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بيع أجهزة وأنظمة الكمبيوتر المختلفة

عنوان الشركة  -المركز الرئيسي :ص.ب  95176صفاة ،23131 ،الكويت
والشركة مسجلة في وزارة التجارة والصناعة برقم سجل تجاري 4180
كما تتضمن أغراض الشركة األغراض التالية :
العمل على تطوير خدمات مكاتب وكاالت السفر ومكاتب السياحة المختلفة وذلك باستخدام النظم اآللية الحديثةوأجهزة الكمبيوتر والبرامج المختلفة وتسهيل الخدمات المقدمة من قبل شركات الطيران العاملة أو الممثلة في دولة
الكويت وربط أنظمتهم اآللية مع مكاتب السفر.
االشتراك في الخطوط الدولية بهدف تبادل المعلومات التجارية وايصال هذه الحدمة الى المشتركين .ويجوز للشركةأن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الشركات التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أوالتي قد تعاونها على تحقيق
أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تساهم في هذه الشركات او أن تلحقها بها.

بيع أجهزة وأنظمة االتصاالت المتعلقة بأغراض الشركة
القيام بخدمة ما بعد البيع (الصيانة وقطع الغيار) ألجهزة وأنظمة الكمبيوتر واالتصاالت
تكليف الكوادر الفنية للعمل لدى الغير باشراف ومتابعة أنظمة الشركة لدى عمالئها
المساهمة بشكل مباشر وغير مباشر في شركات اخرى محلية وغير محلية تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ونفس مجال
ونشاط الشركة
تصميم وتجهيز مراكز الحاسبات االلكترونية ونظم المعلومات لصالح الشركة والغير ألغراض الشركة فقط
تطوير نظم وبرمجيات الحاسب اآللي ونظم تعريب أجهزة الحاسب وملحقاتها والخاصة بأغراض الشركة فقط
تدريب الهيئات المؤسسات واألفراد على النظم المتكاملة والتجارة االلكترونية بمقرات الشركة والخاصة بأغراض الشركة فقط
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تقرير مجلس اإلدارة

تقرير مجلس اإلدارة
السادة  /المساهميـن

أما بالنسبة لتوزيعات الشركة ،فقد أوصى مجلس اإلدارة للجمعية العمومية العادية؛ بتوزيع األرباح التالية عن السنة المالية
المنتهية في  ،2017/12/31على المساهمين المقيدين في سجالت الشركة في نهاية يوم االستحقاق ،كما هو مبين في
الجدول المرفق:

الكرام

ً
نيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة ،وباألصالة عن نفسي؛ أضع بين أيديكم التقرير السنوي للشركة ،وذلك من خالل
َّ
البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2017والذي يسلط فيه الضوء على إنجازات
الشركة في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق أهدافها
واصلت شركة األنظمة اآللية مسيرتها لتنويع مصادر الدخل وتعزيز عالقاتها اإلستراتيجية القائمة مع كبرى الشركات العالمية
المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات ،واستمرت في االستثمار في مواردها البشرية عن طريق توفير التدريب وورش
العمل الالزمة لمواكبة أهم التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
هذا ،وقد بلغ صافي األرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017؛ مبلغ  1,602,549د.ك (مليون وستمائة واثنين ألف
وخمسمائة وتسعة وأربعين دينار كويتي(

توزيع أرباح نقدية

 ٪١٥من القيمة اإلسمية للسهم

بواقع ( 15خمسة عشر) فلس لكل سهم

صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي
الشركة األم

1,602,549/-

1,674,134/-

مصدر التوزيعات :األرباح السنوية
تاريخ االستحقاق
تاريخ التوزيع

بعد  21يوم ًا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية
بعد خمسة أيام من تاريخ االستحقاق

مقارنة بالسنة المالية السابقة :
ً
وفيما يلي جدول يبين إيرادات ومصاريف وأرباح السنة المالية الحالية ()2017
(( 2016

السنة الحالية 31/12/2017

السنة المقارنة 31/12/2016

صافي الربح (الخسارة) الخاص بمساهمي
الشركة األم

1,602,549/-

1,674,134/-

ربحية (خسارة) السهم األساسية والمخففة
ـــ فلس

16.03

16.74

الموجودات المتداولة

15,131,395/-

12,460,240/-

إجمالي الموجودات

16,673,053/-

14,810,082/-

المطلوبات المتداولة

1,867,871/-

1,688,971/-

إجمالي المطلوبات

2,370,226/-

2,109,804/-

إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي
الشركة األم

14,302,827/-

12,700,278/-

إجمالي اإليرادات التشغيلية

8,610,019/-

7,690,575/-

صافي الربح ( /الخسارة) التشغيلي

1,348,591/-

البند

صافي الربح ( /الخسارة) رأس المال المدفوع 1,602,549/- - / 10,000,000/-

1,254,066/1,674,134/- /- 7,507,500/-

وفيما يتعلق بمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ،فقد أوصى مجلس إدارة الشركة للجمعية العمومية ،بصرف مكافأة ألعضاء
مجلس اإلدارة للعام  ،2017يبلغ إجماليها  -/ 60,000دينار كويتي
وفي الختام ،أود أن أعرب عن امتناني وتقديري لعمالئنا الكرام ،وأخص بالشكر وكالء السياحة والسفر واتحاد مكاتب السياحة
والسفر الكويتية ،وجميع المساهمين .وأشكر أيض ًا كل من ساهم ويساهم معنا لجعل الشركة في موضع الريادة؛ سواءا ً كانوا
زمالئي أو العاملين بالشركة بكافة مستوياتهم اإلدارية ،والذين لم يألوا جهدا ً في تقديم العون والمشورة الصادقة ،والعمل
الدؤوب لتحقيق ما نصبوا إليه

واهلل نسأل دوام التوفيق،

م .هديل يعقوب الغنيم
رئيــس مجلــــس اإلدارة
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تعهدات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

تعهدات مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية
السادة  /المساهمين

2018-03-11

السيد  /الرئيس التنفيذي

الكرام

تحية طيبة وبعد

المحترم

شركـة بورصة الكويـت

الموضوع :تعهد بسالمة البيانات المالية المدققة لعام 2017

تحية طيبة وبعد ،،،

باإلشارة إلى الموضوع أعاله ،نتعهد نحن؛ أعضاء مجلس إدارة شركة األنظمة اآللية بأنه قد تم إرساء األصول والقواعد المحاسبية
التي تضمن سالمة تسجيل المعلومات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهيه فى  31ديسمبر  ،2017وأن البيانات المالية
.مطابقة لدفاتر الشركة ،وأن المعلومـات الواردة في التقرير قد ُق ِّدمت بطريقة عادلة وتم إعدادها وفق ًا لمعاير المحاسبة الدولية
،،،وتفضلوا بقبول وافر التقدير

الموضوع :إفصاح شركة األنظمة اآللية عن البيانات المالية المدققة لعام  - 2017التقرير المالي المدقق وبيان
اإلدارة
باإلشارة إلى الموضوع أعاله ،نتعهد نحن؛ كل من الرئيس التنفيذي والمدير المالى لشركة األنظمة اآللية بأن البيانات المالية
للسنة المالية المنتهيه فى  31ديسمبر  ،2017متفقة ومطابقة لدفاتر الشركة ،وأن المعلومـات الواردة في التقرير قد ُق ِّدمت
بطريقة عادلة وتم إعدادها وفق ًا لمعاير المحاسبة الدولية
وتفضلوا بقبول وافر التقدير ،،،

م .هديل يعقوب الغنيم
رئيــس مجلــــس اإلدارة

علي حسن مشاري البدر
نائب رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي

م .وليد حمد محمد السعيد
تنفيذي
عضو مجلس إدارة (غير
(

م .قتيبة عبد اهلل عباس أبل
تنفيذي
عضو مجلس إدارة (غير
(

السيدة  /انتصار ناصر سليمان الغمالس
عضو مجلس إدارة “مستقل“

السيد  /صالح صالح ناصر السلمي
عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي(

علي حسن مشاري البدر

ماثيو ماثيو اريبارامبيل

الرئيس التنفيذي

المدير المالي
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
و البيانات المالية
الى السادة المساهمين
شركة االنظمة اآللية -ش.م.ك.ع
الكويت

تحقق االيرادات
كما هو مبين في االيضاح  5.1حول البيانات المالية ،تقوم الشركة بتسجيل اإليرادات إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل تدفق
المنافع اإلقتصادية إلى الشركة ويمكن قياس اإليرادات بشكل موثوق فيه ،بغض النظر عن توقيت الدفعة.وهذا مجال من
المجاالت التي يتم التركيز عليها أثناء عملية التدقيق حيث أن افتراضات االدارة مطلوبة لتطبيق معايير تحقق االيرادات على كل
عنصر من عناصر اإليرادات التي يمكن تحديدها بصورة منفصلة .يمكن أن ينتج عن هذا اإلجراء ظروف تتطلب دراسة متأنية
لتحديد كيفية تسجيل اإليرادات .
تم اإلفصاح عن االيرادات حسب القطاع في إيضاح .18

التقرير حول تدقيق البيانات المالية
الرأي
قمنا بتدقيق البيانات المالية لشركة االنظمة اآللية  -ش.م.ك.ع( .الشركة) ،والتي تتضمن بيان المركز المالي كما في 31
ديسمبر  2017وبيان االرباح او الخسائر والدخل الشامل اآلخر ،وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة
المنتهية في ذلك التاريخ ،وااليضاحات حول البيانات المالية ،بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة .
برأينا ،أن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة ،من كافة النواحي المادية ،المركز المالي للشركة كما في  31ديسمبر
 ، 2017وعن نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
أساس ابداء الرأي
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤولياتنا وفق تلك المعايير قد تم شرحها ضمن فقرة
مسؤوليات مراقبي الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الواردة في تقريرنا .كما اننا مستقلون عن الشركة وفقا لمتطلبات
ميثاق األخالقية للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين  ،كما قمنا باإللتزام
بمسؤولياتنا األخالقية بما يتوافق مع متطلبات المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين .اننا نعتقد بأن أدلة
التدقيق التي حصلنا عليها ،كافية ومالئمة لتكون أساسا في ابداء رأينا .
تأكيد أمر هام

إن إجراءات التدقيق التي قمنا بها شملت اختبار فعالية التصميم للضوابط الداخلية المتعلقة بذلك و القيام بإجراءات تدقيق شاملة
قمنا بإعادة احتساب اإليرادات واختبار صحة البيانات المستخدمة و الحصول على البيانات الدورية لإليرادات و فحصها بين الشركة
والعمالء و تقييم معقولية معدالت التوقعات للشركة من خالل مقارنة النتائج الفعلية التاريخية و مراجعة عقود الخدمات.قمنا
أيضا بتقييم صحة احتساب االستحقاق وتعزيز المعطيات واإلفتراضات الرئيسية لكل من المصادر الداخلية والمستقلة ودراسة
الدقة التاريخية لالستحقاق.كما قمنا بتقييم مالئمة افصاحات الشركة عن سياستها لتحقق اإليرادات واألحكام المعنية
واإلفصاحات األخرى المتعلقة بها .
معلومات أخرى
ان اإلدارة مسؤولة عن المعلومات االخرى .تتألف المعلومات االخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للشركة للسنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2017بخالف البيانات المالية و تقرير مراقبي الحسابات حولها .لقد حصلنا على تقرير مجلس
ادارة الشركة قبل تاريخ تقرير مراقبي الحسابات و نتوقع الحصول على ما تبقى من بنود التقرير السنوي للشركة بعد تاريخ تقرير
مراقبي الحسابات .
ان رأينا حول البيانات المالية ال يغطي المعلومات االخرى ونحن ال نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها .
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية ،فان مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات االخرى المبينة أعاله واثناء القيام بذلك ،نقوم بالنظر
فيما اذا كانت المعلومات االخرى غير متطابقة جوهريا مع البيانات المالية المرفقة أو مع معلوماتنا التي تم الحصول عليها
أثناء عملية التدقيق او غير ذلك من األمور التي قد يشوبها اخطاء مادية .وإذا ما استنتجنا ،بناء على االعمال التي قمنا بها على
المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدققي الحسابات هذا ،بان هناك فعال اخطاء مادية ضمن تلك المعلومات
االخرى ،فالمطلوب منا بيان تلك األمور .ليس لدينا اي شيء للتقرير عنه في هذا الشأن .

نسترعي االنتباه إلى ايضاح  18حول البيانات المالية والذي يفصح عن ان عقد نظام التوزيع العالمي لنظام حجز الركاب اآللي
سينتهي في  31ديسمبر  ،2018وان تجديده بعد ذلك التاريخ خاضع للمناقشات واالتفاق مع الطرف االخر ذي الصلة .ان رأينا غير
معدل فيما يتعلق بهذا األمر.

مسؤولية االدارة والمسؤولين عن تطبيق الحوكمة حول البيانات المالية

أمور التدقيق الهامة

ان اإلدارة هي الجهة المسؤولة عن اعداد وعرض تلك البيانات المالية بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ،وعن
نظام الضبط الداخلي الذي تراه مناسبا لتمكينها من اعداد البيانات المالية بشكل خال من فروقات مادية سواء كانت ناتجة عن
الغش أو الخطأ .

ان أمور التدقيق الهامة ،حسب تقديراتنا المهنية ،هي تلك األمور التي كان لها األهمية الكبرى في تدقيق البيانات المالية للسنة
الحالية .ولقد تم استعراض تلك األمور ضمن فحوى تقريرنا حول تدقيق البيانات المالية ككل ،والى التوصل الى رأينا المهني
حولها ،وإننا ال نبدي رأيا منفصال حول تلك األمور .كما قمنا بتحديد األمر المبين أدناه كأمر هام في عملية التدقيق .

وإلعداد تلك البيانات المالية  ،تكون ادارة الشركة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على تحقيق االستمرارية ،واالفصاح ،عند
الحاجة ،عن األمور المتعلقة بتحقيق تلك االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي ،ما لم يكن بنية االدارة تصفية
الشركة أو ايقاف أنشطتها ،أو عدم توفر أي بديل آخر واقعي سوى إتخاذ هذا اإلجراءيتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية
اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة .
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

مسؤوليات مراقبي الحسابات حول تدقيق البيانات المالية
ان أهدافنا هي الحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية ،بشكل متكامل ،خالية من فروقات مادية ،سواء كانت ناتجة
عن الغش أو الخطأ ،واصدار تقرير التدقيق الذي يحتوي على رأينا .ان التأكيدات المعقولة هي تأكيدات عالية المستوى ،ولكنها
ال تضمن بأن مهمة التدقيق المنفذة وفق متطلبات المعايير الدولية للتدقيق ،سوف تكتشف دائما األخطاء المادية في حالة
منفردة أو مجتمعة ،عندما يكون من المتوقع
وجودها .إن الفروقات يمكن أن تنشأ من الغش أو الخطأ وتعتبر مادية سواء كانت
.
أن تؤثر على القرارات االقتصادية للمستخدم بناء على ما ورد في تلك البيانات المالية.
وكجزء من مهام التدقيق وفق المعايير الدولية للتدقيق ،نقوم بممارسة التقديرات المهنية واالحتفاظ بمستوى من الشك
المهني طيلة أعمال التدقيق .كما أننا :

التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعات األخرى
أيض ًا ،برأينا أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وان البيانات المالية والبيانات الواردة في تقرير مجلس ادارة الشركة
فيما يتعلق بهذة البيانات المالية ،متفقة مع ما هو وارد في تلك السجالت .وقد حصلنا على كافة المعلومات وااليضاحات التي
رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق ،كما أن البيانات المالية تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها قانون الشركات رقم ( )1لسنة
 2016والئحته التنفيذية وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة ،والتعديالت الآلحقة لهما ،وأن الجرد قد أجري وفقا لألصول
المرعية ،وأنه في حدود المعلومات التي توفرت لنا ،لم تقع خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ، 2017مخالفات ألحكام قانون
الشركات رقم ( )1لسنة  2016والآلئحة التنفيذية أو عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة ،والتعديالت الآلحقة لهما ،على
وجه يؤئر ماديا في نشاط الشركة أو مركزها المالي.

