,551 

  المحول لالحتياطي القانوني  -    106,610     -    -    )106,610(    -
  2017ديسمبر  31الرصيد كما في   10,000,000    1,142,681    200,289    48    1,447,045    12,790,063 

  

  ) تشكل جزءا من البيانات الماليـة.22) إلى (1إن اإليضاحات المرفقة من (
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  ش.م.ك.(مقفلة)  -شركة التجاري للوساطة المالية 
  بيان التدفقات النقدية

  2017 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة
  (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

  
    إيضاح    2017    2016

  : التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية          

 8,729     1,066,096  
للتقدم العلمي وحصة الزكاة ومكافأة ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت     

  أعضاء مجلس اإلدارة
  تسويـات :          
  استهالكات          31,448     35,033 
  مخصص مكافأة نهاية الخدمة         94,964    16,789 
  أرباح االستثمارات صافي        )133,984(   )70,833(
  خسائر اإلنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع        -   7,031 
  إيرادات فوائد         )658,798(    )119,530(
  مخصص مكافأة نهاية الخدمة لم يعد له ضرورة       )3,256(    )9,412(
  ربح من بيع ممتلكات ومعدات        -   )56,180(
)188,373(     396,470        
  والمطلوبات التشغيلية :التغيرات في الموجودات           
  مدينون وأرصدة مدينة أخرى         50,785     )29,030(
  دائنون وأرصدة دائنة أخرى         )26,914(    )28,461(
  عملياتال )المستخدم فيالناتج من ( النقد         420,341     )245,864(
  المدفوع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي          )79(    )2,017(
  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة         )10,892(    )1,573(
  األنشطة التشغيلية) المستخدم في( النقد الناتج من صافي            409,370     )249,454(
            
  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية :          
  ودائع ألجل         500,001     3,756,124 
  شراء موجودات مالية متاحة للبيع         )6,259,194(    )3,385,113(
  المحصل من بيع موجودات مالية متاحة للبيع         383,984     224,394 
  شراء ممتلكات ومعدات         )29,387(    )6,138(
  المحصل من بيع ممتلكات ومعدات         -    56,180 
  توزيعات أرباح مستلمة         -    31,134 
  فوائد مستلمة         611,792     143,212 
  الناتج من األنشطة االستثمارية (المستخدم في) صافي النقد           )4,792,804(    819,793 

            
  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية :          

  صافي الحركة في حساب بنكي مقيد         )423,556(    -
  المحصل من زيادة رأس المال         -     6,775,000 
  األنشطة التمويلية الناتج من  (المستخدم في) صافي النقد           )423,556(    6,775,000 

           
  الزيادة في النقد والنقد المعادل(النقص)  صافي      )4,806,990(    7,345,339 
  نقد ونقد معادل في بداية السنة      7,596,070     250,731 
  معادل في نهاية السنةنقد ونقد   3    2,789,080     7,596,070 

  

  

  ) تشكل جزءا من البيانات الماليـة.22) إلى (1إن اإليضاحات المرفقة من (
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  التأسيس والنشاط  - 1
جيل العقاري  اهمة كويتية مقفلة موثقة لدى وزارة العدل إدارة التس ركة مس ركة) كش اطة المالية (الش ركة التجاري للوس ت ش س تأس

ي رقم  والتوثيق بموجب اس يس ونظام أس مبر  2بتاريخ  3جلد  /1482عقد تأس بتمبر  19وآخر تعديالتهما بتاريخ  1984ديس س
  .  لدى وزارة التجارة والصناعة 38920والمؤشرعليها في السجل التجاري تحت رقم  2016

  
  :هي األساسية نشطة الشركةأن إ
 الكويت واألسواق العربية والعالمية كافة. بورصةالقيام بأعمال الوساطة في األوراق المالية المقبول تداولها في  - 
مد بشرط الحصول مسبقاً ستثمار طويل األاحتياطياتها) في أسهم أس مالها وامجموع ر فا (والتي ال تزيد عن نصهلامواستثمار أ - 

 .يع وشراء العقاراتفي بوأيضا للشركة حق االستثمار الجهات الرقابية على تصريح بذلك من 
 .والسندات وذلك لحساب الشركة فقط البيع والشراء واالكتتاب في الصكوك - 

 
 ("الشركة األم"). ع.ش.م.ك. –إن الشركة تابعة للبنك التجاري الكويتي 

  
  دولة الكويت. – 13119 الصفاة، ،25879 ص.ب.:إن عنوان الشركة المسجل هو 

  
  .موظف) 48 – 2016( موظف 40هو  2017ديسمبر  31إن إجمالي عدد موظفي الشركة كما في 

 
للمساهمين السنوية مة اإن الجمعية الع  .2018 فبراير 7خ ـبتاريمجلس اإلدارة  من قبل المالية البياناتى إصدار ـتمت الموافقة عل

  لديها صالحية تعديل تلك البيانات المالية بعد إصدارها .
  

  السياسات المحاسبية الهامة   - 2
وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، وتتلخص السياسات  للشركةتم إعداد البيانات المالية 

 : المحاسبية الهامة فيما يلي
 

  :اإلعدادأسس   -أ 
ية للشركةالذي  الكويتي بالدينار المالية البيانات عرض يتم اس على إعدادها ويتم ،يمثل العملة الرئيس  فيما التاريخية التكلفة مبدأ أس
  .العادلة بقيمتها تدرج يوالت الوساطةوالمشاركة في نظام ضمان عمليات  للبيع المتاحة الموجودات الماليةبعض  عدا

  
تند التكلفة التاريخية عموما على القيمة العادلة للمبلغ  لع والخدماتالمدفوع في تس تلم عن مقابل الس . إن القيمة العادلة هي المبلغ المس

  .أطراف السوق كما في تاريخ القياسبيع األصل أو المدفوع لسداد اإللتزام في معاملة عادية بين 
  
ات يراتوالتقد اآلراء بعض إجراء اإلدارة من يتطلب المالية للتقارير الدولية للمعايير وفقا المالية البيانات إعداد إن  في واالفتراض

 2 إيضاح رقم في الهامة المحاسبية واالفتراضات والتقديرات اآلراء عن اإلفصاح تم . لقدللشركة المحاسبية السياسات تطبيق عملية
 .(م)
  

  أثيرالمعايير الصادرة وجارية الت
تثناء التغيرات الناتجة عن  ابقة باس نة الس تخدمة في إعداد البيانات المالية مماثلة لتلك المطبقة في الس بية المس ات المحاس ياس إن الس

 : 2017ٍيناير  1كمـا في  تاليالتعديالت مع معيار المحاسبة الدولي التطبيق بعض 
  

 االفصاحاتمبادرة  –) 7تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (
نوية التي تبدأ في أو بعد  ري على الفترات الس أة 2017يناير 1إن التعديالت على هذا المعيار والتي تس تقديم ب، تتطلب من المنش

طة التمويل، بما في ذلك التغيرات النقدية  ئة من أنش تخدمي البيانات المالية تقييم التغيرات في المطلوبات الناش احات تتيح لمس إفص
   .قديةوالغير ن

 
  .أي تأثير مادي على البيانات المالية أعاله ليس له المحاسبة الدولي التعديالت على معيارإن 
  

 التأثير جارية الصادرة وغير المعايير
  :ولم يتم تطبيقها من قبل الشركة الدولية،قد تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة  والمعدلة التالية إن المعايير الجديدة

  

  األدوات المالية –) 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
 - 39، ويحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم 2018يناير  1يسري المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

نف وتقيس 9األدوات المالية: التحقق والقياس. إن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( أة أن تص ) يحدد الكيفية التي يجب على المنش
بة أدواتها المال اب انخفاض قيمة الموجودات المالية ومتطلبات نموذج محاس ارة المتوقع الجديد إلحتس من نموذج الخس ية وأن تتض

  ). 39التغطية الجديد، كما يوضح المبادىء في التحقق ولمدة التحقق لألدوات المالية من معيار المحاسبة الدولي رقم (
  

ها الحقاً بالتكلفة المطفأة أو القيمة 9يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( -  )، كافة الموجودات المالية المدرجة، أن يتم قياس
العادلة (من خالل األرباح أو الخسائر أو من خالل الدخل الشامل اآلخر) وذلك بناًء على االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج 

 دية.أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاق
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بة للمطلوبات المالية، فإن أهم أثر للمعيار الدولي التقارير المالية رقم ( -  ) يتعلق بالحاالت التي يتم فيها أخذ خيار القيمة 9بالنس
العادلة: حيث يتم إدراج التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الخاصة 

ارة) إال إذا أدى ذلك إلى عدم بال امل اآلخر (وليس في الربح أو الخس تغيرات في مخاطر االئتمان لتلك االلتزامات في الدخل الش
 .تطابق محاسبي

 

" ) نموذج "الخسائر االئتمانية المتوقعة9فيما يتعلق باالنخفاض قيمة الموجودات المالية، يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( - 
وعي  وذلك ائر المتوقعة عند بدء العقد. حيث أنه ال ينبغي االنتظار ليكون هناك دليل موض بناًء على مفهوم إثبات مخصص للخس

 على االنخفاض في القيمة وذلك لالعتراف بخسائر االئتمان.
  

