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تقرير جمل�س الإدارة للعام 2012

ال�ضادة امل�ضاهمون،

احلادة  التقلبات  فيه  �ضادت  م�ضهد  رغم   2012 للعام  جيده  عوائد  ال�ضناعية  الدول  اأ�ضواق  معظم  حققت 

على �ضعيد القت�ضاد العام لهذه الدول. وكان من اأبرز هذه التقلبات الديون ال�ضيادية الأوروبية التي هددت 

بانهيار اليورو، بعد اأن اهتز اقت�ضاد اليونان وكادت اأن تطال اقت�ضادات كربى يف الحتاد الأوربي مثل اإ�ضبانيا 

النجاة  طوق  مبثابة  بالديون  املثقلة  الدول  �ضندات  ل�ضراء  الأوروبي  املركزي  البنك  برنامج  وكان  واإيطاليا، 

لالقت�ضاد الأوروبي بعد اأن �ضاهم ب�ضكل فاعل يف تخفي�س ن�ضب الفوائد على القرو�س ال�ضيادية املتعرثة، ومنح 

هذه الدول املزيد من الوقت لإعادة ترتيب اأو�ضاعها املالية. 

وكان من حتديات العام اأي�ضا اجلدل حول ما ي�ضمى “بالهاوية املالية”، وهي حالة النخفا�س احلاد يف عجز 

ركود  اإىل  يوؤدي  كاد  ب�ضكل  الإنفاق  وانخفا�س  ال�ضرائب  ارتفاع  ب�ضبب  الأمريكية  املتحدة  الوليات  موازنة 

اإعفاء  �ضيا�ضات  مبوجبه  اأقرت  �ضيا�ضي  اتفاق  اإىل  ت�ضل  اأن  ا�ضتطاعت  الأمريكية  الإدارة  اأن  اإل  اقت�ضادي، 

�ضريبي لتفادي اآثار هذه احلالة. ولقد حققت ال�ضواق عوائدا اإيجابية ا�ضتندت ب�ضكل عام على البيئة النقدية 

املي�ضرة من ناحية، وعلى ارتداد الأ�ضواق بعد اأن �ضيطرت عليها حالة بيع �ضلبية يف ال�ضنة ال�ضابقة، اإل اأن احللول 

التحديات  املزيد من  ت�ضتمر بطرح  اأن  يتوقع  والتي  العاملية،  الأزمة  تنهي كافة تداعيات  نراها ل نظنها  التي 

القت�ضادية خالل عام 2013.

وا�ضتمرت حالة عدم ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا بالتاأثري ب�ضكل �ضلبي على 

اإن�ضانية موؤ�ضفة يندى لها اجلبني.  اأو مازالت ت�ضهد ثورات وكوارث  التي �ضهدت  املناخ ال�ضتثماري يف الدول 

ورغم الأ�ضا�ضيات القت�ضادية القوية يف املنطقة، ي�ضعب احلديث عن اأي حت�ضن يذكر يف البيئة ال�ضتثمارية 

واأبرزها  املنطقة،  الأ�ضواق يف  اأن بع�س  اقت�ضادية م�ضتدامة رغم  لتنمية  �ضيا�ضي ميهد  ا�ضتقرار  دون حتقيق 

م�ضر ودبي، قد حققت عوائدا قوية خالل عام 2012 ا�ضتندت ب�ضكل رئي�ضي على ارتداد لعوائد �ضعيفة �ضادت 

خالل ال�ضنة ال�ضابقة.

اأما يف دولة الكويت، �ضدرت عدة قرارات حا�ضمة من اأعلى ال�ضلطات يف الدولة للخروج من حالة الأزمة ال�ضيا�ضية 

الذي األقت بظالل ثقيلة على ال�ضاحة القت�ضادية وموؤ�ض�ضاتها، رغم الفوائ�س املالية القيا�ضية التي تنعم بها 

ال�ضلطتني  تت�ضافر حتركات  ان  ا�ضتمراريتها. وكنا نطمح  والتي ل ن�ضمن  القوية  النفط  اأ�ضعار  البالد بف�ضل 

التنفيذية والت�ضريعية ل�ضياغة �ضيا�ضات ترمي اىل التنمية امل�ضتدامة، واإ�ضالح اأجهزة الدولة املختلفة، وتفعيل 

القطاع اخلا�س ليكون �ضريك رئي�ضي يف حتقيق التنمية القت�ضادية امل�ضتدامة وخلق فر�س العمل.

ولعل اأهم تطور �ضهده العام املا�ضي هو ابتداء مرحلة �ضيا�ضية جديدة انطلقت من نتائج انتخابات 1 دي�ضمرب 

اأوىل  وكانت  القت�ضادية.  الإ�ضالحات  من  العديد  لإجراء  واعدًا  مدخاًل  يوفر  قد  الذي  الأمر  وهو   ،2012

بوادر هذه املرحلة هو قانون ال�ضركات اجلديد رقم 25 ل�سنة 2012 وال�ضادر مبر�ضوم �ضرورة، والذي جاء 

كا�ضتحقاق مهم ومن �ضاأنه اأن ي�ضاهم بتفعيل دور القطاع اخلا�س يف التنمية امل�ضتدامة.

و�ضهد عام 2012 حوارًا اقت�ضاديًا وطنيا حول تبعات واآثار القوانني اجلديدة على القطاع اخلا�س، وامل�ضوؤوليات 

التنموية املرجوة منها.  اأن يتولها عند تطبيق هذه القوانني لتتحقق الأهداف  ُينتظر من القطاع العام  التي 

هذا  حماور  اأبرز  هو   - اخلا�س  والقطاع  العام  القطاع  من  بكل  املتعلقني  – ب�ضقيها  احلوكمة  مو�ضوع  وكان 

اأن ت�ضّكل املتطلبات القانونية  اإيالئه اهتمام كبري يف القوانني اجلديدة، وهناك تخوف من  النقا�س حيث مت 

اجلديدة للحوكمة عبء يعيق قدرة القطاع اخلا�س على املناف�ضة، بدًل من حتقيق اأهدافها الرامية لتعزيز دور 

القطاع اخلا�س التنموي.

حققت معظم اأ�سواق الدول ال�سناعية عوائد  

جيده للعام 2012.

عام  القت�سادية خالل  التحديات  املزيد من 

.2013

ال�سيا�سي واملناخ ال�ستثماري  عدم ال�ستقرار 

يف املنطقة.

والت�سريعية  التنفيذية  ال�سلطتني  حتركات 

لتحقيق التنمية امل�ستدامة.

من  جديدة  �سيا�سية  مرحلة  انطالق 

واآمال   ،2012 دي�سمرب   1 انتخابات  نتائج 

الإ�سالحات القت�سادية.

قوانني جديدة ونقا�س وطني حول احلوكمة.
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ويعقد القطاع املايل الكثري من الآمال على دور الهيئات الرقابية، مثل هيئة اأ�ضواق املال وبنك الكويت املركزي، 

ووزارة التجارة وال�ضناعة لي�ضمل حتفيز الأعمال والتنمية يف الدولة اإ�ضافة اإىل دورها الرقابي. ول يخلو هذا 

هيئات،  عدة  قبل  من  للرقابة  حاليًا  تخ�ضع  والتي  اخلا�س،  القطاع  يف  املالية  للموؤ�ض�ضات  التحدي  من  الأمر 

الرقابية،  للجهات  التقارير  متطلبات  من  متزايدة  اأعداد  مع  تتعامل  الكويتية  ال�ضتثمار  �ضركات  واأ�ضبحت 

مما نتج عنه �ضعوبة تقدمي كل التقارير املطلوبة خالل املهل الزمنية املحددة، واإ�ضاعة للجهد ب�ضبب تداخل 

التقارير وتكرار العمل. ويف حني ل تّدخر ال�ضركات ال�ضتثمارية اأي جهد ل�ضتيفاء متطلبات اجلهات الرقابية، 

و�ضّخرت كافة مواردها لتقدم هذه التقارير على اأف�ضل وجه، تاأمل ال�ضركات من اجلهات الرقابية العمل على 

تر�ضيد عبئي الوقت واملرا�ضالت معها، لرتكز ال�ضركات على اأن�ضطتها الرئي�ضية واإ�ضهامها يف تنمية القت�ضاد.

كما نرى اأن تطبيق مواد قانون ال�ضركات اجلديد املتعلقة باحلوكمة لن يكون ناجعًا دون تطوير الفكر والنهج 

الدولة  قطاعات  منهجية يف  اإ�ضالحات  اإجراء  �ضواء عن طريق  على حد  واخلا�س  العام  القطاع  الإداري يف 

املختلفة – وبخا�ضة تلك التي لها دور حمرك يف عجلة تنمية القت�ضاد احلقيقي - ت�ضمل اإحكام اآلية اتخاذ 

املحا�ضبة  ل�ضمان  الأداء  قيا�س  ملوؤ�ضرات  اجلاد  التطبيق  عن  ف�ضاًل  وامل�ضاءلة،  ال�ضفافية  وتكري�س  القرار، 

العادلة والرتقية ح�ضب الكفاءة، ودون هذه الإ�ضالحات امل�ضتحقة يف قطاعات الدولة املختلفة �ضت�ضبح قوانني 

احلوكمة جمرد عبء يعيق تناف�ضية القت�ضاد ب�ضكل عام، بدًل من اأن تكون نقطة انطالق مل�ضرية تنموية تكر�س 

ال�ضتدامة يف اقت�ضاد الدولة.

عمليات  ولتنظيم  لل�ضركات  املايل  الإع�ضار  حالت  مع  للتعامل  ت�ضريعاتنا  يف  القانوين  الإطار  غياب  ورغم 

الإفال�س، بذلت ال�ضركات املتعرثة جهودا ملحوظة لت�ضوية اأو�ضاعها حيال الدائنني، واأثمرت هذه اجلهود عن 

تقلي�س ديون القطاع بن�ضبة %36 خالل الثالث اأعوام ون�ضف املا�ضية، حيث انخف�ضت الديون اإىل 5.7 مليار 

دينار كويتي. واعتمد قطاع ال�ضتثمار يف حتقيق هذا التقدم امللحوظ على بيع اأ�ضوله الأكرث �ضيولة، مما ت�ضبب 

بانخفا�س حاد يف قيمة ال�ضوق، واأدى اإىل خ�ضارة القت�ضاد الكويتي 32 مليار دينار كويتي من ر�ضملة ال�ضوق 

خالل الثالث �ضنوات املا�ضية. وترتب على ذلك اأن ازدادت وترية اإعالنات ال�ضركات عن تخفي�س روؤو�س اأموالها 

لإطفاء خ�ضائرها املرتاكمة بعد اأن ا�ضتنفذت احللول الأقل �ضررًا للم�ضاهمني وال�ضوق. ومنذ عام 2008، مت اأو 

�ضيتم تخفي�س ما قيمته 360 مليون دينار كويتي تقريبًا من روؤو�س الأموال مبوجب قرارات من جمال�س اإدارات 

روؤو�س  تاآكل  الأكرث ت�ضررًا من  ال�ضتثمار هو  ولعل قطاع  املالية.  الكويت لالأوراق  �ضوق  17 �ضركة مدرجة يف 

الأموال حيث ت�ضكل حجم الأموال املخف�ضة فيه ما ن�ضبته %75 من اإجمايل روؤو�س الأموال املخف�ضة.

للعمل  يوؤهالنه  متني  وموقف مايل  عالية  يتمتع مبالءة  ال�ضركات  من  مازال عدد  تقدم،  ما  كل  وبالرغم من 

باإنتاجية. وحازت بع�س هذه ال�ضركات على ثقة جهات حكومية لإدارة حمافظ �ضيادية، ويذكر يف هذا ال�ضياق 

اأن “املركز” كان اأحد موؤ�ض�ضتني ماليتني حظيتا بهذه الثقة. 

النتائج املالية للعام 2012

�ضجل “املركز” للعام 2012 �ضايف ربحًا بلغ 4.22 مليون دينار كويتي، اأي بواقع 9 فل�س لل�ضهم الواحد، مقارنة 

بخ�ضارة بلغت 0.23 مليون، اأي بواقع -1 فل�س لل�ضهم يف العام 2011،  ويعود التح�ضن يف عوائد “املركز” اإىل 

ارتفاع عوائد ال�ضتثمارات يف جميع فئات الأ�ضول، والتي حققت اأرباحًا بلغت 5.2 مليون دينار كويتي يف العام 

2012، مقارنة بخ�ضارة بلغت 2.2 مليون دينار كويتي يف العام 2011. 

2012، مقارنة بحقوق  94.22 مليون دينار كويتي كما يف نهاية عام  كما ارتفعت حقوق امل�ضاهمني املجمعة 

امل�ضاهمني املجمعة يف 2011 والتي بلغت 87.55 مليون دينار كويتي، وهو ما ي�ضكل ارتفاعًا ن�ضبته 8%.

  كما يف 31 دي�ضمرب 2012، اأي 
1
 اأما جمموع الأ�ضول املدارة من “املركز” فقد بلغ 903 مليون دينار كويتي

بارتفاع ن�ضبته %9 مقارنة بالعام 2011.

1  ل ي�ضمل املحفظة الوطنية العقارية

والتنمية  الأعمال  الرقابية وحتفيز  الهيئات 

يف الدولة.

النهج  وتطوير  باحلوكمة  املتعلقة  القوانني 

الإداري يف القطاع اخلا�س والعام.

وجهود  لل�سركات  املايل  الإع�سار  قوانني 

ال�سركات املتعرثة.

حازت بع�س ال�سركات املليئة على ثقة جهات 

حكومية لإدارة حمافظ �سيادية.

بلغ  ربحاً  �سايف   2012 للعام  “املركز”  �سجل 

9 فل�س  اأي بواقع  4.22 مليون دينار كويتي، 

لل�سهم الواحد.
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تابع/ تقرير جمل�س الإدارة للعام 2012

  “للمركز” 0.32 
2
اأما من حيث الن�ضب املالية املحددة من قبل بنك الكويت املركزي، بلغ معيار الرفع املايل

 “للمركز” 
3
وهو ما يبني تدين ن�ضبة اقرتا�س “املركز” عن الن�ضبة املفرو�ضة 2.0، وبلغ معيار ال�ضيولة ال�ضريعة

%17 مقارنة باحلد الأدنى املفرو�س من البنك املركزي عند %10، وتعك�س هذه الن�ضب قدرة ال�ضركة على 

الإيفاء بالتزاماتها بف�ضل توافر ن�ضبة �ضيولة مريحة، علما باأن “املركز” �ضدد كامل م�ضتحقات ال�ضندات التي 

اأ�ضدرها يف يوليو 2007 بقيمة 100 مليون دولر اأمريكي يف موعدها املحدد يف 5 يوليو 2012 بالرغم من 

ال�ضعوبات الئتمانية التي تعرتي البيئة ال�ضتثمارية يف دولة الكويت واملنطقة، مما يج�ضد متانة املوقف املايل 

“للمركز”.

ولقد اأو�ضى جمل�س اإدارة ال�ضركة بتوزيع اأرباح نقدية مبعدل %6 من القيمة الإ�ضمية لل�ضهم، اأي بواقع 6 فلو�س 

لل�ضهم، وذلك للم�ضاهمني املقيدين يف �ضجالت ال�ضركة بتاريخ اجتماع اجلمعية العمومية.

اأن�شطة ال�شركة

اإدارة الأ�شول

ا�شتثمارات الأ�شهم يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا 

من املتوقع اأن ي�ضهد اأكرب اقت�ضاد يف املنطقة، وهو القت�ضاد ال�ضعودي منوًا حقيقيًا يف الناجت املحلي الإجمايل 

بن�ضبة %5.4 وقد �ضهد املوؤ�ضر العام ل�ضوق الأ�ضهم ال�ضعودية TASI ارتفاعًا ملحوظًا يف الدوران خالل الأ�ضهر 

الأوىل من عام 2012، وانعك�ضت بع�س القوانني – مثل قانون الرهن العقاري- على قطاعي البنوك والعقار 

ب�ضكل اإيجابي على املدى الطويل، وحافظ النمو الئتماين على قوته.

ويف دولة الكويت، ت�ضّيدت الأو�ضاع ال�ضيا�ضية امل�ضهد العام خالل العام 2012، مما اأبطاأ التقدم على ال�ضعيد 

القت�ضادي. واأنهى ال�ضوق الكويتي والبحريني العام باأرباح هام�ضية، يف حني مني ال�ضوق العماين باخل�ضائر 

يف نهاية العام.

العام يف تراجع ملحوظ  %6.3 خالل  بن�ضبة  الإجمايل  املحلي  الناجت  القطري منوًا يف  وقد �ضهد القت�ضاد 

اأ�ضواق  %2. وكانت  اأعوام ال�ضابقة، واأنهى ال�ضوق القطري العام بارتفاع ن�ضبته  مقارنة بالنمو خالل الع�ضر 

ال�ضوق  وكان  العاملي.  للم�ضهد  للعقار  دبي  �ضوق  عاد  حيث  املنطقة،  يف  اأداًء  الأف�ضل  الأ�ضواق  بني  الإمارات 

امل�ضري هو الأكرث تقلبًا خالل العام ب�ضبب الأحداث ال�ضيا�ضية اجل�ضيمة واملتتابعة خالل الن�ضف الأول من 

عام 2012 بعد انتخابات الرئا�ضة، وتدهور الو�ضع ال�ضيا�ضي خالل الن�ضف الثاين من العام. ومتكنت م�ضر 

ب�ضكل كبري من تعوي�س اخل�ضائر التي منيت بها يف عام 2011.

كما حققت �ضناديق “املركز” التي ت�ضتثمر يف اأ�ضواق ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا نتائجًا اإيجابية، وللمزيد 

www.markaz.com :”من التفا�ضيل حول اأداء ال�ضناديق يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين “للمركز

ال�شتثمارات العاملية

�ضهدت معظم املوؤ�ضرات يف الأ�ضواق العاملية نتائجًا اإيجابية يف نهاية العام 2012، حيث �ضجل موؤ�ضر مورغان 

�ضتانلي العاملي ارتفاعًا بن�ضبة %13.18، وارتفع موؤ�ضر مورغان �ضتانلي لالأ�ضواق النا�ضئة بن�ضبة 15.15%. 

كما �ضجل موؤ�ضر داو جونز ارتفاعًا بن�ضبة %7.26، وارتفع موؤ�ضر كل من �ضتاندارد اآند بورز ونازداك بن�ضبة 

موؤ�ضر  �ضجل  حيث  �ضعودها،  مب�ضرية  الأوربية  الأ�ضواق  وا�ضتمرت  الرتتيب.  %15.91ح�ضب  %13.41و 

مورغان �ضتانلي – اأوروبا ارتفاعا بن�ضبة %15.15 للعام.

2  ن�ضبة اإجمايل اللتزامات اإىل اإجمايل حقوق امل�ضاهمني  

3  ن�ضبة الأ�ضول ال�ضائلة امل�ضتحقة خالل �ضهر اإىل اإجمايل اللتزامات

4  ميثل النك�ضاف على العامل اخلارجي )ب�ضط املعيار( ن�ضبة اإىل اإجمايل حقوق امل�ضاهمني )مقام املعيار(

“املركز”�سدد كامل م�ستحقات ال�سندات التي 
100 مليون  بقيمة   2007 يوليو  اأ�سدرها يف 

دولر اأمريكي يف موعدها. 

من املتوقع اأن ي�سهد القت�ساد ال�سعودي منواً 

بن�سبة  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  حقيقياً 

 .5.4%

نتائجاً  ت�سهد  العاملية  الأ�سواق  موؤ�سرات 

اإيجابية يف نهاية العام 2012.
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اأكرث حتفظًا مت مبوجبه  نتائجًا جيدة، حيث مت تبني نهجًا  العاملي  “املركز” لال�ضتثمار  وحققت ا�ضرتاتيجية 

تغيري توزيع الأ�ضول خالل العام لتقليل النك�ضاف على الأ�ضهم والرتكيز على اأدوات الدخل الثابت و�ضناديق 

التحوط. وقد كانت اأدوات الدخل الثابت الفئة الأف�ضل اأداًء يف الأ�ضواق النا�ضئة واملتقدمة بنهاية عام 2012، 

حيث اأثمرت عن عوائد بن�ضب تفاوتت بني %13 و 16%. 

كما حققت حمافظ “املركز” عوائدًا اإيجابية، حيث �ضجل كل من �ضندوق “فئة اأطل�س املتنوعة”، والذي ي�ضتثمر 

حقق  كما  العام.  خالل  اإيجابية  نتائجًا  النا�ضئة”  لالأ�ضواق  اأطل�س  و“�ضندوق  عاملية،  ل�ضناديق  حمفظة  يف 

“برنامج اأطل�س اإي تي اأف”، والذي تتوزع اأ�ضوله على العديد من ال�ضناديق املتداولة يف العامل، و “برنامج 

ال�ضتثمار املبتكر” نتائجًا جيدة. وللمزيد من التفا�ضيل حول اأداء �ضناديق وبرامج “املركز” العاملية، يرجى 

www.markaz.com :”زيارة املوقع الإلكرتوين “للمركز

ال�شتثمار يف ال�شركات غري املدرجة

اأداًء  الدين  اأ�ضواق  واأبدت  العاملية،  املالية  الأزمة  بعد  بالتعايف  املدرجة  غري  ال�ضركات  اأ�ضول  فئة  ا�ضتمرت 

�ضحيًا ارتفعت على اأثره ن�ضاطات الندماج وال�ضتحواذ، ومت متديد مدد ال�ضتحقاقات. كما تقوم ال�ضراكات 

الت�ضامنية املحدودة حاليًا بزيادة ا�ضتثماراتها نظرًا للعوائد املجزية التي حتققها ا�ضتثمارات ال�ضركات غري 

املدرجة، وي�ضهد اإجمايل قيمة الأ�ضول ارتفاعًا مقارنة بالنت�ضار مما ي�ضري اإىل توزيعات يف امل�ضتقبل بالرغم 

من وفرة ال�ضيولة غري امل�ضتثمرة حاليًا، وقارب عدد ال�ضفقات يف عام 2012 الرقم القيا�ضي للقطاع مدفوعًا 

وا�ضتمرت  احلاليني.  الأ�ضول  مدراء  قبل  من  وزميلة  تابعة  �ضركات  وتاأ�ضي�س  النا�ضئة  الأ�ضواق  يف  بالتو�ضع 

املبيعات  طريق  عن  املطلوب  بال�ضكل  توؤدي  ل  التي  �ضناديقها  بت�ضييل  املبا�ضر”  لال�ضتثمار  املركز  “حمفظة 

الثانوية، وحققت املحفظة ب�ضكل عام اأداًء اإيجابيًا.

اخلزينة

قامت اإدارة اخلزينة خالل العام 2012 باملحافظة على م�ضتويات وفرية من ال�ضيولة النقدية حمققًة التوازن 

“املركز” من  الذي مكن  الأمر  بالأ�ضول، وهو  تلك اخلا�ضة  اللتزامات مع  ا�ضتحقاقات  تواريخ  املطلوب بني 

الوفاء بالتزاماته املالية مبوعدها املحدد. كما تقوم اإدارة اخلزينة بدعم جميع اإدارات “املركز”، حيث تقدم 

لهم اأف�ضل اخلدمات امل�ضرفية لتمكنهم من اإمتام �ضفقاتهم بكل �ضال�ضة، وتوظف اإدارة اخلزينة فريق على 

م�ضتوى عال من اخلربة ي�ضتخدمون اأحدث تقنيات ال�ضريفة والت�ضالت ل�ضمان اأف�ضل النتائج يف عملياتها 

اليومية.  

اخلدمات املالية والتمويلية 

متويل ال�شركات

تراجع ن�ضاط عمليات الندماج وال�ضتحواذ يف دول جمل�س التعاون اخلليجي خالل عام 2012 بن�ضبة 50% 

مقارنة باملعدل ال�ضابق، ويعود هذا الرتاجع لعدة عوامل اأهمها ازدياد حالة عدم الو�ضوح يف بيئة الأعمال بعد 

اأحداث عام 2011، وازدياد القوانني الرقابية، ونق�س ديون ال�ضراء ب�ضبب تردد البنوك العاملية حيال التو�ضع 

يف الإقرا�س يف املنطقة. 

ويف دولة الكويت، تاأثر ن�ضاط اخلدمات املالية والتمويلية ب�ضدة من تراجع اأو�ضاع ال�ضوق وتاأخر اإطالق مبادرات 

الفني لدرا�ضة امل�ضروعات  العام، والتي يقودها اجلهاز  ال�ضتثمارات امل�ضرتكة بني القطاع اخلا�س والقطاع 

التنموية واملبادرات. وكما هو احلال يف جميع دول املنطقة، اأعادت احلكومة الكويتية ترتيب اأولوياتها لت�ضع 

ومازالت  ال�ضتهالكي.  والإنفاق  العام  الإنفاق  ارتفاع  اإىل  اأدى  مما  املقدمة،  يف  الجتماعي  الرفاه  برامج 

اإىل  الو�ضول  اإمكانية  توفر  ل  التي  القانونية  البيئة  ب�ضبب  لالنفراج  موؤ�ضرات  اأي  دون  م�ضتمرة  الديون  اأزمة 

خطط اإعادة هيكلة توافقية. وا�ضتمرت معاناة عدد كبري من ال�ضركات الكويتية ب�ضبب هذا الو�ضع، خ�ضو�ضا 

ال�ضركات العقارية وال�ضتثمارية، والتي باتت بحاجة ما�ضة مل�ضت�ضارين متخ�ض�ضني لي�ضاعدوهم على اإعادة 

هيكلة ميزانياتهم العمومية.   

“املركز”  ل�سرتاتيجية  جيدة  نتائج 

لال�ستثمار العاملي، حيث مت تقليل النك�ساف 

الدخل  اأدوات  على  والرتكيز  الأ�سهم  على 

الثابت و�سناديق التحوط.

ن�ساطات  وارتفاع  الدين  لأ�سواق  �سحي  اأداء 

الندماج وال�ستحواذ.

يف  والتمويلية  املالية  اخلدمات  ن�ساط  تاأثر 

وتاأخر  ال�سوق  اأو�ساع  تراجع  من  الكويت 

اإطالق ال�ستثمارات امل�سرتكة بني القطاعني 

العام واخلا�س.
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تابع/ تقرير جمل�س الإدارة للعام 2012

�ضوق  ي�ضهد  للتعايف، حيث  ال�ضوق وجاهزيته  يوؤمن بقدرة  “املركز”  العقبات، لزال  تلك  وبالرغم من جميع 

يف   4.9% ن�ضبة  من  لل�ضندات  ال�ضتثمار  على  العائد  متو�ضط  وتقل�س  ال�ضندات،  انت�ضار  يف  تقل�ضًا  الدين 

بداية العام  2012 اإىل %3.21 يف نهاية العام، مما قد يوؤدي اإىل ارتفاع الطلب على ديون ال�ضركات يف عام 

2013. كما اأن قانون رقم 25 ل�سنة 2012 اخلا�س بال�ضركات يف الكويت يتيح اإ�ضدار اأدوات دين اأو �ضبه 

دين، مما يتيح لل�ضركات اأن تعيد التفكري بهيكل روؤو�س اأموالها واإ�ضدار اأدوات جديدة. 