نقوم بتحديد وتقييم مخاطر الفروقات المادية في البيانات المالية ،سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ،وتصميم وتنفيذ
اجراءات التدقيق المالئمة التي تتجاوب مع تلك المخاطر ،والحصول على أدلة التدقيق الكافية والمالئمة لتوفر لنا أساسا البداء رأينا.
الناتجة عن الخطأ ،حيث أن الغش قد
أن مخاطر عدم اكتشاف الفروقات المادية الناتجة عن الغش تعتبر أعلى من تلك المخاطر .
يشمل تواطؤ ،أو تزوير ،أو حذوفات مقصودة ،أو عرض خاطئ أو تجاوز إلجراءات الضبط الداخلي .
.
تصميم اجراءات التدقيق المالئمة حسب الظروف ،ولكن
استيعاب اجراءات الضبط الداخلي التي لها عالقة بالتدقيق لغرض
.
ليس لغرض ابداء الرأي حول فعالية اجراءات الضبط الداخلي للشركة .
تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المطبقة وااليضاحات المتعلقة بها
والمعدة من قبل االدارة .
االستنتاج حول مالئمة استخدام االدارة لألسس المحاسبية في تحقيق مبدأ االستمرارية ،وبناء على أدلة التدقيق التي
حصلنا عليها ،سوف نقرر فيما اذا كان هناك أمور جوهرية قائمة ومرتبطة بأحداث أو ظروف قد تشير الى وجود شكوك جوهرية
حول قدرة الشركة على تحقيق االستمرارية .واذا ما توصلنا الى وجود تلك الشكوك الجوهرية ،فان علينا أن نلفت االنتباه لذلك ضمن
تقرير التدقيق والى االفصاحات المتعلقة بها ضمن البيانات المالية ،أو في حالة ما اذا كانت تلك االفصاحات غير مالئمة ،سوف يؤدي
.
تقرير التدقيق .ومع ذلك فإنه قد
ذلك الى تعديل رأينا .ان استنتاجاتنا سوف تعتمد على أدلة التدقيق التي .حصلنا عليها حتى تاريخ
يكون هناك أحداث أو ظروف مستقبلية قد تؤدي الى عدم قدرة الشركة على تحقيق االستمرارية .
تقييم االطار العام للبيانات المالية من ناحية العرض والتنظيم والفحوى ،بما في ذلك االفصاحات ،وفيما .اذا كانت تلك
البيانات المالية تعكس المعامالت واألحداث المتعلقة بها بشكل يحقق العرض الشامل بشكل عادل .
الجوهرية األخرى
لقد قمنا بالعرض على المسؤولين عن تطبيق الحوكمة  ،وضمن امور أخرى ،خطة واطار وتوقيت التدقيق واألمور
.
التي تم اكتشافها ،بما في ذلك نقاط الضعف الجوهرية في نظام الضبط الداخلي التي لفتت انتباهنا أثناء عملية التدقيق.
باالستقاللية ،وتزويدهم
كما قمنا بتزويد المسؤولين عن تطبيق الحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات أخالقية المهنة المتعلقة
.
بكافة ارتباطاتنا واألمور األخرى التي قد تشير الى وجود شكوك في استقالليتنا والتدابير التي تم اتخاذها ،حيث وجدت .
.
ومن بين األمور التي تم التواصل بها مع المسؤولين عن تطبيق الحوكمة ،تلك األمور التي تم تحديدها من قبلنا على أن لها األهمية
الكبرى في تدقيق البيانات المالية للسنة الحالية وتم اعتبارها بذلك ،من أمور التدقيق الهامة .ولقد قمنا باالفصاح عن تلك األمور
قررنا عدم
ضمن تقرير التدقيق ،ما لم تكن القوانين أو التشريعات المحلية تحد من االفصاح عن أمر معين ،أو في حاالت نادرة جدا. ،
االفصاح عنها ضمن تقريرنا تجنبا لنتائج عكسية قد تحدث نتيجة االفصاح عنها والتي قد تطغى على المصلحة العامة.

أنور يوسف القطامي
زميل جمعية المحاسبين القانونيين في
بريطانيا
) مراقب مرخص رقم  50فئة أ(
جرانت ثورنتون  -أنور القطامي وشركاه

الكويت
 5مارس 2018

بدر عبداهلل الوزان
سجل مراقبي الحسابات رقم  62فئة أ
ديلويت وتوش -الوزان وشركاه
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بيان االرباح أو الخسائر
والدخل الشامل اآلخر

بيان المركز المالي
ايضاحات
للسنة
المنتهية في
 31ديسمبر
2017

للسنة
المنتهية في
 31ديسمبر
2016

د.ك

د.ك

8,610,019

7,690,575

)(6,568,181

)(5,789,664

2,041,838

1,900,911

)(693,247

)(646,845

1,348,591

1,254,066

244,296

341,368

)(9,088

)(46,170

الخسارة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر

)(7,092

)(24,211

إيراد فوائد

104,769

93,866

2,066

12,173

ربح تحويل عمالت أجنبية

168,306

173,753

إيرادات أخرى

12,327

9,796

)(117,810

-

ايضاحات

اإليرادات
تكلفة المبيعات والخدمات

8

إجمالي الربح
مصاريف إدارية و توزيع

8

الربح من العمليات
ايرادات اإليجار التمويلي
التغير في القيمة العادلة إلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح
أو الخسائر

10

ايرادات توزيعات ارباح

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
الربح قبل مخصص حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة
دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس االدارة

1,746,365

1,814,641

مخصص حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

)(15,717

)(16,332

مخصص حصة ضريبة دعم العمالة الوطنية

)(48,642

)(45,839

مخصص حصة الزكاة

)(19,457

)(18,336

مخصص مكافأة أعضاء مجلس االدارة

)(60,000

)(60,000

1,602,549

1,674,134

-

-

1,602,549

1,674,134

16.03

16.74

ربح السنة
اإليرادات الشاملة األخرى
إجمالي الدخل الشامل للسنة
ربحية السهم األساسية والمخففة (فلس(

7

األصول
األصول غير المتداولة

للسنة
المنتهية في
 31ديسمبر
2017

للسنة
المنتهية في
 31ديسمبر
2016

د.ك

د.ك

.

ممتلكات ومعدات

9

436,110

498,639

إيجار تمويلي مدين  -الجزء غير الجاري

10

1,105,548

1,851,203

1,541,658

2,349,842

األصول المتداولة
إيجار تمويلي مدين  -الجزء الجاري

10

بضاعة
مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

11

782,363

685,991

34,777

33,087

3,164,572

2,524,644

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر

12

583,820

668,261

الودائع الثابتة

13

-

2,650,000

النقد وشبه النقد

13

10,565,863

5,898,257

15,131,395

12,460,240

16,673,053

14,810,082

مجموع األصول
حقوق الملكية والخصوم
حقوق الملكية
رأس المال

14

10,000,000

7,507,500

احتياطي قانوني

15

2,694,643

2,520,006

احتياطي اختياري

15

180,272

1,180,102

ارباح مرحلة

1,427,912

1,492,670

مجموع حقوق الملكية

14,302,827

12,700,278

الخصوم غير المتداولة
502,355

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

420,833

الخصوم المتداولة
1,867,871

1,688,971

مجموع الخصوم

2,370,226

2,109,804

مجموع حقوق الملكية والخصوم

16,673,053

14,810,082

دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

16

م  .هديل يعقوب يوسف الغنيم
رئيس مجلس اإلدارة

17

16

بيان التغيرات في حقوق الملكية

بيان التدفقات النقدية

رأس
المال

احتياطي
قانوني

احتياطي
اختياري

أرباح
مرحلة

المجموع

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

الرصيد كما في  31ديسمبر 2016

7,507,500

2,520,006

1,180,102

1,492,670

12,700,278

إصدار اسهم منحة (ايضاح (17

2,492,500

-

)(999,830

)(1,492,670

-

المعامالت مع المساهمين

2,492,500

-

)(999,830

)(1,492,670

-

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

-

1,602,549

1,602,549

المحول الى اإلحتياطيات

-

174,637

-

)(174,637

-

الرصيد كما في  31ديسمبر 2017

10,000,000

2,694,643

180,272

1,427,912

14,302,827

الرصيد كما في  31ديسمبر 2015

5,005,000

2,338,542

1,439,273

2,243,329

11,026,144

إصدار اسهم منحة

2,502,500

-

)(259,171

)(2,243,329

-

المعامالت مع المساهمين

2,502,500

-

)(259,171

)(2,243,329

-

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

-

1,674,134

1,674,134

المحول الى اإلحتياطيات

-

181,464

-

)(181,464

-

1,492,670

12,700,278

ايضاحات

أنشطة التشغيل

الرصيد كما في  31ديسمبر 2016

7,507,500

2,520,006

1,180,102

للسنة
المنتهية في
 31ديسمبر
2017

للسنة
المنتهية في
 31ديسمبر
2016

د.ك

د.ك

العلمي
الربح قبل مخصص حصة مؤسسة الكويت للتقدم
.
وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

1,746,365

1,814,641

تعديالت :
االستهالك

9

153,949

157,230

التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
االرباح أو الخسائر

9,088

28,943

خسارة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
االرباح أو الخسائر

7,092

41,438

)(104,769

)(93,866

)(2,066

)(12,173

ربح تحويل العملة االجنبية

)(168,306

)(173,753

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

115,447

79,217

66

)(356

117,810

-

1,874,676

1,841,321

649,283

386,450

)(1,690

9,066

مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

)(575,879

68,628

دائنون تجاريون وذمم دائنة اخرى

)(92,537

)(498,393

1,853,853

1,807,072

)(33,925

)(60,283

1,819,928

1,746,789

ايرادات فوائد
ايرادات توزيعات ارباح

خسارة ( /ربح) من استبعاد معدات
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

التغيرات في أصول وخصوم التشغيل :
االيجار التمويلي المدين
البضاعة

النقد من عمليات
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوع
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
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بيان التدفقات النقدية

ايضاحات حول البيانات المالية
ايضاحات

للسنة
المنتهية في
 31ديسمبر
2017

للسنة
المنتهية في
 31ديسمبر
2016

د.ك

د.ك

أنشطة االستثمار
شراء ممتلكات ومعدات

 .1تأسيس الشركة ونشاطها
إن شركة األنظمة اآللية ش.م.ك.ع (“الشركة”) هي شركة مساهمة كويتية عامة مسجلة في الكويت وتعمل على تشغيل
أنظمة الحجز اآللي للمسافرين والمتاجرة في المعدات اآللية وتكليف الكوادر الفنية للعمل لدى الغير
تتضمن أغراض الشركة التالي :

.

محصل من استبعاد معدات

)(91,756

)(66,442

270

587

التملك بشكل مباشر وغير مباشر في شركات أخرى محلية وغير محلية تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات
ونفس مجال ونشاط الشركة.
تصميم وتجهيز مراكز الحاسبات االلكترونية ونظم المعلومات لصالح الشركة والغير .

النقص ( /الزيادة) في ودائع ثابتة ذات فترة إستحقاق
تتجاوز الثالثة أشهر

2,650,000

)(2,650,000

المحصل من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر

142,722

159,900

شراء إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر

)(92,834

)(98,899

افراج عن النقد من محافظ مدارة

18,373

-

ايرادات فوائد مستلمة

95,496

92,309

إن الشركة هي شركة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية ش.م.ك (“الشركة األم”) ،وهي منشأة مسجلة في الكويت .

ايرادات توزيعات ارباح مستلمة

2,066

12,173

عنوان الشركة  -المركز الرئيسي المسجل في الكويت هو  :ص ب  27159صفاة  ، 13132 ،الكويت .

2,724,337

)(2,550,372

صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) أنشطة اإلستثمار

توزيعات األرباح المدفوعة

)(866

)(745

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

)(866

)(745

4,543,399

)(804,328

124,207

27,347

النقد وشبه النقد في بداية السنة

13

5,898,257

6,675,238

النقد وشبه النقد في نهاية السنة

13

10,565,863

5,898,257

اثر معدل صرف العمالت االجنبية على النقد و شبه النقد

تدريب المؤسسات واألفراد على النظم المتكاملة والتجارة االلكترونية بمقرات الشركة .
يجوز للشركة ايضا استثمار الفوائض المالية في األسهم واألوراق المالية األخرى المدارة من قبل مدراء محافظ .

أنشطة التمويل

الزيادة ( /النقص) في النقد وشبه النقد

تطوير نظم وبرمجيات الحاسب اآللي ونظم تعريب أجهزة الحاسب وملحقاتها .

تم إدراج الشركة في بورصة الكويت في  17نوفمبر . 2002

تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  5مارس  2018ان الجمعية العمومية
لمساهمي الشركة لها صالحية تعديل البيانات المالية بعد اصدارها .
 .2اساس اإلعداد
تم اعداد البيانات المالية للشركة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية باستثناء األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر ومشتقات أدوات مالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة .
تم عرض البيانات المالية بالدينار الكويتي (“د.ك”) وهي العملة الرئيسية و عملة العرض للشركة .
اختارت الشركة ان تعرض بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر في بيان واحد .
 .3بيان االلتزام
تم اعداد البيانات المالية للشركة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية .
 .4التغيرات في السياسات المحاسبية
 4.1المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل الشركة

هناك عدد من المعايير الجديدة والمعدلة مفعلة للفترات السنوية التي تبدأ في او بعد  1يناير  2017والتي تم تطبيقها من قبل
الشركة .فيما يلي المعلومات حول هذه المعايير الجديدة :
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المعيار أو التفسير
معيار المحاسبة الدولي رقم  7بيان التدفقات النقدية  -تعديالت

يفعل للفترات المالية
التي تبدأ في
 1يناير 2017

معيار المحاسبة الدولي رقم  (IAS 7) 7بيان التدفقات النقدية  -تعديالت
تهدف التعديالت الى تحسين نوعية المعلومات المقدمة لمستخدمي البيانات المالية حول التغيرات في مديونية المنشأة
والتدفقات النقدية المتعلقة بها (والتغيرات غير النقدية (

يفعل للفترات المالية
التي تبدأ في

المعيار أو التفسير
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية :التصنيف والقياس

 1يناير 2018

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15االيرادات من العقود مع العمالء

 1يناير 2018

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16عقود اإليجار

 1يناير 2019

معيار لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  22معامالت
العملة االجنبية والدفعة المقدمة

 1يناير 2018

التعديالت :
تتطلب من المنشأة تقديم افصاحات تمكن المستخدمين من تقييم التغيرات في االلتزامات الناشئة عن االنشطة التمويلية.
تقوم المنشأة بتطبيق حكمها عند تحديد الشكل والمضمون المحدد لالفصاحات المطلوبة للوفاء بهذه المتطلبات؛
اقتراح عدد من االفصاحات المحددة التي قد تكون ضرورية من اجل الوفاء بالمتطلبات المذكورة اعاله ،بما في ذلك:
* التغيرات في االلتزامات الناشئة عن االنشطة التمويلية التي تسببها التغيرات في تدفقات التمويل النقدية ،معدالت الصرف
االجنبي او القيم العادلة ،او الحصول على  /او فقدان السيطرة على الشركات التابعة او الشركات االخرى؛
* تسوية االرصدة االفتتاحية والختامية لاللتزامات الناشئة عن االنشطة التمويلية في بيان المركز المالي بما في ذلك تلك
التغيرات المشار إليها أعاله.
لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على البيانات المالية للشركة .
 4.2المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد

بتاريخ المصادقة على هذه البيانات المالية  ،تم اصدار بعض المعايير والتعديالت والتفسيرات من قبل مجلس المعايير الدولية
ولكن لم يتم تفعيلها بعد ولم يتم تطبيقها مبكرا من قبل الشركة .
تتوقع االدارة أن يتم تبني كافة التعديالت ضمن السياسات المحاسبية للشركة للفترة األولى التي تبدأ بعد تاريخ تفعيل المعيار
الجديد أو التعديل أو التفسير .ان المعلومات عن المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المتوقع أن يكون .
لها ارتباط بالبيانات المالية للشركة مبينة أدناه .هناك بعض المعايير والتفسيرات الجديدة قد تم اصدارها لكن ليس من
المتوقع ان يكون لها اي تأثير مادي على البيانات المالية للشركة .