بة التحوط، يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( -  بة لمحاس مح9بالنس کل  ) تعديالت جوهرية تس بالبيانات المالية لتعکس بش
 أفضل کيفية تنفيذ أنشطة إدارة المخاطر عند تغطية المخاطر المالية وغير المالية.

  
 .)39(إن اإلعتراف وإلغاء اإلعتراف بالمخصصات لم يتم تغييره عن معيار المحاسبة الدولي رقم  - 

ركةفي البيانات المالية  )9(م تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رق بح إلزاميا ولن يقوم بإعادة  للش عندما يص
 شركةعلى البيانات المالية لل 9إدراج معلومات المقارنة. إن اإلدارة تقوم حالياً بتقييم األثر الكامل للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

تنادا إلى تحليل الموجودات والمطلوبات المالية  مبر  31كما في  ركةللشوذلك اس اس الحقائق والظروف القائمة  2017ديس على أس
كل عام، ال تتوقع ال التاريخ.في ذلك  ركةوبش تثناء  ش أن يكون هناك أي تأثير جوهري على بيان المركز المالي وحقوق الملكية، باس

 في القيمة.) والمتعلق باإلنخفاض 9تأثير تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
 

هم الملكية إن  تثمارات أس تثمارات متاحة للبيع اس نفة كاس نيف والبالقيمة العادلة والمدرجة غير المدرجة والمص بالقياس مؤهلة للتص
امل خالل بالقيمة العادلة من " ائر الرباح أو ومع ذلك، إن األ، 9بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  اآلخر"الدخل الش خس

ااربإلى األتدويرها إعادة لن يتم  المتراكة في التغيرات التراكمية في القيمة العادلة المعيار الدولي للتقارير  ئر كما فيح أو الخس
ولكن  اآلخر للشركةخسائر والدخل الشامل الرباح أو األعلى إن ذلك سوف يؤثر الحالية.  المعالجة، والذي يختلف عن 9المالية رقم 

امل.  جموعملن يؤثر على  ركةلل األخرى جميع الموجودات والمطلوبات الماليةإن الدخل الش ها  ش تمر قياس وف يس على نفس س
  .39معيار المحاسبة الدولي رقم كما هي حاليا طبقا ل األسس

 

ائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المدرجة  ط لالعتراف بالخس فيما يتعلق باإلنخفاض، تتوقع اإلدارة تطبيق النموذج المبس
ة  ماني ائر االئت ها تتوقع أن تطبيق نموذج الخس فإن تأثير،  يا بتقييم مدى هذا ال فة المطفأة. على الرغم من أن اإلدارة تقوم حال بالتكل

ائر ائتمان. غير أنه ليس من العملي تقديم تقدير 9عيار الدولي للتقارير المالية رقم (المتوقعة للم يؤدي إلى اإلعتراف المبكر بخس ) س
  .إلى أن يتم االنتهاء من المراجعة التفصيلية لهذا األثرمعقول لهذا األثر 

 

  مع العمالءااليرادات الناتجة من العقود  –) 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
نوية التي تبدأ في أو بعد  ري هذا المعيار على الفترات الس امل لكيفية وتوقيت وأحقية  يحدد، والذي 2018يناير  1يس إطار ش

  االعتراف باإليرادات. سوف يحل هذا المعيار محل المعايير والتفسيرات الجارية التالية عند تطبيقه:
 ) اإليرادات –) 18معيار المحاسبة الدولي رقم 
 ) عقود األنشاء –) 11معيار المحاسبة الدولي رقم 
 ) برامج والء العمالء. –) 13تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 
 ) إتفاقيات بناء العقارات. –) 15تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 
 الموجودات المحولة من العمالء. –) 18م (تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رق 
 ) إيرادات خدمات الدعاية الناتجة عن معامالت مقايضة. –) 31تفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم 

  

تند إلى نموذج من خمس خطوات)، إال إذا  العقود مع العمالءمن ينطبق هذا المعيار على جميع اإليرادات الناتجة  (مع مبدأ أساسي يس
ائر الناتجة القود في نطاق المعايير األخرى. كما توفر متطلباتها نموذجا لكانت الع تبعاد بعض  منعتراف وقياس األرباح والخس اس

ة. لعقاراتبما في ذلك الممتلكات وا المالية،الموجودات غير  يحدد المعيار إن والمعدات والموجودات غير الملموس املة مجموعة س  ش
  .العمالء معالمتعلقة بها  النقدية والتدفقات لإليرادات تأكد عدم أي وكذلك والتوقيت المدى بالطبيعة، المتعلقة اإلفصاح متطلبات من

  

  .ة عندما يصبح إلزامياشركلل ) في البيانات المالية15ية رقم (أن يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المال شركةتتوقع إدارة ال
  

الدولي  المعياردارة أن تطبيق اإلتتوقع ))، ال ح 2( إيضاح، (شركةللالرئيسية المحاسبية الحالية لمصادر اإليرادات  المعالجةبناء على 
وف ينتج عنه 15المالي رقم للتقارير  ركة و على مادي تأثير  س احات أكثر  بعيدا، أو أداءها المالي/المركز المالي للش عن تقديم إفص
  .شركةلل حول معامالت اإليراداتشموال 

  

  األدوات المالية: - ب
نيف أدواتها المالية  ركة بتص . يتم إدراج الموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما "مطلوبات مالية"و "كموجودات مالية"تقوم الش

  .تكون الشركة طرفا في األحكام التعاقدية لتلك األدوات
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نيف األدوات المالية كمطلوبات أو حقوق ملكية  ائر يتم تص مون اإلتفاقية التعاقدية. إن الفوائد والتوزيعات واألرباح والخس طبقا لمض
نفة  روف أو إيراد. إن التوزيعات على حاملي هذه األدوات المالية المص نفة كمطلوبات تدرج كمص التي تتعلق باألداة المالية المص

لمالية بالصافي عندما يكون للشركة حق قانوني ملزم لتسديد كحقوق ملكية يتم قيدها مباشرة على حقوق الملكية. يتم إظهار األدوات ا
  .الموجودات والمطلوبات بالصافي وتنوي السداد إما بالصافي أو ببيع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد

  
من ات الموجودات تتض ة والمطلوب الي ة الم درج د في الم الي النق ان المركز الم د بي ل والنق ادل، والودائع ألج دينين، المع ، والم

  والموجودات المالية المتاحة للبيع، والمشاركة في نظام ضمان عمليات الوساطة والدائنين. 
  