كما ا�ضتمر “املركز” ببناء قدراته يف جمال عمليات الديون املتعرثة، واخلدمات ال�ضت�ضارية يف اإعادة هيكلة 

الديون حيث نقوم بتمثيل الدائنني اأو ال�ضركات، وت�ضييل الأ�ضول الغري رئي�ضية لعمالئنا، وجتميع روؤو�س اأموال 

جديدة كاأ�ضهم اأو ديون لل�ضركات املحلية، وقمنا با�ضتكمال �ضت عمليات يف هذا املجال خالل الربع الثالث من 

عام 2012، ونقوم الآن با�ضتكمال اأربع عمليات اأخرى، حيث نعمل على خلق قيمة لعمالئنا.

اأدوات الدخل الثابت

اأطلق “املركز” خالل الربع الأول من عام 2012 �ضندات بقيمة 26.5 مليون دينار كويتي مت اإ�ضدارها ل�ضالح 

“املركز” كمدير لالإ�ضدار مع كل من بنك برقان و�ضركة م�ضاريع  �ضركة الأرجان العاملية العقارية. و�ضاهم 

الكويت ال�ضتثمارية لإدارة الأ�ضول )كامكو(. وكان “املركز” م�ضارك رئي�ضي يف اإ�ضدار �ضكوك مرابحة بقيمة 

105 مليون دينار كويتي نظمها بنك وربة ل�ضالح جمموعة ال�ضناعات الوطنية.

ومت توزيع اأ�ضول “�ضندوق املركز للدخل الثابت” على قطاعات خمتلفة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي �ضملت 

القطاع احلكومي، واخلدمات املالية، والنفط والغاز، والكهرباء واملاء، والعقار، والت�ضالت، واملوا�ضالت، 

و�ضهد ال�ضندوق اأداًء اإيجابيًا خالل العام. وللمزيد من التفا�ضيل حول اأداء ال�ضندوق، يرجى زيارة املوقع 

www.markaz.com :”الإلكرتوين “للمركز

 امل�شتقات املالية

و�ضيتم  الأ�ضول،  لإدارة  اإلكرتوين متكامل  برنامج  وتطوير  بت�ضميم  “املركز”  املالية يف  امل�ضتقات  قام فريق 

مبوجب هذا الربنامج دمج اإدارة املحافظ مع اإدارة ال�ضناديق ونظم املحا�ضبة يف “املركز”، وهو الأمر الذي 

من �ضاأنه اأن ميكن “املركز” من توحيد وتب�ضيط ن�ضاطاته الرئي�ضية عن طريق من�ضة واحدة متكاملة حت�ضن 

من كفاءة العمليات، و�ضيتم ت�ضغيل هذا الربنامج يف عام 2013.

ا�ضتمر فريق امل�ضتقات املالية يف “املركز” بتقدمي حلول مبتكرة تلبي احتياجات عمالء “املركز” اإ�ضافة اإىل 

م�ضوؤولياته املتعلقة بتطوير �ضوق امل�ضتقات املالية يف الكويت. وخالل عام 2012، تو�ضل “املركز” اإىل اتفاق 

ال�ضراء  عقود  وخدمة   ،Put Options البيع  خيارات  وقواعد  قوانني  حول  املالية  لالأوراق  الكويت  �ضوق  مع 

بالعربون، ومت امل�ضادقة على هذه القوانني والقواعد من قبل اللجنة الفنية يف ال�ضوق ومت تقدميها اإىل هيئة 

اأ�ضواق املال للح�ضول على املوافقة النهائية. وبالرغم من تو�ضع قدرات “املركز” يف جمال امل�ضتقات املالية يف 

املنطقة، تظل العوائق الرقابية متثل التحدي الأكرب لهذا التقدم.

ال�شتثمار العقاري يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا

القطاع  اإيجابيًا يف  ونتوقع زخمًا  قوية،  باأ�ضا�ضيات  التعاون اخلليجي  الإ�ضكاين يف دول جمل�س  العقار  يتمتع 

ال�ضكني خالل عام 2013 وا�ضتقرار القطاع التجاري واملكاتب.  

ويف نوفمرب 2012، ح�ضل “املركز” على موافقة الهيئة العامة لال�ضتثمار على اإن�ضاء واإدارة حمفظة عقارية 

يف ال�ضوق الكويتي، ويبلغ احلد الأق�ضى لقيمة املحفظة 250 مليون دينار كويتي خالل الع�ضر �ضنوات القادمة 

لال�ضتفادة من الفر�س ال�ضتثمارية املتاحة.

وي�ضتثمر “�ضندوق املركز العقاري” يف قطاعات مدرة للدخل يف ال�ضوق الكويتي، وكان حمل اهتمام العديد 

من امل�ضتثمرين اجلدد، وا�ضتحوذ على عدد من العقارات املدرة للدخل ب�ضكل جمزي. وللمزيد من التفا�ضيل، 

www.markaz.com :”يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين “للمركز

جمال  يف  قدراته  ببناء  “املركز”  ا�ستمر 

واخلدمات  املتعرثة،  الديون  عمليات 

ال�ست�سارية يف اإعادة هيكلة الديون.

بقيمة  �سندات   2012 عام  يف  “املركز”  اأطلق 

�سركة  ل�سالح  كويتي  دينار  مليون   26.5

الأرجان العاملية العقارية.

الكويت  �سوق  اتفاق مع  اإىل  “املركز”  تو�سل 

لالأوراق املالية حول قوانني وقواعد خيارات 

ال�سراء  عقود  وخدمة   ،Put Options البيع 

بالعربون.

العامة  الهيئة  موافقة  على  “املركز”  ح�سل 

لال�ستثمار على اإن�ساء واإدارة حمفظة عقارية 

يف ال�سوق الكويتي.

ال�ســــوق  بقـــــــــدرة  يوؤمــن  “املركــــــــــــز”  لزال 

الدين  �سوق  ي�سهد  حيث  للتعايف،  وجاهزيته 

تقل�ساً يف انت�سار ال�سندات.
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اأما “�ضركة املركز للتطوير العقاري”، والتي مت تاأ�ضي�ضها لتلبية الطلب على الوحدات ال�ضكنية يف اململكة العربية 

ال�ضعودية، فقد ا�ضتكملت تطوير م�ضروعها الذي يتكون من 54 فيال �ضكنية يف منطقة اخلرب يف ال�ضعودية، ومت بيع 

32 فيال خالل عام 2012 ومن املتوقع اأن يتم التخارج من امل�ضروع يف الربع الثاين من 2013.

وعلى �ضعيد “�ضندوق املركز للفر�س العقارية”، الذي يدير ا�ضتثمارات يف لبنان، واململكة العربية ال�ضعودية، 

والأردن، و�ضوريا، واأبوظبي، تخارج  ال�ضندوق خالل العام من ا�ضتثماره يف الفالح يف مدينة الريا�س، ومن 

ح�ضب   %)0.57( و   32.87% بن�ضبة  ال�ضتثمار  على  عائد  حمققًا  الأردن  يف  ال�ضكني  ال�ضماق  اأم  م�ضروع 

الرتتيب، وقدم توزيعات مل�ضتثمريه يف عام 2012 بناء على ذلك. وللمزيد من التفا�ضيل حول اأداء ال�ضندوق، 

www.markaz.com :”يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين “للمركز

ال�شتثمار يف العقار العاملي

ا�ضتمرت عمليات العقارات التجارية املتعرثة بالولوج اإىل ال�ضوق تدريجيا متمثلة ببيع رهون العقارات التجارية 

يرتفع  اأن  املتوقع  للم�ضتثمرين، ومن  املحجوز عليها  العقارات  بيع  اإىل  اإ�ضافة  الدائنني  قبل  املوؤدية من  غري 

حجم هذه العمليات خالل عام 2013. وتعترب ال�ضركة الفدرالية للتاأمني على الودائع )FDIC( و�ضيط رئي�ضي 

يف هذا املجال، حيث تقوم بتوفري الرهون العقارية وعقارات املوؤ�ض�ضات امل�ضرفية املتعرثة يف الوليات املتحدة 

للبيع من خالل اإطار �ضراكة بني القطاع العام واخلا�س.

وبناًء على توقعاتنا والزخم امللحوظ يف ال�ضوق خالل عام 2012، ي�ضتمر “املركز” بت�ضييل امل�ضاريع التي مت 

IV(. كما  – )ال�ضندوق  انف�ضتمنت”  رياليتي  ملتيفاميلي  “املركز  ال�ضقق  لتطوير  اأدائها يف �ضدوقنا  تثبيت 

الربنامج  هذا  تخ�ضي�س  ومت  املتحدة،  الوليات  املتعرثة يف  الديون  برنامج  بال�ضتثمار يف  “املركز”  ا�ضتمر 

هذه  اأداء  حول  التفا�ضيل  من  وللمزيد  املوؤدية.  غري  اأو  ال�ضعيف  الأداء  ذات  العقارات  رهون  يف  لال�ضتثمار 

www.markaz.com : ”ال�ضناديق، يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين “للمركز

الوليات  يف  املتعرثة  الديون  برنامج  واإدارة  ا�ضتثمار  يف  “املركز”  ي�ضتمر  اأن  نتوقع  ا�ضت�ضرافية،  نظرة  ويف 

حاليًا  نقوم  كما  املتعرثة.  الأ�ضول  جمال  يف  الرئي�ضة  العقارات  يف  املجزية  الفر�س  اغتنام   بهدف  املتحدة 

بالتعرف على فر�س جديدة يف الوليات املتحدة اإ�ضافة اإىل اأ�ضواق نا�ضئة جديدة.

النفط والغاز

�ضجل موؤ�ضر مورغان �ضتانلي لقطاع الطاقة )%0.5( بنهاية العام، يف حني �ضجل موؤ�ضر اخلدمات النفطية 

)OSX( 1.8% يف 2012. اأما اأ�ضهم الطاقة يف املنطقة، فقد ارتفعت بن�ضبة %26 خالل العام ح�ضب موؤ�ضر 

بلومبريغ للطاقة يف دول التعاون اخلليجي، يف حني تراجعت اأ�ضهم البرتوكيماويات يف املنطقة وانخف�س موؤ�ضر 

تداول لل�ضناعات البرتوكيماوية عند بن�ضبة - %6.0 يف نهاية العام.

والغاز،  النفط  للطاقة” ال�ضتثمار يف حمافظ متنوعة يف جمال  “�ضندوق املركز  “املركز” من خالل  ويدير 

واأ�ضواق  املحلي  ال�ضوق  والغاز يف  النفط  اأ�ضهم قطاع  ارتفاع  بف�ضل   2012 عام  ال�ضندوق يف  اأداء  وحت�ضن 

www.markaz.com :”املنطقة. وللمزيد من التفا�ضيل يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين “للمركز

الإدارات امل�شاندة

البحوث

التعاون  جمل�س  دول  يف  التحتية  البنية  اأبحاث  على  جهودها  “املركز”  يف  املن�ضورة  الأبحاث  اإدارة  ركزت 

اخلليجي واأبحاث القطاعات، ون�ضرت الإدارة يف عام 2012 عدة اأبحاث دول عن قطاع الكهرباء، واملوانئ، 

والطريان، والت�ضالت وغريها من قطاعات البنية التحتية الرئي�ضية. وقد مت اإطالق اأبحاث قطاعات جديدة 

ل�ضل�ضلة اأبحاث “املركز” مثل ال�ضحة، واملعادن والتعدين، والبرتوكيماويات، واخلدمات املالية والتمويلية. كما 

قامت الإدارة باإطالق عدة اأبحاث ا�ضرتاتيجية، وركزت هذه الأبحاث ال�ضرتاتيجية على موا�ضيع ذات اأهمية 

�ضديدة مثل اأ�ضواق املال، والرقابة، وقطاع ال�ضتثمار، والرتكيبة ال�ضكانية.

العقاري”  للتطوير  املركز  “�سركة  ا�ستكملت 

54 فيال  الذي يتكون من  تطوير م�سروعها 

�سكنية يف منطقة اخلرب يف ال�سعودية.

برنامج  يف  بال�ستثمار  “املركز”  ا�ستمر 

الديون املتعرثة يف الوليات املتحدة.

املركز  “�سندوق  خالل  من  “املركز”  يدير 

يف  متنوعة  حمافظ  يف  ال�ستثمار  للطاقة” 

جمال النفط والغاز.

اأبحاث قطاعات جديدة مثل  يطلق  “املركز” 
ال�سحة، واملعادن والتعدين، والبرتوكيماويات، 

واخلدمات املالية والتمويلية.
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تابع/ تقرير جمل�س الإدارة للعام 2012

بالتعاون مع  ال�ضيا�ضات القت�ضادية  “املركز” لدرا�ضات  ا�ضتمرت مبادرة  ال�ضيا�ضات القت�ضادية،  ويف جمال 

باري�س،  )IFRI( يف  الدولية  للعالقات  الفرن�ضي  املعهد  مثل  مرموقة  اأبحاث  موؤ�ض�ضات  من  اأكادمييني  باحثني 

حيث مت اإعداد عدد من التقارير يف جمال التنمية امل�ضتدامة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي. ويقوم “املركز” 

حاليًا بالتعاون مع موؤ�ض�ضات اأبحاث عاملية يف اإعداد تقارير حول حوكمة القطاع العام، وتنويع م�ضادر الطاقة.

وقد قام “املركز” بتعزيز فريقه لالأبحاث يف �ضركة “مارمور”، وهي ذراع “املركز” لالأبحاث يف الهند، وتلتزم 

مارمور بدعم “املركز” باأبحاث ذات جودة عالية اإ�ضافة اإىل تقدمي خدماتها املميزة لعمالء اآخرين. وللمزيد 

www.markaz.com :من التفا�ضيل حول اأبحاث “املركز” يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين

اخلدمات ال�شتثمارية اخلا�شة

الدخل  الأفراد ذوي  للم�ضتثمرين من  ال�ضتثمارية اخلا�ضة م�ضوؤولية تقدمي اخلدمات  اإدارة اخلدمات  تتوىل 

العايل، وال�ضركات العائلية وامل�ضاهمة، وت�ضعى لتخطي دورها التقليدي يف تقدمي احللول ال�ضتثمارية للعمالء 

متنوعة من  الإدارة جمموعة  توفر  كما  وقيمة م�ضافة.  مبتكرة  لهم حلول  لتقدم  لأ�ضولهم،  اليومية  واملتابعة 

املنتجات ال�ضتثمارية التي تلبي اأهداف العمالء وتتوافق مع فل�ضفة “املركز” ال�ضتثمارية، لذلك تقدم الإدارة 

بتوزيعها  �ضواء  املختلفة  الأ�ضول  وفئات  الأ�ضواق  مب�ضتجدات  اإمدادهم  طريق  عن  م�ضافة  قيمة  لعمالئها 

القطاعي اأو اجلغرايف، ليتمكن العميل من اتخاذ قرارات مدرو�ضة ومبنية على اأبحاث مو�ضوعية.

كما تتوىل الإدارة م�ضوؤولية تنمية وتطوير عالقات “املركز” مع املوؤ�ض�ضات املالية والبنوك، وتقوم الإدارة بت�ضويق 

“املركز” كمدير الأ�ضول املف�ضل لدى املوؤ�ض�ضات املالية والبنوك يف املنطقة. كما ركزت الإدارة على تاأ�ضي�س 

�ضراكات جديدة مع بنوك اأخرى يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، وذلك بهدف تنمية قنوات التوزيع وتقدمي 

منتجات وحلول ا�ضتثمارية مبتكرة ل�ضالح العمالء احلاليني وامل�ضتقبليني “للمركز”.

الإعالم والت�شالت

بالعالمة  الوعي  على  واحلفاظ  املعايري  باأعلى  الت�ضال  �ضفافية  بتعزيز  والت�ضالت  الإعالم  اإدارة  تقوم 

التجارية من خالل ا�ضتخدام القنوات الإعالمية احلديثة واملختلفة. ويتعدى دور الإدارة الت�ضال التقليدي مع 

العمالء لي�ضمل توثيق التعاون مع موؤ�ض�ضات حملية وعاملية يف جمال الأبحاث القت�ضادية. 

ويف اإطار ن�ضاط “املركز” للم�ضوؤولية الجتماعية لل�ضركات والتي متتد جذورها يف �ضيا�ضة “املركز”، وا�ضلت 

التنمية  الرتكيز على  مع  امل�ضتدامة  بالتنمية  املتعلقة  الربحية  الأن�ضطة غري  2012 دعم  ال�ضركة خالل عام 

الب�ضرية وال�ضحة. ويتعاون “املركز” يف هذا املجال مع العديد من موؤ�ض�ضات النفع العام املرموقة. وللمزيد من 

www.markaz.com :التفا�ضيل حول ن�ضاطات “املركز” الإعالمية يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين

املخاطر واللتزام

يلتزم “املركز” باإطار عمل متكامل لإدارة املخاطر واللتزام لي�ضمن حوكمة ال�ضركة واملوؤ�ض�ضات ذات ال�ضلة 

ب�ضكل �ضليم، حيث يوجه جمل�س الإدارة �ضيا�ضات ال�ضركة واإطار العمل، ويتحمل م�ضوؤولية تطبيق جميع نظم 

اإدارة املخاطر يف “املركز” واملوؤ�ض�ضات ذات ال�ضلة.

وتعمل هذه  املخاطر،  واإدارة  اإدارة م�ضتقلة لاللتزام  قبل  للحوكمة من  الإدارة  توجيهات جمل�س  ويتم تطبيق 

الإدارة على حتديد الإجراءات، وتقوم بتقييم ورفع التقارير عن جميع املخاطر الئتمانية، وال�ضيولة، وخماطر 

ال�ضوق التي يتعر�س لها “املركز”.

املنبثقة من  القيادة  اأعمال جلنة  فيها  “املركز”، مبا  ن�ضاطات احلوكمة يف  وتوثيق  الإدارة مبتابعة  تقوم  كما 

جمل�س الإدارة، والتي تقوم مبراجعة الأداء ال�ضتثماري والقرارات ال�ضتثمارية واعتمادها، اإ�ضافة اإىل جلنة 

املدققني من  مع  التن�ضيق  الإدارة  ت�ضمل مهام  كما  الداخلية.  ال�ضوابط  وفاعلية  كفاية  تفح�س  التي  التدقيق 

اجلهات الرقابية، واملدققني الداخليني، ووكالت الت�ضنيف.

اخلا�سة  ال�ستثمارية  اخلدمات  اإدارة 

جمل�س  دول  يف  بنوك  مع  جديدة  و�سراكات 

التعاون اخلليجي

وعاملية  حملية  موؤ�س�سات  مع  التعاون  توثيق 

يف جمال الأبحاث القت�سادية.

اإطار عمل متكامل لإدارة املخاطر واللتزام.

ال�سيا�سات  لدرا�سات  “املركز”  مبادرة  تعاون 

القت�سادية مع موؤ�س�سات اأبحاث مرموقة مثل 

.)IFRI( املعهد الفرن�سي للعالقات الدولية
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لتو�ضيع نطاق مبداأ  التجارية  ال�ضركة  اإدارات  اإدارة املخاطر ب�ضكل وثيق مع  2012، عمل فريق  خالل عام 

عملت  ذلك،  اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضركة.  يف  املخاطر  اإدارة  نظام  تعزيز  اإىل  تهدف  اإجراءات  لي�ضمل  املخاطر 

تطوير  اإىل  الربنامج  هذا  ويهدف  الأ�ضول،  لإدارة  اإلكرتوين جديد  لربنامج  املخاطر  تخطيط  على  الإدارة 

خدمات “املركز” للعمالء.

ومتا�ضيًا مع تعليمات بنك الكويت املركزي، اأن�ضاأ “املركز” وحدة م�ضتقلة ملكافحة غ�ضيل الأموال، وتناط بها 

اأي�ضًا مع تعليمات بنك الكويت املركزي،  م�ضوؤولية اللتزام بكل ما يتعلق مبكافحة غ�ضيل الأموال. ومتا�ضيًا 

وامل�ضتثمرين  العمالء  من  ال�ضكاوى  بتلقي  تقوم  حيث  “املركز”،  يف  م�ضتقل  ب�ضكل  ال�ضكاوى  وحدة  تعمل 

وال�ضركات الأخرى واإيجاد احللول لها.

نظم املعلومات

ركزت الإدارة خالل عام 2012 على خطة ا�ضتمرارية العمل للتاأكد من تطبيق �ضيا�ضات واإجراءات التعايف 

من الأزمات يف جميع اإدارات “املركز”، ومت �ضياغة هذه ال�ضيا�ضات والإجراءات ح�ضب اأعلى املعايري املتبعة 

يف القطاع ويتم مراجعتها ب�ضكل دوري من قبل �ضركة ا�ضت�ضارات على م�ضتوًى عال من املهنية.

وكان اأبرز م�ضاريع الإدارة اجلديدة هو اإعادة تنظيم املوقع الإلكرتوين “للمركز”، ويوظف هذا امل�ضروع اأحدث 

التكنولوجيات يف ت�ضميم وتطوير املواقع الإلكرتونية، حيث �ضيحتوي املوقع اجلديد على العديد من املزايا 

اجلديدة لتح�ضني عملية ت�ضفح املوقع وتي�ضري عملية احل�ضول على املعلومات “للمركز” وعمالئه.

الإدارة املالية

اخل�ضائر  لتقليل  احرتازية  اإجراءات  وو�ضعت  الرئي�ضية،  املالية  املخاطر  على  املالية  الإدارة  تركيز  ان�ضب 

وتعزيز ا�ضتقرار بيئة الإدارة املالية، وليتم تطوير ال�ضوابط الداخلية ونظام التحكم. وبف�ضل تكري�س اإدارة 

املخاطر املالية وكفاءة اإجراءات العمل، اأ�ضبحت العمليات اليومية يف “املركز” اأكرث اأمانًا. وقد قامت الإدارة 

بالتاأكد من اإنتاج التقارير املالية يف جميع الأوقات، وهو اأمر �ضروري لتعزيز ثقة امل�ضاهمني وحماية ثروات 

امل�ضتثمرين.

وجه  على  املال  اأ�ضواق  وهيئة  الرقابية،  اجلهات  جميع  مع  التام  التزامها  على  املالية  الإدارة  حافظت  كما 

والدين،  ال�ضيولة،  لن�ضب  الدقيق  الفح�س  “املركز” عن طريق  �ضمعة  وا�ضتمرت باحلفاظ على  اخل�ضو�س، 

والنك�ضاف اخلارجي، للتاأكد من توازنها واحلفاظ عليها عند م�ضتويات كافية. وقد طبقت الإدارة بفاعلية 

)IFRS(، والتي ازدادت اأهميتها بعد  جميع التغيريات والتحديثات املتعلقة باملعاير الدولية لإعداد التقارير 

ال�ضائقة القت�ضادية العاملية. كما ت�ضتمر الإدارة بتطبيق اإجراءاتها املتحفظة والتي ت�ضمل �ضوابط عديدة 

لالأداء وللميزانية.

العمليات 

يعتمد “املركز” �ضوابط ت�ضغيلية �ضاملة للتاأكد من تقدمي خدمات دعم اآمنة و�ضليمة لإدارة ح�ضابات العمالء. 

ب�ضكل  تتعلق  باأعمال  الذين يقومون  “املركز”  املناطة مبوظفي  امل�ضوؤوليات  العمل وو�ضوح  ان�ضيابية  ول�ضمان 

لل�ضيا�ضات  الدورية  واملراجعة  امل�ضتمرة  باملراقبة  الإدارة  تقوم  والعمليات،  والتقارير  الت�ضويات  مع  مبا�ضر 

والإجراءات. كما يعترب حتديد �ضالحيات كل موظف يف الدخول على وظائف معينة يف اأنظمة ال�ضركة من 

اأهم عنا�ضر نظام ال�ضوابط الداخلية.

وت�ضعى اإدارة العمليات يف 2013 اإىل تقدمي خدمات ذات م�ضتوى عال عن طريق توظيف نظام جديد يعزز 

النظم الآلية يف عملية اإدارة اأنظمة املعلومات، وهو الأمر الذي من �ضاأنه اأن يرفع الطاقة ال�ضتيعابية “للمركز” 

ليتعامل مع عدد اأكرب من العمليات واملنتجات املتطورة.

وحدة م�ستقلة ملكافحة غ�سيل الأموال. 

تطوير ال�سوابط الداخلية ونظام التحكم.

تقدمي  من  للتاأكد  �ساملة  ت�سغيلية  �سوابط 

خدمات دعم اآمنة و�سليمة.
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تابع/ تقرير جمل�س الإدارة للعام 2012

املوارد الب�شرية وال�شوؤون الإدارية

توا�ضلت جهود اإدارة املوارد الب�ضرية وال�ضوؤون الإدارية الرامية اإىل تنظيم راأ�س املال الب�ضري، ورفع مهارات 

وتعزيز  الت�ضال  على حت�ضني  الرتكيز  كما مت  “للمركز”.  التنظيمي  الهيكل  لتعزيز  ال�ضركة  موظفي  وقدرات 

املحا�ضبة لرفع الكفاءة ومتهيد الطريق لتطبيق “نظام اإدارة الأداء”، والذي �ضيتم من خالله حتقيق الرتابط 

ا�ضتمر  املكافاآت. كما  اإىل  اإ�ضافة  والتعوي�س  املواهب،  واإدارة  الأداء،  تقييم  ال�ضركة مع  اأهداف  والتكامل بني 

“املركز” بجهوده الرامية اإىل توظيف املوارد الب�ضرية التي تلبي احتياجات اإدارات ال�ضركة.

البع�س  ببع�ضها  املتعلقة  الن�ضاطات  وجتميع  تن�ضيق  �ضمان  اإىل  رئي�ضي  ب�ضكل  الب�ضرية  املوارد  اإدارة  وتهدف 

بحيث يتم القيام بها باأق�ضى درجات الكفاءة والفاعلية، وهو الأمر الذي من �ضاأنه اأن يقلل املخاطر الت�ضغيلية. 

ولتحقيق هذا الهدف، تقوم الإدارة بتن�ضيق وحتديث اإجراءاتها واأنظمتها لت�ضمن ا�ضتمرارية التطوير.