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (IFRS 9) 9

 -األدوات المالية

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية ) (IASBمؤخرا باصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم “ 9األدوات المالية” ( )2014ما يمثل
اتمام خطته الستبدال معيار المحاسبة الدولي رقم “ 39األدوات المالية” :التحقق والقياس .يقوم المعيار الجديد بادخال تغيرات واسعة
النطاق على تعليمات معيار المحاسبة الدولي رقم  39فيما يتعلق بتصنيف وقياس االصول المالية كما يقوم ايضا بادخال نموذج
“خسارة ائتمانية متوقعة” جديد خاص بهبوط قيمة االصول المالية .يقوم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9أيضا بتقديم تعليمات
جديدة حول تطبيق محاسبة التحوط .
فيما يلي المجاالت الرئيسية لألثر المتوقع في هذه المرحلة :
ان تصنيف وقياس االصول المالية سوف يحتاج الى مراجعة بناء على المعايير الجديدة التي تراعي التدفقات النقدية التعاقدية
لالصول ونموذج االعمال الذي يتم فيه ادارتها .
ان اي هبوط في القيمة مبني على خسارة ائتمانية متوقعة سوف يحتاج الى تسجيل على الذمم التجارية المدينة واالستثمارات
في االصول من نوع الديون المصنفة حاليا كاستثمارات متاحة للبيع ومحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ،ما لم يتم تصنيفها
كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر وفقا للمعايير الجديدة .
لم يعد باالمكان قياس االستثمارات في االسهم بالتكلفة ناقصا هبوط القيمة وجميع هذه االستثمارات سيتم قياسها عوضا
عن ذلك بالقيمة العادلة .سيتم عرض التغيرات في القيمة العادلة في االرباح او الخسائر ما لم تقم الشركة بتصنيف نهائي ال
رجعة فيه لعرضها في االيرادات الشاملة األخرى .
اذا استمرت الشركة باختيار خيار القيمة العادلة لبعض الخصوم المالية ،عندها سيتم عرض تغيرات القيمة العادلة في االيرادات
الشاملة األخرى الى الحد الذي ترتبط فيه تلك التغيرات بمخاطر االئتمان الخاصة بالشركة .
يحتوي المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على ثالث فئات تصنيف رئيسية لالصول المالية :مقاسة بالتكلفة المطفأة ،القيمة
العادلة من خالل االيرادات الشاملة االخرى ) (FVOCIوالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر ) (FVTPLيقوم المعيار بحذف فئات
معيار المحاسبة الدولي رقم  39الحالية الخاصة باالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ،القروض والمدينين واالستثمارات
المتاحة للبيع .
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باالضافة الى ذلك ،فان االرباح والخسائر الناتجة عن القياس الالحق الدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة
االخرى ) (FVOCIسيتم تسجيلها ضمن حقوق الملكية وسيتم نقلها الى االرباح او الخسائر نتيجة االستبعاد او اعادة القياس
مع ذلك ،فان االرباح او الخسائر الناتجة عن القياس الالحق الصول حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل االيرادات
الشاملة االخرى سيتم تسجيلها في حقوق الملكية ولن يتم نقلها الى االرباح او الخسائر نتيجة االستبعاد .كما ان ايرادات
توزيعات االرباح على هذه االصول سيتم مواصلة تسجيلها في االرباح او الخسائر
ستقوم الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9باثر رجعي وتسجيل اي فرق بين القيمة الدفترية السابقة
والقيمة الدفترية كما في  1يناير  2018ضمن االرباح المرحلة االفتتاحية .لن تقوم الشركة بتعديل الفترات السابقة
:
بناء على تحليل االصول والخصوم المالية للشركة كما في  31ديسمبر  2017والظروف التي كانت موجودة في ذلك التاريخ،
قامت ادارة الشركة بتحديد أثر تنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على البيانات المالية للشركة على النحو التالي
التصنيف والقياس :
ان القروض باالضافة الى الذمم المدينة محتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ومن المتوقع ان تؤدي الى تدفقات
نقدية تمثل فقط دفعات اصل الدين والفائدة .هذا وقد قامت االدارة بتحليل خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لتلك االدوات
واستنتجت بانها تفي بالمعايير الخاصة بقياس التكلفة المطفأة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .9لذا ،ال يوجد
هناك حاجة العادة القياس لهذه االدوات
ال يوجد هناك أثر على الخصوم المالية للشركة وسيتم مواصلة قياسها بالتكلفة المطفأة
انخفاض القيمة :
يتطلب المعيار :الدولي للتقارير المالية رقم  9ان تقوم الشركة بتسجيل خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم التجارية
المدنية و أخرى اما على اساس  12شهرا او مدى الحياة
تتوقع الشركة تطبيق نهج مبسط على انخفاض الذمم التجارية المدينة وأخرى حسب المطلوب او المسموح به
بموجب المعيار
نتيجة لذلك ،ال تتوقع ادارة الشركة تحقيق اي انخفاض جوهري في القيمة على الذمم التجارية المدينة و أخرى
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)15االيرادات من العقود مع العمالء
تم استبدال المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )15مكان معيار المحاسبة الدولي رقم “ 18االيرادات”  ،ومعيار
المحاسبة الدولي رقم “ 11عقود االنشاءات” وتفسيرات محاسبية مختلفة تتعلق باإليرادات  ،وهو يعطي نموذج تحقق
جديد يعتمد على مبدأ السيطرة وباستخدام خمس خطوات يتم استخدامها على كافة العقود مع العمالء
الخطوات الخمس لهذا النموذج هي :
تعريف العقد مع العميل
تعريف التزامات االداء في العقد
تحديد سعر المعاملة
توزيع سعر المعاملة على التزامات االداء كما جاءت بالعقد
تسجيل االيرادات عند قيام المنشاة بتلبية التزامات االداء

كما يتضمن المعيار ارشادات هامة ،مثل :
العقود التي تتضمن توريد عدد اثنين أو أكثر من الخدمات أو البضاعة وكيف يتم احتساب وتسجيل كل جزئية تم
تنفيذها على حده وذلك ضمن الترتيبات التي تحتوي على عدة بنود ،وكيف توزع سعر المعاملة ومتى تدمج العقود .
التوقيت  -فيما اذا تطلب تسجيل االيرادات خالل الفترة أو خالل نقطة محددة من الزمن .
التسعير المتغير ومخاطر االئتمان – والتي تناقش كيفية معالجة الترتيبات التي تحتوي على أدوات سعرية متغيرة أو
طارئة (مثال :تنفيذ مشترط) كما تم تحديث بند المعوقات على االيرادات( .
قيمة الوقت  -متى تعدل سعر العقد الغراض تمويلية .
أمور أخرى محددة تتضمن :
المقابل غير النقدي ومقايضة االصول
تكلفة العقود
حق الرد وخيارات العمالء االخرى
خيارات المورد باعادة الشراء
الكفاالت
االصل مقابل الوكيل
الترخيص
تعويض الضرر
التعاب المقدمة غير القابلة لالسترداد ،و
صفة االمانة وترتيبات الفوترة واالحتفاظ
تقوم الشركة بتسجيل االيرادات من المصادر الرئيسية التالية :
مخصص نظام توزيع عالمي لمقدمي السفر في دولة الكويت بموجب اتفاقية مع مالك هذا النظام .وتستند االيرادات إلى عدد
الشرائح التي يحددها مالك النظام .قامت الشركة بإعادة تقييم سياسة تحقق االيرادات واستنتجت إلى أنها ستستمر في
تحقيق االيرادات على أساس المعدالت التي يمنحها مالك النظام .
بيع البرامج واألجهزة للعمالء بأسعار متفق عليها مسبقا وال تخضع ألي خصومات او مرتجعات .ال توجد ضمانات منفصلة
مرتبطة بالبيع .قامت الشركة بإعادة تقييم سياسة تحقق االيرادات واستنتجت إلى أنها ستستمر في تحقيق االيرادات عند
تسليم البضائع .
التطوير والتخصيص وتنفيذ حلول تكنولوجيا المعلومات للعمالء بأسعار متفق عليها مسبقا .يتم االعتراف بااليرادات عند
قبول الحلول من قبل العمالء خالل الفترة .قامت الشركة بإعادة تقييم سياسة تحقق االيرادات واستنتجت إلى أنها ستستمر
في تحقيق االيرادات على مدى الفترة .
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معيار لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  22معامالت العملة االجنبية و الدفعة المقدمة

إعارة الموظفين للعمالء بأسعار متفق عليها مسبقا .يتم االعتراف بااليرادات عند تقديم الخدمات على مدى فترة
االتفاقية مع العمالء .قامت الشركة بإعادة تقييم سياسة تحقق االيرادات واستنتجت إلى أنها ستستمر في تحقيق
االيرادات على مدى الفترة .
عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،15ستقوم الشركة بتطبيق طريقة التأثير التراكمي من خالل تعديل األرباح
المرحلة بأثر رجعي في  1يناير  .2018لن تقوم الشركة بتعديل الفترات السابقة .
بناء على إلى المعلومات المتاحة حاليا ،لن تتوقع االدارة أن يكون لتطبيق هذا المعيار أثر مادي على البيانات المالية للشركة.
یخضع ذلك للتغیرات حیث أن الشركة تستمر في تحلیل ذلك وسوف يقوم االفصاح عن األثر الفعلي في المعلومات المالیة
المرحلیة المكثفة كما في  31مارس  2018والذي یتضمن تأثیرات ذلك التطبيق من تاریخ تفعيله .
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 16عقود االيجار
سيتم استبدال معيار المحاسبة الدولي رقم  17والتفسيرات الستة المتعلقة به بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .16كما
سيتم تسجيل عقود االيجار في بيان المركز المالي على شكل أصل حق انتفاع والتزام تأجيري.
لم تقم االدارة حتى اآلن بالتقييم الكامل ألثر المعيار وبالتالي فهي غير قادرة على تقديم معلومات محددة الكمية .مع ذلك،
ومن اجل تحديد األثر ،تقوم االدارة حاليا بما يلي :
اجراء مراجعة كاملة لجميع االتفاقيات للتقييم فيما اذا كانت اي عقود اضافية ستصبح اآلن عقد ايجار بموجب التعريف الجديد
للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم .16
البت في اي حكم انتقالي سيتم تطبيقه؛ اما التطبيق الكامل باثر رجعي او التطبيق الجزئي باثر رجعي (االمر الذي يعني انه ال حاجة
لتعديل ارقام المقارنة) .تقوم طريقة التطبيق الجزئي ايضا بتقديم اعفاء اختياري من اعادة التقييم فيما اذا كانت العقود محل
النقاش هي ،او تحتوي على ،عقد ايجار ،باالضافة الى االعفاءات االخرى .ان البت في اي من هذه الذرائع العملية سيتم تطبيقها لهو
امر هام النها خيارات لمرة واحدة فقط .

تقوم التفسيرات بمراقبة اي سعر صرف سيتم استخدامه للتحويل عندما تتم الدفعات او يتم استالمها مقدما لالصل او
المصروف او االيراد ذي الصلة .تم مالحظة اختالف في الممارسة في الظروف التي تقوم المنشأة فيها بتسجيل التزام غير نقدي
ناتج عن الدفعة المقدمة .ان االختالف الناتج عن حقيقة ان بعض المنشآت كانت تقوم بتسجيل االيرادات باستخدام سعر
الصرف الفوري بالتاريخ الذي تم فيه تسجيل االيرادات .يتناول المعيار هذه المسألة بتوضيح ان تاريخ المعاملة لغرض تحديد
سعر الصرف الذي سيتم استخدامه عند التحقق المبدئي لالصل او المصروف او االيراد (او جزء منه) هو التاريخ الذي تقوم فيه
المنشأة مبدئيا بتسجيل االصل غير النقدي او االلتزام غير النقدي الناتج عن دفع او استالم الدفعة المقدمة
ال تتوقع االدارة بان تطبيق التعديالت في المستقبل سيكون له أثرا جوهريا على البيانات المالية للشركة

 .5ملخص السياسات المحاسبية
ان السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في اعداد البيانات المالية مبينة أدناه

 5.1االيرادات

يتم تسجيل االيراد الى الحد الذي يكون فيه امكانية الحصول على المنفعة االقتصادية للشركة محتملة ويمكن قياسها
بشكل يعتمد عليه وبغض النظر عما اذا تم تحصيل المقابل أم ال
تنشأ االيرادات من مبيعات البضاعة وتقديم الخدمات .ويتم قياسها عن طريق القيمة العادلة للمبالغ المستلمة أو
المستحقة ،بعد استبعاد الضرائب أو المرتجعات أو الخصومات .تقوم الشركة بتطبيق معايير تحقق االيرادات المبنية أدناه لكل
مكون منفصل قابل للتحديد من االيرادات على حده
 5.1.1مبيعات البضاعة

تقييم افصاحاتها الحالية الخاصة بالتمويل وعقود االيجار التشغيلية الن هذه من المحتمل ان تشكل اساس المبالغ التي
سيتم رسملتها وتصبح اصول حق انتفاع .

يتم تسجيل مبيعات البضاعة عندما تقوم الشركة بتحويل المخاطر والفوائد الجوهرية الخاصة بالملكية الى المشتري ،عادة
عندما يستلم العميل تلك البضائع دون أي قيود

تحديد اي ايضاحات محاسبية اختيارية تطبق على محفظة عقود االيجار وفيما اذا كانت ستقوم باستخدام تلك االستثناءات .

يتم تسجيل مبيعات البضاعة التي ال تحتاج الى التزامات خدمية جوهرية ،عند تسليمها

تقييم االفصاحات االضافية الالزمة.
 5.1.2تقديم الخدمات

تحقق الشركة ايراداتها من استخدام نظام التوزيع العالمي من قبل مقدمي خدمات السفر في الكويت بموجب اتفاقية مبرمة
مع مالك ذلك النظام .تستند تلك االيرادات الى عدد حجوزات السفر التي تم بشأنها االتفاق على االسعار التي تعتمد على مستوى
التشغيل المستخدم من قبل مقدمي خدمات السفر
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ان االيرادات الناتجة عن تطوير وتخصيص وتنفيذ حلول تكنولوجيا المعلومات يتم تسجيلها عند قبول تلك الحلول من قبل العمالء
كما ان االيرادات الناتجة عن توظيف الكوادر لدى الغير يتم تسجيلها عند تقديم الخدمات على فترة االتفاقية المبرمة مع العمالء
 5.1.3ايرادات االيجار التمويلي

يتم تسجيل ايرادات االيجار التمويلي على اساس سعر العائد الدوري الثابت على صافي االستثمار القائم
 5.1.4ايرادات الفوائد وما شابهها

يتم تسجيل ايرادات الفوائد وما شابهها عند استحقاقها وباستخدام معدل سعر الفائدة الفعلي
 5.1.5ايرادات توزيعات ارباح

تتحقق ايرادات توزيعات األرباح عند ثبوت حق الشركة في اإلستالم

 5.2المصاريف التشغيلية

يتم تسجيل المصاريف التشغيلية ضمن بيان االرباح أو الخسائر والدخل الشامل االخر عند استخدام الخدمات المقدمة أو
عند حدوثها

 5.3الضرائب
 5.3.1ضريبة دعم العمالة الوطنية

تحتسب ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقا للقانون رقم  19لسنة  2000وقرار وزير المالية رقم  24لسنة 2006
بنسبة  2.5%من ربح الشركة الخاضع للضريبة .وطبقا للقانون ،فان االيرادات من الشركات الزميلة والتابعة وتوزيعات
االرباح النقدية من الشركات المدرجة الخاضعة لضريبة دعم العمالة الوطنية يجب خصمها من ربح السنة
 5.3.2مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

تحتسب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة  1%من ربح الشركة الخاضع للضريبة وفقا لعملية االحتساب
المعدلة بناء على قرار اعضاء مجلس المؤسسة والذي ينص على ان االيرادات من الشركات الزميلة والتابعة ،مكافآت
اعضاء مجلس االدارة والتحويل الى االحتياطي القانوني يجب استثناؤها من ربح السنة عند تحديد الحصة
 5.3.3الزكاة

تحتسب حصة الزكاة بنسبة  1%من ربح الشركة وفقا لقرار وزارة المالية رقم  2007/58الساري المفعول اعتبارا من
 10ديسمبر 2007

 5.4التقارير القطاعية

للشركة اربعة قطاعات تشغيلية  :نظام الحجز اآللي للمسافرين وخدمات وحلول واإلستثمارات وأعمال تشغيلية أخرى.
ولغرض تعريف تلك القطاعات التشغيلية ،تقوم االدارة بتتبع الخطوط االنتاجية للمنتجات الرئيسية والخدمات .يتم ادارة تلك
القطاعات التشغيلية بشكل منفصل حيث أن احتياجات وطرق ادارة كل قطاع تكون مختلفة .يتم معالجة كافة المعامالت
البينية بين القطاعات باألسعار المتداولة
وألغراض االدارة ،تستخدم الشركة نفس سياسات المقاييس المستخدمة ضمن البيانات المالية .باالضافة الى ذلك ،فان
األصول أو الخصوم غير المخصصة لقطاع تشغيلي معين ،ال يتم ادراجها للقطاع
 5.5الممتلكات والمعدات

يتم تسجيل المباني والمعدات (وتشمل معدات وبرامج حاسب آلي واثاث وتركيبات) مبدئيا بتكلفة الشراء بما في ذلك
التكاليف االضافية الآلزمة لجلب هذا األصل الى الموقع والحالة التي يمكن استخدامه من قبل إدارة الشركة
وبعد ذلك ،يتم قياس المباني والمعدات باستخدام نموذج التكلفة ،وهو التكلفة ناقصا االستهالك وخسائر الهبوط في القيمة.
يتم تسجيل االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت لتخفيض القيمة بعد خصم قيمة الخردة للمباني والمعدات .يتم
مراجعة العمر االنتاجي وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن الطريقة المستخدمة وفترة االستهالك متماثلة مع
المنافع االقتصادية التاتجة من مكونات الممتلكات والمعدات يتم استخدام األعمار االنتاجية التالية :

المباني

 20سنة

المعدات وبرامج الكمبيوتر

 5-3سنة

اثاث وتركيبات

 5-3سنة

يتم تحديث البيانات الخاصة بتقديرات قيمة الخردة أو العمر االنتاجي الآلزم ،سنويا على األقل
عند بيع األصل أو استبعاده ،يتم حذف التكلفة واالستهالك المتراكم الخاص به من الحسابات وأية أرباح أو خسائر ناتجة عن
االستبعاد يتم تسجيلها ضمن بيان االرباح أو الخسائر والدخل الشامل االخر
 5.6ايجار تمويلي