 الموجودات المالية

 المعادل: والنقد النقد  - 1
ندوق في النقد في المعادل والنقد النقد يتمثل يرة الص تثمارات قص  األجل ولدى البنوك والودائع تحت الطلب لدى البنوك واالس
يولة عالية تحق والتي الس هور 3 فترة خالل تس  والتي النقد محددة من مبالغ إلى للتحويل اإليداع والقابلة تاريخ من أقل أو ش

  .القيمة التغيرات في حيث من غير مادية تتعرض لمخاطر
  

 المدينون:  -2
اط  من النش ائع أو خدمات منجزة ض تحقة من العمالء عن بيع بض ويتم اإلعتراف مبدئيا  اإلعتيادي،يمثل المدينون المبالغ المس

ص اإلنخفاض في  ا مخص تخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقص بالمدينين بالقيمة العادلة وتقاس فيما بعد بالتكلفة المطفأة بإس
ص اإل القيمة. اب مخص ركة غير يتم إحتس وعي على أن الش نخفاض في قيمة المدينين التجاريين عندما يكون هناك دليل موض

لية  يل ديونها خالل المدة األص عوبات المالية الجوهرية للمدينين في إحتمال تعرض المدين  للمدينين.قادرة على تحص تكمن الص
داد أو ع داد،دم لإلفالس أو إعادة الهيكلة المالية أو عدم االنتظام في الس دة المدينين  الس رات على أن أرص وتدل تلك المؤش

ل والقيمة الحالية للتدفقات  ص هي الفرق بين القيمة الدفترية لألص فة دائمة. إن قيمة المخص ت قيمتها بص التجاريين قد إنخفض
تخدام معدل الفائدة الفعلي  ومة بإس تقبلية المتوقعة مخص لي.النقدية المس ل من خالل يتم تخفيض القيمة ال األص دفترية لألص

ويتم اإلعتراف بمبلغ الخسارة في بيان األرباح أو الخسائر. في حال عدم تحصيل أرصدة المدينين  مخصص،إستخدام حساب 
التجاريين، يتم شطب هذه األرصدة مقابل حساب المخصص المتعلق بالمدينين التجاريين، إن السداد الالحق للمبلغ السابق شطبه 

  .يان األرباح أوالخسائريدرج من خالل ب
 

  :المالية االستثمارات  -3
  

  التحقق المبدئي والقياس
ضمن الفئات التالية: موجودات مالية  39الشركة بتصنيف استثماراتها المالية التي تخضع لمعيار المحاسبة الدولي رقم  تقوم

من شراء هذه  الغرض على تعتمد التصنيفات هذه للبيع. إن وموجودات مالية متاحة ،الخسائر األرباح أو خالل من العادلة بالقيمة
 .التحقق المبدئي لها عند ويحدد من قبل اإلدارة االستثمارات

  
  :األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل  الموجودات المالية   ) أ

من هذه الفئة بندين فرعيين هما: موجودات مالية محتفظ بها لغرض التداول  نيفها بالقيمة  وموجودات ماليةتتض تم تص
  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند االقتناء.

  
يتم التصنيف كأصل مالي محتفظ به لغرض التداول إذا تم اقتناؤه أساسا لغرض بيعه في المدى القصير أو إذا كان جزءاً 

تثمارات مالية مدارة ولها اتجاه فعلي حالي نحو تحقيق أر تقة فعالة من محفظة اس ير أو إذا كان مش باح في المدى القص
 تصنيفها.كأداة تحوط ولم يتم 

   
يتم تبويب األصل المالي كمصنف بالقيمة العادلة من قبل اإلدارة عند التحقق المبدئي إذا كان ذلك التصنيف يلغي أو يقلل 

أ بخالف  كل كبير عدم التوافق في طريقة القياس أو التحقق الذي قد ينش أو إذا كان مداراً ويتم تقييم أدائه وإعداد  ذلك،بش
  .تقارير داخلية عنه على أساس القيمة العادلة وفقا إلدارة مخاطر موثقة أو استراتيجية استثمارية

  
  للبيع : متاحةالموجودات المالية ال  )ب

ت للبيع الموجودات المالية المتاحة إن تقات من ليس نيفها قد تم إما وهي المالية الموجودات مش  أنها أو الفئة هذه في تص
  .األخرى التصنيفات من أي في متضمنة غير

  

ع قيد عمليات شراء يتم  بشراء شركةال فيه التزمت الذي التاريخ وهو – المتاجرة تاريخ هذه الموجودات المالية في وبيـ
ً  المتاحة للبيع قيد الموجودات المالية يتم الموجودات. بيع أو ً  العادلة بالقيمة مبدئيا   .تكاليف إليها مضافا
  

 :القياس الالحق
ائر خالل إدراج الموجودات المالية بالقيمة العادلة من يتم التحقق المبدئي، بعد والموجودات المالية  األرباح أو الخس

 إحتساب يتم شراء. أمر آخر أسعار على مبنية المسعرة للموجودات المالية العادلة القيم العادلة. إن بالقيمة للبيع المتاحة
اطها تمارس ال التي للموجودات المالية العادلة القيمة وق في نش ط س المدرجة) من قبل  غير المالية األوراق (أو نش

 ألدوات والرجوع حديثة، بحتة تجارية عمليات إستخدام التقييم أسس التقييم. تتضمن أسس إستخدام طريق الشركة عن
ابهة، أخرى مالية تخدام المخصومة، النقدية للتدفقات تحليل على واالعتماد مش عير نماذج وإس  تعكس التي الخيارات تس

 .المحددة المصدر ظروف
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م  في األرباح أوالخسائر خالل للموجودات المالية بالقيمة العادلة من محققة أو غير محققة وخسائر أرباح أية إثبات يتـ
ائر. بيان ائر األرباح إدراج ويتم األرباح أو الخس للموجودات  العادلة القيمة في التغيرات عن الناتجة المحققة غير والخس

ي التراكمية التغيرات في للبيع المالية المتاحة فيما عدا فروق تحويل العملة  .اآلخر الدخل الشامل ضمن العادلة القيمة فـ
نفة كموجودات مالية متاحة للبيع، حيث يتم إدراج تلك الفروق في بيان األرباح أو  األجنبية ألدوات الدين المالية والمص

ي التراكمية التغيرات فيالخسائر المجمع، مع إدراج التغيرات األخرى في قيمتها العادلة  الدخل  ضمن العادلة القيمة فـ
 .اآلخر الشامل

  
ائر  ا خس في حالة عدم توافر طريقة موثوق بها لقياس الموجودات المالية المتاحة للبيع، يتم إدراجها بالتكلفة ناقص

 .اإلنخفاض في القيمة، إن وجدت
  

 سبق والتي العادلة القيمة في سابقة تغييرات أية تحويل يتم فإنه للبيع، أصل مالي متاح قيمة إنخفاض أو إستبعاد حالة في
  .األرباح أو الخسائر بيان إلى الدخل الشامل اآلخر في تسجيلها

  
  لغاء االعتراف:إ

  هاتين الحالتين: إحدىيتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالي (كليا أو جزئيا) في 
 عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في إستالم التدفقات النقدية من هذا األصل المالي، أو،  .أ

 التالية:عندما تحول الشركة حقها في إستالم التدفقات النقدية من األصل مالي، وذلك في الحاالت   .ب
  إذا تم تحويل جميع المخاطر والعوائد الخاصة بملكية األصل المالي من قبل الشركة. . 1
السيطرة على األصل. عندما ال يتم تحويل جميع المخاطر والعوائد لألصل المالي أو االحتفاظ بها، ولكن تم تحويل  . 2

  .عندما تحتفظ الشركة بالسيطرة، فيجب عليها إدراج األصل المالي بحدود نسبة مشاركتها فيه
  
  في القيمة: ضنخفااإل
ركة بتقييم تقوم مالية،نهاية كل فترة  في وعي دليل هناك كان إذا ما الش  أحد قيمة في إنخفاض وجود على موض

، للبيع متاحة كموجودات مالية المصنفة المالية األوراق حالة في  المالية. الموجودات من مجموعة أو المالية الموجودات
 في يؤخذ األصل المالي تكلفة من اقل يصبح بحيث لألصل المالي العادلة القيمة في جوهري أو مطول إنخفاض أي فإن