النظرة امل�شتقبلية 

2013 بحراكيه الت�ضريعي والقت�ضادي قد ي�ضهد حركة تنموية عانت من تعرٍث وا�ضٍح  اأن العام  اأمل  يراودنا 

ا�ضتمرار  اأهمية  تاأكدت   ،2012 ل�سنة   25 رقم  اجلديد  ال�ضركات  قانون  اإقرار  وبعد  املا�ضية.  ال�ضنوات  يف 

الإ�ضالحات الت�ضريعية لتح�ضني بيئة الأعمال ودعمها بالبنية القانونية الكفيلة بالنهو�س بالقت�ضاد الكويتي، 

وو�ضعه على طريق التنمية امل�ضتدامة. فعلى �ضبيل املثال:

خ�ضو�ضًا  والتمويلية،  املالية  اخلدمات  قطاع  يف  فر�ضًا  ديونها  من  بالتخل�س  ال�ضركات  قيام  يخلق  اأن  نتوقع 

يف جمال ال�ضندات دون درجة ال�ضتثمار والأ�ضهم املرتبطة باأدوات الدين، و�ضتقوم القوانني اجلديدة وقانون 

جمال  يف  النا�ضطة  الوحيدة  املوؤ�ض�ضة  “املركز”  ويعترب  الأدوات،  هذه  لإ�ضدار  املجال  بفتح  اجلديد  ال�ضركات 

دولة  اإ�ضدارات يف  ثمانية  اأ�ضل  من  �ضندات  لثالث  اإ�ضدارات  اإدارة  دورًا يف  له  وكان  املتعرثة،  الديون  تداول 

الكويت العام 2012.

الإفال�س،  عملية  لتنظيم  وت�ضوياتها  ال�ضركات  اإع�ضار  لقوانني  اإ�ضالحا وحتديثا   2013 العام  ي�ضهد  اأن  ناأمل 

وحماية الدائنني. وعلى �ضبيل املثال، ظهرت خالل عام 2012 فر�س واعدة من بيع الأ�ضول من قبل العقارات 

ال�ضركات  اأ�ضول من قبل  اأي  بيع  يتم  باأ�ضعار مغرية جتاريًا، ولكن مل  الكويت  ال�ضتثمار يف  املتعرثة و�ضركات 

املتعرثة ب�ضبب عدم مواءمة البيئة القانونية، مما اأدى اإىل تاأخري حل اأزمة الدين.

وبعد تفعيل هيئة اأ�ضواق املال، نلم�س اإدراكا متزايدا من عمالئنا اأن حتقيق الإيرادات من امل�ضاربة اأ�ضبح اأمرًا 

�ضعبًا، ويتطلب اعتمادًا اأكرب على الأبحاث اخلا�ضة لتحقيق العوائد، لذلك قمنا ببناء قدرات اأبحاث قوية يف 

�ضركتنا  طريق  عن  اأخرى  لأطراف  وتوفريها  اأبحاثنا  ت�ضويق  على  بالرتكيز  الآن  ونقوم  اأ�ضولنا،  فئات  جميع 

التابعة يف الهند مارمور مينا اإنتيليجين�س، الأمر الذي عزز من موقفنا التناف�ضي يف ال�ضاحة الإقليمية.

اأدائها  وقيا�س  املوؤ�ض�ضات  �ضفافية هذه  – من حيث  املوؤ�ض�ضات احلكومية  بع�س  ماأمولة يف  اإ�ضالحات  وهناك 

واتباعها اأف�ضل املمار�ضات العاملية يف احلوكمة وغريها -  التي اأ�ضند اليها اإطالق امل�ضاريع الكربى من اأجل 

رفع وترية م�ضاريع الدولة خ�ضو�ضًا يف جمال البنية التحتية، والتي �ضيتم تنفيذها يف اإطار ال�ضراكة بني القطاع 

العام والقطاع اخلا�س. ولقد مت تخطيط وطرح مناق�ضات لعدة م�ضاريع وكان “للمركز” دور يف ثالث منها، 

ولكن مل يتم تر�ضية اأي من هذه امل�ضاريع ب�ضبب تكرر التغيري يف احلكومة خالل ال�ضنتني املا�ضيتني.

اخلدمات  قطاع  يف  جديدة  وفر�س  قوانني 

املالية والتمويلية.

ال�سركات  اإع�سار  قوانني  وحتديث  اإ�سالح 

وت�سوياتها لتنظيم عملية الإفال�س.

حتقيق الإيرادات وبناء قدرات اأبحاث قوية.

احلكومية  املوؤ�س�سات  يف  ماأمولة  اإ�سالحات 

التي اأ�سند اليها اطالق امل�ساريع الكربى.

وتعزيز  الت�سال  حت�سني  على  الرتكيز 

الطريق  ومتهيد  الكفاءة  لرفع  املحا�سبة 

لتطبيق “نظام اإدارة الأداء”.
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كما نتوقع اأن ت�ضتمر الرتكيبة ال�ضكانية وموارد الدولة بتغذية طلب امل�ضتهلك على اخلدمات، والبنى التحتية، 

ن�ضعى دائما  واقليميا، فاننا  “املركز” مهياأ لال�ضتفادة من هذه املجالت حمليا  اأن  والعقار. ومبا  والإ�ضكان، 

لتطوير قدراتنا لال�ضتفادة من الفر�س املتاحة.

اأ�ضرة  ون�ضكر  ودعمهم،  ثقتهم  على  �ضركائنا  وكافة  وعمالءنا  م�ضاهمينا  ن�ضكر  اأن  يفوتنا  ل  اخلتام،  ويف 

وامل�ضداقية.  بالثبات  تتمتع  مالية  كموؤ�ض�ضة  “املركز”  مكانة  على  للحفاظ  املتوا�ضلة  جهودها  على  “املركز” 

كما ن�ضكر كافة اجلهات الرقابية املتمثلة يف بنك الكويت املركزي، وهيئة اأ�ضواق املال، و�ضوق الكويت لالأوراق 

املالية، ووزارة التجارة وال�ضناعة، وكافة اجلهات الأخرى على تعاونهم وتفاعلهم مع ما نطرحه من مقرتحات 

تهدف اإىل حتقيق ال�ضالح العام.

      

جمل�س الإدارة

17 فرباير 2013

تغذي  الدولة  وموارد  ال�سكانية  الرتكيبة 

والبنى  اخلدمات،  على  امل�ستهلك  طلب 

التحتية، والإ�سكان، والعقار.
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تقرير مراقبي احل�شابات امل�شتقلني

اإىل ال�شادة امل�شاهمني 

املركز املايل الكويتي - �س.م.ك )مقفلة(

الكويـت

التقرير حول البيانات املالية املجمعة

لها  التابعة  وال�ضركات  الأم”  “ال�ضركة  )مقفلة(  كويتية  م�ضاهمة  – �ضركة  الكويتي  املايل  املركز  ل�ضركة  املرفقة  املجمعة  املالية  البيانات  بتدقيق  قمنا  لقد 

)“املجموعة”( ، وت�ضمل بيان املركز املايل املجمع كما يف 31 دي�ضمرب 2012 ، وبيان الدخل املجمع وبيان الدخل ال�ضامل وبيان التغريات يف حقوق امللكية وبيان 

التدفقات النقدية لل�ضنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وملخ�س لأهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية واملعلومات التو�ضيحية الأخرى.  

م�شوؤولية الإدارة حول البيانات املالية املجمعة

ان الإدارة هي اجلهة امل�ضوؤولة عن اعداد وعر�س تلك البيانات املالية املجمعة ب�ضكل عادل وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية كما هو مطبق لال�ضتخدام 

يف دولة الكويت وعن نظام ال�ضبط الداخلي الذي تراه الإدارة منا�ضبا لتمكينها من اإعداد البيانات املالية املجمعة ب�ضكل خال من فروقات مادية �ضواء كانت 

ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ.

م�شوؤولية مراقبي احل�شابات

ان م�ضوؤوليتنا هي ابداء الراأي حول هذه البيانات املالية املجمعة ا�ضتنادا اىل اأعمال التدقيق التي قمنا بها.  لقد قمنا باأعمال التدقيق وفقا للمعايري الدولية 

للتدقيق . ان هذه املعايري تتطلب اللتزام مبتطلبات قواعد ال�ضلوك الخالقي والقيام بتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�ضول على تاأكيدات معقولة حول ما 

اإذا كانت البيانات املالية املجمعة خالية من فروقات مادية.

يت�ضمن التدقيق القيام باجراءات لغر�س احل�ضول على اأدلة التدقيق حول املبالغ والف�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة.  ويعتمد اختيار تلك الجراءات 

على حكم املدققني ، مبا يف ذلك تقدير املخاطر املتعلقة بالفروقات املادية يف البيانات املالية املجمعة، �ضواء كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ. وللقيام بتقدير 

تلك املخاطر ، ياأخذ املدققني بعني العتبار اجراءات ال�ضبط الداخلي املتعلقة باإعداد وعدالة عر�س البيانات املالية املجمعة للمن�ضاأة لكي يت�ضنى لهم ت�ضميم 

اجراءات التدقيق املالئمة ح�ضب الظروف، ولكن لي�س لغر�س ابداء الراأي حول فعالية اجراءات ال�ضبط الداخلي للمن�ضاأة . كما يت�ضمن التدقيق، تقييم مالئمة 

ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�ضبية املعدة من قبل الدارة ، وكذلك تقييم العر�س الجمايل ال�ضامل للبيانات املالية املجمعة.

باعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�ضلنا عليها تعترب كافية ومالئمة لتوفر لنا اأ�ضا�ضا لبداء راأي حول اأعمال التدقيق .

الراأي

براأينا اأن البيانات املالية املجمعة تظهر ب�ضورة عادلة، من كافة النواحي املادية، املركز املايل ل�ضركة املركز املايل الكويتي – �س.م.ك )مقفلة( وال�ضركات التابعة 

له كما يف 31 دي�ضمرب 2012، واأدائها املايل والتدفقات النقدية لل�ضنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ، كما هو مطبق لال�ضتخدام 

يف دولة الكويت .

 التقرير حول املتطلبات القانونية والت�شريعية الأخرى

براأينا اأن ال�ضركة الم حتتفظ ب�ضجالت حما�ضبية منتظمة واأن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير اأع�ضاء جمل�س اإدارة ال�ضركة الم فيما يتعلق 

بالبيانات املالية املجمعة، متفقة مع ما هو وارد يف تلك ال�ضجالت . وقد ح�ضلنا على كافة املعلومات والي�ضاحات التي راأيناها �ضرورية لأغرا�س التدقيق، كما 

اأن البيانات املالية املجمعة تت�ضمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون ال�ضركات رقم )52( ل�سنة 2012 والنظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة ، والتعديالت الالحقة 

لهما، واأن اجلرد قد اأجري وفقا لالأ�ضول املرعية، واأنه يف حدود املعلومات التي توفرت لدينا، مل تقع خالل ال�ضنة خمالفات لأحكام قانون ال�ضركات رقم )25( 

ل�سنة 2012 اأو النظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة الأم ، والتعديالت الالحقة لهما ، على وجه يوؤثر ماديا يف ن�ضاط ال�ضركة الم اأو مركزها املايل.

كذلك ، ومن خالل تدقيقنا ، مل يرد اىل علمنا وجود اأية خمالفات جوهرية خالل ال�ضنة لأحكام القانون رقم 32 ل�سنة 1968 والتعديالت الالحقة له يف �ضاأن 

النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة امل�ضرفية والتعليمات املتعلقة به.

)CPA( طالل يو�شف املزينيعبداللطيف حممد العيبان

�شجل مراقبي احل�شابات رقم 209 فئة اأ )مراقب مرخ�س رقم 94 فئة اأ(

من الفهد والوزان و�شركاهم – ديلويت وتو�سجرانت ثورنتون – القطامي والعيبان و�شركاهم

 الكويت

17 فرباير 2013
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بيان الدخل املجمع

ال�شنة المنتهية فيال�شنة المنتهية في

31 دي�شمبر 312011 دي�شمبر 2012

األف د.كاألف د.كاإي�شاحات

الإيـرادات 

81,2821,271اإيرادات فوائد

386187اإيرادات توزيعات اأرباح 

96,7078,189اأتعاب اإدارة وعمولت

)131(346ربح / )خ�ضارة( من بيع ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

)5,449(111,590التغير في القيمة العادلة لال�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

2,7813,555ربح من ا�ضترداد / بيع ا�ضتثمارات متاحة للبيع

-178�ضافي ايرادات ايجار

)308()83(خ�ضارة ترجمة عملة اأجنبية

)17( -خ�ضارة من ت�ضفية �ضركات تابعة

21اإيرادات اأخرى

13,1897,298

الم�ساريف والأعباء الأخرى

)5,212()6,034(12م�ضاريف عمومية واإدارية 

)1,265()1,023(20هبوط قيمة ا�ضتثمارات متاحة للبيع

)258()4(محمل على مخ�ض�ضات

143-رد مخ�ض�س هبوط قيمة عقارات ا�ضتثمارية

)936()1,621(13تكاليف تمويل

)8,682()7,528(

الربح / )الخ�سارة( قبل ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�سريبة 

)230(4,507دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافاأة اأع�ساء مجل�س الإدارة

-)40(مخ�ض�س ح�ضة موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي 

-)114(مخ�ض�س �ضريبة دعم العمالة الوطنية

-)45(مخ�ض�س الزكاة

-)91(مكافاأة اأع�ضاء مجل�س الإدارة

)230(4,217ربح / )خ�سارة( ال�سنة 

الخا�س بـ :

)356(4,123  مالكي ال�ضركة الأم

94126  الح�ض�س غير الم�ضيطرة 

)230(4,217ربح / )خ�سارة( ال�سنة

بمالكي  الخا�سة  والمخففة  الأ�سا�سية  ال�سهم  )خ�سارة(   / ربحية 

)1( فل�س9  فل�س14ال�سركة الأم

اإن الإي�ضاحات المبينة على ال�ضفحات من 22 اإلى 51 ت�ضكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان الدخل ال�شامل املجمع  

ال�شنة المنتهية فيال�شنة المنتهية في

31 دي�شمبر 312011 دي�شمبر 2012

الف د.كالف د.ك

)230(4,217ربح / )خ�ضارة( ال�ضنة

اليرادات ال�ساملة الخرى :

ا�ضتثمارات متاحة للبيع:

)1,782(3,378- �ضافي التغير الناتج خالل ال�ضنة

)3,555()2,781(- المحول اإلى بيان الدخل المجمع من البيع 

1,0231,265- المحول اإلى بيان الدخل المجمع من هبوط القيمة 

تحوطات التدفق النقدي

243314- �ضافي التغير الناتج خالل ال�ضنة

تحويل عملة اأجنبية

)31(83- فروقات تحويل ناتجة من ترجمة الأن�ضطة الأجنبية

)3,789(1,946مجموع اليرادات / )الخ�ضائر( ال�ضاملة الخرى لل�ضنة

)4,019(6,163مجموع الدخل / )الخ�ضارة( ال�ضاملة لل�ضنة

مجموع الدخل / )الخ�ضارة( ال�ضاملة الخا�ضة بـ :

)4,149(5,934  مالكي ال�ضركة الأم

229130  الح�ض�س غير الم�ضيطرة 

6,163)4,019(

اإن الإي�ضاحات المبينة على ال�ضفحات من 22 اإلى 51 ت�ضكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان املركز املايل املجمع 

31 دي�شمبر 312011 دي�شمبر 2012

الف د.كالف د.كاإي�شاحات

الأ�سول

3,750 153,827نقد واأر�ضدة لدى البنوك 

19,107 151,377ودائع لأجل

41,863 1639,033ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

3,362 173,897ذمم مدينة واأ�ضول اأخرى

878 1842تمويل ق�ضير الأجل

11,884 197,879قرو�س للعمالء

52,645 2051,567ا�ضتثمارات متاحة للبيع

7,538 2116,479عقارات ا�ضتثمارية

394 435ممتلكات ومعدات

141,421 124,536مجموع الأ�سول

الخ�سوم وحقوق الملكية

الخ�سوم

 - 153,484الم�ضتحق اإلى بنوك وموؤ�ض�ضات مالية اأخرى

3,976 4,833ذمم دائنة وخ�ضوم اأخرى

49,896 2222,000�ضندات

53,872 30,317مجموع الخ�سوم

حقوق الملكية

53,130 2353,130راأ�س المال

7,902 247,902عالوة اإ�ضدار اأ�ضهم

13,005 2513,446احتياطي قانوني

12,951 2513,392احتياطي اختياري

)16,342()16,342(26اأ�ضهم خزينة

7,973 7,973احتياطي اأ�ضهم خزينة

3,522 275,333بنود اأخرى لحقوق الملكية

2,031 5,272اأرباح محتفظ بها

84,172 90,106حقوق الملكية الخا�سة بمالكي ال�سركة الأم

3,377 4,113الح�ض�س غير الم�ضيطرة

87,549 94,219مجموع حقوق الملكية

141,421 124,536مجموع الخ�سوم وحقوق الملكية

 

�سرار يو�سف الغانم

رئي�س مجل�س الإدارة والع�سو المنتدب

مناف عبدالعزيز الهاجري

الرئي�س التنفيذي

اإن الإي�ضاحات المبينة على ال�ضفحات من 22 اإلى 51 ت�ضكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان التدفقات النقدية املجمع

ال�شنة المنتهية فيال�شنة المنتهية في

31 دي�شمبر 312011 دي�شمبر 2012

األف د.كاألف د.ك

اأن�سطة الت�سغيل

)230(4,217ربح / )خ�سارة( ال�سنة

تعديـالت لـ:

221128ا�ضتهالك 

)3,555()2,781(ربح من ا�ضترداد / بيع ا�ضتثمارات متاحة للبيع

17-خ�ضارة من ت�ضفية �ضركات تابعة

1,0231,265هبوط قيمة ا�ضتثمارات متاحة للبيع

)143(-رد مخ�ض�س هبوط قيمة عقارات ا�ضتثمارية

)2()51(رد مخ�ض�س خ�ضائر ائتمان

)164(-ربح تحويل عملة اأجنبية ل�ضندات

1,621936تكاليف تمويل

)187()386(اإيرادات توزيعات اأرباح

)1,271()1,282(اإيرادات فوائد

2,582)3,206(

التغيرات في ا�ضول وخ�ضوم الت�ضغيل :

2,83010,234ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

2,835)684(ذمم مدينة واأ�ضول اأخرى

)878(845تمويل ق�ضير الأجل

4,0451,011قرو�س للعمالء

)1,013(1,377ذمم دائنة وخ�ضوم اأخرى

10,9958,983�سافي النقد الناتج من اأن�سطة الت�سغيل

اأن�سطة الإ�ستثمار

)4,003(3,946ودائع لأجل ت�ضتحق بعد ثالثة ا�ضهر

)96()188(�ضراء ممتلكات ومعدات 

11,63610,732المح�ضل من ا�ضترداد / بيع ا�ضتثمارات متاحة للبيع

)10,680()11,358(�ضراء ا�ضتثمارات متاحة للبيع

)2,712()5,109(�ضراء عقارات ا�ضتثمارية

 -274المح�ضل من بيع عقارات ا�ضتثمارية 

39 -المح�ضل من ت�ضفية �ضركات تابعة

386187ايرادات توزيعات اأرباح م�ضتلمة

1,4311,182ايرادات فوائد م�ضتلمة

)5,351(1,018�سافي النقد الناتج من / )الم�ستخدم في( اأن�سطة الإ�ستثمار

اإن الإي�ضاحات المبينة على ال�ضفحات من 22 اإلى 51 ت�ضكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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تابع / بيان التدفقات النقدية املجمع

ال�شنة المنتهية فيال�شنة المنتهية في

31 دي�شمبر 312011 دي�شمبر 2012

األف د.كاألف د.كاإي�شاحات

اأن�سطة التمويل

)4,491()91(توزيعات اأرباح مدفوعة

)5,500(-�ضافي الم�ضدد من قرو�س ق�ضيرة الأجل

22,000)27,896()الم�ضدد( / الناتج من اإ�ضدار �ضندات

)936()1,807(تكاليف تمويل مدفوعة

5492,255الم�ضاهمة في راأ�س المال من قبل الح�ض�س غير الم�ضيطرة

 -)42(توزيعات ارباح مدفوعة للح�ض�س غير الم�ضيطرة 

13,328)29,287(�سافي النقد )الم�ستخدم في( / الناتج من اأن�سطة التمويل

)30(83تعديالت عملة اأجنبية

16,930)17,191()النق�س( / الزيادة في النقد و�سبه النقد

18,8541,924النقد و�ضبه النقد في بداية ال�ضنة

151,66318,854النقد و�سبه النقد في نهاية ال�سنة

معامالت غير نقدية

214,1782,343اإ�ضتثمارات متاحة للبيع

)2,343()4,178(�ضراء عقارات اإ�ضتثمارية

اإن الإي�ضاحات المبينة على ال�ضفحات من 22 اإلى 51 ت�ضكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة

1. التاأ�شي�س والأن�شطة

اإن �ضركة املركز املايل الكويتي �س.م.ك. )مقفلة(، )“ال�ضركة الأم”(، تاأ�ض�ضت عام 1974 وفقًا لأحكام قانون ال�ضركات التجارية يف دولة الكويت. لقد اأدرجت 

اأ�ضهم ال�ضركة الأم يف �ضوق الكويت لالأوراق املالية وهي تخ�ضع لتوجيهات بنك الكويت املركزي وهيئة اأ�ضواق املال الكويتية.

الأن�ضطة الرئي�ضية لل�ضركة الأم وال�ضركات التابعة لها )املجموعة( هي اإدارة ال�ضتثمار، ومتويل ال�ضركات، وخدمات ال�ضت�ضارات املالية وال�ضتثمارية، واإدارة 

ال�ضناديق ال�ضتثمارية اخلا�ضة وامل�ضرتكة واإدارة ال�ضناديق العقارية، وا�ضتثمارات عقاريه، وتعامالت ال�ضوق النقدي، وترجمة العمالت الأجنبية.

�ضدر بتاريخ 29 نوفمرب 2012 املر�ضوم بقانون رقم )25( ل�سنة 2012 باإ�ضدار قانون ال�ضركات والذي ن�س على تنفيذه والعمل به من تاريخ ن�ضره يف اجلريدة 

اأو�ضاعها طبقا لأحكامه خالل �ضتة ا�ضهر من تاريخ �ضريانه ووفقا ملا حتدده الالئحة  اأن توفق  الر�ضمية. وعلى ال�ضركات القائمة وقت العمل بهذا القانون 

التنفيذية.

اإن عنوان مكتب ال�ضركة الأم امل�ضجل هو �س.ب. 23444، ال�ضفاة 13095 -  دولة الكويت.

متت املوافقة على اإ�ضدار هذه البيانات املالية املجمعة للمجموعة لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2012 من قبل اع�ضاء جمل�س اإدارة ال�ضركة الأم بتاريخ 17 

فرباير 2013 وتخ�ضع ملوافقة اجلمعية العمومية للم�ضاهمني.

2. اأ�شا�س العداد

مت اعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة على اأ�ضا�س مبداأ التكلفة التاريخية با�ضتثناء الأ�ضول املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والأ�ضول 

املالية املتاحة للبيع وم�ضتقات الأدوات املالية والتي مت قيا�ضها بالقيمة العادلة.

مت عر�س البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي )“د.ك.”( وهو العملة الأ�ضا�ضية والعر�س لل�ضركة الأم مقربا لأقرب الف.

3. بيان اللتزام

مت اعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�ضادرة عن جمل�س معايري املحا�ضبة الدولية وكذلك وفق املتطلبات ال�ضادرة 

بالقرار الوزاري رقم 18 ل�سنة 1990 واملعدلة من قبل حكومة دولة الكويت مبا يتعلق مبو�ض�ضات اخلدمات املالية ح�ضب متطلبات بنك الكويت املركزي. 

اإن هذه التعليمات تتطلب تطبيق كافة املعايري الدولية للتقارير املالية باإ�ضتثناء متطلبات معيار املحا�ضبة الدويل 39 حول املخ�ض�س املجمع لهبوط القيمة 

والتي حلت حملها متطلبات بنك الكويت املركزي حول احلد الأدنى للمخ�ض�س العام كما هو مو�ضح بال�ضيا�ضة املح�ضابية املتعلقة بهبوط قيمة الأ�ضول املالية.

4. التغريات يف ال�شيا�شات املحا�شبية 

مت تبني �ضيا�ضات حما�ضبية متماثلة لعداد البيانات املالية املجمعة مع تلك ال�ضيا�ضات املطبقة خالل ال�ضنة ال�ضابقة با�ضتثناء ما يلي:

4.1  تبني املعايري اجلديدة واملعدلة من قبل املجموعة

ل يوجد اية معايري دولية للتقارير املالية او تف�ضريات �ضادرة عن جلنة تف�ضريات املعايري الدولية للتقارير املالية تكون �ضارية املفعول خالل الفرتة الأوىل التي 

تبداأ يف او بعد 1 يناير 2012 ومن املتوقع ان يكون لها اأثر جوهري على املجموعة.

4.2   املعايري امل�شدرة من جمل�س املعايري الدولية غري املفعلة بعد

بتاريخ امل�ضادقة على هذه البيانات املالية املجمعة ،  مت ا�ضدار بع�س املعايري اجلديدة  والتعديالت والتف�ضريات ملعايري موجوده من قبل جمل�س املعايري الدولية 

ولكن مل يتم تفعيلها بعد ومل يتم تطبيقها مبكرا من قبل املجموعة.

التعديالت. ان  تاريخ تفعيل  تبداأ بعد  التي  الأوىل  الفرتة  للمجموعة خالل  ال�ضيا�ضات املحا�ضبية  املنا�ضبة �ضمن  التعديالت  يتم تبني كافة  اأن  تتوقع الدارة 

املعايري  بع�س  اأي�ضا  هناك  اأدناه.  مبينة  للمجموعة  املالية  بالبيانات  ارتباط  لها  يكون  اأن  املتوقع  والتف�ضريات  والتعديالت  اجلديدة  املعايري  املعلومات حول 

والتف�ضريات التي �ضدرت ولكن لي�س من املتوقع اأن يكون لها تاأثري مادي على البيانات املالية للمجموعة.
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يفعل لل�سنوات المالية التي تبداأ فيالمعيار اأو التف�سير

1 يوليو 2012معيار المحا�ضبة الدولي رقم )1(: عر�س البيانات المالية – تعديل

معيار المحا�ضبة الدولي رقم IAS 27(  27( : البيانات المالية المجمعة والمنف�ضلة 

IAS 27( 27( البيانات المالية المنف�ضلة رقم  الدولي  المحا�ضبة  معيار  لي�ضبح  1 يناير 2013– معدل 

1 يناير 2015المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(: الأدوات المالية – الت�ضنيف والقيا�س 
1 يناير 2013المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )10(: البيانات المالية المجمعة 

1 يناير 2013المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )12(: الإف�ضاح عن الح�ض�س في المن�ضاآت الأخرى 
1 يناير 2013المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )13(: قيا�س القيمة العادلة

1 يناير 2014معيار المحا�ضبة الدولي رقم )32(: الأدوات المالية : العر�س - تعديالت
1 يناير 2013المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )7(: الأدوات المالية : الف�ضاحات- تعديالت 

1 يناير 2013التح�ضينات ال�ضنوية 2009 – 2011

- معيار املحا�شبة الدويل رقم)1(: عر�س البيانات املالية

يتطلب التعديل على معيار املحا�ضبة الدويل رقم )1( من ال�ضركات اأن تقوم بتجميع مكونات اليرادات ال�ضاملة الأخرى املدرجة �ضمن بيان الدخل ال�ضامل 

املجمع بناء على املعطيات التالية:

   اأ( من املحتمل اأن يتم حتويلها اىل بيان الدخل املجمع يف الفرتات الالآحقة، و

   ب( لي�س من املحتمل اأن يتم حتويلها اىل بيان الدخل املجمع لحقا. 