عندما تكون الشركة هي الطرف المؤجر
ان عقود االيجار حيث يتم تحويل مخاطر ومزايا الملكية الى المستأجر تصنف كعقود ايجار تمويلي .كما ان المبالغ المستحقة
من المستأجر بموجب عقود االيجار التمويلي يتم تسجيلها كذمم مدينة .يتم تسجيل االيجار التمويلي المستحق مبدئيا بمبلغ
يساوي القيمة الحالية للحد االدنى لدفعات االيجار المستحقة زائدا القيمة الحالية الي قيمة متبقية غير مضمونة من المتوقع
استحقاقها في نهاية مدة عقد االيجار .يتم توزيع دفعات عقد االيجار التمويلي بين ايرادات االيجار التمويلي وتخفيض االيجار
التمويلي المستحق على مدة عقد االيجار لتعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي االستثمار القائم فيما يتعلق بعقد االيجار
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 5.7إيجار تشغيلي

عندما تكون الشركة هي الطرف المستأجر
يتم اعتبار عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلية في حالة احتفاظ المؤجر بموجب تلك العقود بمنافع ومخاطر ملكية الموجودات
المؤجرة .ويتم تحميل بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر بالمبالغ المدفوعة عن االستئجار التشغيلي بطريقة القسط
الثابت على مدار مدة عقود اإليجار
 5.8اختبار انخفاض قيمة االصول غير المالية

يتم االعتراف بالفرق ما بين القيمة المدرجة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد والقيمة الممكن تحقيقها (وهي القيمة العادلة
ناقصا تكاليف بيع قيمة األصل قيد االستخدام) ،كخسارة انخفاض في القيمة .ولغرض تقدير قيمة األصل قيد االستخدام ،تقوم
االدارة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من هذا األصل وكذلك تقدير سعر فائدة معقول لغرض احتساب القيمة
الحالية لتلك التدفقات النقدية المستقبلية .علما بأن المعلومات المستخدمة الختبار انخفاض القيمة تكون مرتبطة مباشرة
بآخر موازنة تقديرية معتمدة للشركة ،والتي يتم تعديلها عند الضرورة الستبعاد تأثير اعادة الهيكلة وتطوير األصول
كما يتم تقدير سعر الخصم بشكل منفصل ولكل وحدة منتجة للنقد على حدة وهو يمثل انعكاس للمخاطر المصاحبة لهذا
األصل كما تم تقديرها من قبل االدارة ،كعوامل مخاطر السوق واألصول المحددة
يتم استخدام مبلغ انخفاض القيمة أوال لتخفيض القيمة الجارية للشهرة المرتبطة بهذا األصل .ويتم توزيع ما تبقى من هذا
االنخفاض على األصول األخرى كل حسب نسبته .وباستثناء الشهرة ،يتم الحقا اعادة تقدير قيمة األصول التي تم تخفيض
قيمتها في السابق كما يتم الحقا رد قيمة هذا االنخفاض حتى يعود هذا األصل الى قيمته الجارية
 5.9االدوات المالية
 5.9.1التحقق ،القياس المبدئي وعدم التحقق

يتم تحقق األصول والخصوم المالية عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة المالية وتقاس مبدئيا بالقيمة
العادلة المعدلة بتكاليف المعامالت ،باستثناء تلك المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والتي تقاس مبدئيا
بالقيمة العادلة
يتم استبعاد اصل مالي (أو جزء من اصل مالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مماثلة اذا كان ذلك مناسبا) اما
عندما ينتهي الحق في استالم التدفقات النقدية من تلك االصول المالية
أو عندما تقوم الشركة بالتنازل عن حقها باستالم التدفقات النقدية من االصل أو عندما تتحمل
الشركة اإللتزام بدفع التدفقات بالكامل دون تأخير مادي الى طرف ثالث بموجب ترتيب “القبض والدفع” أو
)أ( ان تقوم الشركة بتحويل كافة مخاطر ومزايا األصل أو
)ب( ان ال تقوم الشركة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل
عندما تقوم الشركة بالتنازل عن حقها في استالم التدفقات النقدية من االصل او تكون قد دخلت في ترتيب القبض والدفع
ولم تقم بتحويل او االحتفاظ جوهريا بكافة مخاطر ومزايا االصل او تحويل السيطرة على االصل ،عندها يتم تحقق اصل جديد
الى مدى التزام الشركة المتواصل بذلك االصل

ال يتم تحقق التزام مالي عندما يتم االعفاء من اإللتزام المحدد او إعفاؤه او الغاؤه او انتهاء صالحية استحقاقه  .عند استبدال التزام
مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل كبير  ،او بتعديل شروط اإللتزام المالي الحالي بشكل جوهري ،يتم
معاملة هذا التبديل او التعديل كعدم تحقق لاللتزام األصلي وتحقق لاللتزام الجديد ،ويدرج الفرق في القيمة الدفترية ذات الصلة في
بيان االرباح أو الخسائر والدخل الشامل االخر
 5.9.2التصنيف والقياس الالحق لالصول المالية

:
المبدئي
لغرض القياس الالحق ،فان االصول المالية  ،يتم تصنيفها الى الفئات التالية عند التحقق
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
قروض وذمم مدينة
ان كافة االصول المالية ،غير تلك المحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ،تخضع للمراجعة للتأكد من عدم
انخفاض قيمتها على االقل بتاريخ كل تقرير مالي وذلك لتحديد فيما اذا كان هناك اي دليل موضوعي بان احد االصول
المالية او مجموعة اصول مالية قد انخفضت قيمتها
االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
ان تصنيف االستثمارات كاصول مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يعتمد على كيفية مراقبة االدارة
الداء تلك االستثمارات .فعندما ال يتم تصنيفها كاستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة لكن لها قيم عادلة متاحة
يمكن االعتماد عليها والتغيرات في القيمة العادلة تدرج كجزء من بيان االرباح أو الخسائر والدخل الشامل االخر في حسابات
االدارة ،عندها يتم تصنيفها كاستثمارات محددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند التحقق المبدئي
جميع االدوات المالية المشتقة تقع ضمن فئة القيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر ،باسثناء تلك المحددة والمفعلة
كادوات تحوط ،والتي تطبق بشأنها متطلبات محاسبة التحوط
يتم قياس االصول في هذه الفئة بالقيمة العادلة واالرباح او الخسائر تسجل في بيان االرباح أو الخسائر والدخل الشامل
االخر .كما ان القيم العادلة لالصول المالية في هذه الفئة يتم تحديدها بالرجوع الى معامالت االسواق النشطة او باستخدام
تقنيات تقييم عند عدم وجود سوق نشط .يتم تصنيف األصول في هذه الفئة كأصول متداولة اذا كان من المتوقع تسويتها
خالل اثني عشر شهرا ،واال فيتم تصنيفها كاصول غير متداولة
القروض والذمم المدينة
تعتبر القروض والذمم المدينة أصول مالية غير مشتقة تتضمن دفعات محددة غير مدرجة في األسواق المالية النشطة.
بعد التحقق المبدئي ،يتم قياس تلك األصول المالية باستخدام طريقة التكلفة المطفأة بناء على معدل الفائدة الفعلي،
ناقصا أي انخفاض في القيمة
يتم عادة مراجعة مدى انخفاض قيمة األرصدة الجوهرية المدينة عندما يكونوا قد استحقوا لفترة أو يكون هناك دالئل
واقعية على أن احدى الجهات المدينة سوف تخفق في التسديد .بالنسبة للذمم المدينة التي ال يمكن اعتبارها منخفضة
القيمة بشكل فردي ،يتم مراجعة انخفاض قيمتها كمجموعة وذلك عن طريق ربطها بالقطاع التشغيلي الخاص بها
وبالمنطقة وغيرها من المخاطر المحيطة بها
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عند ذلك يستند تقدير خسارة انخفاض القيمة على معدالت التخلف التاريخية االخيرة للجهة المدينة لكل مجموعة
محددة
تقوم الشركة بتصنيف القروض والذمم المدينة الى الفئات التالية :
المدينون والتأجير التمويلي المستحق
تظهر الذمم التجارية المدينة والتاجير التمويلي المستحق بمبلغ الفاتورة االصلي ناقصا مخصص اي مبالغ غير قابلة
للتحصيل .يتم تقدير الديون المشكوك في تحصيلها عندما ال يكون هناك احتمال لتحصيل المبلغ بالكامل .يتم
شطب الديون المعدومة عند حدوثها
ودائع ثابتة
تدرج الودائع بالرصيد المستثمر وال تتضمن األرباح المستحقة المتعلقة بها (حيث يتم إدراجها في إيرادات مستحقة(
النقد وشبه النقد
يتكون النقد وشبه النقد من نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع ثابتة محتفظ بها لدى بنوك ومدة
استحقاقها ال تتجاوز فترة ثالثة اشهر وال تخضع لمخاطر هامة من التغيرات في القيمة

 5.9.3التصنيف والقياس الالحق للخصوم المالية

تتضمن الخصوم المالية للشركة ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة اخرى
يعتمد القياس الالحق للخصوم المالية على تصنيفها على النحو التالي :
الخصوم المالية بخالف تلك المحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
تدرج هذه الخصوم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية .يتم تصنيف الدائنين التجاريين والذمم الدائنة األخرى
كخصوم مالية بخالف تلك المحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
الدائنون التجاريون والذمم الدائنة األخرى
يتم تسجيل “الدائنون التجاريون والذمم الدائنة األخرى” لمبالغ سيتم دفعها في المستقبل عن بضائع وخدمات
استلمت سواء صدر بها فواتير ام لم تصدر
 5.9.4مشتقات االدوات المالية

تقوم الشركة باستخدام مشتقات االدوات المالية (عقود الصرف األجنبي اآلجلة) الدارة التعرض لمخاطر العملة االجنبية .يتم
تسجيل هذه المشتقات مبدئيا بالتكلفة ،وهي القيمة العادلة بالتاريخ الذي يتم فيه ابرام عقد مشتقات ،ويتم اعادة قياسها
الحقا بالقيمة العادلة .ان القيمة العادلة الداة مشتقة هي القيمة المعادلة لالرباح او الخسائر غير المحققة من ربط االداة المشتقة
بالسوق باستخدام عروض اسعار تقييم مقدمة من مؤسسات مالية بناء على المعلومات السوقية السائدة .يتم ادراج
المشتقات كاصول عندما تكون القيمة العادلة ايجابية وكخصوم عندما تكون القيمة العادلة سلبية .ال تقوم الشركة بتطبيق
محاسبة التحوط ،واية ارباح او خسائر محققة وغير محققة (نتيجة التغيرات في القيمة العادلة) يتم تسجيلها مباشرة في بيان
االرباح او الخسائر والدخل الشامل اآلخر

ايضاحات حول البيانات المالية

5.10

التكلفة المطفأة لالدوات المالية

يتم احتساب هذه التكلفة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا مخصص انخفاض القيمة .ان عملية االحتساب تأخذ بعين
االعتبار اي عالوة او خصم على الشراء وتتضمن تكاليف ورسوم المعاملة التي تعتبر جزءا ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلية
5.11

محاسبة تواريخ المتاجرة والسداد

ان جميع المشتريات والمبيعات “بالطرق المعتادة” لالصول المالية يتم تسجيلها على اساس تاريخ المتاجرة ،اي بالتاريخ الذي
تلتزم فيه المنشأة بشراء او بيع االصول .ان المشتريات اوالمبيعات بالطرق المعتادة هي مشتريات او مبيعات االصول المالية التي
تتطلب تسليم االصول خالل اطار زمني يتم تحديده بالنظم او بالعرف السائد في االسواق
5.12

تسوية االدوات المالية

يتم تسوية االصول والخصوم المالية ويتم ادراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي فقط اذا كان هناك حق قانوني قابل للتنفيذ
حاليا لتسوية المبالغ المسجلة وكانت هناك نية للتسوية على اساس صافي او لتحقق االصول وتسوية الخصوم في آن واحد
5.13

القيمة العادلة لالدوات المالية

ان القيمة العادلة لالدوات المالية التي يتم تداولها في اسواق نشطة بتاريخ كل تقرير مالي يتم تحديدها بالرجوع الى اسعار السوق
المدرجة او اسعار المتداولين (سعر العرض للمراكز المالية الطويلة وسعر الطلب للمراكز المالية القصيرة) ،دون اي خصم خاص
بتكاليف المعاملة
بالنسبة لالدوات المالية التي ال يتم تداولها في سوق نشط ،يتم تحديد القيمة العادلة لها باستخدام تقنيات تقييم مناسبة.
وهذه التقنيات قد تتضمن استخدام معامالت على اسس تجارية حديثة في السوق؛ الرجوع الى القيمة العادلة الحالية الداة مالية
اخرى مماثلة بصورة جوهرية؛ تحليل تدفقات نقدية مخصومة او اساليب تقييم اخرى
5.14

البضاعة

تظهر البضاعة بالتكلفة والقيمة الممكن تحقيقها ايهما اقل .التكاليف الخاصة بالبنود القابلة للتبادل بصورة عادية يتم
تحديدها بإستخدام طريقة متوسط التكلفة
يتمثل صافي القيمة الممكن تحقيقها في سعر البيع المقدر في السياق العادي لالعمال ناقصا اية مصاريف بيع مالئمة
5.15

حقوق الملكية ،االحتياطيات ودفعات توزيعات االرباح

يتمثل رأس المال في القيمة االسمية لالسهم التي تم اصدارها ودفعها
يتكون االحتياطي القانوني واالختياري من مخصصات الرباح السنة الحالية والسابقة وفقا لمتطلبات قانون الشركات رقم ()1
لسنة  2016وعقد التأسيس والنظام االساسي للشركة والتعديالت الالحقة لها
تتضمن االرباح المحتفظ بها كافة االرباح المحتفظ بها للفترة الحالية والسابقة .وجميع المعامالت مع مالكي الشركة تسجل
بصورة منفصلة ضمن حقوق الملكية
توزيعات االرباح المستحقة الصحاب حقوق الملكية تدرج في الخصوم االخرى عند اعتماد تلك التوزيعات في اجتماع الجمعية
العمومية
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 5.16المخصصات ،االصول وااللتزامات الطارئة

يتم تسجيل المخصصات عندما يكون على الشركة التزام حالي قانوني او استداللي نتيجة لحدث ماضي ويكون هناك احتمال
الطلب من الشركة تدفق مصادر اقتصادية الى الخارج ويكون باالمكان تقدير المبالغ بشكل يعتمد عليه .ان توقيت او مبلغ هذا
التدفق قد يظل غير مؤكد
يتم قياس المخصصات بالنفقات المقدرة المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي استنادا الى الدليل االكثر وثوقا والمتوفر بتاريخ
التقرير المالي ،بما في ذلك المخاطر والتقديرات غير المؤكدة المرتبطة بااللتزام الحالي .وحيثما يوجد عدد من االلتزامات
المماثلة ،فان احتمالية طلب تدفق مصادر اقتصادية الى الخارج في التسوية تحدد بالنظر في درجة االلتزامات ككل .كما يتم
خصم المخصصات الى قيمها الحالية ،حيث تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية
ال يتم تسجيل االصول الطارئة في البيانات المالية لكن يتم االفصاح عنها عندما يكون هناك احتمال تدفق منافع اقتصادية
الى الداخل
ال يتم تسجيل االلتزامات الطارئة في بيان المركز المالي لكن يتم االفصاح عنها اال اذا كان احتمال تدفق منافع اقتصادية الى
الخارج امرا مستبعدا
5.17

ترجمة العمالت االجنبية

 5.17.1عملة العرض الرئيسية

تعرض البيانات المالية بالدينار الكويتي والتي هي ايضا العملة الرئيسية للشركة
 5.17.2معامالت العملة االجنبية واالرصدة

يتم تحويل معامالت العملة االجنبية الى العملة الرئيسية في الشركة باستخدام اسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت
(سعر الصرف الفوري) .ان ارباح وخسائر الصرف االجنبي الناتجة عن تسوية مثل تلك المعامالت وعن اعادة قياس البنود النقدية
المقومة بالعملة االجنبية باسعار الصرف في نهاية السنة المالية تسجل في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.
بالنسبة للبنود غير النقدية ،اليتم يتم اعادة ترجمتها في نهاية السنة ويتم قياسها بالتكلفة التاريخية (تحول باستخدام اسعار
الصرف في تاريخ المعاملة) ،باستثناء البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة والتي يتم ترجمتها باستخدام اسعار الصرف في
التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة
 5.18مكافأة نهاية الخدمة