لية   القيمة. في إنخفاض هناك كان إذا ما تحديد عند اإلعتبار ل يتم تقييم االنخفاض الجوهري مقابل التكلفة األص لألص
 حالة ، ويتم تحديد االنخفاض المطول على أساس الفترة التي إنخفضت فيها القيمة العادلة عن التكلفة األصلية. فيالمالي
ارة إجمالي فإن للبيع المتاحة الموجودات المالية قيمة في إنخفاض حدوث على دليل أي وجود  الفرق – لتراكميةا الخس

والتي سبق الموجودات المالية لهذه  القيمة في إنخفاض خسائر أي منها مخصوما الحاليـة العادلة والقيمة اإلقتناء تكلفة بين
ائر بيان في بها اإلعتراف امل اآلخر من تحول –األرباح أو الخس ائر بيان إلى الدخل الش ائر إن .األرباح أو الخس  خس
ائر  بيان في بها المعترف القيمة في اإلنخفاض نفة كموجودات مالية ماألرباح أو الخس  للبيع تاحةألدوات الملكية والمص

بالنسبة ألوراق الدين، يتضمن دليل وجود انخفاض في القيمة صعوبات  الخسائر،األرباح أو  بيان خالل من عكسها يتم ال
بح من المحتمل دخول  ل، أص داد الفوائد واألص ير في س ر العقد، التأخير أو التقص مالية للمصدر او الطرف المقابل، كس

ص ل المالي. إن مبلغ المخص ط لألص وق نش هو الفرق بين  المقترض في اإلفالس أو إعادة تنظيم مالي أو عدم وجود س
لي.  ومة بمعدل الفائدة الفعلي األص تقبلية المقدرة، مخص ل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المس  بينماالقيمة الدفترية لألص

ائر االنخفاض في القيمة  تثماريتم عكس خس نفة الدين أدوات الس  بيان خالل للبيع من تاحةممالية  كموجودات المص
ائر  وعية  عنداألرباح أو الخس بابأن  علىوجود أدلة موض  ترتبطالمالية  الموجودات لتلك العادلة القيمة في الزيادة أس

 .المعترف بها مسبقا القيمة في االنخفاضخسائر  الحتساب الحقة بأحداث
  

 المطلوبات المالية
 

  الدائنون:  - 1
اط  الدائنونيمثل بند  من النش راؤها ض داد قيمة خدمات التي تم ش يتم إدراج الدائنين التجاريين مبدئيا  االعتيادي.اإللتزام لس

تخدام طريقة معدل الفائدة  نيف الدائنون كمطلوبات متداولة إذا  الفعلي.بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة بإس يتم تص
  .، وبخالف ذلك، يتم تصنيفها كمطلوبات غير متداولةحق خالل سنة أو أقلكان السداد يست

  

تبدال المطلوبات المالية يتم  إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم إلغاء أو انتهاء اإللتزام مقابل المطلوبات. عندما يتم اس
كل جوهري. يتم معاملة  روط المطلوبات المالية الحالية بش روط مختلفة جوهريا أو تعديل ش الحالية بأخرى من نفس المقرض بش

لة في بيان التبديل أو التغيير كإلغ ل االلتزام وادراج التزام جديد، ويتم ادراج الفرق بين القيمة الدفترية ذات الص اء اعتراف ألص
 األرباح أو الخسائر.

  

   :الماليةمقاصة الموجودات والمطلوبات       
كان هناك حق قانوني واجب النفاذ يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم ادراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي فقط إذا 

  حاليا لمقاصة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس الصافي او لتحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في وقت واحد.
  

 :الممتلكات والمعدات  -ـج
رة مرتبطة  راء وأي تكاليف مباش عر الش من التكلفة المبدئية للممتلكات والمعدات س ال تلك الموجودات إلى موقع تتض بإيص

الحات  غيل الممتلكات والمعدات، مثل اإلص اريف المتكبدة بعد تش غيل. يتم عادة إدراج المص غيل وجعلها جاهزة للتش التش
  والصيانة والفحص في بيان األرباح أو الخسائر في الفترة التي يتم تكبد هذه المصاريف فيها.
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ح أن المصاريف قد أدت إلى زيادة في المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتوقع الحصول عليها في الحاالت التي يظهر فيها بوضو 
اريف كتكلفة  ملة هذه المص اً، فإنه يتم رس اس تخدام إحدى الممتلكات والمعدات إلى حد أعلى من معيار األداء المحدد أس من إس

  .إضافية على الممتلكات والمعدات
    

ع أوإنهاء خدمة تظهر الممتلكات والمعدات  ائر اإلنخفاض في القيمة. عند بيـ تهالك المتراكم وخس ا االس بالتكلفة ناقص
تبعادها في بيان  ارة ناتجة عن إس ابات ويدرج أي ربح أو خس تهالكها المتراكم من الحس تبعاد تكلفتها واس الموجودات، يتم إس

  .األرباح أو الخسائر
 

  :اإلنتاجية المتوقعة لبنود الممتلكات والمعدات كما يلي / على مدى األعمار قة القسط الثابتيتم إحتساب االستهالك بطري
  

  سنـــوات    فئة الموجودات
  5    ومعدات مفروشاتأثاث و

  5    لياّ أجهزة حاسب 
  5    سيارات

  
تهالك تتفقان مع نمط  تهالك دوريا للتأكد من أن طريقة وفترة االس ادية يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االس المنافع اإلقتص

  المتوقعة من بنود الممتلكات والمعدات.
  

الممتلكات والمعدات عند استبعادها أو عند إنتفاء وجود منفعة إقتصادية متوقعة من االستعمال المستمر  يتم إلغاء االعتراف ببنود
  . لتلك الموجودات

  
 :الموجودات قيمة إنخفاض  - د

ركة بمراجعة القيم الدفترية للموجودات لتحديد فيما إذا كان هناك دليل عل المالية،في نهاية الفترة  ى إنخفاض في قيمة تقوم الش
ل على اإلنخفاض، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات إلحتساب خسائر تلك الموجودات. اإلنخفاض  إذا كان يوجد دليـ

ير القيمة القابلة لالسترداد ألصل منفرد، يجب على الشركة تقدير القيمة القابلة إذا لم يكن من الممكن تقد في القيمة، (إن وجدت)
 .لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل

 
تخدمة  تخدمة، أيهما أعلى. يتم تقدير القيمة المس ا تكاليف البيع أو القيمة المس ترداد هي القيمة العادلة ناقص إن القيمة القابلة لالس
ب. يجب أن  م المناس عر الخص تقبلية المتوقعة مقابل القيمة الحالية لها بتطبيق س م التدفقات النقدية المس ل من خالل خص لألص

 .يعكس سعر الخصم تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل
 

توليد النقد) أقل من القيمة الدفترية لألصل، فإنه يجب تخفيض القيمة إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد المقدرة لألصل (أو وحدة 
رة في  ارة اإلنخفاض في القيمة مباش ترداد. يجب اإلعتراف بخس ل (أو وحدة توليد النقد) إلى القيمة القابلة لالس الدفترية لألص

ائر،بيان األرباح أو  ل معاد تقييمها وف الخس ارة إنخفاض قيمة إال إذا كانت القيمة الدفترية لألص ي هذه الحالة يجب معالجة خس
 .األصل كإنخفاض إعادة تقييم

 
ل (أو وحدة توليد النقد) إلى القيمة التقديرية ال ارة اإلنخفاض في القيمة الحقا، تزداد القيمة الدفترية لألص معدلة عند عكس خس

ترداد. يجب أن ارة  القابلة لالس بب عكس خس يحدد لو ال يزيد المبلغ الدفتري بس إنخفاض القيمة عن المبلغ الدفتري الذي كان س
سابقة. يجب اإلعتراف بعكس  سنوات ال أنه لم يتم اإلعتراف بأية خسارة من إنخفاض قيمة األصل (أو وحدة توليد النقد) خالل ال

ائر إال إذا كانت القيمة الدفترية لألص رة في بيان األرباح أو الخس ارة اإلنخفاض في القيمة مباش ل معاد تقييمها وفي هذه خس
  .الحالة يجب معالجة عكس خسائر اإلنخفاض في القيمة كزيادة في إعادة التقييم

  
   الخدمة:مخصص مكافأة نهاية   - هـ

صيتم إ اب مخص إن هذا  الموظفين.وعقود  األهليطبقا لقانون العمل الكويتي في القطاع  للموظفين نهاية الخدمة لمكافأة حتس
تحق لكل  لغاإللتزام غير الممول يمثل المب ي نهاية  موظف،المس لذي يقارب القيمة وا المالية،الفترة فيما لو تم إنهاء خدماته فـ

  .لتزام النهائيلهذا اإلالحالية 
  

   المال:رأس    -و 
   تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية.