�ضتقوم املجموعة بتغيري العر�س احلايل لبيان الدخل ال�ضامل املجمع عند تفعيل هذا التعديل.

- معيار املحا�شبة الدويل رقم IAS 27(  27( البيانات املالية املجمعة واملنف�شلة – مت تعديل املعيار اىل - البيانات املالية املنف�شلة

بناء على نتائج تلك التعديالت �ضيتعامل معيار املحا�ضبة الدويل رقم )27( مع البيانات املالية املنف�ضلة. 

- املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9(: الأدوات املالية – الت�شنيف والقيا�س

ينوي جمل�س معايري املحا�ضبة الدولية IASB ا�ضتبدال كامل معيار املحا�ضبة الدويل )IAS( رقم 39: الأدوات املالية – التحقق والقيا�س مبعيار بديل IFRS رقم 

)9( والذي يتم ا�ضداره على مراحل.  حتى تاريخه، مت ا�ضدار الف�ضول املتعلقة بالتحقق والت�ضنيف والقيا�س وال�ضتبعاد املتعلقة بالأ�ضول واخل�ضوم املالية 

ومت تفعيل تطبيق تلك الف�ضول لل�ضنوات املالية التي تبداأ يف 1 يناير 2015.  ول تزال الف�ضول الأخرى املتعلقة بطرق انخفا�س القيمة وحما�ضبة التحوط قيد 

التطوير. اإ�ضافة اىل ذلك ، يف نوفمرب 2011 ، قررت جلنة معايري املحا�ضبة الدولية موؤقتا النظر يف اإجراء تعديالت حمددة على منوذج ت�ضنيف الأ�ضول 

املالية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 وذلك ملعاجلة ق�ضايا التطبيق.

بالرغم من ال�ضماح بتطبيق هذا املعيار ب�ضكل مبكر ، اإل اأن اللجنة الفنية املنبثقة عن وزارة التجارة وال�ضناعة يف دولة الكويت قررت يف 30 دي�ضمرب 2009 

، تاأجيل التطبيق املبكر لهذا املعيار حتى ا�ضعار اآخر .

مل تقم الإدارة بتقييم التاأثري املحتمل من هذه التعديالت على البيانات املالية للمجموعة. لكن ، ل تتوقع الإدارة تطبيق التعديالت حتى يتم ن�ضر جميع ف�ضول 

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم IFRS 9( 9( وبالتايل ي�ضتطيعون عمل تقييم �ضامل لتاأثري التغريات.

- املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )10(: البيانات املالية املجمعة

 )SIC 12( 12 البيانات املالية املجمعة واملنف�ضلة وجلنة تف�ضريات املعايري )ي�ضتبدل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )10( معيار املحا�ضبة الدويل رقم )27

جتميع البيانات املالية للمن�ضات ذات الأغرا�س اخلا�ضة. حيث يعدل التعريف اخلا�س مبيزة ال�ضيطرة كذلك اجراءات تو�ضيحية ملعرفة احل�ض�س يف ال�ضركة 

التابعة. اإن هذه املتطلبات اجلديدة لها القدرة على التاأثري على اي من �ضركات املجموعة امل�ضتثمر فيها تعترب �ضركات تابعة وبالتايل تغيري نطاق التجميع لكن 

مت البقاء على اجراءات التجميع واملحا�ضبة على ما هي مبا يف ذلك احل�ض�س غري امل�ضيطرة والتغري يف ن�ضبة ال�ضيطرة.اإن حتليل الإدارة املوؤقت هو ان املعيار 

الدويل للتقارير املالية رقم 10 لن يغري ت�ضنيف )ك�ضركات تابعة او غريها( اي من �ضركات املجموعة احلالية امل�ضتثمر فيها كما يف 31 دي�ضمرب 2012.

- املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )12(: الف�شاح عن احل�ش�س يف املن�شات الأخرى

يقوم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )12( بدمج وتن�ضيق متطلبات الف�ضاح لأنواع خمتلفة من ال�ضتثمارات التي تت�ضمن ال�ضركات التابعة ، والرتتيبات 

امل�ضرتكة ، وال�ضركات الزميلة و املن�ضات املنتظمة غري املجمعة. كما ويقدم متطلبات اإف�ضاح جديدة حول املخاطر التي تتعر�س لها املن�ضاأة من م�ضاركتها مع 

املن�ضات املنتظمة.
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4. تابع/ التغريات يف ال�شيا�شات املحا�شبية 

- املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )13(: قيا�س القيمة العادلة

قام هذا املعيار بتو�ضيح تعريف القيمة العادلة حيث يتم من خالله بيان وتو�ضيح اف�ضاحات مقايي�س القيمة العادلة. ل يوؤثر هذا املعيار على اأي بنود مطلوب 

تقييمها بالقيمة العادلة. يتم تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 13 ب�ضورة م�ضتقبلية للفرتات ال�ضنوية التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2013. تقوم الإدارة 

حاليا مبراجعة طرق تقييمها لتتفق مع املتطلبات اجلديدة كما يتعني عليها ا�ضتكمال تقييمها لتاأثري هذه املتطلبات على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

- ت�شوية ال�شول واخل�شوم املالية )التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم 32(

تقوم التعديالت على معيار املحا�ضبة الدويل رقم 32 با�ضافة توجيهات تطبيقية ملعاجلة التناق�ضات يف تطبيق معايري معيار املحا�ضبة الدويل رقم 32 لت�سوية 

ال�ضول واخل�ضوم املالية يف املجالني التاليني: 

• معنى “لديها حاليا حق قانوين ملزم للت�ضوية”  

• ان بع�س اجمايل انظمة الت�ضوية قد تعترب معادلة ل�ضايف الت�ضوية.   

يتم تفعيل التعديالت للفرتات ال�ضنوية التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2014 و�ضيطلب تطبيقها باأثر رجعي. ل تتوقع الدارة تاأثريا جوهريا على البيانات املالية 

املجمعة للمجموعة من هذه التعديالت. 

- الف�شاحات – ت�شوية ال�شول واخل�شوم املالية )التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 7(

“الدوات املالية: الف�ضاحات” تتعلق باجمايل و�ضايف مبالغ الدوات املالية   7 مت ا�ضافة اف�ضاحات نوعية وكمية اىل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

امل�ضجلة والتي مت )اأ( ت�ضويتها يف بيان املركز املايل )ب( تخ�ضع لرتتيبات مقا�ضة رئي�ضية ملزمة واتفاقيات مماثلة، حتى لو مل يتم ت�ضويتها يف بيان املركز 

ان  ال�ضنوية. كما  الفرتات  2013 والفرتات املرحلية �ضمن تلك  يناير   1 بعد  او  تبداأ يف  التي  ال�ضنوية  املالية  التقارير  التعديالت لفرتات  يتم تفعيل  املايل. 

الف�ضاحات املطلوبة يجب توفريها باأثر رجعي. ل تتوقع الدارة تاأثريا جوهريا على البيانات املالية املجمعة للمجموعة من هذه التعديالت. 

- التح�شينات ال�شنوية 2009-2011 )التح�شينات ال�شنوية(

يلي  فيما  املالية.  للتقارير  الدولية  املعايري  من  على عدد  تعديالت طفيفة  بادخال عدة  ال�ضنوية(  )التح�ضينات   2011-2009 ال�ضنوية  التح�ضينات  قامت   

ملخ�س للتعديالت املرتبطة باملجموعة: 

تو�شيح املتطلبات اخلا�شة ببيان املركز املايل الفتتاحي: 

• يو�ضح بان التاريخ املنا�ضب لبيان املركز املايل الفتتاحي هو بداية الفرتة ال�ضابقة )الي�ضاحات املتعلقة بها مل يعد مطلوب عر�ضها(  

 • يتناول متطلبات املقارنة اخلا�ضة ببيان املركز املايل الفتتاحي عندما تقوم املن�ضاأة بتغيري ال�ضيا�ضات املحا�ضبية او تقوم باجراء تعديالت او اعادة 

ت�ضنيفات ا�ضتعادية وفقا ملعيار املحا�ضبة الدويل رقم 8.  

تو�شيح املتطلبات اخلا�شة مبعلومات املقارنة املقدمة غري احلد الدنى للمتطلبات: 

• يو�ضح بان اي معلومات بيانات مالية ا�ضافية ل حتتاج اىل عر�س على �ضكل جمموعة كاملة من البيانات املالية للفرتات غري احلد الدنى للمتطلبات  

 • يتطلب بان اي معلومات ا�ضافية معرو�ضة يجب عر�ضها وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية كما يجب على املن�ضاأة عر�س معلومات املقارنة يف 

الي�ضاحات ذات ال�ضلة لتلك املعلومات ال�ضافية. 

الأثر ال�شريبي للتوزيعات على حاملي ادوات حقوق امللكية: 

 • يعالج ت�ضارب مدرك بني معيار املحا�ضبة الدويل رقم 12 “�ضرائب الدخل” )IAS 12( ومعيار املحا�ضبة الدويل رقم 32 “الدوات املالية: العر�س” 

)IAS 32( يف ما يخ�س ت�ضجيل نتائج �ضريبة الدخل املتعلقة بالتوزيعات على حاملي ادوات حقوق امللكية وتكاليف املعامالت ملعاملة حقوق امللكية

 • يو�ضح بان الغر�س من معيار املحا�ضبة الدويل رقم 32 هو اتباع املتطلبات الواردة يف معيار املحا�ضبة الدويل رقم 12 واخلا�ضة باحت�ضاب �ضريبة 

الدخل املتعلقة بالتوزيعات على حاملي ادوات حقوق امللكية وتكاليف املعامالت ملعاملة حقوق امللكية. 
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  معلومات القطاعات اخلا�شة مبجموع ال�شول واخل�شوم: 

يف التقارير املالية مطلوب الف�ضاح عنه فقط اذا: )1( مت تقدمي قيا�س ملجموع  عنه  معلن  خا�س  لقطاع  واخل�ضوم  ال�ضول  جمموع  بان  • تو�ضح 
ال�ضول او اخل�ضوم )او كليهما( ب�ضكل منتظم اىل رئي�س �ضناع القرارات الت�ضغيلية؛ )2( كان هناك تغيري جوهري من تلك القيا�ضات املف�ضح عنها 

يف البيانات املالية ال�ضنوية املا�ضية لذلك القطاع. 

ان التح�ضينات ال�ضنوية املذكورة اعاله يتم تفعيلها للفرتات ال�ضنوية التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2013. ل تتوقع الدارة تاأثريا جوهريا على البيانات املالية 

املجمعة للمجموعة من هذه التعديالت.  

5. ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة

اإن ال�ضيا�ضات املح�ضابية الهامة امل�ضتخدمة يف اإعداد البيانات املالية املجمعة هي كما يلي :

5.1  اأ�ش�س التجميع

مت جتميع البيانات املالية لل�ضركة الأم وال�ضركات التابعة لها �ضمن البيانات املالية للمجموعة )اإنظر اإي�ضاح 7( متثل ال�ضركات التابعة كل املن�ضاآت التي ت�ضيطر 

عليها املجموعة من النواحي املالية والت�ضغيلية . حت�ضل املجموعة على حق ال�ضيطرة من خالل �ضيطرتها على ما يزيد من ن�ضف حقوق الت�ضويت. يتم اعداد 

البيانات املالية لل�ضركات التابعة للفرتات التي تكون عادة ل تزيد عن ثالثة اأ�ضهر من تلك البيانات اخلا�ضة بال�ضركة الأم، وبا�ضتخدام �ضيا�ضات حما�ضبية 

مماثلة.  يتم عمل التعديالت الالآزمة عندما يكون تاأثري املعاملة جوهري اأو اأن يكون احلدث خالل الفرتة بني تاريخ بيانات ال�ضركة التابعة وتاريخ بيانات 

ال�ضركة الأم.

لغر�س التجميع، مت حذف كافة املعامالت والأر�ضدة بني �ضركات املجموعة، مبا يف ذلك الأرباح واخل�ضائر غري املحققة من املعامالت بني �ضركات املجموعة.  

وحيث اأن اخل�ضائر غري املحققة نتيجة معامالت بيع الأ�ضول بني �ضركات املجموعة قد مت عك�ضها لأغرا�س التجميع، ال اأن تلك الأ�ضول مت اختبارها لتحديد 

اأي هبوط يف قيمتها وذلك بالن�ضبة للمجموعة ككل.  مت تعديل املبالغ املدرجة يف البيانات املالية لل�ضركات التابعة، اأينما وجدت، للتاأكد من توحيد ال�ضيا�ضات 

املحا�ضبية املطبقة للمجموعة.

مت ت�ضجيل الأرباح اأو اخل�ضائر واليرادات ال�ضاملة الأخرى اخلا�ضة بال�ضركات التابعة اأو ال�ضركات التي مت ا�ضتبعادها خالل ال�ضنة، من تاريخ احليازة اىل 

تاريخ ال�ضتبعاد ، كما هو مطبق.

ان احل�ض�س غري امل�ضيطرة املدرجة كجزء من حقوق امللكية، ميثل اجلزء من اأرباح اأو خ�ضائر و�ضايف اأ�ضول ال�ضركة التابعة التي ل متتلكها املجموعة.  تقوم 

اأو اخل�ضائر ال�ضاملة لل�ضركات التابعة بني مالكي ال�ضركة الأم واحل�ض�س غري امل�ضيطرة وفق ح�ض�س ملكية كل منهم يف تلك  املجموعة بف�ضل اليرادات 

ال�ضركات.

عند بيع ح�ضة غري م�ضيطرة يف ال�ضركات التابعة، فان الفرق بني �ضعر البيع و�ضايف قيمة ال�ضول بال�ضافة اىل فرق الرتجمة الرتاكمي وال�ضهرة ي�ضجل يف 

بيان الدخل املجمع.  

ا�ضا�س  يتم حما�ضبته على  التابعة  ال�ضركات  ال�ضيطرة على  املجموعة حلق  ينتج عنها خ�ضارة  ل  والتي  التابعة  وال�ضركات  املجموعة  ملكية  تغري ح�ض�س  اإن 

تعامالت �ضمن حقوق امللكية. اإن املبالغ املدرجة حلقوق املجموعة وحقوق احل�ض�س غري امل�ضيطرة يتم تعديلها لتعك�س التغريات يف حقوق امللكية يف ال�ضركات 

وحقوق احل�ض�س غري امل�ضيطرة يتم تعديلها لتعك�س التغريات يف حقوق امللكية يف ال�ضركات التابعة. اي فرق بني املبلغ التي مت تعديل احل�ض�س غري امل�ضيطرة 

بوا�ضطته والقيمة العادلة للمبلغ الإجمايل او امل�ضتلم ي�ضجل مبا�ضرة �ضمن حقوق امللكية واخلا�ضة مبالكي ال�ضركة الأم.

5.2  اليرادات

يتم ت�ضجيل اليرادات اىل احلد الذي يكون فيه امكانية احل�ضول على املنفعة القت�ضادية للمجموعة حمتملة وميكن قيا�ضها ب�ضكل يعتمد عليه وبغ�س النظر 

عما اذا مت حت�ضيل املقابل اأم ل.

تن�ضاأ اليرادات من تقدمي اخلدمات ويتم قيا�ضها عن طريق القيمة العادلة للمبالغ امل�ضتلمة اأو املزمع ا�ضتالمها.

قامت املجموعة بتطبيق بنود حتقق الإيرادات التالية ب�ضكل منف�ضل لكل بند معرف لبنود الإيرادات.
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5.2  تابع/ اليرادات

5.2.1 تقدمي اخلدمات

تق�ضيم  وميكن  لزبائنها.   و�ضاطة  وخدمات  اأمانة  وح�ضابات  بنكية  وا�ضتثمارات  اأ�ضول،  عدة  ادارة  من  والأتعاب  العمولة  ايرادات  بتح�ضيل  املجموعة  تقوم 

ايرادات الأتعاب على ح�ضب الفئتني التاليتني:

ايرادات اأتعاب ناجتة عن خدمات مت تقدميها خالل فرتة معينة

يتم ت�ضجيل ايرادات اأتعاب اخلدمات التي يتم تقدميها خالل فرتة معينة با�ضتخدام مبداأ ال�ضتحقاق خالل تلك الفرتة.  تت�ضمن تلك الأتعاب ايرادات العمولة 

وادارة الأ�ضول وح�ضابات الأمانة واأتعاب ادارة اأخرى.

ايرادات اأتعاب خدمات مت تقدميها �شمن معامالت خدمية

ايرادات اخلدمات الناجتة عن تقدمي خدمات ا�ضت�ضارية حمددة مثل خدمات الو�ضاطة ومعامالت ايداعات راأ�س املال والديون نيابة عن الآخرين اأو الناجتة 

من مناق�ضة اأو امل�ضاركة يف مناق�ضة معاملة نيابة عن اأطراف خارجيني، يتم ت�ضجيلها عند النتهاء من تقدمي اخلدمة.

5.2.2 ايرادات الفوائد 

يتم ت�ضجيل ايرادات الفوائد عند ا�ضتحقاقها وبا�ضتخدام معدل �ضعر الفائدة الفعلي.

5.2.3 ايرادات توزيعات الأرباح

ايرادات توزيعات الأرباح يتم ت�ضجيلها عندما يثبت حق ا�ضتالم دفعات تلك الأرباح.

ايرادات ايجار  5.2.4

يتم احت�ضاب ايرادات ايجار الناجتة عن العقارات الإ�ضتثمارية بطريقة الق�ضط الثابت على مدة الإيجار.

5.3 امل�شاريف الت�شغيلية

يتم ت�ضجيل امل�ضاريف الت�ضغيلية �ضمن بيان الدخل املجمع عند ا�ضتخدام اخلدمات املقدمة اأو عند حدوثها.  

5.4 تكاليف القرتا�س

يتم ر�ضملة تكاليف القرتا�س اخلا�ضة ب�ضراء اأو بناء اأو انتاج اأ�ضل معني وذلك خالل الفرتة الالآزمة لالنتهاء من حت�ضري هذا الأ�ضل للغر�س املراد منه اأو 

لغر�س البيع.  ويتم حتميل تكاليف القرتا�س الأخرى كم�ضاريف للفرتة التي حدثت فيها ويتم ادراجها كتكاليف متويل.

5.5 ال�شرائب 

 )KFAS( 5.5.1 موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي

حتت�ضب ح�ضة موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي بن�ضبة %1 من ربح املجموعة اخلا�ضع لل�ضريبة وفقا لعملية الحت�ضاب املعدلة بناء على قرار اع�ضاء جمل�س 

املوؤ�ض�ضة والذي ين�س على ان اليرادات من ال�ضركات الزميلة والتابعة، مكافاآت اع�ضاء جمل�س الدارة والتحويل اىل الحتياطي القانوين يجب ا�ضتثناوؤها من 

ربح ال�ضنة عند حتديد احل�ضة. 

)NLST( 5.5.2 �شريبة دعم العمالة الوطنية

حتت�ضب �ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقا للقانون رقم 19 ل�سنة 2000 وقرار وزير املالية رقم 24 ل�سنة 2006 بن�ضبة %2.5 من ربح املجموعة اخلا�ضع 

لل�ضريبة بعد خ�ضم اتعاب اع�ضاء جمل�س الدارة لل�ضنة. وطبقا للقانون، فان اليرادات من ال�ضركات الزميلة والتابعة وتوزيعات الرباح النقدية من ال�ضركات 

املدرجة اخلا�ضعة ل�ضريبة دعم العمالة الوطنية يجب خ�ضمها من ربح ال�ضنة. 

5.5.3 الزكاة 

حتت�ضب ح�ضة الزكاة بن�ضبة %1 من ربح املجموعة وفقا لقرار وزارة املالية رقم 2007/58 ال�ضاري املفعول اعتبارا من 10 دي�ضمرب 2007. 
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5.5.4 ال�شريبة على ال�شركات التابعة الجنبية    

حتت�ضب ال�ضريبة على ال�ضركات التابعة الجنبية على ا�ضا�س ا�ضعار ال�ضرائب املطبقة واملقررة طبقا للقوانني ال�ضائدة ولوائح وتعليمات الدول التي تعمل فيها 

تلك ال�ضركات التابعة. 

5.6 التقارير القطاعية

املجموعة  خدمات  خطوط  بتتبع  الدارة  تقوم  الت�ضغيلية،  القطاعات  تلك  تعريف  ولغر�س  بنكية.  وا�ضتثمارات  الأ�ضول  اإدارة  ت�ضغيليني:  قطاعني  للمجموعة 

واملتمثلة يف خدماتها الهامة. يتم ادارة تلك القطاعات الت�ضغيلية ب�ضكل منف�ضل حيث اأن احتياجات وطرق ادارة كل قطاع تكون خمتلفة.  يتم معاجلة كافة 

املعامالت البينية بني القطاعات باأ�ضعار جتارية بحته.

ولأغرا�س الدارة، ت�ضتخدم املجموعة نف�س �ضيا�ضات املقايي�س امل�ضتخدمة �ضمن البيانات املالية.  بال�ضافة اىل ذلك، فان الأ�ضول اأو اخل�ضوم غري املخ�ض�ضة 

لقطاع ت�ضغيلي معني، ل يتم توزيعها للقطاع.

5.7 دمج الأعمال

تقوم املجموعة بتطبيق طريقة ال�ضراء يف حما�ضبة دمج الأعمال. يتم احت�ضاب املقابل املحول من قبل املجموعة لغر�س احل�ضول على ميزة ال�ضيطرة على 

ال�ضركة التابعة،  مبجموع القيم العادلة لالأ�ضول املحولة واللتزامات القائمة وحقوق امللكية امل�ضدرة للمجموعة كما يف تاريخ ال�ضراء. والتي ت�ضمل كذلك، 

القيم العادلة لأي اأ�ضل اأو خ�ضم قد ينتج عن ترتيبات طارئة اأو حمتملة. يتم ت�ضجيل تكاليف ال�ضراء كم�ضاريف عند حدوثها.  ويف جميع معامالت دمج 

الأعمال، يقوم امل�ضرتي بت�ضجيل ح�ضة الأطراف غري امل�ضيطرة اما بالقيمة العادلة اأو بن�ضيبه من ح�ضته يف �ضايف الأ�ضول املعرفة لل�ضركة امل�ضرتاه.

ويف حالة ما اذا متت معاملة دمج الأعمال على مراحل، يتم اعادة قيا�س القيمة العادلة للح�ض�س التي مت �ضراوؤها يف ال�ضابق بقيمتها العادلة كما يف تاريخ 

التملك وذلك من خالل بيان الدخل املجمع.

تقوم املجموعة بت�ضجيل الأ�ضول املعرفة امل�ضرتاه واخل�ضوم القائمة التي مت احل�ضول عليها نتيجة دمج الأعمال بغ�س النظر عما اذا كانت تلك البنود قد مت 

ت�ضجيلها �ضمن البيانات املالية لل�ضركة التي مت �ضراوؤها اأم ل، قبل تاريخ ال�ضراء. ويتم عادة قيا�س الأ�ضول امل�ضرتاه واخل�ضوم املنقولة وب�ضكل عام، بالقيمة 

العادلة بتاريخ ال�ضراء.

عند قيام املجموعة ب�ضراء ن�ضاط معني، تقوم الدارة بتقدير مالئمة ت�ضنيفات وتوجيهات الأ�ضول املالية املنقولة واللتزامات القائمة وفقا للبنود التعاقدية 

والظروف القت�ضادية والظروف القائمة بتاريخ ال�ضراء.  يت�ضمن ذلك ف�ضل م�ضتقات الأدوات املالية املوجودة �ضمن العقود املربمة من قبل ال�ضركة امل�ضرتاه.

يتم احت�ضاب قيمة ال�ضهرة بعد ت�ضجيل قيمة الأ�ضول التي مت تعريفها وب�ضكل منف�ضل.  ويتم احت�ضابها على اأنها الزيادة ما بني: اأ( القيمة العادلة للمقابل 

املقدم، ب( القيمة امل�ضجلة للح�ض�س غري امل�ضيطرة يف �ضجالت ال�ضركة التي مت �ضراوؤها، وبني، ج( القيمة العادلة كما يف تاريخ ال�ضراء، لأي حقوق ملكية 

قائمة يف ال�ضركة امل�ضرتاه فوق القيمة العادلة بتاريخ ال�ضراء ل�ضايف الأ�ضول التي مت تعريفها. اذا كانت القيم العادلة لالأ�ضول املعرفة تزيد عن جمموع البنود 

اأعاله، يتم ت�ضجيل تلك الزيادة )التي تعترب ربح نتيجة املفا�ضلة( �ضمن بيان الدخل املجمع مبا�ضرة.   

5.8 العقارات الإ�شتثمارية

متثل العقارات الإ�ضتثمارية تلك العقارات املحتفظ بها لغر�س التاأجري و / او لغر�س الزيادة يف قيمتها ويتم قيا�ضها مبدئيا بالتكلفة مت�ضمنة تكاليف املعاملة 

املرتاكم  ال�ضتهالك  ناق�ضا  بالتكلفة  ال�ضتثمارية  العقارات  اإدراج  على  تن�س  والتي   ، التكلفة  باإ�ضتخدام منوذج  الإ�ضتثمارية  العقارات  يتم لحقا حما�ضبة 

وخ�ضائر هبوط القيمه ان وجدت. ت�ضتهلك املجموعه عقاراتها ال�ضتثمارية ما عدا الرا�ضي بطريقة الق�ضط الثابت على فرتة ال�ضتفادة املتوقعة منها على 45 

�ضنة للممتلكات املوجودة خارج الكويت. عند بيع عقار يتم اإلغاء تكلفته والإ�ضتهالك املرتاكم املتعلق به من احل�ضابات ويتم الإعرتاف مبا�ضرة باأي ارباح او 

خ�ضائر ناجتة عن بيع العقار �ضمن بيان الدخل املجمع.