باالضافة الى مكافأة نهاية الخدمة فيما يتعلق بالموظفين الكويتيين تقدم الشركة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها .يستند
استحقاق هذه المكافآت الى الراتب النهائي وطول مدة الخدمة للموظفين خضوعا التمام حد ادنى من مدة الخدمة وفقا لقانون
العمل وعقود الموظفين .كما ان التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت تستحق طوال فترة التعيين .ان هذا االلتزام غير الممول
يمثل المبلغ المستحق الدفع لكل موظف نتيجة النتهاء الخدمة بتاريخ التقرير
بالنسبة لموظفيها الكويتيين ،تقوم الشركة بعمل مساهمات للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية تحتسب كنسبة من
رواتب الموظفين وتقتصر التزامات الشركة على هذه المساهمات التي تسجل كمصاريف عند استحقاقها
 .6أحكام االدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات
ان اعداد البيانات المالية للشركة يتطلب من االدارة اتخاذ االحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على القيمة المدرجة لكل من
االيرادات والمصاريف واالصول والخصوم واالفصاح عن االلتزامات الطارئة في نهاية فترة التقارير المالية .مع ذلك ،فان عدم التأكد
من تلك االفتراضات والتقديرات قد تؤدي الى نتائج تتطلب تعديال جوهريا على القيمة المدرجة لكل من االصول والخصوم والتي
قد تتأثر في الفترات المستقبلية

6.1

أحكام االدارة الهامة

عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة ،تقوم االدارة باتخاذ االحكام الهامة التالية والتي لها اكبر االثر على المبالغ المدرجة
في البيانات المالية:
 6.1.1تصنيف االدوات المالية

يتم اتخاذ احكام في تصنيف االدوات المالية بناء على نية االدارة بالشراء
تقوم الشركة بتصنيف االصول المالية كاصول محتفظ بها لغرض المتاجرة اذا تمت حيازتها بصفة اساسية من اجل تحقيق
ربح قصير االجل
ان تصنيف االصول المالية كاصول محددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يعتمد على كيفية قيام االدارة بمراقبة
اداء تلك االصول المالية .وعندما ال يتم تصنيفها للمتاجرة ولكن يكون لها قيم عادلة متوفرة بسهولة والتغيرات في القيم
العادلة يتم ادراجها كجزء من بيان األرباح أو الخسائر في حسابات االدارة ،عندها يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر ان تصنيف االصول كقروض ومدينين يعتمد على طبيعة تلك االصول .فاذا لم تتمكن الشركة من المتاجرة في
هذه االصول المالية بسبب سوق غير نشط وكانت النية هي استالم دفعات ثابتة او محددة ،عندها يتم تصنيف االصول المالية
كقروض ومدينين
 6.2عدم التأكد من التقديرات

ان المعلومات حول التقديرات واالفترضات التي لها اهم االثر على تحقق وقياس االصول والخصوم وااليرادات والمصاريف مبينة
ادناه قد تختلف النتائج الفعلية بصورة جوهرية
6.2.1

انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة وااليجار التمويلي المدين

يتم عمل تقدير للمبلغ الممكن تحصيله لالرصدة التجارية المدينة واإليجار التمويلي المدين عند عدم امكانية تحصيل المبلغ
بالكامل .بالنسبة للمبالغ الهامة الفردية ،يتم عمل هذا التقدير على اساس افرادي .اما بالنسبة للمبالغ غير الهامة بصورة
فردية ولكن فات موعد استحقاقها ،فيتم تقييمها بصورة مجمعة ويتم تطبيق مخصص لها حسب طول مدة التأخير
استنادا الى معدالت االسترداد التاريخية
6.2.2

انخفاض قيمة البضاعة

تسجل البضاعة بالتكلفة وصافي القيمة الممكن تحقيقه ايهما اقل .وعندما تصبح البضاعة قديمة او متقادمة ،يتم عمل
تقدير لصافي قيمتها الممكن تحقيقه .بالنسبة للمبالغ الهامة بصورة فردية ،يتم عمل هذا التقدير على اساس افرادي .اما
بالنسبة للمبالغ غير الهامة بصورة فردية ،لكنها قديمة او متقادمة ،فيتم تقييمها بصورة مجمعة ويتم تطبيق مخصص لها
حسب نوع البضاعة ودرجة القدم او التقادم استنادا الى اسعار البيع التاريخية
تقوم االدارة بتقدير صافي القيمة الممكن تحقيقه للبضاعة مع االخذ بعين االعتبار الدليل االكثر وثوقا المتوفر بتاريخ كل تقرير
مالي .قد يتأثر التحقق المستقبلي لهذه البضاعة بالتكنولوجيا المستقبلية او باية تغيرات اخرى يحدثها السوق والتي قد تخفض
من اسعار البيع المستقبلية
6.2.3

االعمار االنتاجية لالصول القابلة لالستهالك

تقوم االدارة بمراجعة تقديرها لالعمار االنتاجية لالصول القابلة لالستهالك بتاريخ كل تقرير مالي استنادا الى االستخدام المتوقع
لالصول .كما ان التقديرات غير المؤكدة في هذه التقديرات تتعلق بتقادم فني قد يغير استخدام بعض البرامج والمعدات
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 .8ربح السنة

 6.2.4القيمة العادلة لالدوات المالية

تقوم االدارة بتطبيق تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة لالدوات المالية عندما التتوفر هناك اسعار سوق نشط .وهذا يتطلب
من االدارة تطوير تقديرات وافتراضات استنادا الى معطيات سوقية وذلك باستخدام بيانات مرصودة سيتم استخدامها من
قبل المتداولين في السوق في تسعير االداة المالية .فاذا كانت تلك البيانات غير مرصودة ،تقوم االدارة باستخدام افضل
تقديراتها .قد تختلف القيم العادلة المقدرة لالدوات المالية عن االسعار الفعلية التي سيتم تحقيقها في معاملة على اسس
تجارية بتاريخ التقرير

تم إدراج ربح السنة بعد تحميل المصاريف التالية:

مصاريف اإلستهالك متضمنة في:
 .7ربحية السهم األساسية والمخففة
يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخففة بتقسيم الربح للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل
السنة كما يلي

ربح السنة (د.ك(
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة
ربحية السهم األساسية والمخففة(فلس(

للسنة
المنتهية في
 31ديسمبر
2017

للسنة
المنتهية في
 31ديسمبر
2016

1,602,549

1,674,134

100,000,000

100,000,000

16.03

16.74

د.ك

د.ك

تكلفة المبيعات والخدمات

75,302

80,842

مصاريف إدارية وتوزيع

78,647

76,388

153,949

157,230

تكاليف الموظفين متضمنة في :

تكلفة المبيعات والخدمات
مصاريف إدارية وتوزيع

ان ربحية السهم االساسية والمخففة المفصح عنها للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2016بلغت  22.30فلس وذلك قبل
اجراء تعديالت بأثر رجعي تتعلق باصدار اسهم منحة (ايضاح )17
ال توجد أسهم مخففة محتملة

للسنة
المنتهية في
 31ديسمبر
2017

للسنة
المنتهية في
 31ديسمبر
2016

1,075,384

804,818

451,029

419,386

1,526,413

1,224,204

مصاريف أخرى متضمنة في :

تكلفة المبيعات والخدمات
مصاريف إدارية وتوزيع

5,417,495

4,904,004

163,571

151,071

5,581,066

5,055,075
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 .10إيجار تمويلي مدين

 .9ممتلكات ومعدات

مباني

معدات وبرامج
حاسب آلي

أثاث
وتركيبات

المجموع

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

807,385

2,582,552

360,657

3,750,594

إضافات

-

74,410

17,346

91,756

استبعادات

-

)(1,484

)(10,000

)(11,484

807,385

2,655,478

368,003

3,830,866

 31ديسمبر 2017
التكلفة

 1يناير 2017

 31ديسمبر 2017

قامت الشركة خالل العام  2015بابرام عقد مدته خمس سنوات لتقديم خدمات ومعدات متعلقة باعداد البنية التحتية
لتكنولوجيا المعلومات لشركتها االم .يتضمن عقد االيجار للمعدات دفعات ايجار ثابتة وخيار شراء في نهاية مدة العقد.
لذا ،تتم المحاسبة عن تلك المعدات كايجار تمويلي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 17
ان ايراد االيجار التمويلي البالغ  244,296د.ك ( )341,368 :2016يتم ادراجه ضمن بيان االرباح او الخسائر و الدخل الشامل
االخر
فيما يلي الحد االدنى السعار مدينو االيجار المستقبلية

 31ديسمبر
2017

استهالكات متراكمة
 1يناير 2017

478,752

2,415,126

358,077

3,251,955

المحمل خالل السنة

39,564

102,669

11,716

153,949

متعلق باإلستبعادات

-

)(1,148

)(10,000

)(11,148

518,316

2,516,647

359,793

3,394,756

 31ديسمبر 2017
صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2017

289,069

138,831

8,210

436,110

 31ديسمبر 2016
التكلفة
 1يناير 2016

807,385

2,607,429

360,657

3,775,471

إضافات

-

66,442

-

66,442

استبعادات

-

)(91,319

-

)(91,319

807,385

2,582,552

360,657

3,750,594

 31ديسمبر 2016
استهالكات متراكمة
 1يناير 2016

439,188

2,404,034

342,591

3,185,813

المحمل خالل السنة

39,564

102,180

15,486

157,230

متعلق باإلستبعادات

-

)(91,088

-

)(91,088

 31ديسمبر 2016

478,752

2,415,126

358,077

3,251,955

صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2016

328,633

167,426

2,580

498,639

 31ديسمبر
2016

د.ك

د.ك

948,626

933,581

تستحق بعد سنة واحدة وليس اكثر من خمس سنوات

1,186,960

2,100,660

اجمالي اإليجار التمويلي المدين

2,135,586

ناقصا  :ايراد تمويلي غير مكتسب

)(247,675

)(497,047

صافي التأجير التمويلي المدين

1,887,911

2,537,194

تستحق خالل سنة واحدة

3,034,241

صافي اإليجار التمويلي المدين
أقل من سنة واحدة
بين سنة واحدة وخمس سنين

782,363

685,991

1,105,548

1,851,203

1,887,911

2,537,194
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 .12استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 .11مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

إن االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تم تصنيفها كمحتفظ بها لغرض المتاجرة
 31ديسمبر
2017

 31ديسمبر
2016
 31ديسمبر
2017

د.ك

د.ك

مدينون تجاريون

388,695

495,349

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)(165,380

)(153,188

مستحق من الشركة األم
ايرادات مستحقة*

 31ديسمبر
2016

د.ك

د.ك

223,315

342,161

صناديق أسهم محلية

229,095

269,974

1,376,191

660,654

إستثمارات وصناديق مدارة من قبل مدراء محافظ

277,010

309,687

أسهم محلية مسعرة في محافظ مدارة

25,000

27,000

أسهم محلية غير مسعرة في محافظ مدارة

52,715

61,600

583,820

668,261

1,285,145

1,017,544

مصاريف مدفوعة مقدم ًا

140,923

297,317

أرصدة مدينة أخرى

138,998

206,968

3,164,572

2,524,644

*يتم إدراج ايرادات مستحقة بالصافي بعد المخصص بمبلغ  105,618د.ك ( :2016الشيء(
في  31ديسمبر  ،فإن تحليل أعمار المدينين التجاريين هو كما يلي

غير مستحقة وال يوجد هبوط في قيمتها

يتم تقويم االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر بالعمالت التالية
للسنة
المنتهية في
 31ديسمبر
2017

للسنة
المنتهية في
 31ديسمبر
2016

د.ك

د.ك

17,568

4,218

مستحقة ولكن ال يوجد هبوط في قيمتها
حتى  3شهور
 12-3شهور
أكثر من سنة

17,928

8,245

92,065

329,698

95,754

-

مستحقة ويوجد هبوط في قيمتها
أكثر من سنة

165,380

153,188

388,695

495,349

 31ديسمبر
2017

 31ديسمبر
2016

د.ك

د.ك

ديناركويتي

343,130

437,523

دوالر أمريكي

100,333

100,653

ريال سعودي

140,357

130,085

583,820

668,261
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 .15االحتياطيات

 .13النقد وشبه النقد والودائع الثابتة

 31ديسمبر
2017

 31ديسمبر
2016

د.ك

د.ك

نقد في الصندوق

622

534

أرصدة لدى البنوك

1,115,241

997,723

ودائع ثابتة

9,450,000

7,550,000

10,565,863

8,548,257

-

)(2,650,000

10,565,863

5,898,257

ناقصا :ودائع ثابتة مع فترة استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر
النقد وشبه النقد كما في بيان التدفقات النقدية

إن معدل الفائدة الفعلي على الودائـع الثابتة كما في  31ديسمبر  2017تراوح بين  1.55%الى  1.875%سنوي ًا (1.00% :2016
إلى (1.5%

االحتياطي قانوني
وفقا لمتطلبات قانون الشركات رقم ( )1لسنة  ، 2016وعقد التأسيس والنظام االساسي للشركة وتعديالتهما ،يتم
تحويل  10%من ربح السنة قبل المساهمة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى حساب االحتياطي القانوني .ويحق للشركة إيقاف هذا التحويل السنوي عندما يصل
رصيد االحتياطي إلى  50%من رأس المال المدفوع
إن توزيع االحتياطي اإلجباري مقيد بالمبلغ المطلوب لتوزيع أرباح تصل إلى  5%على رأس المال المدفوع في السنوات التي ال
تسمح فيها األرباح المرحلة بمثل هذه التوزيعات
احتياطي اختياري
يتطلب النظام األساسي للشركة وتعديالته الالحقة تحويل  10%من ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي االختياري .ال توجد قيود على
توزيع االحتياطي االختياري
قررت الجمعية العمومية للمساهمين في وقت سابق ايقاف التحويل الى اإلحتياطي اإلختياري

 .16دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

 .14رأس المال

 31ديسمبر
2017

في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في  9مايو  ،2017قرر مساهمو الشركة تعديل عقد التأسيس لزيادة
رأس المال المصرح به والمدفوع من  7,507,500د.ك (يمثل  75,075,000سهم بقيمة  100فلس للسهم الواحد)
الى  10,000,000د.ك (يمثل 100,000,000سهم بقيمة  100فلس للسهم الواحد) وذلك من خالل اصدار اسهم
منحة بمبلغ  2,492,500د.ك .تم تسجيل هذا التعديل في السجل التجاري لوزارة التجارة والصناعة بتاريخ  21مايو 2017
بناء عليه ،يتكون رأس مال الشركة من  100,000,000سهم مصرح به ومصدر ومدفوع بالكامل بقيمة  100فلس
للسهم الواحد مدفوع نقدا ( 31ديسمبر  75,075,000 :2016سهم بقيمة  100فلس للسهم الواحد (

 31ديسمبر
2016

د.ك

د.ك

دائنون تجاريون

409,784

281,860

توزيعات أرباح مستحقة

112,736

113,602

مصاريف مستحقة أخري

1,345,351

1,293,509

1,867,871

1,688,971
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 .17توزيعات ارباح مقترحة والجمعية العمومية السنوية
الحقا لتاريخ بيان المركز المالي ،اقترح أعضاء مجلس االدارة توزيع ايرادات ارباح نقدية بقيمة  5فلس للسهم الواحد و
مكافأة أعضاء مجلس االدارة بمبلغ  60,000د.ك للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2017يخضع هذا القرار لموافقة
الجمعية العمومية والسلطات التشريعية الرقابية
تمت الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2016في إجتماع الجمعية العمومية
السنوية للمساهمين المنعقد في  9مايو  2017كما تمت الموافقة على اقتراح أعضاء مجلس إالدارة بزياده رأس المال
المصرح به والمدفوع من  7,507,500د.ك (ممث ً
ال بــ  75,075,000سهم بقيمة اسمية تبلغ  100فلس للسهم
الواحد) إلى  10,000,000د.ك (ممث ً
ال بـــ  100,000,000سهم بقيمة اسمية تبلغ  100فلس للسهم الواحد) عن
طريق إصدار أسهم منحة ( ايضاح ( 14