 
  المخصصات: -  ز

ركة يتم اإلعتراف بالم ص فقط عندما يكون على الش ابق يكون من المرجح خص إلتزام قانوني حالي أو محتمل، نتيجة لحدث س
وق لمبلغ اإللتزام.  ويتم  وية اإللتزام، مع إمكانية إجراء تقدير موثـ ادية لتس ادرا للموارد اإلقتص معه أن يتطلب ذلك تدفقا ص

ات في نهاية كل فترة مالية وتعديلها إل ص ل تقدير مراجعة المخص وعندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود  حالي.ظهار أفض
وية اإللتزام. ال يتم إدراج  اريف المتوقعة لتس ص هو القيمة الحالية للمص ماديا، فيجب أن يكون المبلغ المعترف به كمخص

  .المخصصات للخسائر التشغيلية المستقبلية
  

  تحقق اإليراد:  - ح   
من تلمة للمبالغ العادلة القيمة اإليراد يتض من خدمات تقديم أو الموجودات المالية بيع عن المدينة أو المس اط ض عتيادي اإل النش
 للشركة.
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ورة موثوق  ها بص ركة بالتحقق من اإليرادات عندما يكون من الممكن قياس تقبلية  بها،تقوم الش وأنه من المرجح أن المنافع المس
إن مبالغ  أدناه.وأن بعض الخصائص قد تم التأكد منها لكل من عمليات الشركة كما هو مذكور  للشركة،اإلقتصادية سوف تتدفق 

 . والخدمات المقدمةاإليرادات ال تعتبر موثوق بها إلى أن يتم حل جميع اإللتزامات المرتبطة بعملية البيع 
  

  العموالتإيرادات  ) 1
  .الوساطةكتمال صفقة عند إ للشركة العمولة مبلغ صافي هو فيه المعترف اإليراد يكون

  
  االستثمارات بيع أرباح ) 2

 في إدراجها ويتم البيع، تاريخ في لالستثمار الدفترية والقيمة البيع من المتحصل بين بالفرق ستثماراتاال بيع أرباح تقاس
 .البيع تاريخ

  
 األرباح توزيعات إيرادات ) 3

  .الدفعات تلك ستالمإ في الشركة حق يثبت عندما األرباح توزيعات إيرادات تحقق يتم
 

 الفوائد إيرادات ) 4
  ، على أساس نسبي زمني وذلك باستخدام أسلوب الفائدة الفعلية.تحتسب إيرادات الفوائد

  

  اإليرادات والمصاريف األخرى ) 5
   .يتم تحقق اإليرادات والمصاريف األخرى على أساس مبدأ االستحقاق

 

  العمالت األجنبية:   - ط   
ر تقيد المعامالت التي عارالص ائدة بتاريخ هذه المعامالت.تتم بالعمالت األجنبية بالدينار الكويتي وفقا ألس ويتم إعادة  ف الس

ودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بتاريخ نهاية الفترة المالية إلى الدينار الكويتي وفقا ألسعار الصرف  تحويل الموجـ
ائدة بذلك التاريخ. أما البنود غيرال رف الس عار الص نقدية بالعمالت األجنبية المدرجة بالقيمة العادلة فيتم إعادة تحويلها وفقا ألس

ائدة في تاريخ تحديد قيمتها  اس التكلفة التاريخية ال يعاد  العادلة.الس إن البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية المدرجة على أس
  .تحويلها

  

ويات  ائر للفترة. أما تدرج فروق التحويل الناتجة من تس البنود النقدية ومن إعادة تحويل البنود النقدية في بيان األرباح أو الخس
نفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  فروق التحويل الناتجة من البنود غير النقدية كاألدوات المالية والمص

ائر التغير في القيمة ال من أرباح أو خس ائر فتدرج ض عادلة.  إن فروق التحويل الناتجة من البنود غير النقدية كأدوات الخس
امل  من "التغيرات التراكمية في القيمة العادلة" في الدخل الش نفة كموجودات مالية متاحة للبيع يتم إدراجها ض الملكية المص

  .اآلخر
  

  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي:    -ي 
% من ربح الشركة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحصة 1العلمي بواقع  يتم إحتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم

   اإلحتياطي القانوني.حساب المحول إلى  خصمالزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وبعد 
  

  حصة الزكاة:    -ك 
ن ربح الشركة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء 1الزكاة بواقع  حصة يتم إحتساب % مـ

اهمة الكويتية وذلك طبقاً للقانون رقم  خصممجلس اإلدارة وبعد  تلمة من الشركات المس نة  46توزيعات األرباح النقدية المس لس
  .ماواعد التنفيذية المنفذة لهوالق 2007لسنة  58رقم  لمرسوم وزارة الماليةو 2006

 

  األحداث المحتملة:    - ل
من المحتملة المطلوبات إدراج يتم ال داد إلتزام قانوني حالي أوإالمالية  البيانات ض ادية لس تخدام موارد إقتص  ال عندما يكون إس

ورة كبيرة.  داده بص ابقة مرجحا مع إمكانية تقدير المبلغ المتوقع س اح يتم وبخالف ذلك،متوقع نتيجة أحداث س عن  اإلفص
  .مستبعـداً  إقتصاديـة خسائر تحقيق احتمال يكن لم ما المطلوبات المحتملة

  

إقتصادية نتيجة أحداث  منافع تحقيق يكون عندما عنها اإلفصاح يتم المالية بل البيانات ضمن المحتملة الموجودات إدراج يتم ال
ً  سابقة   .مرجحا

  

  :واالفتراضات المحاسبية الهامةاآلراء والتقديرات    -م    
تقبلية. إن إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية  باب مس ركة تقوم ببعض اآلراء والتقديرات واالفتراضات تتعلق بأس إن الش

ات تؤثر على المبالغ المدرجة  للموجودات والمطلوبات للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة إبداء الرأي والقيام بتقديرات وافتراض
نة.  اريف خالل الس اح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ البيانات المالية والمبالغ المدرجة لإليرادات والمص واإلفص

  .قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات
  

 :اآلراء
قامت اإلدارة بإبداء اآلراء التالية التي لها أثر  ،2من خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمبينة في إيضاح رقم 

 .جوهري على المبالغ المدرجة ضمن البيانات المالية
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 :اإليراد تحقق  -1 
ادية محتملة  ركة،يتم تحقق اإليرادات عندما يكون هناك منافع إقتص ورة موثوق بها. إن  للش ويمكن قياس اإليرادات بص

  .هامةيتطلب آراء  18تحديد خصائص تحقق اإليرادات كما هو مذكور في معيار المحاسبة الدولي رقم 
  

 : مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   -2
قيمة المدينين تتضمن آراء إن تحديد قابلية االسترداد للمبلغ المستحق من العمالء والعوامل المحددة إلحتساب اإلنخفاض في 

  .هامة
 

 :الموجودات المالية تصنيف   -3
ائر" أو"متاح  نيفه "بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخس يتم تص ركة ما إذا كان س ل المالي، تقرر الش عند إقتناء األص

  .الماليةموجوداتها  لتصنيف 39للبيع". تتبع الشركة إرشادات معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

"بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر" إذا ما تم اقتناؤها في األصل بهدف  تقوم الشركة بتصنيف الموجودات المالية
ائر عند  نيفها بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح أوالخس ير األجل أو إذا ما تم تص ريطة  اإلقتناء،تحقيق الربح القص ش