تتم التحويالت اىل او من العقارات ال�ضتثمارية فقط عندما يكون هناك تغري يف ال�ضتخدام. بالن�ضبة للتحويل من العقار ال�ضتثماري اىل عقار ي�ضغله املالك، 

فان التكلفة املعتربة للمحا�ضبة الالحقة هي القيمة العادلة بتاريخ التغري يف ال�ضتخدام. فاذا ا�ضبح العقار الذي ي�ضغله املالك عقارا ا�ضتثماريا، عندها تقوم 

املجموعة باحت�ضاب هذا العقار وفقا لل�ضيا�ضة الظاهرة �ضمن بند املمتلكات والآلت واملعدات حتى تاريخ التغري يف ال�ضتخدام.
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5.9 املمتلكات واملعدات

التكاليف  ذلك  يف  مبا  الت�ضنيع  تكلفة  اأو  ال�ضراء  بتكلفة  مبدئيا  والديكورات(  وال�ضيارات  والأثاث  الرتكيبات  ذلك  يف  )مبا  واملعدات  املمتلكات  ت�ضجيل  يتم 

ال�ضافية الالآزمة جللب هذا الأ�ضل اىل املوقع واحلالة التي ميكن ا�ضتخدامه من قبل اإدارة املجموعة.

لحقا، يتم قيا�س ال�ضيارات واملعدات الأخرى با�ضتخدام منوذج التكلفة، وهو التكلفة ناق�ضا ال�ضتهالك وخ�ضائر الهبوط يف القيمة.  يتم ت�ضجيل ال�ضتهالك 

با�ضتخدام طريقة الق�ضط الثابت لتخفي�س القيمة بعد خ�ضم قيمة اخلردة لل�ضيارات واملعدات الأخرى. يتم مراجعة العمر النتاجي وطريقة ال�ضتهالك ب�ضكل 

اأن الطريقة امل�ضتخدمة وفرتة ال�ضتهالك متماثلة مع املنافع القت�ضادية الناجته من مكونات املمتلكات واملعدات.  يتم ا�ضتخدام الأعمار  دوري للتاأكد من 

النتاجية التالية:

3 - 5 �ضنواتمعدات مكتبية وبرجميات
3 - 4 �ضنواتمركبات

7 - 10 �ضنواتاثاث وجتهيزات
7 �ضنواتديكورات

2 - 3 �ضنواتاأتعاب ترخي�س

عند بيع الأ�ضل اأو ا�ضتبعاده، يتم حذف التكلفة وال�ضتهالك املرتاكم اخلا�س به من احل�ضابات واأية اأرباح اأو خ�ضائر ناجتة عن ال�ضتبعاد يتم ت�ضجيلها �ضمن 

بيان الدخل املجمع.

5.10 اختبار انخفا�س ال�شول غري املالية 

يتم العرتاف بالفرق ما بني القيمة املدرجة لالأ�ضل اأو الوحدة املنتجة للنقد والقيمة املمكن حتقيقها )وهي القيمة العادلة ناق�ضا تكاليف بيع قيمة الأ�ضل قيد 

ال�ضتخدام(، كخ�ضارة انخفا�س يف القيمة. ولغر�س تقدير قيمة الأ�ضل قيد ال�ضتخدام، تقوم الدارة بتقدير التدفقات النقدية امل�ضتقبلية املتوقعة من هذا 

الأ�ضل وكذلك تقدير �ضعر فائدة معقول لغر�س احت�ضاب القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية امل�ضتقبلية. علما باأن املعلومات امل�ضتخدمة لختبار انخفا�س 

القيمة تكون مرتبطة مبا�ضرة باآخر موازنة تقديرية معتمدة للمجموعة، والتي يتم تعديلها عند ال�ضرورة ل�ضتبعاد تاأثري اعادة الهيكلة وتطوير الأ�ضول.  كما 

يتم تقدير �ضعر اخل�ضم ب�ضكل منف�ضل ولكل وحدة منتجة للنقد على حدة وهو ميثل انعكا�س للمخاطر امل�ضاحبة لهذا الأ�ضل كما مت تقديرها من قبل الدارة.

يتم ا�ضتخدام مبلغ انخفا�س القيمة اأول لتخفي�س القيمة اجلارية لل�ضهرة املرتبطة بوحده املنتجه للنقد. ويتم توزيع ما تبقى من هذا النخفا�س على الأ�ضول 

الأخرى كل ح�ضب ن�ضبته. وبا�ضتثناء ال�ضهرة، يتم لحقا اعادة تقدير قيمة الأ�ضول التي مت تخفي�س قيمتها يف ال�ضابق كما يتم لحقا رد قيمة هذا النخفا�س 

حتى يعود هذا الأ�ضل اىل قيمته اجلارية.

5.11 الدوات املالية 

5.11.1  التحقق، القيا�س املبدئي وعدم التحقق 

يتم حتقق الأ�ضول واخل�ضوم املالية عندما ت�ضبح املجموعة طرفا يف الأحكام التعاقدية لالأداة املالية وتقا�س مبدئيا بالقيمة العادلة املعدلة بتكاليف املعامالت، 

با�ضتثناء تلك املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والتي تقا�س مبدئيا بالقيمة العادلة. 

يتم ا�ضتبعاد ا�ضل مايل )اأو جزء من ا�ضل مايل اأو جزء من جمموعة اأ�ضول مالية مماثلة اذا كان ذلك منا�ضبا( اما 

- عندما ينتهي احلق يف ا�ضتالم التدفقات النقدية من تلك ال�ضول املالية 

- اأو عندما تقوم املجموعة بالتنازل عن حقها با�ضتالم التدفقات النقدية من ال�ضل اأو عندما تتحمل ال�ضركة الإلتزام بدفع التدفقات بالكامل دون تاأخري 

مادي اىل طرف ثالث مبوجب ترتيب “القب�س والدفع” اأو

ان تقوم املجموعة بتحويل كافة خماطر ومزايا الأ�ضل اأو  )اأ(  

ان ل تقوم املجموعة بتحويل اأو الحتفاظ بكافة خماطر ومزايا الأ�ضل ولكن قامت بتحويل ال�ضيطرة على الأ�ضل . )ب(  

عندما تقوم املجموعة بالتنازل عن حقها يف ا�ضتالم التدفقات النقدية من ال�ضل او تكون قد دخلت يف ترتيب القب�س والدفع ومل تقم بتحويل او الحتفاظ 

جوهريا بكافة خماطر ومزايا ال�ضل او حتويل ال�ضيطرة على ال�ضل، عندها يتم حتقق ا�ضل جديد اىل مدى التزام املجموعة املتوا�ضل بذلك ال�ضل. 

ل يتم حتقق التزام مايل عندما يتم العفاء من الإلتزام املحدد او اإعفاوؤه او الغاوؤه او انتهاء �ضالحية ا�ضتحقاقه . عند ا�ضتبدال التزام مايل حايل باآخر من 

نف�س املقر�س ب�ضروط خمتلفة ب�ضكل كبري ، او بتعديل �ضروط الإلتزام املايل احلايل ب�ضكل جوهري ، يتم معاملة هذا التبديل او التعديل كعدم حتقق لاللتزام 

الأ�ضلي وحتقق لاللتزام اجلديد ، ويدرج الفرق يف القيمة الدفرتية ذات ال�ضلة يف بيان الدخل املجمع.
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5.11.2 الت�شنيف والقيا�س الالحق لالأ�شول املالية 

لغر�س القيا�س الالحق، فان ال�ضول املالية، غري تلك املحددة والنافذة كادوات حتوط، يتم ت�ضنيفها اىل الفئات التالية عند التحقق املبدئي: 

• قرو�س وذمم مدينة    

)FVTSI( اأ�ضول مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل •  

 .)AFS( اأ�ضول مالية متاحة للبيع •  

ان كافة ال�ضول املالية، غري تلك املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، تخ�ضع للمراجعة للتاأكد من عدم انخفا�س قيمتها على القل بتاريخ كل تقرير 

مايل وذلك لتحديد فيما اذا كان هناك اي دليل مو�ضوعي بان احد ال�ضول املالية او جمموعة ا�ضول مالية قد انخف�ضت قيمتها. يتم تطبيق معايري خمتلفة 

لتحديد انخفا�س القيمة لكل فئة من فئات ال�ضول املالية املبينة ادناه. 

اإن كافة الإيرادات وامل�ضاريف املتعلقة بالأ�ضول املالية امل�ضجلة يف بيان الدخل املجمع تظهر �ضمن تكاليف التمويل ، ايرادات التمويل اأو البنود املالية الأخرى 

، باإ�ضتثناء انخفا�س قيمة القرو�س والذمم املدينة والتي تظهر �ضمن امل�ضاريف الأخرى.

• القرو�س والذمم املدينة   
تعترب القرو�س والذمم املدينة اأ�ضول مالية غري م�ضتقة تت�ضمن دفعات حمددة غري مدرجة يف الأ�ضواق املالية الن�ضطة. بعد التحقق املبدئي، يتم قيا�س تلك 

الأ�ضول املالية با�ضتخدام طريقة التكلفة املطفاأة بناء على معدل الفائدة الفعلي، ناق�ضا اأي انخفا�س يف القيمة.  ويتم الغاء خ�ضم تلك الأر�ضدة عندما يكون 

هذا اخل�ضم غري مادي. 

يتم عادة مراجعة مدى انخفا�س قيمة الأر�ضدة اجلوهرية املدينة عندما يكونوا قد ا�ضتحقوا لفرتة اأو يكون هناك دلئل واقعية على اأن احدى اجلهات املدينة 

�ضوف تخفق يف الت�ضديد. بالن�ضبة للذمم املدينة التي ل ميكن اعتبارها منخف�ضة القيمة ب�ضكل فردي، يتم مراجعة انخفا�س قيمتها كمجموعة وذلك عن 

طريق ربطها بالقطاع الت�ضغيلي اخلا�س بها وباملنطقة وغريها من املخاطر املحيطة بها. عند ذلك ي�ضتند تقدير خ�ضارة انخفا�س القيمة على معدلت التخلف 

التاريخية الخرية للجهة املدينة لكل جمموعة حمددة. 

بال�ضافة اىل ذلك ووفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي، يتم اأخذ خم�ض�س عام كحد اأدنى على جميع الت�ضهيالت الئتمانية املطبقة )بعد خ�ضم فئات معينة 

من ال�ضمان( والتي مل يتم اأخذ خم�ض�س لها على وجه التحديد. 

تقوم املجموعة بت�ضنيف القرو�س والذمم املدينة اىل الفئات التالية: 

- القرو�س وال�شلف 

تتمثل القرو�س وال�ضلف يف ا�ضول مالية تنتجها املجموعة بتقدمي الموال مبا�ضرة اىل املقرت�س وهي ذات دفعات ثابتة او حمددة وغري مدرجة يف �ضوق ن�ضط. 

تتكون قرو�س و�ضلف املجموعة من قرو�س للعمالء ومتويل ق�ضري الأجل.

- ذمم مدينة وا�شول اأخرى

تظهر الذمم املدينة والأ�ضول الأخرى مببلغ الفاتورة الأ�ضلي ناق�ضا خم�ض�س اأي مبالغ غري قابلة للتح�ضيل. يتم تقدير الديون امل�ضكوك يف حت�ضيلها عندما 

ل يكون هناك احتمال التح�ضيل املبلغ بالكامل. يتم �ضطب الديون املعدومة عند حدوثها.

- النقد و�شبه النقد 

يتكون النقد و�ضبه النقد من نقد يف ال�ضندوق وار�ضدة لدى البنوك وودائع لأجل ميكن حتويلها ب�ضهولة اىل مبالغ معروفة من النقد خالل 90 يوم ول 

تخ�ضع ملخاطر هامة من التغريات يف القيمة بال�ضايف بعد امل�ضتحق اىل بنوك وموؤ�ض�ضات مالية اأخرى.

الدخل  بيان  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املالية  • ال�شول 
ان ت�ضنيف ال�ضتثمارات كا�ضول مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يعتمد على كيفية مراقبة الدارة لداء تلك ال�ضتثمارات. فعندما ل يتم 

ت�ضنيفها كا�ضتثمارات حمتفظ بها لغر�س املتاجرة لكن لها قيمة عادلة متاحة ميكن العتماد عليها والتغريات يف القيمة العادلة تدرج كجزء من بيان الدخل 

املجمع يف ح�ضابات الدارة، عندها يتم ت�ضنيفها كا�ضتثمارات حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل عند التحقق املبدئي. كما ان جميع الدوات املالية 

امل�ضتقة تندرج حتت هذه الفئة، با�ضتثناء تلك الدوات املحددة والنافذة كادوات حتوط والتي تطبق عليها متطلبات حما�ضبة التحوط )انظر اي�ضاح 5.11.4(. 

يتم قيا�س ال�ضول يف هذه الفئة بالقيمة العادلة والأرباح واخل�ضائر ت�ضجل يف بيان الدخل املجمع . كما ان القيم العادلة لال�ضول املالية يف هذه الفئة يتم 

حتديدها بالرجوع اىل معامالت ال�ضواق الن�ضطة او با�ضتخدام تقنيات تقييم عند عدم وجود �ضوق ن�ضط. 



املركز املايل الكويتي -�ش.م.ك )مقفلة( و�شركاته التابعة

30

5. تابع / ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة

5.11 تابع / الدوات املالية 

5.11.2 تابع / الت�شنيف والقيا�س الالحق لالأ�شول املالية 

للبيع   املتاحة  املالية  • ال�شول 
ان ال�ضول املالية املتاحة للبيع هي ا�ضول مالية غري م�ضتقة اما حمددة لهذه الفئة او غري موؤهلة لدراجها يف اي فئات اخرى لال�ضول املالية. 

ان ال�ضول املالية التي ل ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�ضكل يعتمد عليه يتم ادراجها بالتكلفة ناق�ضا خ�ضائر انخفا�س القيمة، ان وجدت. يتم ت�ضجيل تكاليف 

انخفا�س القيمة يف بيان الدخل املجمع. ان جميع ال�ضول املالية الخرى املتاحة للبيع يتم قيا�ضها بالقيمة العادلة. كما ان الرباح واخل�ضائر ت�ضجل يف اليرادات 

ال�ضاملة الخرى وتدرج �ضمن احتياطي القيمة العادلة يف حقوق امللكية، با�ضتثناء خ�ضائر انخفا�س القيمة، وفروقات حتويل العمالت الجنبية على ال�ضول 

النقدية  ت�ضجل يف بيان الدخل املجمع. عند ا�ضتبعاد ال�ضل او حتديده على انه قد انخف�ضت قيمته، فان الرباح او اخل�ضائر الرتاكمية امل�ضجلة يف اليرادات 

ال�ضاملة الخرى يتم اعادة ت�ضنيفها من احتياطي حقوق امللكية اىل بيان الدخل املجمع وتظهر كتعديل اعادة ت�ضنيف �ضمن اليرادات ال�ضاملة الخرى. 

تقوم املجموعة بتاريخ كل تقرير مايل بالتقييم فيما اذا كان هناك دليل مو�ضوعي على ان احد ال�ضول املالية املتاحة للبيع او جمموعة ا�ضول مالية متاحة للبيع 

قد انخف�ضت قيمتها. ففي حال ا�ضتثمارات ال�ضهم امل�ضنفة كا�ضول مالية متاحة للبيع، يت�ضمن الدليل املو�ضوعي انخفا�ضا جوهريا او متوا�ضال يف القيمة 

العادلة ل�ضتثمار ال�ضهم عن تكلفته. يتم تقييم “النخفا�س اجلوهري” مقابل التكلفة ال�ضلية لال�ضتثمار و “النخفا�س املتوا�ضل” مقابل الفرتة التي كانت 

فيها القيمة العادلة حتت تكلفتها ال�ضلية. وحيثما كان هناك دليل على انخفا�س القيمة، يتم حذف اخل�ضارة الرتاكمية من اليرادات ال�ضاملة الخرى ويتم 

ت�ضجيلها يف بيان الدخل املجمع. 

يتم ت�ضجيل رد خ�ضائر انخفا�س القيمة يف اليرادات ال�ضاملة الخرى، با�ضتثناء ال�ضول املالية التي هي عبارة عن اوراق دين ت�ضجل يف بيان الدخل املجمع 

فقط اذا كان بالمكان ربط الرد ب�ضكل مو�ضوعي بحدث ح�ضل بعد ت�ضجيل خ�ضارة انخفا�س القيمة.   

5.11.3 الت�شنيف والقيا�س الالحق للخ�شوم املالية 

تت�ضمن اخل�ضوم املالية للمجموعة م�ضتحق اىل بنوك وموؤ�ض�ضات مالية اأخرى وذمم دائنة وخ�ضوم اأخرى و�ضندات وادوات مالية م�ضتقة. 

يعتمد القيا�س الالحق للخ�ضوم املالية على ت�ضنيفها على النحو التايل: 

- اخل�شوم املالية بخالف تلك املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

تدرج هذه اخل�ضوم با�ضتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. يتم ت�ضنيف م�ضتحق اىل بنوك وموؤ�ض�ضات مالية اأخرى وال�ضندات كخ�ضوم مالية بخالف تلك 

املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. 

- ذمم دائنة وخ�شوم اأخرى

يتم ت�ضجيل اخل�ضوم ملبالغ �ضيتم دفعها يف امل�ضتقبل عن ب�ضائع وخدمات م�ضتلمة �ضواء �ضدر بها فواتري ام مل ت�ضدر. 

- القرو�س 

تقا�س كافة القرو�س لحقا بالتكلفة املطفاأة با�ضتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. كما ت�ضجل الرباح واخل�ضائر يف بيان الدخل املجمع عندما يتم عدم 

حتقق اخل�ضوم اي�ضا با�ضتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية )EIR( عملية الطفاء. 

- ال�شندات 

تدرج ال�ضندات يف بيان املركز املايل املجمع مببالغها ال�ضلية بعد طرح تكاليف ا�ضدار ال�ضندات املرتبطة بها مبا�ضرة اىل املدى الذي مل يتم فيه اطفاء هذه 

التكاليف. يتم اطفاء هذه التكاليف من خالل بيان الدخل املجمع على مدى عمر ال�ضندات با�ضتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. 

اإن جميع الأدوات املالية امل�ضتقة غري املحددة والنافذة كاأدوات حتوط يتم احت�ضابها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

جميع التكاليف املرتبطة بالفائدة والتغريات يف القيمة العادلة لالداة املالية، اإن وجدت املعلنة يف بيان الدخل املجمع تدرج �ضمن تكاليف التمويل او ايرادات 

التمويل.
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5.11.4 الأدوات املالية امل�شتقة وحما�شبة التحوط     

يتم احت�ضاب الدوات املالية امل�ضتقة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل با�ضتثناء امل�ضتقات املحددة كاأدوات حتوط يف عالقات حتوط التدفقات النقدية 

المر الذي يتطلب معاجلة حما�ضبية حمددة. ومن اجل التاأهل ملحا�ضبة التحوط، يجب ان تفي عالقة التحوط بالعديد من ال�ضروط ال�ضارمة يف ما يتعلق 

بالتوثيق، احتمالية حدوث معاملة التحوط وفعالية التحوط. 

ان كافة الدوات املالية امل�ضتقة امل�ضتخدمة ملحا�ضبة التحوط ت�ضجل مبدئيا بالقيمة العادلة وتدرج لحقا بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل املجمع. اىل املدى 

الذي يكون فيه التحوط فعال، فان التغريات يف القيمة العادلة للم�ضتقات املحددة كادوات حتوط يف عمليات حتوط التدفقات النقدية ت�ضجل يف اليرادات 

ال�ضاملة الخرى وتدرج �ضمن احتياطي حتوط التدفقات النقدية يف حقوق امللكية. واي عدم فعالية يف عالقة التحوط ت�ضجل فورا يف بيان الدخل املجمع. 

يف الوقت الذي يوؤثر فيه البند املتحوط له على بيان الدخل املجمع، فان اية ارباح او خ�ضائر م�ضجلة �ضابقا يف اليرادات ال�ضاملة الخرى يتم اعادة ت�ضنيفها 

من حقوق امللكية اىل بيان الدخل املجمع وتظهر كتعديل اعادة ت�ضنيف �ضمن اليرادات ال�ضاملة الخرى. مع ذلك، اذا مت ت�ضجيل ا�ضل او التزام غري مايل 

نتيجة للمعاملة املتحوط لها، فان الرباح واخل�ضائر امل�ضجلة �ضابقا يف اليرادات ال�ضاملة الخرى تدرج يف القيا�س املبدئي للبند املتحوط له. 

يتم ت�ضجيل كافة الدوات املالية امل�ضتقة يف بيان املركز املايل املجمع اما كا�ضول )قيم عادلة موجبة( او خ�ضوم )قيم عادلة �ضالبة(. 

ان الدوات املالية امل�ضتقة امل�ضتخدمة من قبل املجموعة تت�ضمن مقاي�ضات ملعدلت ا�ضعار الفائدة. 

- حما�شبة التحّوط

ت�ضنف املجموعة مقاي�ضات اأ�ضعار الفائدة كتحّوطات التدفق النقدي وذلك للحد من خماطر اأ�ضعار الفائدة الناجتة من �ضنداتها.

عند بدء عالقة التحّوط، تقوم املجموعة باإعداد وثائق للعالقة بني اأداة التحّوط والبند املحّوط ويجب اأن ت�ضمل اأهداف اإدارة املخاطر، وا�ضرتتيجيتها للقيام 

بالعمليات املحّوطة املتعددة. اإ�ضافة اإىل ذلك، تقوم املجموعة، عند بدء التحّوط وب�ضفة م�ضتمرة، بتقييم فاعلية اأداة التحّوط يف معادلة التعّر�س للتغريات يف 

القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية للبند املحّوط.

يبني اإي�ضاح 35 تفا�ضيل القيم العادلة مل�ضتقات الأدوات امل�ضتخدمة لأغرا�س التحّوط.

- حتّوطات التدفق النقدي

يتم العرتاف باجلزء الفّعال من التغريات يف القيمة العادلة للم�ضتقات امل�ضنفة واملوؤهلة كتحوطات التدفق النقدي يف ايرادات �ضاملة اأخرى. ويتم العرتاف 

بالربح اأو اخل�ضارة املتعلقني باجلزء غري الفّعال مبا�ضرًة يف بيان الدخل املجمع. 

يتم اإعادة ت�ضنيف املبالغ املعرتف بها �ضابقًا يف اليرادات ال�ضاملة الخرى واملرتاكمة يف حقوق امللكية اإىل بيان الدخل املجمع يف الفرتات التي يعرتف فيها 

بالبند املحّوط يف بيان الدخل املجمع. غري اأنه، اإذا نتج عن التحّوط للمعاملة املتنباأ بها العرتاف باأ�ضل غري مايل اأو التزام غري مايل، يتم حتويل الأرباح 

واخل�ضائر املرتاكمة �ضابقًا يف حقوق امللكية من حقوق امللكية وتدخل �ضمن التكلفة الأولية لالأ�ضل غري املايل اأو اللتزام غري املايل.

يتم التوقف عن حما�ضبة التحّوط حينما تقوم املجموعة باإنهاء عالقة التحّوط، اأو عند انتهاء مدة اأداة التحّوط اأو بيعها، اأو اإنهاوؤها اأو ممار�ضتها، اأو مل يعد 

التحّوط يلبي مقايي�س التاأهيل ملحا�ضبة التحّوط. حينما يكون من املتوقع حدوث معاملة متنباأ بها، تبقى اأي اأرباح اأو خ�ضائر مرتاكمة يف ذلك الوقت ب�ضورة 

منف�ضلة يف حقوق امللكية ويتم العرتاف بها يف بيان الدخل املجمع حينما ت�ضجل املعاملة املتنباأ بها يف النهاية يف بيان الدخل املجمع. اأما عندما ل يعود من 

املتوقع حدوث املعاملة املتنباأ بها، يتم العرتاف بالربح اأو اخل�ضارة املرتاكمة يف حقوق امللكية مبا�ضرًة يف بيان الدخل املجمع.

5.11.5 التكلفة املطفاأة لالدوات املالية

يتم احت�ضاب هذه التكلفة با�ضتخدام طريقة الفائدة الفعلية ناق�ضا خم�ض�س انخفا�س القيمة. ان عملية الحت�ضاب تاأخذ بعني العتبار اي عالوة او خ�ضم 

على ال�ضراء وتت�ضمن تكاليف ور�ضوم املعاملة التي تعترب جزءا ل يتجزاأ من �ضعر الفائدة الفعلية. 

5.11.6 حما�شبة تواريخ املتاجرة وال�شداد 

ان جميع امل�ضرتيات واملبيعات “بالطرق املعتادة” لال�ضول املالية يتم ت�ضجيلها على ا�ضا�س تاريخ املتاجرة، اي بالتاريخ الذي تلتزم فيه املن�ضاأة ب�ضراء او بيع 

الأ�ضل. ان امل�ضرتيات اواملبيعات بالطرق املعتادة هي م�ضرتيات او مبيعات ال�ضول املالية التي تتطلب ت�ضليم ال�ضول خالل اطار زمني يتم حتديده بالنظم او 

بالعرف ال�ضائد يف ال�ضواق.   

5.11.7 ت�شوية الدوات املالية 

يتم ت�ضوية ال�ضول واخل�ضوم املالية ويتم ادراج �ضايف املبلغ يف بيان املركز املايل املجمع فقط اذا كان هناك حق قانوين قابل للتنفيذ حاليا لت�ضوية املبالغ 

امل�ضجلة وكانت هناك نية للت�ضوية على ا�ضا�س �ضايف او لتحقق ال�ضول وت�ضوية اخل�ضوم يف اآن واحد. 
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5. تابع / ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة

5.11  تابع / الدوات املالية 

5.11.8  القيمة العادلة لالدوات املالية     

ان القيمة العادلة لالدوات املالية التي يتم تداولها يف ا�ضواق ن�ضطة بتاريخ كل تقرير مايل يتم حتديدها بالرجوع اىل ا�ضعار ال�ضوق املدرجة او ا�ضعار املتداولني 

)�ضعر العر�س للمراكز املالية الطويلة و�ضعر الطلب للمراكز املالية الق�ضرية(، دون اي خ�ضم خا�س بتكاليف املعاملة. 

بالن�ضبة لالدوات املالية التي ل يتم تداولها يف �ضوق ن�ضط، يتم حتديد القيمة العادلة لها با�ضتخدام تقنيات تقييم منا�ضبة. وهذه التقنيات قد تت�ضمن ا�ضتخدام 

معامالت على ا�ض�س جتارية حديثة يف ال�ضوق بالرجوع اىل القيمة العادلة احلالية لداة مالية اخرى مماثلة ب�ضورة جوهرية؛ حتليل تدفقات نقدية خم�ضومة 

او ا�ضاليب تقييم اخرى. 