ايضاحات حول البيانات المالية

.18

نظام حجز
الركاب اآللي *

خدمات
وحلول

استثمارات

عمليات أخرى

المجموع

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

إيرادات خارجية

5,050,209

3,559,810

-

-

8,610,019

نتائج القطاع

1,197,938

1,088,196

)(14,114

-

2,272,020

 31ديسمبر 2017
اإليرادات

بنود غير موزعة :
)(693,247

مصاريف إدارية وتوزيع

 .18المعلومات القطاعية
يتم تحديد قطاعات الشركة التشغيلية استنادا الى التقارير التي يتم مراجعتها من قبل الرئيس التنفيذي وذلك الستخدامها
في القرارات االستراتيجية .ان هذه القطاعات هي وحدات اعمال استراتيجية تقوم بتوفير منتجات وخدمات مختلفة .يتم ادارة
هذه القطاعات بشكل منفصل حيث انه لدى كل منها طبيعة مختلفة من حيث المنتجات والخدمات وفئات العمالء وكذلك
االستراتيجيات التسويقية :
ان قطاعات االعمال تستوفي شروط رفع تقارير القطاعات وهي كالتالي :
نظام الحجز اآللي للمسافرين – ويشتمل على تركيب وتشغيل وصيانة انظمة الحجز االلي للمسافرين
خدمات وحلول – يوفر قسم الخدمات و حلول مجموعة من الوظائف من استشارات وتنفيذ وتحديث وإدارة الطلبات
في مجاالت مثل برنامج تخطيط موارد المؤسسات وإدارة عالقات العمالء .كما يقوم القسم بادارة المشاريع والمصادر
الخارجية للموارد البشرية وبيع برامج محاسبية
استثمارات – وتتكون من استثمارات في صناديق اسهم محلية واسهم وصناديق مداره من قبل مدراء المحافظ
أعمال تشغيلية أخرى  -تتضمن بيع معدات ادارة تدفق العمالء
تقوم االدارة بمراقبة القطاعات التشغيلية بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع المصادر وتقييم االداء
تقوم الشركة بقياس اداء القطاعات التشغيلية من خالل قياس ربح أو خسارة القطاع قبل الضرائب في االدارة ونظام التقارير
تتضمن نتائج القطاع االيرادات والمصاريف المتعلقة مباشرة بالقطاع
تتكون اصول القطاع بشكل أساسي من جميع االصول
يتمثل الجدول التالي في ايرادات وأرباح السنة والمعلومات الخاصة بإجمالي األصول والخصوم وذلك في ما يتعلق بقطاع
التقارير للشركة

ايرادات اخرى

12,327

إيرادات فوائد

104,769

ربح تحويل عملة أجنبية

168,306

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)(117,810

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم
العمالة الوطنية ومخصص الزكاة ومكافأة
اعضاء
مجلس االدارة

)(143,816

ربح السنة

1,602,549

أصول القطاع

1,506,839

3,852,054

11,149,682

164,478

16,673,053

خصوم القطاع

1,302,757

540,517

-

526,952

2,370,226

إستهالك

73,179

2,122

-

78,648

153,949

مصاريف رأسمالية متكبدة خالل السنة

66,566

8,440

-

16,750

91,756
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.18
 .19معامالت وأرصدة مع أطراف ذات صلة
نظام حجز
الركاب اآللي *

خدمات
وحلول

استثمارات

عمليات أخرى

المجموع

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

إيرادات خارجية

4,662,484

3,028,091

-

-

7,690,575

نتائج القطاع

1,004,944

1,237,335

)(58,208

-

2,184,071

 31ديسمبر 2016
اإليرادات

تعتبر األطراف ذات صله إذا كان الحد االطراف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر او كان له تأثير جوهري عليه في اتخاذ
القرارات المالية والتشغيلية .تتمثل االطراف ذات الصلة في المساهمين الرئيسيين ،اعضاء مجلس االدارة وموظفي االدارة
العليا للشركة والشركات التي تسيطر عليها تلك االطراف او تمارس عليها تأثيرا جوهريا .لقد دخلت الشركة في معامالت
مع أطراف ذات صله بما فيها الشركة األم بهدف بيع أو شراء بضائع وخدمات وفقا لشروط اعتمدتها إدارة الشركة .تتمثل
المعامالت مع أطراف ذات صله فيما يلي :

بنود غير موزعة :
)(646,845

مصاريف إدارية وتوزيع
ايرادات اخرى

9,796

إيرادات فوائد

93,866

ربح تحويل عملة أجنبية

173,753

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم

 31ديسمبر
2017
د.ك

 31ديسمبر
2016
د.ك

ارصدة مدرجة في بيان المركز المالي :

العمالة الوطنية ومخصص الزكاة ومكافأة اعضاء

)(140,507

ربح السنة

1,674,134

ايرادات مستحقة (ايضاح (11

أصول القطاع

1,540,169

3,767,868

9,216,518

285,527

14,810,082

إيجار تمويلي مدين (ايضاح (10

خصوم القطاع

1,017,057

616,067

-

476,680

2,109,804

إستهالك

79,730

1,113

-

76,387

157,230

مصاريف رأسمالية متكبدة خالل السنة

54,089

1,546

-

10,807

66,442

مجلس االدارة

مستحق من الشركة األم (ايضاح (11

1,376,191

660,654

370,898

-

1,887,911

2,537,194

للسنة
المنتهية في
 31ديسمبر
2017

للسنة
المنتهية في
 31ديسمبر
2016

معامالت متضمنة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر:
* ينتهي عقد نظام التوزيع العالمي لنظام الحجز اآللي للمسافرين في  31ديسمبر  2018ويخضع تجديده بعد ذلك التاريخ للمناقشات واالتفاق مع
الطرف المقابل ذي الصلة

بيع بضائع وخدمات للشركة األم
ايرادات االيجار التمويلي من الشركة االم (ايضاح (10

3,314,012

2,778,320

244,296

341,368

مزايا اإلدارة العليا
رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

96,000

96,000

مزايا أخرى طويلة األجل

15,385

15,385

مكافأة أعضاء مجلس األدارة

60,000

60,000
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خصوم مالية :

 .20قياس القيمة العادلة
20.1

خصوم مالية بالتكلفة المطفأة :
دائنون تجاريون وذمم دائنة اخرى (ايضاح (16

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

تتمثل القيمة العادلة في السعر الذي يتم استالمه لبيع اصل او دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في
السوق بتاريخ القياس
ان االصول والخصوم المالية المقاسة بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي يتم تصنيفها الى ثالثة مستويات من التسلسل
الهرمي للقيمة العادلة .يتم تحديد المستويات الثالث بناء على قابلية المالحظة للمدخالت الهامة للقياس وذلك على النحو
التالي :
مستوى  : 1اسعار مدرجة (غير معدلة) في اسواق نشطة الصول وخصوم مماثلة
مستوى  : 2معطيات غير االسعار المدرجة المتضمنة في مستوى  1والتي يمكن تتبعها لألصول والخصوم سواء بصورة
مباشرة (كاالسعار) او بصورة غير مباشرة (معطيات متعلقة باألسعار (
مستوى  : 3معطيات االصول والخصوم المالية التي ال تستند الى معلومات سوقية يمكن تتبعها (معطيات غير
قابلة للمراقبة (
ان القيمة المدرجة لألصول والخصوم المالية للشركة الواردة في بيان المركز المالي يمكن ان تصنف على النحو التالي :

 31ديسمبر
2017
أصول مالية

د.ك

 31ديسمبر
2016
د.ك

قروض ومدينون بالتكلفة المطفأة :
مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى (ايضاح (11

3,023,649

الذمم المالية المدينة من االيجار التمويلي (ايضاح (10

1,887,911

2,537,194

-

2,650,000

10,565,863

5,898,257

الودائع الثابتة (ايضاح (13
النقد وشبه النقد (ايضاح (13

2,150,322

مشتقات األدوات المالية (المدرجة في مدينين
تجاريين وذمم مدينة أخرى (
بالقيمة العادلة

-

77,005

اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر

583,820

668,261

16,061,243

13,981,039

1,867,871

1,688,971

1,867,871

1,688,971

تعتبر االدارة المبالغ المدرجة للقروض والمدينين والخصوم المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة بأنها مقاربة لقيمها العادلة
يتم تحديد المستوى الذي يتم فيه تصنيف االصول أو الخصوم المالية بناء على أدنى مستوى من مدخالت مهمة لقياس
القيمة العادلة
ان االصول والخصوم المالية المقاسة بالقيمة العادلة على اساس دوري في بيان المركز المالي يتم تصنيفها الى التسلسل
الهرمي للقيمة العادلة على النحو التالي :

مستوى 1

مستوى 2

مستوى 3

المجموع

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

صناديق أسهم محلية

أ

100,333

محافظ مدارة

128,762

-

229,095

أ

73,618

58,868

144,524

277,010

أسهم محلية مسعرة في محافظ مدارة

ب

25,000

-

-

25,000

أسهم محلية :
غير مسعرة في محافظ مدارة

ج

-

-

198,951

187,630

 31ديسمبر 2017

ايضاح

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح
أو الخسائر

52,715
197,239

52,715
583,820

 31ديسمبر 2016
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح
أو الخسائر
صناديق أسهم محلية

أ

100,653

169,321

-

269,974

محافظ مدارة

أ

92,642

71,760

145,285

309,687

أسهم محلية مسعرة في محافظ مدارة

ب

27,000

-

-

27,000

أسهم محلية غير مسعرة في محافظ مدارة

ج

-

-

61,600

61,600

األدوات المالية المشتقة

د

-

77,005

-

77,005

220,295

318,086

206,885

745,266
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لم تكن هنالك تحويالت بين المستويين  1و  2خالل فترة التقارير المالية
القياس بالقيمة العادلة
ان الطرق وتقنيات التقييم المستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة لم تتغير بالمقارنة مع فترة التقارير المالية السابقة
أ) صناديق ومحافظ مدارة
استثمارات الصناديق والمحافظ المدا رة تتكون اساسا من اوراق مالية مسعرة وغير مسعرة تم تحديد قيمها العادلة
بالرجوع الى آخر عروض اسعار أو استنادا الى أساليب تقييم أخرى بتاريخ التقارير المالية
ب) اوراق مالية مسعرة
جميع االسهم العادية المدرجة يتم تداولها عموما في اسواق االوراق المالية .كما تم تحديد القيم العادلة بالرجوع الى
آخر عروض اسعار بتاريخ التقارير المالية

يمثل هذا البند ملكيات في اوراق مالية غير مدرجة يتم قياسها بالقيمة العادلة .كما يتم تقدير القيمة العادلة
باستخدام نظام تدفق نقدي مخصوم وأساليب تقييم أخرى تشمل بعض االفتراضات غير المدعومة من قبل اسعار
او معدالت سوقية قابلة للمراقبة

تمثل هذه االدوات عقود العمالت األجنبية اآلجلة مقاسة بالقيمة العادلة .القيمة العادلة لهذه العقود هي ما يعادل
األرباح او الخسائر غير المحققة من ربط المشتقات بالسوق باستخدام أسعار التقييم المقدمة من المؤسسات
المالية ،بناء على معلومات السوق السائدة
قياسات القيمة العادلة – مستوى 3
ان اصول الشركة المالية المصنفة ضمن المستوى  3تعتمد على تقنيات تقييم تستند الى معطيات هامة ال تعتمد
على بيانات سوقية منتظمة .كما ان االدوات المالية ضمن هذا المستوى يمكن تسويتها من بداية السنة المالية الى
نهايتها كما يلي :
 31ديسمبر
2017

 31ديسمبر
2016

د.ك

د.ك

الرصيد االفتتاحي

206,885

229,833

استبعادات

)(12,100

)(24,934

2,454

1,986

197,239

206,885

الرصيد النهائي

تتعرض أنشطة الشركة الى العديد من المخاطر المالية ،مثل :مخاطر السوق (تتضمن مخاطر العملة األجنبية
ومخاطر أسعار الفائدة والمخاطر السعرية)  ،مخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة
ان أعضاء مجلس ادارة الشركة هم المسؤولين عن وضع سياسات لتخفيض المخاطر المبينة ادناه
وتستخدم الشركة األدوات المالية المشتقة ألدارة التعرض لمخاطر العمالت األجنبية

21.1

مخاطر السوق

أ) مخاطر العملة األجنبية

د) ألدوات المالية المشتقة

ارباح غير محققة مدرجة في بيان االرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر

 .21أهداف وسياسات ادارة المخاطر

إن أهم المخاطر المالية التي تتعرض لها الشركة هي كما يلي :

ج) اوراق مالية غير مسعرة

أصول مالية بالقيمة العادلة

الرباح أو الخسائر المسجلة في بيان االرباح او الخسائر والدخل الشامل اآلخر للسنة مدرجة ضمن التغير في القيمة العادلة
لالستثمار بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر والربح من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر
ان تغيير المدخالت لتقييمات المستوى  3الى افتراضات بديلة محتملة ومعقولة لن يغير بشكل كبير المبالغ المسجلة في
بيان االرباح أو الخسائر والدخل الشامل االخر او اجمالي االصول او اجمالي الخصوم او اجمالي حقوق الملكية
ان التأثير على بيان االرباح او الخسائر والدخل الشامل االخر سيكون غير هام اذا كان التغير في المخاطر ذات الصلة المستخدم
لتقدير القيمة العادلة الستثمارات المستوى  3بنسبة 5%

ان مخاطر العمالت االجنبية هي المخاطر المتمثلة في تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لالدوات
المالية النقدية نتيجة لتغيير اسعار تحويل العمالت االجنبية .تتعرض الشركة لمخاطر العملة األجنبية  ،وبشكل
رئيسي ،المرتبطة بأسعار صرف الدوالر األمريكي ,يورو وريال سعودي
يتم ادارة مخاطر التعرض للعملة االجنبية عن طريق التعامل في العقود اآلجلة ضمن حدود معتمدة .غير انه وكما
في  31ديسمبر  2017ال يوجد لدى الشركة صفقات آجلة ( 31ديسمبر  3.1 :2016مليون د.ك ) والتي بلغت
قيمتها العادلة  77,005دينار كويتي والتي تمت إدراجها ضمن الذمم التجارية المدينة وأخرى
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ب) مخاطر معدالت أسعار الفائدة

ان صافي تعرض الشركة لمخاطر العملة االجنبية من قبل األصول النقدية المقومة بعمالت اجنبية ناقصا الخصوم
النقدية بتاريخ المركز المالي تم تحويلها الى الدينارالكويتي باسعار االقفال في نهاية السنة كما يلي :

تنشا مخاطر اسعار الفائدة من تذبذب التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم العادلة لألداة المالية نتيجة للتغير في
معدالت الفائدة السائدة في السوق
تتعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة بشكل أساسي على ودائعها الثابتة (إيضاح  )13والتي تحمل فائدة بأسعار تجارية .ومع
ذلك ،فان التغير المعقول في أسعار الفائدة لن يكون له اي تاثير جوهري على البيانات المالية للشركة

 31ديسمبر
2017

 31ديسمبر
2016

د.ك

د.ك

يورو

1,532,783

1,441,073

دوالر أمريكي

)(173,891

)(1,285,138

ريال سعودي

140,357

130,085

تقوم الشركة بادارة مخاطر أسعار الفائدة بوضع الودائع لفترات قصيرة ومراقبة أسعار الفائدة
ج) المخاطر السعرية
تتعرض الشركة لمخاطر التقلبات السعرية إلستثماراتها في مساهمات الملكية  .يتم تصنيف االستثمارات في
مساهمات الملكية كإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر
والدارة المخاطر الناتجة عن التقلبات السعرية الستثماراتها في األوراق المالية تقوم الشركة بتنويع محافظها االستثمارية.
وتتم عملية التنويع تلك  ،بناء على حدود موضوعة من قبل إدارة الشركة
يوضح الجدول التالي درجات الحساسية التي تتعرض لها الشركة والمتعلقة باستثماراتها في األوراق المالية كما في تاريخ
البيانات المالية

ان تأثير الحركة المحتمله للدينارالكويتي بالنسبة للعمالت االجنبية المذكورة اعاله تمثل  )5% : 2016( 5%باعتبار جميع
المتغيرات ثابتة
لم يحدث خالل السنة أي تغيير على الطرق واالفتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية

لم يحدث خالل السنة أي تغير على الطرق والفرضية المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية

وفي حالة ما اذا ارتفع أو انخفض سعر صرف الدينار الكويتي مقابل تلك العمالت األجنبية وبافتراض نسبة الحساسية 5%
( ،)5% : 2016يكون له التأثير التالي على ربح السنة  .ال يوجد اي تأثير على حقوق ملكية الشركة

بناءا على افتراض ان أسعار اإلستثمارات ارتفعت  /انخفضت بنسبة  )5% : 2016( 5%فإن تاثير ذلك على ربح السنوات
المالية المنتهية في  31ديسمبر  2017و  2016سيكون كما يلي :

زيادة

ربح السنة

نقصان

 31ديسمبر
2017

 31ديسمبر
2016

 31ديسمبر
2017

 31ديسمبر
2016

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

يورو

± 76,639

± 72,054

5%

5%

5%

5%

دوالر أمريكي

± 8,695

± 64,257

29,191

33,413

)(29,191

)(33,413

ريال سعودي

± 7,018

± 6,504

 31ديسمبر
2017

 31ديسمبر
2016

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر
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21.2

21.3

مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي تلك المخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من أطراف األدوات المالية الوفاء بالتزاماته تجاه الطرف اآلخر
مسببا بذلك خسارة مالية للطرف اآلخر .تقوم الشركة بإدارة المخاطر من خالل سياستها تجاه تعرضها لمخاطر االئتمان
تتطلب مراقبة تلك المخاطر بشكل دائم
ان مدى تعرض الشركة لمخاطر االئتمان محدود بالمبالغ المدرجة ضمن األصول المالية كما في تاريخ بيان المركز المالي
والملخصة على النحو التالي :