ورة موثوق إمكانية تقدير قيمتها العاد نيف جميع الموجودات المالية بها.لة بص "متاحة  موجودات ماليةاألخرى ك يتم تص
  .للبيع"

 

 :الماليةالموجودات  قيمة إنخفاض   -4
بة الدولي رقم  ادات معيار المحاس ركة إرش لتحديد إنخفاض أدوات الملكية المتاحة للبيع، والذي يتطلب آراء  39تتبع الش

ركة بتقييم ما إذا كان اإلنخفاض جوهري أومطول في القيمة العادلة ما دون تكلفتها  هامة. والتخاذ هذه اآلراء، تقوم الش
إضافة إلى النظرة المستقبلية للمنشأة المستثمر فيها على المدى القصير متضمنة  ،أخرىوالمالءة المالية وذلك ضمن عوامل 

غيلية والتمويلية. إن تحديد ما إذا كان  ناعة والتغيرات التكنولوجية والتدفقات النقدية التش عدة عوامل مثل أداء القطاع والص
  .اإلنخفاض "جوهري" أو "مطول" يتطلب آراء هامة

  
  :واالفتراضاتالتقديرات 

إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بأسباب مستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة في نهاية فترة التقرير 
والتي لها مخاطر جوهرية في حدوث تعديالت مادية للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة هي على 

  :التاليالشكل 
 

 :مسعرةال غير للموجودات المالية العادلة القيمة  - 1
اب القيمة العادلة للموجودات المالية ركة بإحتس ط (أواألوراق المالية غير  تقوم الش وق نش اطها في س التي ال تمارس نش

تخدام عمليات تجارية بحتة حديثة، والرجوع ألدوات  س التقييم إس من أس س التقييم. تتض تخدام أس المدرجة) عن طريق إس
عير الخيارات  تخدام نماذج تس ومة، وإس ابهة، واالعتماد على تحليل للتدفقات النقدية المخص التي تعكس مالية أخرى مش

إن هذا التقييم يتطلب من الشركة عمل تقديرات عن التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدالت  المحددة.ظروف المصدر 
  .مؤكدةالخصم والتي هي عرضة ألن تكون غير 

  
  :تحصيلها في مشكوك ديون مخصص   -2

يلها تتطلب  كوك في تحص يلها يتم إن عملية تحديد مخصص الديون المش كوك في تحص تقديرات. إن مخصص الديون المش
يل ديونها. إن معايير تحديد  وف تكون غير قادرة على تحص ركة س وعي على أن الش إثباته عندما يكون هناك دليل موض
ع  ات وتخفيض الذمم المدينة يخض ص من تحاليل تقادم وتقييمات فنية وأحداث الحقة. إن قيد المخص ص يتض مبلغ المخص

  .قة اإلدارةلمـواف
  

  : غير المالية الموجوداتقيمة  إنخفاض   -3
ل (أو وحدة توليد النقد) القيمة القابلة  ترداد.إن اإلنخفاض في القيمة يحدث عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألص والذي  لإلس

اً تكاليف البيع يتم  اب القيمة العادلة ناقص تخدمة، أيهما أعلى. إن حس اً تكاليف البيع أو القيمة المس يمثل القيمة العادلة ناقص
اً  وق المتاحة ناقص عار الس ول مماثلة أو أس بناء على البيانات المتاحة من معامالت البيع فى معامالت تجارية بحتة من أص

  النقدية.يتم تقدير القيمة المستخدمة بناء على نموذج خصم التدفقات  األصل.الالزمة إلستبعاد التكاليف اإلضافية 
  
  

نوات  أ تلك التدفقات النقدية من الموازنة المالية للخمس س طة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم  المقبلة،تنش من أنش والتي ال تتض
ركة بها  ل (أو وحدة توليد النقد) في  بعد،الش أنها تعزيز أداء األص تثمارات جوهرية والتي من ش تقبل.أو أي اس إن  المس

الل عملية خصم التدفقات النقدية وكذلك  ن خـ صم المستخدم مـ القيمة القابلة لالسترداد هي أكثر العوامل حساسية لمعدل الخـ
  .ألغراض االستقراءالتدفقات النقدية المستقبلية ومعدل النمو المستخدم 
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  نقد ونقد معادل   - 3
2016    2017    
  نقد في الصندوق ولدى البنوك  2,358,027     105,147

  نقد محتفظ به كجزء من محفظة مدارة -   93,314
  (أ) قصيرة األجل ائعود 854,609    7,397,609
7,596,070    3,212,636   

        
  نقد ونقد معادل 3,212,636    7,596,070

  )بمقيد ( كناقصاً: نقد لدى البن  )423,556(    -
  نقد ونقد معادل في بيان التدفقات النقدية   2,789,080    7,596,070

  
سنوياً وتستحق تلك الودائع خالل ثالثة أشهر  %1.625% إلى 1.5يتراوح معدل الفائدة الفعلي على الودائع قصيرة األجل من   )أ(

ً 1.6% إلى 1من تتراوح : 2016ديسمبر  31(   ).% سنويا
  

وذلك لضمان عمليات الوساطة على الشركة الكويتية للمقاصة قبل حساب بنكي يتم إدارته من  يتمثل فيمقيد النقد لدى البنك إن ال  )ب(
 .األسهم المالية المدرجة في بورصة الكويت

  
  ألجل ودائع   - 4

هر. إن معدل الفائدة الفعلي على الودائع  ألجلإن الودائع  نوياً % 1.875 ألجلمودعة لدى بنوك محلية وهي ألكثر من ثالثة أش  س
ً 2.375% إلى 1.875: من 2016ديسمبر  31(    ).% سنويا

  
  ).19(إيضاح  بورصة الكويتلصالح  مصدر مرهونة مقابل خطاب ضمان دينار كويتي 50,000بمبلغ تتضمن الودائع ألجل وديعة 

 
  مدينون وأرصدة مدينة أخرى   - 5

2016    2017    
  (أ)مدينون تجاريون  54,246     80,729
  فوائد مستحقة 79,422     32,416
56,168    35,435  ً   مصاريف مدفوعة مقدما
  تأمينات مستردة 4,541     6,036
  ذمم موظفين 48    2,122

177,471    173,692   
 

مبر 31كما في   )أ( دادها ولم تنخفض قيمتهاالمدينين التجاريين  إن، 2017 ديس تحقو لم يتأخر س يتمثل . يوم 90خالل فترة  عامة تس
حساب عمليات الوساطة المقدمة من قبل الشركة وذلك لمستحقة من شركات المقاصة  دات عموالتإيرافي المدينون التجاريون 

دينار  40,959بتحصيل مبلغ  شركة، قامت الالبيانات الماليةالحقاً لتاريخ  .الذين ليس لهم أية سابقة في عدم السدادإلى عمالئها 
 كويتي من أرصدة المدينون التجاريون القائمة.

  
  :خ بيان المركز المالي هي كما يليأرصدة المدينون التجاريون كما في تاريإن تحليل أعمار 

  
  لم يتأخر سدادها ولم تنخفض قيمتها 

  
 

1 - 30   
  يوم

31 - 90 
 المجموع   يوم

2017   40,959   13,287   54,246  
2016   71,850   8,879   80,729  

 
  متاحة للبيع موجودات مالية   - 6

2016    2017    
  مسعرة –أسهم ملكية  1,556   1,508 
  غير مسعرة (أ) -محفظة سندات مدارة  9,644,307   3,385,113 
 3,386,621   9,645,863   

  

نوي يتراوح من   )أ( عرة تحمل معدل فائدة س ندات غير المس مبر  31( %6.50% إلى 4.75إن الس % إلى 4.75: من 2016ديس
 سنوات. 9إلى  8وتستحق خالل فترة من  )6.50%

 
عرةإن   )ب( ندات غير المس ائر اإلنخفاض في القيمة، نظراً  الس اً خس ط أومدرجة بالتكلفة ناقص وق نش عدم وجود طرق لعدم وجود س