حتليل القيم العادلة لالدوات املالية وتفا�ضيل اخرى عن كيفية قيا�ضها متوفرة يف الي�ضاح 34.

5.12 حقوق امللكية، الحتياطيات ودفعات توزيعات الرباح 

يتمثل راأ�س املال يف القيمة ال�ضمية لال�ضهم التي مت ا�ضدارها ودفعها. 

يتم خ�ضمها من عالوة  ال�ضهم  با�ضدار  تكاليف معامالت مرتبطة  واي  املال.  راأ�س  ا�ضدار  ا�ضتالمها عند  يتم  اي عالوات  ال�ضهم  ا�ضدار  تت�ضمن عالوة 

ال�ضدار.  

يتكون الحتياطي القانوين والختياري من خم�ض�ضات لرباح الفرتة احلالية وال�ضابقة وفقا ملتطلبات قانون ال�ضركات التجارية وعقد تاأ�ضي�س ال�ضركة الم. 

تت�ضمن البنود الخرى حلقوق امللكية ما يلي: 

• احتياطي حتويل العمالت الجنية – والذي يتكون من فروقات حتويل العمالت الجنبية الناجتة عن حتويل البيانات املالية لل�ضركات الجنبية للمجموعة 
اىل الدينار الكويتي.

للبيع. املتاحة  املالية  بال�ضول  املتعلقة  واخل�ضائر  الرباح  من  يتكون  – والذي  العادلة  القيمة  • احتياطي 
النقدي – والذي يتكون من الأرباح واخل�ضائر الناجتة عن اعادة تقييم حتوطات التدفق النقدي. التدفق  حتوطات  • احتياطي 

اخلزينة. ا�ضهم  بيع  من  الناجتة  واخل�ضائر  الأرباح  من  يتكون  – والذي  خزينة  ا�ضهم  • احتياطي 
تت�ضمن الرباح املحتفظ بها كافة الرباح واخل�ضائر املحتفظ بها للفرتة احلالية وال�ضابقة. وجميع املعامالت مع مالكي ال�ضركة الم ت�ضجل ب�ضورة منف�ضلة 

�ضمن حقوق امللكية. 

توزيعات الرباح امل�ضتحقة مل�ضاهمي حقوق امللكية تدرج يف الذمم الدائنة واخل�ضوم الخرى عند اعتماد تلك التوزيعات يف اجتماع اجلمعية العمومية. 

5.13 اأ�شهم اخلزينة 

تتكون ا�ضهم اخلزينة من ا�ضهم ال�ضركة الم امل�ضدرة والتي مت اعادة �ضرائها من قبل املجموعة ومل يتم اعادة ا�ضدارها او الغائها حتى الآن. يتم احت�ضاب 

ا�ضهم اخلزينة با�ضتخدام طريقة التكلفة. ومبوجب هذه الطريقة، فان متو�ضط التكلفة املوزون لال�ضهم املعاد �ضراوؤها يحمل على ح�ضاب له مقابل يف حقوق 

امللكية. 

عند اعادة ا�ضدار ا�ضهم اخلزينة، تقيد الرباح بح�ضاب منف�ضل يف حقوق امللكية، )“احتياطي ا�ضهم اخلزينة”(، وهو غري قابل للتوزيع. واي خ�ضائر حمققة 

حتمل على نف�س احل�ضاب اىل مدى الر�ضيد الدائن على ذلك احل�ضاب. كما ان اي خ�ضائر زائدة حتمل على الرباح املحتفظ بها ثم على الحتياطي الختياري 

والقانوين. ل يتم دفع اي ارباح نقدية على هذه ال�ضهم. ان ا�ضدار ا�ضهم املنحة يزيد من عدد ا�ضهم اخلزينة ب�ضورة ن�ضبية ويخف�س من متو�ضط تكلفة ال�ضهم 

دون التاأثري على اجمايل التكلفة ل�ضهم اخلزينة. 

املخ�ش�شات، ال�شول واللتزامات الطارئة     5.14

يتم ت�ضجيل املخ�ض�ضات عندما يكون على املجموعة التزام حايل قانوين او ا�ضتدليل نتيجة حلدث ما�ضي ويكون هناك احتمال الطلب من املجموعة تدفق 

م�ضادر اقت�ضادية اىل اخلارج ويكون بالمكان تقدير املبالغ ب�ضكل يعتمد عليه. ان توقيت او مبلغ هذا التدفق قد يظل غري موؤكد. 
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يتم قيا�س املخ�ض�ضات بالنفقات املقدرة املطلوبة لت�ضوية اللتزام احلايل ا�ضتنادا اىل الدليل الكرث وثوقا واملتوفر بتاريخ التقرير املايل، مبا يف ذلك املخاطر 

والتقديرات غري املوؤكدة املرتبطة باللتزام احلايل. وحيثما يوجد عدد من اللتزامات املماثلة، فان احتمالية طلب تدفق م�ضادر اقت�ضادية اىل اخلارج يف 

الت�ضوية حتدد بالنظر يف درجة اللتزامات ككل. كما يتم خ�ضم املخ�ض�ضات اىل قيمها احلالية، حيث تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية. 

ل يتم ت�ضجيل ال�ضول الطارئة يف البيانات املالية املجمعة لكن يتم الف�ضاح عنها عندما يكون هناك احتمال تدفق منافع اقت�ضادية اىل الداخل. 

ل يتم ت�ضجيل اللتزامات الطارئة يف بيان املركز املايل املجمع لكن يتم الف�ضاح عنها ال اذا كان احتمال تدفق منافع اقت�ضادية اىل اخلارج امرا م�ضتبعدا. 

5.15 ترجمة العمالت الجنبية  

5.15.1  عملة العر�س الرئي�شية   

تقوم كل من�ضاأة يف املجموعة بتحديد عملتها الرئي�ضية اخلا�ضة بها والبنود املدرجة يف البيانات املالية لكل من�ضاأة يتم قيا�ضها با�ضتخدام تلك العملة الرئي�ضية.  

5.15.2 معامالت العملة الجنبية والر�شدة 

يتم حتويل معامالت العملة الجنبية اىل العملة الرئي�ضية للمن�ضاأة املعنية يف املجموعة با�ضتخدام ا�ضعار ال�ضرف ال�ضائدة يف تواريخ املعامالت )�ضعر ال�ضرف 

الفوري(. ان ارباح وخ�ضائر ال�ضرف الجنبي الناجتة عن ت�ضوية مثل تلك املعامالت وعن اعادة قيا�س البنود النقدية املقومة بالعملة الجنبية با�ضعار ال�ضرف 

يف نهاية ال�ضنة املالية ت�ضجل يف بيان الدخل املجمع. بالن�ضبة للبنود غري النقدية، ل يتم اعادة ترجمتها يف نهاية ال�ضنة ويتم قيا�ضها بالتكلفة التاريخية )حتول 

با�ضتخدام ا�ضعار ال�ضرف يف تاريخ املعاملة(، با�ضتثناء البنود غري النقدية املقا�ضة بالقيمة العادلة والتي يتم ترجمتها با�ضتخدام ا�ضعار ال�ضرف يف التاريخ 

الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة. 

5.15.3 العمليات الجنبية 

يف البيانات املالية للمجموعة، فان جميع ال�ضول واخل�ضوم واملعامالت اخلا�ضة مبن�ضاآت املجموعة ذات العملة الرئي�ضية بخالف الدينار الكويتي يتم ترجمتها 

اىل الدينار الكويتي عند التجميع. كما ان العملة الرئي�ضية ملن�ضاآت املجموعة بقيت دون تغيري خالل فرتة التقارير املالية. 

يتم عند التجميع حتويل ال�ضول واخل�ضوم اىل الدينار الكويتي ب�ضعر القفال بتاريخ التقرير. كما ان اليرادات وامل�ضاريف يتم حتويلها اىل الدينار الكويتي 

مبتو�ضط ال�ضعر طوال فرتة التقرير. فروقات ال�ضرف حتمل على/تقيد يف اليرادات ال�ضاملة الخرى وت�ضجل يف احتياطي ترجمة العملة الجنبية �ضمن حقوق 

امللكية. وعند بيع اأن�ضطة اجنبية، فان فروقات الرتجمة الرتاكمية املتعلقة بها وامل�ضجلة يف حقوق امللكية يتم اعادة ت�ضنيفها اىل بيان الدخل املجمع وت�ضجل 

كجزء من الرباح او اخل�ضائر عند البيع. 

5.16 معامالت مع اأطراف ذات �شله

متثل الأطراف ذات �ضله ، اأع�ضاء جمل�س الإدارة واملوظفني التنفيذيني واأع�ضاء العائلة املقربني وال�ضركات التي ميلكون فيها ح�ض�ضا رئي�ضية . يتم اعتماد 

املعامالت مع اأطراف ذات �ضله من قبل الإدارة .

5.17 مكافاأة نهاية اخلدمة  

تقدم املجموعة مكافاآت نهاية اخلدمة ملوظفيها. ي�ضتند ا�ضتحقاق هذه املكافاآت اىل الراتب النهائي وطول مدة اخلدمة للموظفني خ�ضوعا لمتام حد 

ادنى من مدة اخلدمة وفقا لقانون العمل وعقود املوظفني. كما ان التكاليف املتوقعة لهذه املكافاآت ت�ضتحق طوال فرتة التعيني. ان هذا اللتزام غري املمول 

ميثل املبلغ امل�ضتحق الدفع لكل موظف نتيجة لنتهاء اخلدمة بتاريخ التقرير.  

بالن�ضبة ملوظفيها الكويتيني، تقوم املجموعة بعمل م�ضاهمات للموؤ�ض�ضة العامة للتاأمينات الجتماعية حتت�ضب كن�ضبة من رواتب املوظفني وتقت�ضر التزامات 

املجموعة على هذه امل�ضاهمات التي ت�ضجل كم�ضاريف عند ا�ضتحقاقها. 

5.18 اأ�شول ب�شفة المانة  

ان ال�ضول والودائع املتعلقة بها حمتفظ بها ب�ضفة المانة ل يتم معاملتها كا�ضول او خ�ضوم للمجموعة، وعليه، ل يتم ادراجها يف هذه البيانات املالية املجمعة.   
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6. احكام الدارة الهامة وعدم التاأكد من التقديرات 

ان اعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة يتطلب من الدارة اتخاذ الحكام والتقديرات والفرتا�ضات التي توؤثر على القيمة املدرجة لكل من اليرادات 

وامل�ضاريف وال�ضول واخل�ضوم والف�ضاح عن اللتزامات الطارئة يف نهاية فرتة التقارير املالية. مع ذلك، فان عدم التاأكد من تلك الفرتا�ضات والتقديرات 

قد توؤدي اىل نتائج تتطلب تعديال جوهريا على القيمة املدرجة لكل من ال�ضول واخل�ضوم والتي قد تتاأثر يف الفرتات امل�ضتقبلية. 

6.1 اأحكام الدارة الهامة  

عند تطبيق ال�ضيا�ضات املحا�ضبية للمجموعة، تقوم الدارة باتخاذ الحكام الهامة التالية والتي لها اكرب الثر على املبالغ املدرجة يف البيانات املالية املجمعة: 

ت�شنيف الأدوات املالية    6.1.1

يتم اتخاذ احكام يف ت�ضنيف الدوات املالية بناء على نية الدارة بال�ضراء. 

تقوم املجموعة بت�ضنيف ال�ضول املالية كا�ضول حمتفظ بها لغر�س املتاجرة اذا متت حيازتها ب�ضفة ا�ضا�ضية من اجل حتقيق ربح ق�ضري الجل. 

ان ت�ضنيف ال�ضول املالية كا�ضول حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يعتمد على كيفية قيام الدارة مبراقبة اداء تلك ال�ضول املالية. وعندما ل 

يتم ت�ضنيفها للمتاجرة ولكن يكون لها قيم عادلة متوفرة ب�ضهولة والتغريات يف القيم العادلة يتم ادراجها كجزء من بيان الدخل املجمع يف ح�ضابات الدارة، 

عندها يتم ت�ضنيفها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. 

ان ت�ضنيف ال�ضول كقرو�س ومدينني يعتمد على طبيعة تلك ال�ضول. فاذا مل تتمكن املجموعة من املتاجرة يف هذه ال�ضول املالية ب�ضبب �ضوق غري ن�ضط وكانت 

النية هي ا�ضتالم دفعات ثابتة او حمددة، عندها يتم ت�ضنيف ال�ضول املالية كقرو�س ومدينني. 

جميع ال�ضول املالية الخرى يتم ت�ضنيفها كا�ضول متاحة للبيع. 

6.1.2   ت�شنيف العقارات  

يتعني على الدارة اتخاذ قرار ب�ضاأن حيازة عقار معني �ضواء كان يجب ت�ضنيفه كعقار للمتاجرة او عقار قيد التطوير او عقار ا�ضتثماري. 

تقوم املجموعة بت�ضنيف العقار كعقار للمتاجرة اذا مت حيازته ب�ضفة ا�ضا�ضية بغر�س بيعه �ضمن ن�ضاط العمال العادية. 

تقوم املجموعة بت�ضنيف العقار كعقار قيد التطوير اذا مت حيازته بنية تطويره.  

وتقوم املجموعة بت�ضنيف العقار كعقار ا�ضتثماري اذا مت حيازته لتحقيق ايرادات من تاأجريه او لرفع قيمته او ل�ضتخدامات م�ضتقبلية غري حمددة. 

6.2 عدم التاأكد من التقديرات 

ان املعلومات حول التقديرات والفرت�ضات التي لها اهم الثر على حتقق وقيا�س ال�ضول واخل�ضوم واليرادات وامل�ضاريف مبينة ادناه. قد تختلف النتائج 

الفعلية ب�ضورة جوهرية. 

 6.2.1 انخفا�س قيمة ا�شتثمارات ال�شهم املتاحة للبيع 

تقوم املجموعة مبعاملة ا�ضتثمارات ال�ضهم املتاحة للبيع على انها انخف�ضت قيمتها عندما يكون هناك انخفا�س جوهري او متوا�ضل يف القيمة العادلة عن 

تكلفتها او عند وجود دليل مو�ضوعي على انخفا�س القيمة. ان حتديد النخفا�س “اجلوهري” او “املتوا�ضل” يتطلب تقديرات هامة. 

6.2.2  العمار النتاجية لال�شول القابلة لال�شتهالك 

ان  كما  لال�ضول.  املتوقع  ال�ضتخدام  اىل  ا�ضتنادا  مايل  تقرير  كل  بتاريخ  لال�ضتهالك  القابلة  لال�ضول  النتاجية  لالعمار  تقديرها  مبراجعة  الدارة  تقوم 

التقديرات غري املوؤكدة يف هذه التقديرات تتعلق بتقادم فني قد يغري ا�ضتخدام بع�س الربامج واملعدات. 

انخفا�س قيمة قرو�س للعمالء  6.2.3

يتم عمل تقدير للمبلغ املمكن حت�ضيله للقرو�س للعمالء عند عدم امكانية حت�ضيل املبلغ بالكامل. بالن�ضبة للمبالغ الهامة الفردية، يتم عمل هذا التقدير على 

ا�ضا�س افرادي. اما بالن�ضبة للمبالغ غري الهامة ب�ضورة فردية ولكن فات موعد ا�ضتحقاقها، فيتم تقييمها ب�ضورة جممعة ويتم تطبيق خم�ض�س لها ح�ضب 

طول مدة التاأخري ا�ضتنادا اىل معدلت ال�ضرتداد التاريخية. 

د.ك  الف   558 الإئتمان  خ�ضائر  بلغ خم�ض�س  كما  د.ك(  الف   12,482  :2011( د.ك  الف   8,437 للعمالء  القرو�س  جممل  بلغ  املايل،  املركز  بتاريخ 

)2011: 598 الف د.ك(. واأي فرق بني املبالغ التي يتم حت�ضيلها فعال يف فرتات م�ضتقبلية واملبالغ املتوقعة �ضيتم ت�ضجيله يف بيان الدخل املجمع. 
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القيمة العادلة لالدوات املالية  6.2.4

تقوم الدارة بتطبيق تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة لالدوات املالية عندما لتتوفر هناك ا�ضعار �ضوق ن�ضط. وهذا يتطلب من الدارة تطوير تقديرات 

وافرتا�ضات ا�ضتنادا اىل معطيات �ضوقية وذلك با�ضتخدام بيانات مر�ضودة �ضيتم ا�ضتخدامها من قبل املتداولني يف ال�ضوق يف ت�ضعري الداة املالية. فاذا كانت 

تلك البيانات غري مر�ضودة، تقوم الدارة با�ضتخدام اف�ضل تقديراتها. قد تختلف القيم العادلة املقدرة لالدوات املالية عن ال�ضعار الفعلية التي �ضيتم حتقيقها 

يف معاملة على ا�ض�س جتارية بتاريخ التقرير )اأنظر اي�ضاح 34(.  

7. ال�شركات التابعة 

الن�ساط الرئي�سين�سبة حق الت�سويت المحتفظ بها بلد التاأ�سي�سا�سم ال�سركة التابعة

31 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 2012

اإدارة الأ�ضول%100%100الوليات املتحدة الأمريكيةمارجلف لالإدارة اإنك

ا�ضت�ضارات اقت�ضادية%60%60الكويتفري�ضت لال�ضت�ضارات الإدارية والقت�ضادية – �س.م.ك )مقفلة(

اإدارة الممتلكات%66.66%66.66جزر كاميانMDI القاب�ضة املحدوده

اإدارة الممتلكات%66.66%66.66جزر كاميانMDI لالإدارة املحدوده

اإدارة الممتلكات%50%50جزر كاميانMDI فنرت املحدوده

اأوراق الدخل الثابت%100%100جزر كامياناملركز اخلارجي املحدوده

ا�ضت�ضارات%90%90الهندمامنور مينا انتلجنت برايفت ملتد

8. ايرادات فوائد

31 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 2012
الف د.كالف د.ك

13927ودائع لأجل
299376ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

156104ا�ضتثمارات متاحة للبيع )اأدوات الدين(
122155تمويل ق�ضير لأجل

566609قرو�س للعمالء
1,2821,271

9. اأتعاب اإدارة وعمولت

اإن اأتعاب الإدارة والعمولت هي تلك الإيرادات الناجتة عن اإدارة املجموعة ملحافظ و�ضناديق وو�ضاية، وغريها من الأن�ضطة الئتمانية واأعمال الو�ضاية.

10. �شايف الربح / )اخل�شارة( على الأ�شول املالية

مت ت�ضنيف �ضايف الربح / )اخل�ضارة( على الأ�ضول املالية �ضمن الفئات كما يلي :

ال�سنة المنتهية في

31 دي�سمبر 2012

ال�سنة المنتهية في

31 دي�سمبر 2011
الف د.كالف د.ك

 13927ودائع لأجل
)5,159(2,297ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 2,2382,536ا�ضتثمارات متاحة للبيع
 606611قرو�س للعمالء

 130155متويل ق�ضري الأجل
)1,830(5,410�ضايف الربح / )اخل�ضارة( املحققة

)1,782(3,378�ضايف الربح / )اخل�ضارة( غري املحققة املعرتف بها يف حقوق امللكية
8,788)3,612(

11. التغري يف القيمة العادلة لإ�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

ال�سنة المنتهية في

31 دي�سمبر 2012

ال�سنة المنتهية في

31 دي�سمبر 2011
الف د.كالف د.ك

)142(31التغري يف القيمة العادلة لأوراق مالية لغر�س املتاجرة
)5,307(1,559التغري يف القيمة العادلة ل�ضتثمارات حمددة كا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

1,590)5,449(
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12. م�شاريف عمومية واإدارية

تت�ضمن امل�ضاريف العمومية والإدارية ما يلي:

ال�سنة المنتهية في

31 دي�سمبر 2012

ال�سنة المنتهية في

31 دي�سمبر 2011
الف د.كالف د.ك

3,7923,245تكاليف موظفني
221128ا�ضتهالك

13. تكاليف متويل

ال�سنة المنتهية في

31 دي�سمبر 2012

ال�سنة المنتهية في

31 دي�سمبر 2011
الف د.كالف د.ك

1,327432�ضندات
106141قرو�س ق�ضرية الأجل

188363م�ضتحق اىل بنوك وموؤ�ض�ضات مالية اأخرى
1,621936

تتعلق كافة تكاليف التمويل خالل ال�ضنة بخ�ضوم مالية بالتكلفة املطفاأة.

14. ربحية / )خ�شارة( ال�شهم الأ�شا�شية واملخففة اخلا�شة مبالكي ال�شركة الأم 

حتت�ضب ربحية / )خ�ضارة( ال�ضهم الأ�ضا�ضية واملخففة اخلا�ضة مبالكي ال�ضركة الأم بتق�ضيم ربح / )خ�ضارة( ال�ضنة اخلا�ضة مبالكي ال�ضركة الأم على املتو�ضط 

املرجح لعدد الأ�ضهم ال�ضادرة با�ضتثناء اأ�ضهم اخلزينة.

ال�سنة المنتهية في

31 دي�سمبر 2012

ال�سنة المنتهية في

31 دي�سمبر 2011
)356(4,123ربح / )خ�ضارة( ال�ضنة اخلا�ضة مبالكي ال�ضركة الأم )الف د.ك(

 480,802480,802املتو�ضط املرجح لعدد الأ�ضهم القائمة )با�ضتثناء اأ�ضهم اخلزينة( )بالألف( 
)1( فل�س    9 فل�سربحية / )خ�ضارة( ال�ضهم الأ�ضا�ضية واملخففة اخلا�ضة مبالكي ال�ضركة الأم )فل�س(

15. النقد و�شبه النقد

يتكون النقد والنقد املت�ضمن يف بيان التدفقات النقدية املجمع من ح�ضابات بيان املركز املايل املجمع كما يلي:

31 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 2012
الف د.كالف د.ك

3,8273,750نقد وار�ضدة لدى البنوك
1,37719,107ودائع لجل

5,20422,857جمموع النقد و�ضبه النقد
)4,003()57(مطروحا منه : ودائع لأجل ت�ضتحق بعد ثالثة ا�ضهر

-)3,484(مطروحا منه : م�ضتحق اىل بنوك وموؤ�ض�ضات مالية اأخرى

1,66318,854النقد و�ضبه النقد لبيان التدفقات النقدية

تكت�ضب الودائع لأجل العائدة للمجموعة معدل فائدة بواقع %1.05 )2011: %1.75( �ضنويًا.  

لدى املجموعة ت�ضهيل �ضحب على املك�ضوف مببلغ 25,000 الف دولر اأمريكي من قبل بنك اأجنبي. يحمل هذا الت�ضهيل املايل فائدة بواقع %1 �ضنويا فوق 

معدل �ضعر الإقرتا�س اليومي للبنك وهو م�ضمون مقابل بع�س الأوراق املالية ذات العائد الثابت )انظر اي�ضاح 16(. يف 31 دي�ضمرب 2012، قامت املجموعة 

ب�ضحب 10,594 الف دولر اأمريكي وهو ما يعادل 2,984 الف د.ك من هذا الت�ضهيل.
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16. ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

31 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 2012
الف د.كالف د.ك

متاجــرة:

232770اأوراق مالية حملية م�ضعرة 
1,706642اأوراق مالية اأجنبية م�ضعرة 

1,9381,412
حمددة عند التحقق املبدئي:

650-اأوراق مالية حملية م�ضعرة 
27,07128,078�ضناديق حملية مدارة

1,4481,821اأوراق مالية اأجنبية م�ضعرة 
4,8573,534�ضناديق اأجنبية مدارة
3,7196,368اأوراق مالية بعائد ثابت

37,09540,451
39,03341,863

ب�ضبب طبيعة ا�ضتثمارات ال�ضناديق املدارة فانها تدرج ب�ضايف قيمة الوحده املعطاه من قبل مدراء ال�ضناديق . وبراأي الدارة فان �ضايف قيمة الوحدة املعطاه 

من قبل مدراء ال�ضناديق متثل اف�ضل تقدير للقيم العادلة املتوفرة لهذه ال�ضتثمارات .

اإن معدل الفائدة على الأوراق املالية ذات العائد الثابـت يرتاوح من %4.75 اإىل %10.75 )2011 : %1.20  اإىل %10.75( �ضنويًا.

اوراق مالية بعائد ثابت بقيمة دفرتية تبلغ 3,184 الف د.ك )2011: ل �ضيء( مرهونة مقابل ت�ضهيل بنكي )اي�ضاح 15(.

17. ذمم مدينة واأ�شول اأخرى

31 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 2012
الف د.كالف د.ك

1,3581,416اأتعاب اإدارة وعمولت م�ضتحقة
163312فوائد م�ضتحقة

636528امل�ضتحق من بيع ا�ضتثمارات متاحه للبيع
344279مدفوعات مقدمًا

1,396827ذمم مدينة اأخرى
3,8973,362

18. متويل ق�شري الأجل 

31 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 2012
الف د.كالف د.ك

- 878الر�ضيد يف 1 يناير
878 42املمنوح خالل ال�ضنة
-)878(امل�ضدد خالل ال�ضنة

878 42الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب

ميثل التمويل ق�ضري الأجل دفعات مقدمة ق�ضرية الأجل مبعدل فائدة بواقع %5 �ضنويًا )2011: %11 �ضنويًا( ي�ضتحق خالل �ضهر من تاريخ املركز املايل.
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19. قرو�س للعمالء

31 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 2012
الف د.كالف د.ك

 5,270 2,198قرو�س جتارية
 51 -قرو�س هام�ضية

 7,161 6,239قرو�س �ضخ�ضية

8,437 12,482 
)598()558(خم�ض�س خ�ضائر ائتمان

7,879 11,884 
31 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 2012اإن ا�ضتحقاقات القرو�س للعمالء هي كما يلي:

الف د.كالف د.ك

 1,172739اأقل من �ضهر
 48748ما بني �ضهر واحد و�ضتة اأ�ضهر

 5,72310,563ما بني �ضتة اأ�ضهر و�ضنة
 576654اأكرث من �ضنة

 479478قرو�س غري منتظمة )منخف�ضة بالكامل(
8,43712,482 

يحت�ضب خم�ض�س خ�ضائر الئتمان وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي حيث ي�ضمل خم�ض�س عام )انظر اإي�ضاح 5.11.2( على مبلغ الت�ضهيالت العادية التي 

مل يحت�ضب خم�ض�س حمدد لها.

بلغ جمموع القرو�س غري املنتظمة التي مت احت�ضاب خم�ض�س لها بالكامل مبلغ 479 الف د.ك )2011: 478 الف د.ك(.

يرتاوح معدل الفائدة على قرو�س العمالء التجارية والهام�ضيه بني %4.50 اإىل %6.00 )2011: %5.00 اإىل %5.50( �ضنويًا، ويرتاوح معدل الفائدة 

على القرو�س ال�ضخ�ضية بني %5.00 اإىل %6.00 )2011: %4.00 اإىل %5.50( �ضنويًا.