 31ديسمبر
2017

 31ديسمبر
2016

د.ك

د.ك

إيجار تمويلي مدين

1,887,911

2,537,194

مدينون تجاريون وذمم مدينة اخرى (ايضاح (11

3,023,649

2,227,327

-

2,650,000

10,565,863

5,898,257

15,477,423

13,312,778

الودائع الثابتة
النقد وشبه النقد

تركز األصول المالية

ان توزيع االصول المالية حسب اإلقليم الجغرافي للسنتين  2017و  2016كما يلي

دول الخليج

اوروبا

المجموع

د.ك

د.ك

د.ك

مدينون تجاريون وذمم مدينة اخرى (ايضاح (11

2,137,671

885,978

3,023,649

إيجار تمويلي مدين (ايضاح (
10

1,887,911

-

1,887,911

النقد وشبه النقد(ايضاح (13

10,565,863

-

10,565,863

583,820

-

583,820

15,175,265

885,978

16,061,243

 31ديسمبر 2017

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر

 31ديسمبر 2016
مدينون تجاريون وذمم مدينة اخرى (ايضاح (11

1,237,173

990,154

2,227,327

إيجار تمويلي مدين(ايضاح (10

2,537,194

-

2,537,194

ودائع ثابتة (ايضاح (13

2,650,000

-

2,650,000

النقد وشبه النقد(ايضاح (13

5,898,257

-

5,898,257

668,261

-

668,261

12,990,885

990,154

13,981,039

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر

ان االيجار التمويلي المدين مستحق من الشركة االم في حين ان الذمم التجارية المدينة تظهر بالصافي بعد المخصصات
للمبالغ التي ال يمكن تحصيلها
االرصدة لدى البنوك والودائع الثابتة مودعة لدى مؤسسات مالية ذات كفاءة ائتمانية عالية

55

54
ايضاحات حول البيانات المالية

21.4

ايضاحات حول البيانات المالية

 .23ارتباطات والتزامات طارئة

مخاطر السيولة

ان مخاطر السيولة هي تلك المخاطر التي تؤدي الى عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير عند
استحقاقها وللحد من تلك المخاطر ،قامت إدارة الشركة األم بمراقبة تلك السيولة بشكل منتظم

أ) يوجد على الشركة ارتباطات والتزامات طارئة كما يلي :

الجدول ادناه ملخص لفترات استحقاق خصوم الشركة بناء على االتفاقيات التعاقدية  .ان فترات اإلستحقاق
التعاقدية للخصوم حددت على اساس الفترة المتبقية من تاريخ المركز المالي حتى تاريخ اإلستحقاق التعاقدي
ان تواريخ استحقاق الخصوم المالية كما في  31ديسمبر  2017و  2016بناء على التدفقات النقدية غير
المخصومة هو كالتالي :

 31ديسمبر
2017
ارتباطات
نفقات رأسمالية واخرى

في  31ديسمبر 2017
دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

خالل
شهرواحد

 1الى 3
أشهر

 3الى 12
أشهر

المجموع

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

128,687

1,138,399

600,785

1,867,871

128,687

1,138,399

600,785

1,867,871

في  31ديسمبر 2016
دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

310,774

885,127

493,070

1,688,971

310,774

885,127

493,070

1,688,971

د.ك

د.ك

741,549

816,810

التزامات طارئة
مقابل خطابات ضمان

558,349

تعتبر الشركة أن رأس المال يتكون من إجمالي حقوق المساهمين كما يظهر في بيان المركز المالي .من أهم أهداف
الشركة عند إدارة رأس المال تأمين قدرة الشركة على االستمرار في مزاولة نشاطها لتحقيق عوائد للمساهمين
ومزايا لألطراف المعنية األخرى وتوفير الهيكل األفضل لرأس المال لتخفيض تكاليف رأس المال
ال توجد تغيرات في توجه الشركة في إدارة رأس المال خالل السنة مقارنة بالسنة السابقة ،كما أن الشركة ال تخضع
ألية متطلبات رأسمال خارجية
كما في  31ديسمبر  2017و  31ديسمبر  2016ال يوجد لدى الشركة أية قروض خارجية

535,070

ب) كما في تاريخ التقرير ،على الشركة اإللتزامات التالية فيما يتعلق بالحد األدنى لدفعة االيجار الخاصة باإليجارات التشغيلية
والتي تستحق على النحو التالي :

 31ديسمبر
2017
د.ك

 .22إدارة مخاطر رأس المال

 31ديسمبر
2016

 31ديسمبر
2016
د.ك

الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية
خالل سنة واحدة

17,178

17,178

بعد أكثر من سنة وال يزيد عن خمس سنوات

35,788

52,966

52,966

70,144

تقرير
الحوكمة
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تقرير الحوكمة
اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2017

القاعدة األولى :بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة
تشكيل مجلس إدارة الشركة
تم تشكيل مجلس إدارة الشركة بحيث يكون متوافق مع قواعد حوكمة الشركات المنصوص عليها في المواد  2-2 ،2-1من
القاعدة األولى ،ويتمتع أعضاء المجلس بالخبرات العلمية والمهنية والمهارات المتخصصة التي تناسب طبيعة نشاط الشركة،
والتزمت الشركة بأن يكون غالبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذيين ،كما يضم المجلس عضو مستقل
وفيما يلي تفاصيل تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي
االسم  /التصنيف
م .هديل يعقوب يوسف الغنيم
رئيس مجلس اإلدارة (غير تنفيذي(
السيد  /علي حسن مشاري البدر
نائب رئيس مجلس اإلدارة – الرئيس
التنفيذي (تنفيذي(
م .وليد حمد محمد السعيد
عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي (
م .قتيبة عبد اهلل عباس أبل
عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي (

المؤهل العلمي
بكالوريوس هندسة كمبيوتر – كلية
الهندسة والبترول  -جامعة الكويت
ماجستير إدارة أعمال – جامعة الكويت

 5يونيو 2016

بكالوريوس هندسة إلكترونية واتصاالت –
جامعة الكويت – كلية الهندسة والبترول
 (CSE Oxfordبكالوريوس هندسة طيران
)Aviation College

التعيين رئيس تنفيذي
 28يناير 2015
االنتخاب كعضو

 5يونيو 2016
 5يونيو 2016

السيد  /صالح صالح ناصر السلمي

بكالوريوس تجارة (تخصص تمويل) -
جامعة الكويت

 5يونيو 2016

السيدة  /عبير محمد محمود تاج الدين

بكالوريوس تجارة (تخصص محاسبة)
– جامعة عين شمس  -القاهرة

 28يناير 2015

عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي (

أمين سر مجلس اإلدارة

 29يناير 2017

 23فبراير 2017

 08مارس 2017

 10مايو 2017

 17مايو 2017

اجتماع رقم
( )6بتاريخ
14
أغسطس  13 2017نوفمبر 2017

#

م .هديل
الغنيم

7

علي البدر

6

انتصار الغمالس

7

وليد السعيد

7

قتيبة أبل

7

صالح السلمي

5

تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات المجلس
التزم أمين السر بتطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات المجلس وفق ما ورد في المواد  2-6و  2-7من
القاعدة األولى

القاعدة الثانية :التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
 5يونيو 2016

عضو مجلس إدارة “مستقل“

اجتماع رقم
( )1بتاريخ

اجتماع رقم
( )2بتاريخ

اجتماع رقم
( )3بتاريخ

اجتماع رقم
( )4بتاريخ

اجتماع رقم
( )5بتاريخ

اجتماع رقم
( )7بتاريخ

 5يونيو 2016

بكالوريوس علوم (علم الحاسب
واإلحصاء الرياضي) – جامعة الكويت

السيدة  /انتصار ناصر سليمان الغمالس

وفيما يلي تفاصيل تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي :

اسم
العضو

تاريخ االنتخاب  /التعيين

Bachelor of Science - Major:
Computer Science
Minor: Management (Western
)Michigan University – U.S.A

التزم مجلس إدارة الشركة خالل العام  2017بعقد اجتماعات دورية للمجلس كما هو منصوص عليه في قواعد الحوكمة،
وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بنشاط الشركة ،والتي تندرج ضمن مسؤوليات المجلس وأعضاءه ،حيث عقد المجلس
ست ( )6اجتماعات خالل العام  ،2017باإلضافة إلى قرار مجلس إدارة بالتمرير

قيام الشركة بتحديد سياسة مهام ومسؤوليات وواجبات كل من أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية ،وكذلك السلطات والصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية
قامت الشركة باعتماد السياسات واللوائح الخاصة بتنظيم أعمال مجلس اإلدارة ومهام ومسؤوليات وصالحيات كل عضو،
والوصف الوظيفي لألعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين ،وبدء العمل بموجبها
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إنجازات مجلس اإلدارة خالل العام 2017
استكمال تشكيل مجلس إدارة الشركة؛
مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية 2016؛

أوال :لجنة الترشيحات والمكافآت
 (1اختيار أمين اللجنة
مهام وإنجازات اللجنة خالل العام 2017

اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية للسنة المالية 2016؛

 (2مراجعة الوصف الوظيفي لكل من رئيس مجلس اإلدارة،
أعضاء مجلس اإلدارة ،الرئيس التنفيذي ،أمين سر مجلس
اإلدارة ،ورفع توصية للمجلس العتمادها؛

دمج لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر في لجنة واحدة ،بعد الحصول على موافقة الهيئة؛

 (3وضع آلية لتقييم أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في
ظل سياسة التقييم التي تم اعتمادها ،ورفع توصية بشأنها
للمجلس لمناقشتها واعتمادها؛

تحديد جدول زمني لتاريخ استحقاق أسهم المنحة المجانية وتاريخ التوزيع؛

 (4مناقشة خطة تدريب أعضاء مجلس اإلدارة

مناقشة واعتماد البيانات المالية للربع األول ،الثاني ،والثالث ،للسنة المالية 2017؛

اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للشركة؛
اعتماد المواثيق والسياسات الخاصة بمجلس اإلدارة واللجان ،باإلضافة إلى كافة السياسات المنصوص عليها في
قواعد الحوكمة؛

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها

اعتماد الوصف الوظيفي لكل من المسميات التالية

بتاريخ  23فبراير  ،2017تمت الموافقة على ضم السيد /
صالح السلمي لعضوية لجنة الترشيحات والمكافآت ،ليصبح
عدد أعضاء اللجنة ((4

رئيس مجلس اإلدارة
أعضاء مجلس اإلدارة
الرئيس التفيذي
أمين سر مجلس اإلدارة
مسؤول إدارة المخاطر

أعضاء اللجنة

مسؤول التدقيق الداخلي

تطبيق متطلبات تشكيل مجلس اإلدارة للجان متخصصة تتمتع باالستقاللية
تم تشكيل مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وفق متطلبات المادة  3-2من القاعدة الثالثة .وتم اعتماد المواثيق
والسياسات التي تنظم أعمال اللجان ،وتم تعميمها على كافة األعضاء
وبناء على خصائص كل لجنة كما هو منصوص عليه في الكتاب
والتزام ًا من الشركة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات،
ً
الخامس عشر من الالئحة التنفيذية للهيئة ،فقد شكل مجلس اإلدارة اللجان التالية؛ كي تساعده على أداء المهام
المناطة به بشكل فعال

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماع
مجلس اإلدارة الذي ُع ِقد بتاريخ  17نوفمبر  ،2016وبتاريخ
 15ديسمبر ُ 2016ع ِقد أول اجتماع للجنة الترشيحات
والمكافآت ،وتقرر استمرار عضوية أعضاء اللجنة طوال فترة
عضويتهم في مجلس اإلدارة ،ما لم يطرأ أي تغيير يمنع تولي
أي منهم رئاسة أو عضوية اللجنة.

عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل العام 2017

المهندسة  /هديل يعقوب الغنيم

رئيس اللجنة

السيدة  /انتصار ناصر الغمالس

عضو اللجنة

المهندس  /وليد حمد السعيد

عضو اللجنة

السيد  /صالح صالح السلمي

عضو اللجنة

اجتماع واحد بتاريخ  13نوفمبر 2017
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ثاني ًا :لجنة التدقيق وإدارة المخاطر
بتاريخ  23فبراير  ،2017أوصى مجلس إدارة الشركة بضم لجنتي التدقيق وإدارة المخاطر
وبتاريخ  02مارس  ،2017تم الحصول على موافقة هيئة أسواق المال بضم اللجنتين
 (1مناقشة واعتماد خطة التدقيق الداخلي للسنة المالية 2017؛
 (2مناقشة واعتماد خطة التدقيق الخارجي للسنة المالية 2017؛
 (3دراسة مالحظات مراقبي الحسابات الخارجيين ،ومتابعة ما تم
بشأنها ،ورفع توصية للمجلس؛
مهام وإنجازات اللجنة خالل العام 2017

 (4مراجعة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر  ،2016ورفع توصية بشأنها لمجلس اإلدارة؛
 (5التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقبي
حسابات الشركة المستقلين ،للسنة المالية 2017؛
 (6إعادة تشكيل اللجنة بعد موافقة الهيئة بضم لجنة التدقيق
ولجنة إدارة المخاطر في لجنة واحدة ،واختيار رئيس للجنة
وأمين سر؛
 (7مراجعة البيانات المالية للربع األول ،الثاني ،والثالث للسنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2017ورفع توصية
بشأنها للمجلس؛
 (8مراجعة المواثيق والسياسات الخاصة بالتدقيق وإدارة
المخاطر ،والوصف الوظيفي لكل من مسؤول إدارة المخاطر
ومسؤول التدقيق الداخلي؛
 (9استعراض تقرير إدارة المخاطر ،ورفع توصية بشأنه للمجلس؛
 (10االجتماع مع المدقق الداخلي ،واستعراض ومناقشة تقارير التدقيق
الداخلي ،ورفع توصية بشأنها للمجلس؛

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها

تم تشكيل لجنة التدقيق في اجتماع مجلس اإلدارة الذي ُع ِقد بتاريخ 17
نوفمبر  ،2016وبتاريخ  15ديسمبر ُ 2016ع ِقد أول اجتماع للجنة التدقيق،
وتقرر استمرار عضوية أعضاء اللجنة طوال فترة عضويتهم في مجلس
اإلدارة ،ما لم يطرأ أي تغيير يمنع تولي أي منهم رئاسة أو عضوية اللجنة
وبتاريخ  23فبراير  ،2017تمت الموافقة على ضم السيد  /صالح السلمي
لعضوية لجنة التدقيق ،ليصبح عدد أعضاء اللجنة ((4
وبتاريخ  02مارس  ،2017تمت الموافقة على دمج لجنة التدقيق مع لجنة
إدارة المخاطر ،لتصبح لجنة واحدة “لجنة التدقيق وإدارة المخاطر” ،وتم
التصويت على اختيار رئيس للجنة

أعضاء اللجنة

المهندس  /وليد حمد السعيد

رئيس لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

السيدة  /انتصار ناصر الغمالس

عضو لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

المهندس  /قتيبة عبد اهلل أبل

عضو لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

السيد  /صالح صالح السلمي

عضو لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل العام 2017

 4اجتماعات

تطبيق المتطلبات التي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على المعلومات والبيانات
بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
التزمت اإلدارة التنفيذية بتوفير المعلومات والبيانات حسب ما هو منصوص عليه في المادة  3-13من القاعدة
الثانية ،والمادة  3-14من نفس القاعدة ،وذلك باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الحديثة
بطريقة يسهل معها إعداد التقارير المطلوبة وإرسال المعلومات المطلوبة بدقة وفي الوقت المناسب

القاعدة الثالثة :اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت
التزم مجلس اإلدارة عند تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ،بالتقيد بالمتطلبات الواردة في المادة رقم  4-1من القاعدة
الثالثة ،حيث تم إعادة تشكيل اللجنة ،لتصبح مكونة من أربعة أعضاء ،أحدهم عضو مجلس إدارة مستقل ،ورئيسها عضو
مجلس إدارة “غير تنفيذي “
كما اعتمد مجلس اإلدارة أسلوب عمل اللجنة ،وأقر استمرار عضوية أعضاء اللجنة طوال فترة عضويتهم في مجلس
اإلدارة ،ما لم يطرأ أي تغيير يمنع تولي أي منهم رئاسة أو عضوية اللجنة .وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام
والمسئوليات الواجب االلتزام بها وفق ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات
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المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
إجمالي المكافآت التي سوف يتم رفع توصية للجمعية العمومية بشأن منحها ألعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  -/60,000 :2017دينار كويتي (فقط ستون ألف دينار كويتي ال غير(
التنفيذية (الرئيس التنفيذي) ،للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  -/96,000 :2017دينار كويتي
إجمالي رواتب اإلدارة
“
)فقط ستة وتسعين ألف دينار كويتي ال غير (