ل إلى  بة للتوص ورة موثوق بها ةقيمالأخرى مناس ندات. العادلة بص ط لتلك الموجودات المالية وتنوي  لتلك الس وق نش ال يوجد س
 الشركة اإلحتفاظ بها على المدى الطويل.
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  مشاركة في نظام ضمان عمليات الوساطة   - 7
  .2016لسنة  95بناًء على قرار هيئة أسواق المال رقم ، تم تصفية صندوق ضمان عمليات الوساطة سنةخالل ال

 

  ممتلكات ومعدات   - 8

    سيارات    المجموع
أجهزة حاسب 

    لياّ 
أثاث ومفروشات 

    ومعدات
  التكلفة :       

  2016ديسمبر  31الرصيد كما في  416,139  264,646  29,995  710,780
  إضافات -  33,890  -  33,890

           2017ديسمبر  31الرصيد كما في  416,139  298.536  29,995  744,670
  االستهالك المتراكم :       

  2016ديسمبر  31الرصيد كما في  388,678  239,478  18,383  646,539
  )15 (إيضاح السنة خاللالمحمل   5,011  20,438  5,999   31,448

           2017ديسمبر  31الرصيد كما في  393,689  259,916  24,382  677,987
  صافي القيمة الدفترية :       

  2017ديسمبر  31الرصيد كما في  22,450  38,620  5,613  66,683
  2016ديسمبر  31الرصيد كما في  27,461  25,168  11,612  64,241

 
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى  - 9

  
  الخدمة  نهاية مكافأة مخصص - 01

  2017    2016  
  154,983    160,021 السنة بداية في الرصيد
  16,789    94,964 السنة خالل المحمل

  )9,412(    )3,256(  مخصص لم يعد له ضرورة
  )766(    -  محول إلى مصاريف مستحقة

 )1,573(    )10,892( السنة خالل المدفوع
  160,021    240,837  السنة نهاية في الرصيد

  
  رأس المال - 11

فلس للسهم الواحد، وجميع األسهم  100سهم بقيمة إسمية  100,000,000يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من 
  سهم). 100,000,000: 2016ديسمبر  31( نقدية

  
  حتياطي قانونيإ - 21

 العلمي للتقدم الكويت مؤسسة قبل حصة السنة ربح من %10 تحويل يتم للشركة، األساسي والنظام الشركات قانون لمتطلبات وفقا
ي حساب إلى اإلدارة مجلس أعضاء ومكافأة الزكاةحصة و  رصيد يزيد عندما التحويل هذا للشركة إيقاف ويجوز ،القانوني االحتياطـ

 األساسي والنظام القانون عليها نص التي الحاالت في إال للتوزيع قابل غير االحتياطي هذا إن .المال رأس من %50 إلى االحتياطي
   .للشركة

 
  حتياطي اختياريإ - 31

الزكاة ومكافأة حصة % من ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي و10يتم تحويل  لمتطلبات النظام األساسي للشركةوفقا 
اء مجلس  اب اإلدارة إلىأعض ي  حس اهمين موميةر من الجمعية العهذا التحويل بقرا ويجوز إيقاف االختياري،االحتياطـ  بناءً  للمس

  االختياري.االحتياطي  حساب ويل إلىحإيقاف الت السنوية للمساهمين ةقررت الجمعية العام ،2007في  اإلدارة مجلس اقتراح على
  

   ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وأسهم المنحةلتوزيعات المقترحة او الجمعية العمومية - 41
هم 2 بواقعتوزيع أرباح نقدية مجلس اإلدارة  إقترح هم منحة  200,000بمبلغ  فلس لكل س هم لكل  3بواقع دينار كويتي وتوزيع أس س
هم بإجمالي  100 هم 3,000,000س اء مجلس إدارة بمبلغ  س نة المالية المنتهية في  دينار كويتي 27,500ومكافأة أعض  31للس

  . إن تلك اإلقتراحات تخضع لموافقة الجمعية العامة السنوية للمساهمين. 2017ديسمبر 

2016    2017    
  دائنون  16,856     20,066 
  مصاريف مستحقة 3,320    4,415 
  إجازات موظفين مستحقة 48,706    54,813 
  مكافـآت موظفين مستحقة -    12,500 

  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة  27,500     -
  زكاة مستحقة 11,496     -

  المستحق لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي  9,595    79 
  الكويت بورصةمخصص أخطاء صفقات   501    -

 91,873    117,974   
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اهمين التي إنعقدت بتاريخ  نوية للمس اء  2017يوليو  30وافقت الجمعية العمومية الس على عدم توزيع أرباح نقدية ومكافأة أعض
 .2016ديسمبر  31 مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في

 
  مصاريف عمومية وإدارية - 51

2016    2017    
  تكاليف الموظفين  644,696    515,472

  عموالت مدفوعة للوسطاء   28,417    7,115
  )8استهالك (إيضاح   31,448    35,033
  إيجارات مكاتب  58,500    76,590
  رسوم تسجيل   10,820    37,086
  اشتراكات  55,879    54,976
  أتعاب مهنية وقانونية  26,000    27,250
   الكويت بورصةمخصص أخطاء صفقات   501    -

  مصاريف أخرى  71,255    39,087
792,609    927,516    

  
  صافي أرباح االستثمارات  - 16

2016    2017    
  إيرادات توزيعات أرباح   -    31,134 
  أرباح محققة من بيع موجودات مالية متاحة للبيع  133,984    39,699 
 70,833    133,984    

  
  إيرادات أخرى  - 17

2016    2017    
   لم يعد له ضرورة الكويت بورصةمخصص أخطاء صفقات   -    18,085

  مخصص مكافأة نهاية الخدمة لم يعد له ضرورة  3,256    9,412
  ربح من بيع ممتلكات ومعدات  -    56,180
  إيرادات متنوعة  3,987    29,561

113,238    7,243    
  
  

  معامالت مع أطراف ذات صلةأرصدة و - 18
 المتعلقة الدفع وشروط األسعار إن العليا. اإلدارة وأفراد كالمساهمين الرئيسيين صلة ذات أطراف مع متنوعة بمعامالت الشركة قامت
 ذات الصلة الرئيسيين الهامة التي تمت مع األطراف والمعامالت األرصدة الشركة. إن إدارة قبل من عليها الموافقة يتم المعامالت بهذه

  :يلي المالية هي كما البياناتوالمتضمنة في 
  

    الشركة األم    2017    2016
         )i(  األرصدة المتضمنة في بيان المركز المالى :  

  نقد ونقد معادل 2,708,027    2,708,027     235,147
  ودائع ألجل 50,000    50,000     50,000

             وأرصدة مدينة أخرىمدينون  1,678    1,678     2,374

          )ii( المعامالت المتضمنة في بيان األرباح أو الخسائر :  
  صافي إيرادات العموالت  14,409    14,409    13,673

  إيرادات فوائد  6,352    6,352    1,305
  

)iii(   العليا:مزايا أفراد اإلدارة  
    مزايا قصيرة األجل  85,091   61,625

    مزايا طويلة األجل   28,093    4,663
    مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   27,500    -

  
  

  لتزامات محتملةإ  - 19
دينار  50,000: 2016ديسمبر  31ينار كويتي (د 50,000بمبلغ  بورصة الكويتلدى الشركة خطاب ضمان قائم مصدر لصالح 

  ).4كويتي) (إيضاح 
  

   المالية إدارة المخاطر  - 20
الموجودات ووالمدينين  ألجلوالودائع ضمن نشاطها االعتيادي بعض األدوات المالية األولية مثل النقد والنقد المعادل  الشركةتستخدم 

   ، ونتيجة لذلك فإنها تتعرض للمخاطر المشار إليها أدناه.نيوالدائن والمشاركة في نظام ضمان عمليات الوساطة المتاحة للبيع المالية
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  الفائدةمخاطر سعر    -أ 

عر الفائدة لموجوداتها ومطلوباتها المالية  تتعرض األدوات المالية لمخاطر التغيرات في القيمة نتيجة التغيرات في معدالت س
ات  تحقاق الموجودات والمطلوبـ عير أو اس عار الفائدة الفعلية والفترات التي يتم خاللها إعادة تس ذات الفائدة المتغيرة. إن أس

ة قد تم  ي اإليضاحات المتعلقة الماليـ حيث أن  لهذا الخطر، يال يوجد لدى الشركة حالياً تعرض جوهر  بها.اإلشارة إليها فـ
  الودائع ألجل تحمل معدل فائدة ثابت.