ال�ضناديق  وا�ضتثمارات يف  عقارات  مقابل  بالكامل  م�ضمونة  التجارية  القرو�س  اإن  الأمريكي.  الدولر  اأو  الكويتي  بالدينار  مقّومة  املمنوحة  القرو�س  جميع 

والأوراق املالية املحتفظ بها يف املحافظ الئتمانية نيابة عن املقرت�ضني.

20. ا�شتثمارات متاحة للبيع

31 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 2011
الف د.كالف د.ك

12,49212,359اأوراق ماليه و�ضناديق م�ضعره 
182184اأوراق ماليه غري م�ضعره 

13,59013,420�ضناديق مداره 
17,65421,902م�ضاهمات يف حقوق امللكية 

7,6494,780اأدوات الدين 
51,56752,645

تت�ضمن امل�ضاهمات يف حقوق امللكية ا�ضتثمارات مببلغ 17,654  األف د.ك )2011: 21,902  األف د.ك( مت حتديد قيمتها العادلة با�ضتخدام اأ�ضاليب تقييم 

عادًة ما ي�ضتخدمها مدراء ال�ضناديق ول ت�ضتند بال�ضرورة اإىل اأ�ضعار اأو معدلت ال�ضوق املر�ضودة. براأي الإدارة فاإن �ضايف قيمة الأ�ضول املقدم من مدراء 

ال�ضناديق ميثل اأف�ضل تقدير للقيمة العادلة املتوفرة لهذه الإ�ضتثمارات.

خالل ال�ضنه قامت املجموعه بت�ضجيل خ�ضارة هبوط قيمة ال�ضتثمارات املتاحه للبيع مببلغ 1,023 األف د.ك )2011: 1,265 األف د.ك( متعلقة باإ�ضتثمارات 

متاحة للبيع حمددة. قامت الداره باجراء حتليل لباقي ال�ضتثمارات املتاحه للبيع ذات العالقه والذي ي�ضري اىل عدم وجود مزيد من النخفا�س يف قيمتها. 

ان ال�ضتثمارت يف اأدوات الدين مببلغ 2,531 األف د.ك )2011: 4,780 األف د.ك( م�ضمونه بالكامل من قبل املحمل على ممتلكات عقاريه.

تت�ضمن اأدوات الدين ت�ضهيل مرابحة متزامن مببلغ 4,997 الف د.ك )2011: ل �ضيء د.ك(مقدم ل�ضركة كويتية حملية مع خيار حتويل هذا الت�ضهيل اىل 

اوراق ملكية ل�ضركة اأخرى كويتية مدرجة عند �ضعر متفق عليه يف حال التخلف عن ال�ضداد او ا�ضتحقاق هذا الت�ضهيل ايهما اأقرب. يحمل هذا الت�ضهيل معدل 

ربح %5 وي�ضتحق يف 10 اأغ�ضط�س 2015.
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21. عقارات ا�شتثمارية

31 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 2012
الف د.كالف د.ك

7,5382,340القيمة امل�ضجلة يف 1 يناير
5,1092,712اإ�ضافات

4,1782,343املحول من ا�ضتثمارات متاحه للبيع )اأنظر ادناه(
-)274(ا�ضتبعادات

-)72(ا�ضتهالك
143-رد خ�ضارة انخفا�س القيمة

16,4797,538القيمة امل�ضجلة كما يف 31 دي�ضمرب

يتمركز اجلزء الهام من العقارات ال�ضتثماريه خارج دولة الكويت. براأي الداره اأن القيمه امل�ضجله للعقارات ال�ضتثماريه تعادل تقريبا قيمتها العادله.

خالل ال�ضنة ، ا�ضتحوذت ال�ضركة الأم على عقارات يف الكويت مقابل مبلغ 4,872 الف د.ك. 

خالل ال�ضنه ، حجزت املجموعه على بع�س اأدوات دين حمدده ونتج عنها �ضراء ممتلكات عقاريه متعلقه بتلك الدوات. اإن اأدوات الدين مت ت�ضنيفها �ضابقا 

كا�ضتثمارات متاحه للبيع. 

22. �شندات

اأمريكي عند تاريخ الإ�ضتحقاق. نتيجة  100,000,000 دولر  2012 ، قامت املجموعة ب�ضداد قيمة �ضندات ذات معدلت فائدة متغرية مببلغ  5 يوليو  يف 

ل�ضتكمال وال�ضرتداد النهائي لهذه ال�ضندات مل تعد مدرجة يف القائمة الر�ضمية لالوراق املالية ال�ضادرة عن �ضلطة دبي للخدمات املالية.

تتمثل ال�ضندات احلالية �ضندات غري م�ضمونه م�ضدرة بتاريخ 19 دي�ضمرب 2011 من قبل ال�ضركة الأم مببلغ اأ�ضلي بقيمة 22,000 األف د.ك كما يلي:

- 12,200 األف د.ك مع معدل فائده ثابت %5.00 ت�ضتحق ال�ضداد على ا�ضا�س ن�ضف �ضنوي وت�ضتحق يف 19 دي�ضمرب 2016.

- 9,800 األف د.ك مع معدل فائده متغري بلغ %2.50 فوق �ضعر اخل�ضم املعلن من قبل بنك الكويت املركزي وت�ضتحق ال�ضداد على ا�ضا�س ن�ضف �ضنوي 

ت�ضتحق يف 19 دي�ضمرب 2016.

23. راأ�س املـال

31 دي�سمبر 312012 دي�سمبر 2012
الف د.كالف د.ك

53,13053,130امل�ضرح وامل�ضدر واملدفوع بالكامل بقيمة ا�ضمية 100 فل�س كويتي لل�ضهم

24. عالوة اإ�شدار ا�شهم 

اإن ر�ضيد ح�ضاب عالوة اإ�ضدار الأ�ضهم غري قابلة للتوزيع.

25. الحتياطيات

ان قانون ال�ضركات التجارية والنظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة الم يتطلب حتويل %10 من ربح ال�ضنة اخلا�س بال�ضركة الأم قبل خ�ضم ح�ضة موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم 

العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة اىل الإحتياطي القانوين ويوقف هذا التحويل بقرار من م�ضاهمي ال�ضركة الم 

عند بلوغ الحتياطي %50 من راأ�س املال املدفوع . 

ان توزيع الإحتياطي القانوين حمدود باملبلغ الالزم لدفع توزيعات تعادل %5 من راأ�س املال املدفوع يف ال�ضنوات التي تكون فيها الأرباح املرحلة غري كافيه 

لدفع هذه التوزيعات . 

وفقا للنظام ال�ضا�ضي لل�ضركة الم وقانون ال�ضركات التجارية يتم حتويل %10 من ربح ال�ضنه اخلا�س بال�ضركة الأم قبل ح�ضة موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي 

و�ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة اىل الحتياطي الختياري.

ل يوجد قيود على توزيع الإحتياطي الإختياري.

ل يتم التحويل يف ال�ضنة التي تتكبد فيها ال�ضركة خ�ضارة او عند وجود خ�ضائر مرتاكمة.
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26. اأ�شهم خزينة

31 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 2012
50,49850,498عدد الأ�ضهم )األف(

%9.5%9.5ن�ضبة الأ�ضهم امل�ضدرة 
16,34216,342التكلفة )األف د.ك(

6,0605,757القيمة ال�ضوقية )األف د.ك(

اإن احتياطي ا�ضهم اخلزينة غري قابل للتوزيع. ان احتياطيات ال�ضركة الم مبا يعادل تكلفة اأ�ضهم اخلزينة قد مت تخ�ضي�ضها على اأنها غري قابلة للتوزيع.

27. بنود اأخرى حلقوق امللكية

احتياطي القيمة 

العادلة

احتياطي تحويل 

عملة اجنبية

احتياطي تحوطات 

التدفق النقدي
     المجموع

الف د.كالف د.كالف د.كالف د.ك

3,522)243()43(3,808الر�سيد في 1 يناير 2012
ا�ضتثمارات متاحة للبيع 

3,277 - -3,277 �ضايف التغري الناجت خالل ال�ضنة- 
)2,781( - -)2,781(املحول اىل بيان الدخل املجمع من البيع- 
1,023 - -1,023املحول اىل بيان الدخل املجمع من هبوط القيمة- 

49 -49-فروقات حتويل ناجتة من ترجمة الن�ضطة الأجنبية
حتوطات التدفق النقدي

243243 --�ضايف التغري يف القيمه العادله خالل ال�ضنه - 
1,519492431,811جمموع اليرادات ال�ضاملة الأخرى 

5,333 -5,3276الر�سيد في 31 دي�سمرب 2012

7,315)557()8(7,880الر�سيد في 1 يناير 2011
ا�ضتثمارات متاحة للبيع 

)1,782(--)1,782( �ضايف التغري الناجت خالل ال�ضنة- 
)3,555(--)3,555(املحول اىل بيان الدخل املجمع من البيع- 
1,265--1,265املحول اىل بيان الدخل املجمع من هبوط القيمة- 

)35(-)35(-فروقات حتويل ناجتة من ترجمة الن�ضطة الأجنبية
حتوطات التدفق النقدي

314314--�ضايف التغري يف القيمه العادله خالل ال�ضنه - 
)3,793(314)35()4,072(جمموع )اخل�ضائر( / اليرادات ال�ضاملة الأخرى 

3,522)243()43(3,808الر�سيد في 31 دي�سمرب 2011

28. توزيعات مقرتحة

خ�ضوعا ملوافقة اجلهات املعنية واجلمعية العمومية ، اقرتح اع�ضاء جمل�س الدارة توزيع ارباح نقدية عن ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2012 بواقع 6 فل�س 

لل�ضهم الواحد من راأ�س املال املدفوع توزع على امل�ضاهمني امل�ضجلني بتاريخ اجلمعية العمومية .

مت اعتماد البيانات املالية املجمعة للمجموعة لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2011 من قبل اجلمعية العمومية للم�ضاهمني املنعقدة يف 29 مار�س 2012. مل 

يو�ضي اع�ضاء جمل�س الإدارة بتوزيع اأية ارباح عن ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2011.

29. املعامالت مع الأطراف ذات ال�شلة  

متثل الأطراف ذات �ضلة ال�ضركات الزميلة، وامل�ضاهمني الرئي�ضيني، واأع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة الرئي�ضيني للمجموعة، وال�ضركات املدارة وتلك 

التي تدار ب�ضكل م�ضرتك اأو التي ميار�س عليها هوؤلء الأطراف تاأثريًا فعالً . يتم اعتماد �ضيا�ضات الت�ضعري و�ضروط هذه املعامالت من قبل اإدارة املجموعة. مت 

عند التجميع ا�ضتبعاد املعامالت بني ال�ضركة الأم وال�ضركات التابعة لها التي هي اأطراف ذات �ضلة بال�ضركة الأم ومل يتم الإف�ضاح عنها يف هذا الإي�ضاح. اإن 

تفا�ضيل املعامالت بني املجموعة والأطراف ذات ال�ضلة مبينة اأدناه.
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اأبرمت املجموعة خالل ال�ضنة املعامالت التالية مع الأطراف ذات ال�ضلة غري الأع�ضاء باملجموعة:

31 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 2012
الف د.كالف د.كالمعامالت المت�سمنة في بيان الدخل المجمع

513507اإيرادات فوائد من قرو�س ومتويل ق�ضري الأجل
5,2166,420اأتعاب اإدارة وعمولت

مكاآفات موظفي الإدارة الرئي�سيين:

639629رواتب ومنافع اأخرى ق�ضرية الأجل
6762منافع نهاية اخلدمة

-91مكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة
797691

الأر�سدة المت�سمنة في بيان المركز المالي المجمع

42878متويل ق�ضري الأجل )انظر اي�ضاح 18(
2,2973,469قرو�س لأع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة الرئي�ضية )مت�ضمنة يف قرو�س للعمالء(

2,1765,217قرو�س لطراف ذات �ضله )مت�ضمنة يف قرو�س للعمالء(
9351,078اتعاب اإدارة وعمولت م�ضتحقة

5,45010,642

30. معلومات القطاع

اإن قطاعات الت�ضغيل املعلنة ت�ضتند اإىل معلومات التقارير املالية الداخلية لالإدارة التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل �ضانع القرار الت�ضغيلي الرئي�ضي من اأجل 

تخ�ضي�س املوارد للقطاع وتقييم اأدائه، ومن ثم مطابقتها مع اأرباح اأو خ�ضائر املجموعة. 

فيما يلي ملخ�س لالإيرادات والأرباح التي حققتها املجموعة من قطاعات الأعمال: 

اإدارة الأ�شول

- ا�ضتثمارات دول جمل�س التعاون اخلليجي وال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا 

- ا�ضتثمارات دولية 

- اأ�ضهم �ضركات خا�ضة 

اأعمال م�شرفية ا�شتثمارية 

- اأعمال ال�ضركة التمويلية وال�ضت�ضارية 

- عقارات 

- نفط وغاز 

- خزينة 

- قرو�س

- متويل منظم وم�ضتقات 
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30. تابع / معلومات القطاع 

المجموعا�ستثمارات بنكيةاإدارة الأ�سول

31 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 312012 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 312012 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 2012 
الف د.كالف د.كالف د.كالف د.كالف د.كالف د.ك 

7,7702,1125,4195,18613,1897,298اإيرادات القطاع
)230(3791,0624,507)1,292(4,128ربح / )خ�ضارة( القطاع

ح�ضة موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم 

العلمي و�ضريبة دعم العمالة 

الوطنية والزكاة ومكافاأة 

اأع�ضاء جمل�س الإدارة

)266(- )24(- )290(-

)230(3551,0624,217)1,292(3,862ربح / )خ�ضارة( ال�ضنة
61,34364,91163,19376,510124,536141,421جمموع اأ�ضول القطاع

9822729,33553,84530,31753,872جمموع خ�ضوم  القطاع
1,2821,2711,2821,271 - -اإيرادات فوائد
)936()1,621()936()1,621( - -تكاليف متويل

)128()221()94()188()34()33(ا�ضتهالك
هبوط قيمة ا�ضتثمارات متاحة 

للبيع
)489()754()534()511()1,023()1,265(

)96()188()78()169()18()19(�ضراء ممتلكات ومعدات
)5,055()9,287()5,055()9,287( - -�ضراء عقارات ا�ضتثمارية

خم�ض�س مكافاأة نهاية خدمة 

املوظفني
)47()45()183()246()230()291(

متثل اإيرادات القطاع اأعاله الإيراد املحقق من عمالء خارجيني. ل توجد اإيرادات فيما بني القطاعات خالل ال�ضنة )2011: ل �ضيء(.

لأغرا�س مراقبة اأداء القطاع وتخ�ضي�س املوارد بني القطاعات:

   • ل ت�ضتخدم اأي اأ�ضول ب�ضكل م�ضرتك من قبل اأي قطاع.

   • ل توجد التزامات يكون اأي قطاع م�ضوؤوًل عنها ب�ضكل م�ضرتك.

31. ح�شابات اأمانة

تدير املجموعة حمافظ مالية نيابة عن اأطراف اأخرى و�ضناديق م�ضرتكة وحتتفظ باأر�ضدة نقدية واأوراق مالية يف ح�ضابات اأمانة ل تظهر �ضمن بيان املركز 

الف د.ك(.   829,961 الف د.ك )2011:   903,190 قيمتها  بلغت   2012 دي�ضمرب   31 كما يف  الإدارة  ل�ضيطرة  التي تخ�ضع  الأ�ضول  اإن  املجمع.  املايل 

اكت�ضبت املجموعة اأتعاب اإدارة مببلغ  5,550 الف د.ك )2011: 6,159 الف د.ك( نتيجة القيام بتلك الأن�ضطة.

32. التزامات والتزامات طارئة

31 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 2012
الف د.كالف د.ك

5,6606,832التزامات ل�ضراء ا�ضتثمارات

33. اأهداف اإدارة املخاطر املالية 

تتعر�س اأن�ضطة املجموعة اىل العديد من املخاطر مثل : خماطر ال�ضوق )وت�ضمل خماطر العمالت الأجنبية ، وخماطر ا�ضعار الأ�ضهم وخماطر ا�ضعار الفائدة( 

وخماطر الإئتمان وخماطر ال�ضيولة .اإن اأع�ضاء جمل�س اإدارة ال�ضركة الأم هم امل�ضوؤولني ب�ضكل رئي�ضي عن حتديد اأهداف اإدارة املخاطر. اإن وظيفة اإدارة 

خماطر املجموعة هي تقدمي اخلدمات اإىل قطاع الأعمال، وتن�ضيق الدخول اإىل الأ�ضواق املالية املحلية والعاملية، مراقبة واإدارة املخاطر املالية املتعلقة بعمليات 

املجموعة من خالل تقارير املخاطر الداخلية التي ُتعنى بتحليل النك�ضاف للمخاطر من حيث درجة وحجم املخاطر. 

ان اهم املخاطر املالية التي تتعر�س لها املجموعة هي كما يلي :

33.1 خماطر ال�شوق

اإيرادات  الفائدة على حجم  واأ�ضعار  الأجنبية  العمالت  واأ�ضعار �ضرف  الأ�ضهم  اأ�ضعار  مثل  ال�ضوق  اأ�ضعار  التغريات يف  توؤثر  اأن  ال�ضوق هي خطر  اإن خماطر 

اإدارة ومراقبة النك�ضاف ملخاطر ال�ضوق يف اإطار احلدود املقبولة مع تعظيم  اأو قيمة ما لديها من اأدوات مالية. تهدف اإدارة خماطر ال�ضوق اإىل  املجموعة 

العائد يف الوقت نف�ضه.

اإن اأن�ضطة املجموعة تعر�ضها ب�ضكل رئي�ضي للمخاطر املالية الناجمة عن التغريات يف اأ�ضعار �ضرف العمالت الأجنبية واأ�ضعار الفائدة واأ�ضعار الأ�ضهم.
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 اأ( خماطر اأ�شعار الأ�شهم

تتعر�س املجموعة ملخاطر اأ�ضعار اأ�ضهم فيما يتعلق با�ضتثماراتها يف تلك الأ�ضهم. ت�ضنف تلك ال�ضتثمارات كا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

وا�ضتثمارات متاحة للبيع.

لإدارة خماطر الأ�ضعار الناجتة عن ال�ضتثمارات يف الأوراق املالية املتداولة، تقوم املجموعة بتنويع حمافظها ال�ضتثمارية وفقًا للحدود املو�ضوعة من قبلها.

مت حتديد حتليل احل�ضا�ضية ملخاطر اأ�ضعار الأ�ضهم املبني اأدناه على اأ�ضا�س اأ�ضعار ال�ضوق املعلنة لال�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وال�ضتثمارات 

املتاحة للبيع املدرجة لدى �ضوق الكويت لالأوراق املالية واأ�ضواق مالية اأخرى بتاريخ التقرير. 

يف حال زاد/قل �ضعر ال�ضهم بن�ضبة %2 )2011 : %2( ،كان اأثر ذلك على ربح / )خ�ضارة( ال�ضنة وحقوق امللكية لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب كما يلي:

ي�ضري الرقم الإيجابي اأدناه اإىل زيادة الربح / )اخل�ضارة( وحقوق امللكية حينما يزيد �ضعر ال�ضهم بواقع %2 )2011 : %2( ، اأما اإذا قّل �ضعر ال�ضهم بن�ضبة 

%2 )2011 : %2( ، ينتج عن ذلك اأثر عك�ضي. تبقى كافة املتغريات الأخرى ثابتة. مل يكن هناك اأي تغيري يف الطرق املحا�ضبية والفرتا�ضات امل�ضتخدمة 

يف اإعداد حتليل احل�ضا�ضية.

31 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 2012

موؤ�ضرات ال�ضوق

ن�سبة التغير 

في الأ�سعار %

الأثر على

 الربح

الأثر على 

حقوق الملكية

ن�سبة التغير 

في الأ�سعار %

الأثر على

 الربح

الأثر على 

حقوق الملكية

الف د.كالف د.كالف د.كالف د.ك

-41%2-6%2�ضوق الكويت لالأوراق املالية
-13%2-33%2ا�ضواق مالية اأخرى

لي�س لدى املجموعة اأي تعر�س هام لأي �ضوق اأوراق مالية ب�ضكل فردي بخالف �ضوق الكويت لالأوراق املالية والأ�ضواق املالية لدول جمل�س التعاون اخلليجي.

ب( اإدارة خماطر العمالت الأجنبية

تقوم املجموعة باإمتام بع�س املعامالت امل�ضجلة بعمالت اأجنبية ومن ثم ين�ضاأ خطر النك�ضاف ملخاطر تقلبات اأ�ضعار ال�ضرف. يتم اإدارة خماطر اأ�ضعار �ضرف 

العمالت الأجنبية يف حدود ال�ضيا�ضة املعتمدة.

اإن القيم امل�ضجلة لأ�ضول وخ�ضوم املجموعة النقدية املقّومة بعمالت اأجنبية كما يف تاريخ التقرير هي كما يلي:

الأ�ضول املاليةاخل�ضوم املالية

31 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 312012 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 2012
الف د.كالف د.كالف د.كالف د.ك

7,80932,08659,51060,937دولر اأمريكي
333,1234,615يورو

1194492جنيه ا�ضرتليني
376168--دينار بحريني
1,5051,268--درهم اإماراتي

272245--ريال قطري
683,5973,059اأخرى

تتعر�س املجموعة ب�ضكل رئي�ضي لالنك�ضاف للدولر الأمريكي واليورو والدرهم الإماراتي.

يبني اجلدول التايل تفا�ضيل ح�ضا�ضية املجموعة للزيادة والنق�س بن�ضبة %2 )2011 : %2( يف الدينار الكويتي مقابل الدولر الأمريكي واليورو والدرهم 

الإماراتي. اإن حتليل احل�ضا�ضية ي�ضمل فقط الأ�ضول واخل�ضوم النقدية القائمة املقّومة بالدولر الأمريكي واليورو والدرهم الإماراتي وتعديل �ضعر حتويلها 

املحا�ضبية  الطرق  يف  تغيري  اأي  هناك  يكن  مل  ثابتة.  الأخرى  املتغريات  كافة  تبقى  الأجنبية.  العمالت  اأ�ضعار  يف   2% بن�ضبة  التغري  مقابل  ال�ضنة  نهاية  يف 

والفرتا�ضات امل�ضتخدمة يف اإعداد حتليل احل�ضا�ضية.

 % 2+
الأثر

 % 2-
الأثر

 % 2+
الأثر

 % 2-
الأثر

31 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 312012 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 2012
الف د.كالف د.كالف د.كالف د.ك

127)546()127(546ربح / )خ�ضارة( ال�ضنة
796)580()796(580حقوق امللكية )اأ(

اأ(   هذا نتيجة للتغريات يف القيمة العادلة لال�ضتثمارات املتاحة للبيع.
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33. تابع / اأهداف اإدارة املخاطر املالية 

33.1 تابع / خماطر ال�شوق

ج( اإدارة خماطر اأ�شعار الفائدة

تتعر�س املجموعة ملخاطر اأ�ضعار الفائدة من جراء اقرتا�ضها لأموال مبعدلت فائدة ثابتة وعائمة. تدير املجموعة هذه املخاطر عن طريق الحتفاظ مبزيج 

معقول من القرو�س ذات الفائدة الثابتة وذات الفائدة العائمة ومن خالل ا�ضتخدام عقود مقاي�ضات اأ�ضعار الفائدة. يتم تقييم اأن�ضطة التحّوط ب�ضكل دوري 

لتتوافق مع اأ�ضعار الفائدة واأ�ضلوب املخاطر املحدد ل�ضمان تطبيق اأكرث ا�ضرتاتيجيات التحّوط توفريًا للتكلفة على نحو فّعال.

اإن تعر�س املجموعة ملخاطر اأ�ضعار الفائدة على الأ�ضول واخل�ضوم املالية مبني بالتف�ضيل يف بند اإدارة خماطر ال�ضيولة �ضمن هذا الإي�ضاح.

يبني اجلدول التايل ح�ضا�ضية ربح/)خ�ضارة( ال�ضنة لتغري معقول وممكـن يف معـدلت الفائـدة بن�ضبة +1 % و -1 % )2011: +1 % و -1 %( اعتبارًا من 

بداية ال�ضنة. اإن هذه التغريات تعترب معقولة وممكنة ا�ضتنادًا اإىل ر�ضد ظروف ال�ضوق احلالية. ي�ضتند الحت�ضاب اإىل الأدوات املالية املحتفظ بها للمجموعة 

بتاريخ كل بيان جممع للمركز املايل. تبقى كافة املتغريات الأخرى ثابتة. مل يكن هناك اأي تغيري يف الطرق املحا�ضبية والفرتا�ضات امل�ضتخدمة يف اإعداد حتليل 

احل�ضا�ضية.

ي�ضري الرقم الإيجابي اأدناه اإىل زيادة )اخل�ضارة( / الربح وي�ضري الرقم ال�ضالب اإىل انخفا�س الربح / )اخل�ضارة(.

31 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 2012

 % 1+ % 1- % 1+ % 1-
الف د.كالف د.كالف د.كالف د.ك

)97()97(51)51(ربح / )خ�ضارة( ال�ضنة

33.2 اإدارة خماطر الئتمان

تتمثل خماطر الئتمان يف ف�ضل الطرف املقابل يف الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما ي�ضبب خ�ضارة مالية للمجموعة. تتبع املجموعة �ضيا�ضة تقت�ضي التعامل ب�ضكل 

ح�ضري مع اأطراف ذات جدارة ائتمانية عالية واحل�ضول على �ضمانات كافية، حيثما كان ذلك منا�ضبًا، كو�ضيلة للحد من التعر�س خلطر تكبد خ�ضارة مالية 

عند اإخفاق الأطراف الأخرى. ت�ضتعني املجموعة باملعلومات املالية املتاحة للجمهور و�ضجالتها التجارية اخلا�ضة بها لغر�س ت�ضنيف عمالئها الرئي�ضيني. يتم 

مراقبة انك�ضاف املجموعة ملخاطر الئتمان وتقييم اجلدارة الئتمانية لالأطراف املقابلة ب�ضكل م�ضتمر وتوزيع القيمة الإجمالية لل�ضفقات املربمة فيما بني 

الأطراف املقابلة املعتمدة. يتم التحكم يف النك�ضاف ملخاطر الئتمان من خالل احلدود الئتمانية لالأطراف املقابلة والتي تخ�ضع للمراجعة والعتماد من قبل 

الإدارة �ضنويًا. ويتم عمل تقييم م�ضتمر للجدارة الئتمانية للو�ضع املايل للذمم املدينة.