القاعدة الرابعة :ضمان نزاهة التقارير المالية
التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بسالمة ونزاهة
التقارير المالية المعدة
تم التقيد بنص المادة  2-5من القاعدة الرابعة ،حيث قامت اإلدارة التنفيذية بالتعهد كتابي ًا لمجلس اإلدارة بأن البيانات
المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2017تم عرضها بصورة سليمة وعادلة ،وأنها تستعرض كافة
الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية ،كما أنه يتم إعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من
قبل الهيئة
كما تم التقيد بنص المادة  3-5من القاعدة الرابعة أثناء إعداد التقرير السنوي الذي سيتم رفعه للمساهمين في اجتماع
الجمعية العمومية ،حيث تضمن التقرير تعهد مجلس اإلدارة بسالمة ونزاهة كافة البيانات المالية والتقارير ذات الصلة
بنشاط الشركة

تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق
التزم مجلس اإلدارة عند تشكيل لجنة التدقيق ،بالتقيد بالمتطلبات الواردة في المادة رقم  5-6من القاعدة الرابعة ،حتى
بعد إعادة تشكيل اللجنة ،ليكون مكونة من أربعة أعضاء ،أحدهم عضو مجلس إدارة مستقل ،وال يشغل عضويتها رئيس
مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي
كما اعتمد مجلس اإلدارة أسلوب عمل اللجنة ،وأقر استمرار عضوية أعضاء اللجنة طوال فترة عضويتهم في مجلس
اإلدارة ،ما لم يطرأ أي تغيير يمنع تولي أي منهم رئاسة أو عضوية اللجنة .وتقوم لجنة التدقيق بالمهام والمسئوليات الواجب
االلتزام بها وفق ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات
هذا وتؤكد الشركة على عدم وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة خالل السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2017

استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي
التزم مجلس إدارة الشركة عند التوصية للجمعية العمومية العادية بتعيين مراقب الحسابات الخارجي ،بالتقيد بالمتطلبات
الواردة في المادة  8-5من القاعدة الرابعة

تقرير الحوكمة

القاعدة الخامسة :وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية
تطبيق متطلبات تشكيل إدارة /مكتب/وحدة مستقلة إلدارة المخاطر
التزام ًا من الشركة بتطبيق المادة  3-6من القاعدة الخامسة من قواعد الحوكمة ،فقد أنشأت وحدة مستقلة إلدارة
المخاطر ،مهمتها األساسية تحديد وقياس ومتابعة والحد من آثار كافة أنواع المخاطر التي تتعرض لها الشركة

تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر
التزم مجلس اإلدارة عند تشكيل اللجنة ،بالتقيد بالمتطلبات الواردة في المادة رقم  4-6من القاعدة الخامسة ،حتى بعد
دمجها مع لجنة التدقيق ،وإعادة التشكيل ،أصبح عدد أعضاء اللجنة أربعة ،ويرأسها عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ،كما أن
رئيس مجلس اإلدارة ليس عضوا ً فيها

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
يتوافر لدى الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تشمل جميع أنشطة الشركة .وتلتزم الشركة بكل ما نصت عليه المادة
 6-6من القاعدة الخامسة

تطبيق متطلبات تشكيل إدارة /مكتب/وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي
التزمت الشركة بنص المادة  7-6من القاعدة الخامسة ،حيث أن هيكل الشركة يحتوي على وحدة للتدقيق الداخلي تتبع
ً
مباشرة لجنة التدقيق
تطبيق ًا للمادة  9-6من القاعدة الخامسة ،تم تكليف مكتب تدقيق مستقل بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية ،وإعداد
.تقرير في هذا الشأن “Internal Control Review” ،وسوف يتم تقديمه للهيئة في الموعد المحدد لتقديمه
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القاعدة السادسة :تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية

كيفية تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات ،واالعتماد عليها بشكل كبير في
عمليات اإلفصاح

ميثاق العمل الذي“ يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم األخالقية

يتم حالي ًا تطوير الموقع اإللكتروني الخاص بالشركة ،بحيث يتضمن رابط لحوكمة الشركة ،وفيه قسم خاص باإلفصاحات ،وذلك
.لمساعدة المساهمين الحاليين والمحتملين على ممارسة حقوقهم في معرفة الوضع المالي للشركة وتقييم أدائها

اعتمد مجلس إدارة الشركة ،ميثاق العمل الذي يحدد معايير ومحددات السلوك المهني والقيم األخالقية وفق ما هو
منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات ،وتم تعميمه على كافة موظفي الشركة

السياسات واآلليات بشأن الحد من حاالت تعارض المصالح
اعتمد مجلس إدارة الشركة ،سياسة الحد من حاالت تعارض المصالح وكيفية معالجتها والتعامل معها ،وذلك وفق ما هو
منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات ،وتم تعميمها على األطراف ذات العالقة
يلتزم مجلس اإلدارة بإبالغ الجمعية العمومية عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية
فيها “إن وجدت “

القاعدة السابعة :اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
تطبيق آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجاالت وخصائص اإلفصاح
اعتمد مجلس إدارة الشركة ،سياسة اإلفصاح والشفافية الخاصة بالشركة ،والتي تتضمن المعلومات والبيانات المالية وغير
المالية التي تتعلق بالوضع المالي واألداء والملكية ،وبدء العمل بموجبها

تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
تلتزم الشركة باستيفاء متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،منها على سبيل المثال إفصاح
عن األشخاص المطلعين لدى الشركة ،وتوقيع كل شخص مطلع على إقرار يفيد بعلمه بأنه يحوز معلومات داخلية تتعلق
بهذه الشركة وعمالئها ،وأنه على علم بإدراجه ضمن قائمة األشخاص المطلعين لدى الشركة مع تحمله اآلثار القانونية
.المترتبة على اطالعه على المعلومات الداخلية المتعلقة بالشركة وعمالئها

تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين
تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للشركة ،والذي تم بموجبه إنشاء وحدة من ضمن مهامها تنظيم شؤون
المستثمرين ،ويتم في الوقت الحالي تنظيم شؤون المستثمرين بالتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة ،إلتاحة وتوفير
البيانات والمعلومات والتقارير الالزمة للمستثمرين الحاليين والمحتملين

القاعدة الثامنة :احترام حقوق المساهمين
تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين ،وذلك لضمان العدالة
والمساواة بين كافة المساهمين
يتضمن النظام األساسي للشركة ولوائحها الداخلية اإلجراءات والضوابط الالزمة لضمان ممارسة جميع المساهمين
لحقوقهم بما يحقق العدل والمساواة ،ووفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات

سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة ،وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة
للبيانات الخاصة بالمساهمين
يتوافر سجل خاص بالشركة لدى الشركة الكويتية للمقاصة ،مقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم
وعدد األسهم المملوكة لهم .ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفق ًا لما
تتلقاه الشركة أو المقاصة من بيانات
تتيح الشركة للمساهمين االطالع على سجالت المساهمين ،ويتم التعامل مع البيانات الواردة في السجالت المشار
إليها وفق ًا ألقصى درجات الحماية والسرية بما ال يتعارض مع قانون الهيئة والئحته التنفيذية وما يصدر عنها من تعليمات
وضوابط رقابية منظمة

تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في االجتماعات الخاصة بجمعيات
الشركة
تلتزم الشركة بتمكين المساهمين من ممارسة حق التصويت وفق ما هو منصوص عليه في قواعد الحوكمة والالئحة
التنفيذية لقانون الشركات
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القاعدة التاسعة :إدراك دور أصحاب المصالح
النظم والسياسات التي تكفل الحماية واالعتراف بحقوق أصحاب المصالح ،وتشجيعهم
على المشاركة في“متابعة أنشطة الشركة المختلفة
اعتمد مجلس إدارة الشركة ،السياسة الخاصة بقواعد وإجراءات حماية واالعتراف بحقوق أصحاب المصالح وفق ما هو
منصوص عليه في المادة  4-10من القاعدة التاسعة ،وقواعد حوكمة الشركات وما هو مستقر عليه في القوانين الصادرة
.في هذا الشأن ،وبدء العمل بموجبها
تضمن الشركة عدم حصول أي من أصحاب المصالح على أي ميزة من خالل تعامله مع العقود والصفقات التي تدخل في
نشاطات الشركة االعتيادية
لدى الشركة لوائح داخلية تتضمن آلية واضحة لترسية العقود والصفقات بأنواعها المختلفة
تتيح الشركة ألصحاب المصالح إمكانية الحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة بأنشطتهم ،بما يتوافق مع تحقيق
مصالحها ومصالحهم على الوجه األكمل وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات

جهود مجلس اإلدارة في خلق القيم المؤسسية ) (VALUE CREATIONلدى العاملين
في الشركة ،من خالل تحقيق األهداف االستراتيجية وتحسين معدالت األداء
تتم اعتماد العديد من السياسات التي من شأنها تحسين معدالت األداء وضمان التقيد وااللتزام بالقوانين ،منها على سبيل المثال
-Code of Conduct & Ethics Policy
-Whistleblowing Policy
-Conflict of Interest Policy
- Data Privacy & Confidentiality Policy
وتم تعميمها على جميع موظفي الشركة لاللتزام بها

القاعدة الحادية عشر :التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية

القاعدة العاشرة :تعزيز وتحسين األداء

وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة والمجتمع

تطبيق متطلبات وضع اآلليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر

تلتزم شركة األنظمة اآللية دوم ًا بالتصرف أخالقي ًا وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام ولموظفي
الشركة بوجه خاص من خالل العمل على تحسين الظروف المعيشية واالجتماعية واالقتصادية للموظفين وعائالتهم
والمجتمع ككل

تقوم الشركة حالي ًا بدراسة الجوانب التي يلزم تدريب أعضاء مجلس اإلدارة عليها لتوفير الفهم والمعرفة المناسبة
لكافة الموضوعات ذات الصلة بأنشطة الشركة ،وذلك تمهيدا ً لوضع خطة تدريب  /ورش عمل (حسب الحاجة) لألعضاء
لمساعدتهم على أداء مهامهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه وبالتالي تحقيق أهداف الشركة ،وسوف تُعرض الخطة على
مجلس اإلدارة إلبداء الرأي
تقوم الشركة عند انتخاب/تعيين أعضاء جدد؛ بتزويدهم بكافة المستندات والبيانات التي تساعدهم على فهم طبيعة
نشاط الشركة ،ومن تلك المستندات :عقد التأسيس والنظام األساسي وتعديالته ،السياسات واللوائح الداخلية ،الهيكل
التنظيمي للشركة ،خطط التدقيق “داخلي وخارجي” ،باإلضافة إلى تعريفهم بدورهم كأعضاء مجلس إدارة ودور هم كأعضاء
في اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة (وفق قواعد الحوكمة (

تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل ،وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية
اعتمد مجلس إدارة الشركة كل من الوصف الوظيفي ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،باإلضافة إلى سياسة تقييم
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية .وتم تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية 2017؛ باآللية التي تم التوصية
بها في لجنة الترشيحات والمكافآت والتي وافق عليها المجلس ،وهي تقييم أعضاء مجلس اإلدارة من ِقبل األعضاء
أنفسهم

تلتزم الشركة بسداد الحصص التالية في نهاية كل سنة مالية :
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ((%1
حصة الزكاة ((%1
حصة دعم العمالة الوطنية ((%2.5
كما تسعى الشركة دوم ًا للمساهمة في تخفيض مستوى البطالة في المجتمع واستقطاب العمالة الوطنية،
وتوفير فرص عمل للخريجين الجدد ،وذلك عن طريق المشاركة في معرض الوظائف الذي تقيمه الجامعات

البرامج واآلليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال
العمل االجتماعي
اعتمد مجلس إدارة الشركة ،سياسة المسؤولية االجتماعية للشركة ،وتم تعميمها على اإلدارات المختصة بالشركة
للعمل بموجبها

م .هديل يعقوب الغنيم
رئيـــــس مجلـــس اإلدارة

تقرير لجنة
التدقيق
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تقرير لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة شركة األنظمة اآللية
التزم مجلس اإلدارة فور تشكيله بالتقيد بالمتطلبات الواردة في المادة رقم  5-6من القاعدة الرابعة والخاصة بتشكيل
لجنة التدقيق ،حيث تم تشكيل اللجنة من أربعة أعضاء ،أحدهم عضو مجلس إدارة مستقل ،وال يشغل عضويتها رئيس
مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي

أعضاء اللجنة

تشكيل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر
بتاريخ  23فبراير  ،2017أوصى مجلس مجلس إدارة الشركة بضم لجنتي التدقيق وإدارة المخاطر
وبتاريخ  02مارس  ،2017تم الحصول على موافقة هيئة أسواق المال بضم اللجنتين

مهام وإنجازات اللجنة خالل العام 2017

السيدة  /انتصار ناصر الغمالس

عضو لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

المهندس  /قتيبة عبد اهلل أبل

عضو لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

السيد  /صالح صالح السلمي

عضو لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

(1

مناقشة واعتماد خطة التدقيق الداخلي للسنة المالية 2017؛

(2

مناقشة واعتماد خطة التدقيق الخارجي للسنة المالية 2017؛

(3

دراسة مالحظات مراقبي الحسابات الخارجيين ،ومتابعة ما تم بشأنها ،ورفع
توصية للمجلس؛

(4

مراجعة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر ،2016
ورفع توصية بشأنها لمجلس اإلدارة؛

(5

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة
المستقلين ،للسنة المالية 2017؛

(6

إعادة تشكيل اللجنة بعد موافقة الهيئة بضم لجنة التدقيق ولجنة إدارة
المخاطر في لجنة واحدة ،واختيار رئيس للجنة وأمين سر؛

كما حرصت اللجنة على التأكيد بأنه قد تم التقيد بنص المادة  5-3من القاعدة الرابعة أثناء إعداد التقرير السنوي الذي سيتم رفعه للمساهمين في اجتماع
الجمعية العمومية ،بحيث يتضمن التقرير تعهد مجلس اإلدارة بسالمة ونزاهة كافة البيانات المالية والتقارير ذات الصلة بنشاط الشركة

(7

مراجعة البيانات المالية للربع األول ،الثاني ،والثالث للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  ،2017ورفع توصية بشأنها للمجلس؛

هذا ،وتؤكد لجنة التدقيق بأنه لم يحدث تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات مجلس اإلدارة خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017

(8

مراجعة المواثيق والسياسات الخاصة بالتدقيق وإدارة المخاطر ،والوصف
الوظيفي لكل من مسؤول إدارة المخاطر ومسؤول التدقيق الداخلي؛

 (9استعراض تقرير إدارة المخاطر ،ورفع توصية بشأنه للمجلس؛
(10

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها

المهندس  /وليد حمد السعيد

رئيس لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل العام 2017

تؤكد لجنة التدقيق بأنه قد تم التقيد بنص المادة  5-2من القاعدة الرابعة ،والخاصة بتعهد اإلدارة التنفيذية كتابي ًا لمجلس اإلدارة بأن البيانات المالية
للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2017قد تم عرضها بصورة سليمة وعادلة ،وأنها تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات
ونتائج تشغيلية ،كما أنه يتم إعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل الهيئة .وبالتالي ،فقد رفعت اللجنة توصيتها لمجلس اإلدارة
.للموافقة على البيانات المالية واعتمادها

أما فيما يتعلق باستقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي ،فقد رأت اللجنة توافر هذا الشرط ،وأوصت لمجلس إدارة الشركة بالموافقة على إعادة تعيين
مراقب الحسابات الخارجي ،بعد التأكد من المتطلبات الواردة في المادة  5-8من القاعدة الرابعة ،بأن يكون مراقب الحسابات الخارجي من مراقبي الحسابات
المقيدين في السجل الخاص لدى الهيئة
وفيما يتعلق بهيكل الرقابة الداخلي للشركة ،فقد وجدت اللجنة أنه ُمعد بشكل ُمرضي

االجتماع مع المدقق الداخلي ،واستعراض ومناقشة تقارير التدقيق الداخلي ،ورفع
توصية بشأنها للمجلس؛

تم تشكيل لجنة التدقيق في اجتماع مجلس اإلدارة الذي عُ ِقد بتاريخ  17نوفمبر ،2016
وبتاريخ  15ديسمبر  2016عُ ِقد أول اجتماع للجنة التدقيق ،وتقرر استمرار عضوية أعضاء
اللجنة طوال فترة عضويتهم في مجلس اإلدارة ،ما لم يطرأ أي تغيير يمنع تولي أي منهم
رئاسة أو عضوية اللجنة
وبتاريخ  23فبراير  ،2017تمت الموافقة على ضم السيد  /صالح السلمي لعضوية لجنة
التدقيق ،ليصبح عدد أعضاء اللجنة (4
وبتاريخ  02مارس  ،2017تمت الموافقة على دمج لجنة التدقيق مع لجنة إدارة المخاطر،
لتصبح لجنة واحدة “لجنة التدقيق وإدارة المخاطر” ،وتم التصويت على اختيار رئيس للجنة

 4اجتماعات

وليد حمد السعيد
رئيس لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

+965 2494 3700
asc-me.net

Free zone, Future Area,
Plot# : B28, B29