 

  مخاطر االئتمان  -ب 
ً إن خطر االئتمان هو خطر إ ببا د أطراف األداة المالية على الوفاء بالتزاماته مس ارة مالية للطرف  حتمال عدم قدرة أحـ خس

ركةاآلخر. إن الموجودات المالية التي قد تعرض  ً  الش ا اس  ألجلفي النقد والنقد المعادل والودائع  لمخاطر االئتمان تتمثل أس
ندات المدارة نيوالمدين ندات المدارة ألجلالودائع و النقد والنقد المعادل . إنومحفظة الس ركة ومحفظة الس لدى  ينمودع للش

ات ما س معة ائتمانية مؤس يد المدين جيدة.لية ذات س كوك في يكما يتم إثبات رص ص الديون المش م مخص افي بعد خص ن بالص
يلها.  ركة لتعرض األعلى الحد إنتحص داد عدم عن الناتج االئتمان لمخاطر الش للنقد  الدفترية القيمة هو المقابل الطرف س

  .ومحفظة السندات المدارة ألجل وللمدينين والنقد المعادل وللودائع
  
  األجنبية التمخاطر العم -جـ 

إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تغير القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة لتقلبات أسعار 
ركة لمخاطر العملة األجنبية والناتجة عن المعامالت رف العمالت األجنبية. تتعرض الش الت غير ا ص لدينار التي تتم بعمـ

ركةالكويتي.  تقات ويمكن للش تخدامها لمش الل اس رف العمالت األجنبية من خـ عار ص ها لتقلبات أس  تخفيض خطر تعرض
ركة  توى معقول، وذلك من خالل األدوات المالية. وتحرص الش افي التعرض لمخاطر العملة األجنبية في مس على إبقاء ص

  لهذا الخطر. وجد لدى الشركة حالياً تعرض جوهريال ي الكويتي.لب بشكل جوهري مقابل الدينار التعامل بعمالت ال تتق
  
  مخاطر السيولة -د 

. وإلدارة هذه اتها المتعلقـة باألدوات الماليةلتزامتوفير األموال الالزمة لسداد إ على الشركةعدم قدرة عن  السيولة مخاطر تنتج
تثمر في  ،المقدرة المالية لعمالئها بشكل دوريالمخاطر تقوم الشركة بتقييم  قابلة الخرى األستثمارات االبنكية أو الودائع الوتسـ

ييل  ريع،للتس ركة مع تخطيط وإدارة الت  الس بة وخطوط دفقات النقدية المتوقعة للش من خالل اإلحتفاظ باحتياطيات نقدية مناس
  الموجودات والمطلوبات المالية.إئتمان بنكية سارية ومتاحة ومقابلة استحقاقات 

  
  : كما يلي هولمطلوبات المالية با جدول االستحقاق الخاصإن 

2017     

  المجموع
 12إلى  3من 

   شهر
 3شهر إلى  1من 

    أشهر

 

 المطلوبات المالية      
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى   59,195   58,779  117,974

  

2016     

  المجموع
 12إلى  3من 

   شهر
 3شهر إلى  1من 

    أشهر
 

 المطلوبات المالية      
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى  83,690  8,183  91,873

  
  مخاطر أسعار أدوات الملكية  -هـ 

القيمة العادلة ألدوات الملكية كنتيجة لتغيرات مستوى مؤشرات أدوات  إنخفاضإن مخاطر أسعار أدوات الملكية هي مخاطر 
سعار أدوات الملكية  إن التعرض لمخاطر منفرد.الملكية وقيمة األسهم بشكل  أدوات الملكية  ات الشركة فياستثمار من ينشأأ

  ".متاحة للبيع موجودات ماليةكالمصنفة "
 

التي يوجد  ألدوات الملكيةفي القيمة العادلة  لتغيراتالملكية كنتيجة  في مؤشراتل عقوتغير المالتالي حساسية ال البيانيوضح 
  ديسمبر: 31كما في  لدى الشركة تعرض مؤثر لها

2016  2017   

األثر على الدخل 
  الشامل اآلخر

التغير في سعر 
  أدوات الملكية %

األثر على الدخل 
  الشامل اآلخر

التغير في سعر 
 مؤشرات السوق أدوات الملكية %

  بورصة الكويت  5% +   78 +   5% +   75 +
  

   القيمة العادلةقياس    – 21
بالقيمة العادلة  والمشاركة في نظام ضمان عمليات الوساطة المتاحة للبيع الموجودات الماليةبقياس الموجودات المالية ك الشركةتقوم 

  في تاريخ نهاية الفترة المالية.
  

المبلغ الممكن إستالمه من بيع األصل أو الممكن دفعه لسداد اإللتزام من خالل عملية تجارية بحتة بين أطراف تمثل القيمة العادلة 
  السوق كما في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية إتمام عملية بيع األصل أو سداد االلتزام بإحدى الطرق التالية:
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 اإللتزام.من خالل السوق الرئيسي لألصل أو   - 
 من خالل أكثر األسواق ربحية لألصل أو اإللتزام في حال عدم وجود سوق رئيسي.  - 

  

التي يتم قياسها أو اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة في البيانات المالية من خالل  المالية الموجودات والمطلوباتيتم تصنيف جميع 
  إلى أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة ككل كما يلي: مستوى قياس متسلسل إستناداً 

  المستوى األول: ويشمل أسعار السوق النشط المعلنة (غير المعدلة) للموجودات والمطلوبات المتماثلة.
ً  المستوى الثاني: ويشمل أسس التقييم والتي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة إما بشكل  العادلة متاحا

 مباشر أو غير مباشر.
 المستوى الثالث: ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير متاح.

  

  ديسمبر: 31للقيمة العادلة كما في يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة طبقاً لمستوى القياس المتسلسل 
  

           
 :2017   األول المستوى    الثالث المستوى   المجموع

 موجودات مالية متاحة للبيع     1,556     -    1,556
  

           
 : 2016   األول المستوى    الثالث المستوى   المجموع

 موجودات مالية متاحة للبيع     1,508    -   1,508
  مشاركة في نظام ضمان عمليات الوساطة     -    375,002    375,002
 المجموع     1,508   375,002  376,510

 

والنقد أن القيمة العادلة للنقد  الشركةديسمبر، فإن القيمة العادلة لألدوات المالية تقارب قيمتها الدفترية. لقد قدرت إدارة  31كما في 
  لقصر فترة إستحقاق هذه األدوات المالية. والمدينين والدائنين تقارب قيمتها الدفترية بشكل كبير نظراً  والودئع ألجل، ،المعادل

  

  لم تتم أي تحويالت ما بين المستويات األول والثالث خالل السنة.
  

ما إذا كانت هناك  الشركةعلى أساس دوري، تحدد  إلعتراف بها في البيانات الماليةبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم ا
إلى أقل مستوى مدخالت  تحويالت قد تمت لهم بين مستويات القياس المتسلسل وذلك عن طريق إعادة تقدير أساس التصنيف (إستناداً 

  جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية.
 

 الموارد الماليةمخاطر  إدارة   - 22
ومنافـع  مواردها المالية هو المحافظة على قدرتها على االستمرار، وذلك لتوفير عوائد لحاملي األسهم عند إدارةإن هدف الشركة 

  للمستخدمين الخارجيين، وكذلك للمحافظة على هيكل مثالي للموارد المالية لتخفيض أعباء خدمة تلك الموارد المالية.
  

تنظيم مبالغ التوزيعات النقدية المدفوعة للمساهمين، تخفيض للموارد المالية، يمكن للشركة وللمحافظة على أو لتعديل الهيكل المثالي 
  .ض جديدة، بيع بعض الموجودات لتخفيض الديون، سداد قروض أو الحصول على قروجديدة إصدار أسهم ،رأس المال المدفوع