لي�س لدى املجموعة اأي تعّر�س هام ملخاطر الئتمان مع اأي طرف مقابل ب�ضكل اإفرادي اأو لأي جمموعة من الأطراف املقابلة التي لها خ�ضائ�س مماثلة. تعّرف 

املجموعة الأطراف املقابلة باأنها ذات خ�ضائ�س مماثلة اإذا كانت اأطراف ذات عالقة. مل يتجاوز تركز خماطر الئتمان ن�ضبة %5 من جمموع الأ�ضول النقدية 

يف اأي وقت خالل ال�ضنة. 

النك�شاف ملخاطر الئتمان

متثل القيم امل�ضجلة لالأ�ضول املالية يف بيان املركز املايل املجمع بال�ضايف بعد خ�ضائر انخفا�س القيمة احلد الأق�ضى خلطر انك�ضاف املجموعة ملخاطر الئتمان 

دون احت�ضاب قيمة اأي �ضمانات حم�ضلة. اإن احلد الأق�ضى لالنك�ضاف ملخاطر الئتمان بتاريخ التقرير هو كما يلي:

القيمة الم�سجلة

31 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 2012
الف د.كالف د.ك

3,8263,749اأر�ضدة لدى البنوك
1,37719,107ودائع لأجل

3,5503,081ذمم مدينة واأ�ضول اأخرى
3,7196,368ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

42878متويل ق�ضري الأجل
7,87911,884قرو�س لعمالء

7,6494,780ا�ضتثمارات متاحة للبيع
28,04249,847
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اإن احلد الأق�ضى لالنك�ضاف ملخاطر الئتمان بتاريخ التقرير ح�ضب القطاع اجلغرايف هو كما يلي:

القيمة الم�سجلة

31 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 2012
الف د.كالف د.ك

18,49337,337الكويت
8,79510,849اأمريكا ال�ضمالية

354611اخلليج 
33570اأوروبا

270356مينا
97124مناطق اأخرى

28,04249,847

من الأ�ضول اعاله هناك مبلغ 28,042 الف د.ك )2011: 49,847 الف د.ك( مل يفت موعد ا�ضتحقاقه ول يوجد هبوط يف قيمته.

33.3 اجلودة الئتمانية لالأ�شول املالية

ميكن تقييم اجلودة الئتمانية لالأ�ضول املالية التي مل ينتهي تاريخ ا�ضتحقاقها ومل تنخف�س قيمتها بالرجوع اإىل معلومات تاريخية عن معدلت التخلف عن 

الدفع لالأطراف املقابلة. تقوم املجموعة بتقييم اجلودة الئتمانية لالأ�ضول املالية با�ضتخدام ت�ضنيفات داخلية و�ضجالت العمالء .

33.4 اإدارة خماطر ال�شيولة

اإن خماطر ال�ضيولة هي تلك املخاطر التي تكمن يف عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها املالية عند ا�ضتحقاقها. اإن نهج املجموعة يف اإدارة هذه املخاطر 

هو دوام التاأكد، قدر الإمكان، من توافر �ضيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند ال�ضتحقاق، �ضواء يف ظل ظروف طبيعية اأو قا�ضية، دون تكبد خ�ضائر غري مقبولة 

اأو املخاطرة ب�ضمعة املجموعة.

ياأخذ جمل�س الإدارة على عاتقه امل�ضوؤولية الكاملة عن اإدارة خماطر ال�ضيولة حيث قام باعتماد اإطار منا�ضب لإدارة خماطر ال�ضيولة، لإدارة عمليات التمويل 

ق�ضري ومتو�ضط وطويل الأجل ومتطلبات اإدارة ال�ضيولة. تقوم املجموعة باإدارة خماطر ال�ضيولة عن طريق الإبقاء على احتياطيات كافية، الت�ضهيالت امل�ضرفية 

واخل�ضوم  الأ�ضول  ا�ضتحقاق  تواريخ  وم�ضاهاة  والفعلية  املتوقعة  النقدية  للتدفقات  املتوا�ضل  والر�ضد  املراقبة  الحتياطي عن طريق  القرتا�س  وت�ضهيالت 

املالية. 

يحلل اجلدول التايل اللتزامات املالية للمجموعة على اأ�ضا�س الفرتة املتبقية من تاريخ بيان املركز املايل املجمع اإىل تاريخ ال�ضتحقاق التعاقدي. اإن املبالغ 

تاأثري  اأن  امل�ضجلة حيث  اأر�ضدتها  �ضهرًا   12 امل�ضتحقة خالل  الأر�ضدة  تعادل  املخ�ضومة.  التعاقدية غري  النقدية  التدفقات  املت�ضمنة يف هذا اجلدول متثل 

اخل�ضم لي�س جوهريًا.

اأقل من 

1 �سهر
من 1 

اإلى 3 اأ�سهر

من 3 

اإلى 12 �سهراً

من �سنة 

اإلى 5 �سنوات
المجموع

المتو�سط  المرجح 

لمعدل الفائدة الفعلي

%الف د.كالف د.كالف د.كالف د.كالف د.ك31 دي�سمبر 2012
الخ�سوم المالية

3,4841.00---3,484م�ضتحق اىل بنوك وموؤ�ض�ضات مالية اأخرى
-1,1173395131,4053,374ذمم دائنة وخ�ضوم اأخرى

-341---341توزيعات اأرباح دائنة
1,05125,15326,2045.00--�ضندات

4,9423391,56426,55833,403
5,6605,660---الرتباطات

اأقل من 

1 �سهر
من 1 

اإلى 3 اأ�ضهر

من 3 

اإلى 12 �ضهرًا

من �ضنة 

اإلى 5 �ضنوات
المجموع

المتو�سط  المرجح 

لمعدل الفائدة الفعلي

%الف د.كالف د.كالف د.كالف د.كالف د.ك31 دي�سمبر 2011
الخ�سوم المالية

-311442621,8182,435ذمم دائنة وخ�ضوم اأخرى
-432---432توزيعات اأرباح دائنة

18129,17726,40055,7581.406-�ضندات
74322529,43928,21858,625

6,8326,832---الرتباطات



املركز املايل الكويتي -�ش.م.ك )مقفلة( و�شركاته التابعة

46

33. تابع / اأهداف اإدارة املخاطر املالية 

33.4 تابع / اإدارة خماطر ال�شيولة

ان فرتات الإ�ضتحقاق لالأ�ضول واخل�ضوم للمجموعة كما يلي:

المجموعاأكثر من �سنةاقل من �سنة

الف د.كالف د.كالف د.ك31 دي�سمبر 2012

ا�سول :

3,827-3,827النقد واأر�ضدة لدى البنوك
1,377-1,377ودائع لأجل

39,033-39,033ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
3,6592383,897ذمم مدينة وا�ضول اأخرى

42-42متويل ق�ضري الأجل
7,3085717,879قرو�س للعمالء

51,56751,567-ا�ضتثمارات متاحة للبيع
16,47916,479-عقارات ا�ضتثمارية
435435-ممتلكات ومعدات

55,24669,290124,536
الخ�سوم :

3,484-3,484م�ضتحق اىل بنوك وموؤ�ض�ضات مالية اأخرى
3,4281,4054,833ذمم دائنة وخ�ضوم اأخرى

22,00022,000-�ضندات
6,91223,40530,317

المجموعاأكثر من �سنةاقل من �سنة

الف د.كالف د.كالف د.ك31 دي�سمبر 2011

ا�سول :

3,750-3,750النقد واأر�ضدة لدى البنوك
19,107-19,107ودائع لأجل

41,863-41,863ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
3,309533,362ذمم مدينة وا�ضول اأخرى

878-878متويل ق�ضري الأجل
11,23764711,884قرو�س للعمالء

52,64552,645-ا�ضتثمارات متاحة للبيع
7,5387,538-عقارات ا�ضتثمارية
394394-ممتلكات ومعدات

80,14461,277141,421
الخ�سوم :

2,1581,8183,976ذمم دائنة وخ�ضوم اأخرى
27,89622,00049,896�ضندات

30,05423,81853,872
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34. ملخ�س فئات الأ�شول واخل�شوم املالية

يتم ت�ضنيف القيمة الدفرتية لالأ�ضول واخل�ضوم املالية للمجموعة الواردة يف بيان املركز املايل املجمع على النحو التايل : 

31 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 2012
الف د.كالف د.كالأ�سول المالية

3,8273,750النقد واأر�ضدة لدى البنوك
1,37719,107ودائع لأجل

39,03341,863ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
3,5503,081ذمم مدينة واأ�ضول اأخرى

42878متويل ق�ضري الأجل
7,87911,884قرو�س لعمالء

51,56752,645ا�ضتثمارات متاحة للبيع
107,275133,208

الخ�سوم المالية

-3,484م�ضتحق اىل البنوك وموؤ�ض�ضات مالية اأخرى
3,7152,867ذمم دائنة وخ�ضوم اأخرى

22,00049,896�ضندات
29,19952,763 

اإدارة املجموعة، فاإن القيم الدفرتية لالأ�ضول  اأ�ض�س جتارية. براي  متثل القيمة العادلة املبلغ الذي ميكن من خالله مبادلة الأ�ضل او ت�ضديد الإلتزام على 

واخل�ضوم املالية كما يف 31 دي�ضمرب 2012 و 2011 تقارب قيمتها العادلة .

القيم الدفرتية لالأ�ضول واخل�ضوم املالية املو�ضحة يف املركز املايل املجمع م�ضنفة كما يلي :

31 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 2012
بالقيمة الدفتريةالقيمة العادلةبالقيمة الدفتريةالقيمة العادلةالأ�سول المالية :

الف د.كالف د.كالف د.كالف د.ك

3,750-3,827-نقد واأر�ضدة لدى البنوك 
19,107-1,377-ودائع لأجل

-41,863-39,033ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
3,081-3,550-ذمم مدينة واأ�ضول اأخرى

878-42-تمويل ق�ضير الأجل
11,884-7,879-قرو�س للعمالء

51,847798-51,567ا�ضتثمارات متاحة للبيع
90,60016,67593,71039,498

الخ�سوم المالية

--3,484-م�ضتحق الى البنوك وموؤ�ض�ضات مالية اأخرى
3,7152432,624-ذمم دائنة وخ�ضوم اأخرى

49,896-22,000-�ضندات
-29,19924352,520

الدوات املالية املقا�شة بالقيمة العادلة 

ميثل اجلدول التايل ال�ضول واخل�ضوم املالية املقا�ضة بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل املجمع وفقا للت�ضل�ضل الهرمي للقيمة العادلة. 

يقدم اجلدول التايل حتليال لالدوات املالية املقا�ضة بعد التحقق املبدئي بالقيمة العادلة وامل�ضنفة اىل امل�ضتويات 1 اىل 3 ا�ضتنادا اىل الدرجة التي يتم اليها 

ر�ضد القيمة العادلة. 

تتمثل قيا�ضات القيمة العادلة في القيا�ضات الم�ضتقة من ال�ضعار المدرجة )غير المعدلة( في ا�ضواق ن�ضطة في ما يتعلق با�ضول او خ�ضوم مماثلة؛الم�ضتوى 1:-

الم�ضتوى 2:-
تتمثل قيا�ضات القيمة العادلة في القيا�ضات الم�ضتقة من مدخالت بخالف ال�ضعار المدرجة المت�ضمنة في الم�ضتوى 1 والقابلة للر�ضد في 

ما يتعلق بال�ضول او الخ�ضوم اما ب�ضورة مبا�ضرة )كال�ضعار( او ب�ضورة غير مبا�ضرة )الم�ضتقة من ال�ضعار(؛ و

الم�ضتوى 3:-
تتمثل قيا�ضات القيمة العادلة في القيا�ضات الم�ضتقة من ا�ضاليب تقييم تت�ضمن مدخالت خا�ضة بال�ضول او الخ�ضوم التي ل ت�ضتند الى بيانات 

�ضوقية مر�ضودة )مدخالت غير قابلة للر�ضد(.

ان امل�ضتوى الذي يتم فيه ت�ضنيف ال�ضل او اللتزام املايل يحدد بناء على اقل م�ضتوى ملدخل هام لقيا�س القيمة العادلة.  
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34. تابع / ملخ�س فئات الأ�شول واخل�شوم املالية

تابع / الدوات املالية املقا�شة بالقيمة العادلة 

مت ت�ضنيف ال�ضول واخل�ضوم املالية املقا�ضة بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل املجمع ح�ضب الت�ضل�ضل الهرمي امل�ضتخدم لقيا�س القيمة العادلة كما يلي: 

المجموعالم�ستوى 3الم�ستوى 2الم�ستوى 311 دي�سمبر 2012

الف د.كالف د.كالف د.كالف د.كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

ا�ضتثمارات محتفظ بها للمتاجرة

1,938--1,938اوراق مالية م�ضعرة
اأ�ضول مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

1,448-1,40246اوراق مالية م�ضعرة
�ضناديق مدارة

27,071-27,071-- محلي
4,857-4,857-- اأجنبي

5353,719-3,184اوراق مالية ذات عائد ثابت
)23(-)23(-م�ضتقات الخ�ضوم المالية الآجلة لغر�س المتاجرة 

ا�ستثمارات متاحة للبيع

12,492-2,05710,435اوراق مالية و�ضناديق م�ضعرة
�ضناديق مدارة

8,652-8,652-- محلي
4,938-4,938-- اأجنبي 

7,6497,649--اأدوات الدين
17,65417,654--م�ضاركات في حقوق الملكية وا�ضتثمارات اأخرى

182182--اوراق مالية غير م�ضعرة
8,58155,97626,02090,577

المجموعالم�ستوى 3الم�ستوى 2الم�ستوى 311 دي�سمبر 2011

الف د.كالف د.كالف د.كالف د.ك

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

ا�ضتثمارات حمتفظ بها للمتاجرة

 1,412- -1,412اوراق مالية م�ضعرة
ا�ضول مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

2,471-2,44031اوراق مالية م�ضعرة
�ضناديق مدارة

28,078-28,078-- حملي
3,534-3,534-- اأجنبي 

3,2466,368-3,122اوراق مالية ذات عائد ثابت

ا�ستثمارات متاحة للبيع

12,359-1,81310,546اوراق مالية و�ضناديق م�ضعرة
�ضناديق مدارة

7,299-7,299-- حملي
5,323-5,323-- اأجنبي 

4,7804,780--اأدوات الدين
21,90221,902--م�ضاركات يف حقوق امللكية وا�ضتثمارات اأخرى

184184--اوراق مالية غري م�ضعرة
م�ستقات الأدوات المالية

القيمة العادلة ال�ضالبة

)243(-)243(- حتّوطات التدفق النقدي - 
8,78754,56830,11293,467

مل تتم اأية حتويالت ما بني امل�ضتوى 1 و 2 خالل فرتة التقارير املالية.
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القيا�س بالقيمة العادلة

ان الطرق واأ�ضاليب التقييم امل�ضتخدمة لغر�س قيا�س القيمة العادلة مل تتغري باملقارنة مع فرتة التقارير ال�ضابقة .

اأوراق مالية م�شّعرة 

اإن جميع الأوراق املالية امل�ضعرة متداولة ب�ضكل عام يف �ضوق اأوراق مالية معروفة. لقد مت حتديد القيمة العادلة بالرجوع اإىل الأ�ضعار املعلنة بتاريخ التقرير.

�شناديق حملية مدارة

تتكون ال�ضتثمارات ال�ضمنية يف �ضناديق حملية مدارة ب�ضكل رئي�ضي من اأوراق مالية حملية م�ضعرة مت حتديد قيمتها العادلة بالرجوع على الأ�ضعار املعلنة 

بتاريخ التقرير.

�شناديق اأجنبية مدارة 

تتكون ال�ضتثمارات ال�ضمنية يف �ضناديق اأجنبية مدارة ب�ضكل رئي�ضي من اأوراق مالية اأجنبية م�ضعرة وغري م�ضعرة. مت حتديد القيمة العادلة لالأوراق املالية 

ال�ضمنية امل�ضعرة بالرجوع اإىل اأ�ضعارها املعلنة بتاريخ التقرير. ومت حتديد القيمة العادلة لالأوراق املالية ال�ضمنية غري امل�ضعرة با�ضتخدام اأ�ضاليب تقييم عادًة 

ما ت�ضتخدم من قبل مدراء ال�ضناديق. وت�ضتند جميع املدخالت الهامة �ضمن هذا النموذج اإىل اأ�ضعار ال�ضوق املر�ضودة.

اأوراق مالية غري م�شعرة

بع�س  تت�ضمن  التي  املخ�ضومة  النقدية  التدفقات  منوذج  مثل  خمتلفة  مناذج  با�ضتخدام  املقّدرة  العادلة  بالقيمة  املدرجة  غري  املالية  الأوراق  قيا�س  يتم 

الفرتا�ضات غري املوؤيدة باأ�ضعار اأو معدلت ال�ضوق املر�ضودة.

امل�شتوى 3 ملقايي�س القيمة العادلة

اإىل املعلومات املر�ضودة من  ت�ضتند  اإىل مدخالت هامة ل  ت�ضتند  اأ�ضاليب تقييم  3 ت�ضتخدم  امل�ضتوى  املالية للمجموعة امل�ضنفة يف  اإن الأ�ضول واللتزامات 

ال�ضوق. ميكن مطابقة الأدوات املالية التي تندرج �ضمن هذا امل�ضتوى من الأر�ضدة الإفتتاحية اىل الأر�ضدة اخلتامية على النحو التايل:

31 دي�سمبر 2012
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة 

من خالل بيان الدخل
المجموعا�ستثمارات متاحة للبيع

الف د.كالف د.كالف د.ك

3,24626,86630,112الر�ضيد الفتتاحي
5359671,502م�ضرتيات

6,5876,587-ا�ضافات على اأدوات الدين
)4,178()4,178(-املحول من اأدوات الدين اىل عقارات ا�ضتثمارية

)8,984()5,738()3,246(مبيعات
الأرباح اأو اخل�ضائر امل�ضجلة يف :

2,5392,539-- بيان الدخل املجمع
)1,558()1,558(-- الإيرادات ال�ضاملة الأخرى

 53525,48526,020الر�ضيد اخلتامي

31 دي�سمبر 2011
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة 

من خالل بيان الدخل
المجموعا�ستثمارات متاحة للبيع

الف د.كالف د.كالف د.ك

7,47428,12335,597الر�ضيد الفتتاحي
2,7822,782-م�ضرتيات

4,7804,780-اإ�ضافات على اأدوات الدين
)660()660(-اإعادة ت�ضنيف مل�ضتوى 1
)7,993()3,765()4,228(اإعادة ت�ضنيف مل�ضتوى 2
184184-اإعادة ت�ضنيف مل�ضتوى 3

)5,762()5,762(-مبيعات
الأرباح اأو اخل�ضائر امل�ضجلة يف :

2,2442,244-- بيان الدخل املجمع
)1,060()1,060(-- الإيرادات ال�ضاملة الأخرى

3,24626,86630,112الر�ضيد اخلتامي

ت�ضمنت الأرباح اأو اخل�ضائر املعرتف بها يف بيان الدخل املجمع لل�ضنة خ�ضارة من بيع ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، والتغري يف القيمة 

العادلة لإ�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، وربح من بيع ا�ضتثمارات متاحة للبيع.

اإن تغيري املعلومات حول مقايي�س امل�ضتوى 3 اإىل افرتا�ضات بديلة ممكنة ومعقولة مل تغرّي ب�ضكل كبري املبالغ املعرتف بها يف بيان الدخل املجمع اأو جمموع 

الأ�ضول اأو جمموع اخل�ضوم اأو جمموع حقوق امللكية.
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35. م�شتقات الأدوات املالية

اإن امل�ضتقات هي اأدوات مالية تتحدد قيمتها بالرجوع اإىل اأ�ضعار الفائدة اأو اأ�ضعار �ضرف العمالت الأجنبية اأو املوؤ�ضرات الأخرى. متثل املبالغ ال�ضمية الأ�ضلية 

فقط املبالغ التي يطبق عليها ن�ضبة اأو �ضعرًا لتحديد مبالغ التدفقات النقدية التي �ضيتم تبادلها، وهي ل متثل الربح اأو اخل�ضارة املحتملني املتعلقني مبخاطر 

ال�ضوق اأو الئتمان التي تت�ضم بها تلك الأدوات.

ت�ضجل امل�ضتقات بالقيمة العادلة وتظهر يف بيان املركز املايل املجمع بال�ضايف بعد اأي معامالت موازنة داخلية. متثل القيمة العادلة املوجبة تكلفة اإمتام كافة 

اإنهاء احلقوق واللتزامات الناجتة من تلك الأدوات يف معاملة �ضوق عادية يف تاريخ بيان املركز املايل  اإذا مت  املعامالت بالقيمة العادلة ل�ضالح املجموعة 

املجمع. تقت�ضر خماطر الئتمان املتعلقة بالأدوات املالية امل�ضتقة على القيمة العادلة املوجبة لالأدوات. متثل القيمة العادلة ال�ضالبة التكلفة امل�ضتحقة على 

املجموعة  ل�ضالح الأطراف املقابلة.

تتعامل املجموعة يف مقاي�ضات اأ�ضعار الفائدة لإدارة خماطر اأ�ضعار الفائدة على  ال�ضندات التي حتمل فائدة. وكذلك تتعامل املجموعة يف عقود  حتويل العمالت 

الأجنبية الآجلة لإدارة مراكز العمالت الأجنبية والتدفقات النقدية لديها.

اأ( حتوطات التدفق النقدي )عقود مقاي�شات اأ�شعار الفائدة(

للقيم  وفقًا  املحت�ضبة  ال�ضندات  والعائمة على  الثابتة  الفائدة  الفرق بني قيم معدلت  املجموعة على مبادلة  توافق  الفائدة،  اأ�ضعار  مبوجب عقود مقاي�ضات 

الإ�ضمية الأ�ضلية املتفق عليها. وت�ضمح هذه العقود للمجموعة باحلد من خماطر تغريات معدلت الفائدة وانك�ضافات التدفق النقدي على ال�ضندات امل�ضّدرة 

التقرير من خالل خ�ضم  بنهاية فرتة  الفائدة  اأ�ضعار  ملقاي�ضات  العادلة  القيمة  ويتم حتديد   .1.1% زائدًا  اأ�ضهر  ثالثة  الليبور خالل  ل�ضعر  عائمة  بفائدة 

�ضعر  وي�ضتند متو�ضط معدل  اأدناه.  العقد كما هو مبني  املت�ضمنة يف  الئتمان  التقرير وخماطر  بنهاية فرتة  القيمة  با�ضتخدام منحنيات  النقدية  التدفقات 

الفائدة اإىل الأر�ضدة القائمة بنهاية فرتة التقرير.

ل اجلدول التايل القيم الإ�ضمية الأ�ضلية وال�ضروط املتبقية لعقود مقاي�ضات اأ�ضعار الفائدة القائمة بنهاية فرتة التقرير. ُيف�ضّ

 متو�سط معدل �سعر الفائدة

الثابت المتعاقد عليه
القيمة العادلة ال�سالبةالقيمة الإ�سمية الأ�سلية

31 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 312012 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 312012 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 2012
الف د.كالف د.كالف د.كالف د.ك%%

)99(-6,974-2.38 +-5 يوليو 2012
)144(-6,974-3.27 +-5 يوليو 2012

ت�ضدد مقاي�ضات معدلت الفائدة على اأ�ضا�س ربع �ضنوي. اإن املعدل العائم ملقاي�ضات اأ�ضعار الفائدة ميثل معدل �ضعر الليبور خالل ثالثة اأ�ضهر. ت�ضدد املجموعة 

الفرق بني معدل �ضعر الفائدة الثابت والعائم على اأ�ضا�س �ضايف القيمة.

مت ت�ضنيف جميع عقود مقاي�ضات اأ�ضعار الفائدة ملبادلة مبالغ معدلت الفائدة العائمة مببالغ اأ�ضعار الفائدة الثابتة كتحوطات التدفق النقدي لغر�س تقليل انك�ضاف 

التدفقات النقدية للمجموعة الناجتة عن معدلت اأ�ضعار الفائدة العائمة على ال�ضندات. تتم معًا مقاي�ضات اأ�ضعار الفائدة ومدفوعات الفائدة على ال�ضندات.

31 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 2012م�ستقات لغر�س المتاجرة )الآجل(
المبلغ التعاقديالخ�سومالأ�سولالمبلغ التعاقديالخ�سومالأ�سوللغر�س المتاجرة

الف د.كالف د.كالف د.كالف د.كالف د.كالف د.ك

---237,018-عقود فروقات العملة الآجلة

36. خماطر الت�شغيل

اأو ب�ضبب الأحداث  اأو تعطل الأنظمة  الب�ضري  اأو اخلطاأ  القا�ضرة  اأو  الكافية  العمليات الداخلية غري  الناجتة من  الت�ضغيل هي خماطر اخل�ضارة  اإن خماطر 

اخلارجية. توجد لدى املجموعة منظومة من ال�ضيا�ضات والإجراءات التي اأقرها جمل�س الإدارة ويتم تطبيقها ب�ضاأن حتديد وتقييم ومراقبة خماطر الت�ضغيل. 

تعمل الإدارة على التاأكد من اإتباع ال�ضيا�ضات والإجراءات ومراقبة خماطر الت�ضغيل كجزء من اأن�ضطة اإدارة املخاطر ال�ضامل.
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37. اأهداف اإدارة راأ�س املال

تدير املجموعة راأ�ضمالها ل�ضمان مقدرتها على موا�ضلة عملياتها على اأ�ضا�س املن�ضاأة امل�ضتمرة وزيادة العائد اإىل امل�ضاهمني من خالل ال�ضتخدام الأمثل للدين 

وحقوق امللكية. مل تتغري ال�ضيا�ضة املحا�ضبية العامة للمجموعة منذ العام املا�ضي .

يتكون هيكل راأ�ضمال املجموعة من حقوق امللكية اخلا�ضة مبالكي ال�ضركة الأم التي ت�ضتمل على راأ�س املال، وعالوة ال�ضدار، والحتياطيات كما هو مبني يف 

الإي�ضاحات 23 ، 24 ، 25 على التوايل، واأ�ضهم اخلزينة كما هو مبني يف اإي�ضاح 26 بالإ�ضافة اإىل الأرباح املحتفظ بها. يتكون الدين من ال�ضندات املبينة يف 

اإي�ضاح 22.

معدل الرفع املايل

اإن معدل الرفع املايل يف نهاية ال�ضنة هو كما يلي:

31 دي�سمبر 312011 دي�سمبر 2012
الف د.كالف د.ك

22,00049,896الدين 
)18,854()1,663(ناق�ضًا: النقد و�ضبه النقد )اإي�ضاح 15(

20,33731,042�ضافي الدين
90,10684,172حقوق الملكية 

%36.88%22.57ن�ضبة �ضافي الدين اإلى حقوق الملكية






