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نبذة عن “املركز”

تأسست شركة المركز المالي الكويتي )ش.م.ك.ع( “المركز” في العام 1974 لتصبح إحدى المؤسسات المالية 
العريقة على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مجالي إدارة األصول والخدمات المصرفية 
االستثمارية. ونجح “المركز” منذ تأسيسه في بناء قاعدة عمالء من األفراد ذوي المالءة العالية، والمؤسسات 

الحكومية، والمؤسسات شبه الحكومية، والشركات. وتشمل خدمات ومنتجات “المركز” ما يلي:

مبادؤنا

إدارة األصول:
صناديق األسهم  •

صناديق الدخل الثابت  •
صناديق عقارية  •

صناديق الملكية الخاصة  •
إدارة المحافظ االستثمارية والعقارية  •

العقارات:
قطاع الشرق األوسط وشمال أفريقيا  •

العقار الدولي  •

الخدمات المصرفية االستثمارية:
عمليات االندماج واالستحواذ  •

الخدمات االستشارية  •
إصدارات األسهم والسندات وأسواق المال  •

خدمات اإلدراج  •

األبحاث:
األبحاث االقتصادية وأبحاث السياسات   •

خدمات استشارية  •

مصلحة العميل على رأس أولوياتنا
تتمحور طبيعة نشاطنا حول العمل على تحقيق أهداف 
عمالئنا. وقد وضعنا نصب أعيننا مواصلة العمل على 
بأعلى  المضافة  القيمة  المزيد من خدمات  تقديم 
معايير الجودة والقيم الراسخة، وتقديم االستشارات 
المدروسة حول التوزيع الصحيح لألصول، وإحاطتهم 
بأفضل المنتجات االستثمارية التي تلبي احتياجاتهم.

االبتكار في تحقيق العوائد
يعني االبتكار في مجال عملنا شق قنوات استثمارية 
جديدة تحمل خصائص جديدة وفريدة. وقد نجحنا 
بوابات استثمارية  الماضية في فتح  السنوات  خالل 
جديدة، حيث أننا أول من أطلق صندوقاً محلياً مشتركاً، 
وصندوق عقاري بتوزيعات منتظمة، وصندوق خيارات 
في الكويت، وغيرها الكثير مما ال يسع المقام لذكرها.

سمعتنا هي رأس مالنا
نؤمن تماماً في “المركز” بأن سمعتنا هي أثمن أصولنا. 
ومن هذا المنطلق، فقد ألزمنا أنفسنا بتطبيق ضوابط 
داخلية صارمة، وذلك قبل أن تصبح حوكمة الشركات 
ممارسة شائعة ومفروضة من الجهات الرقابية. كما أننا 
نلتزم باألخالقيات المهنية في التعامل ونكرس أهمية 

الموضوعية في اإلفصاح.

رسالتنارؤيتنا أن نكون االختيار األمثل 
إلدارة الثروات

النمو المستدام لثروات عمالئنا 
وشركائنا عبر تقديم حلول 

استثمارية متزنة ومبتكرة

المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع والشركات التابعة له
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رحلتنا

نجح “المركز” في تجاوز األزمة المالية العالمية، والحفاظ على وضعه المالي من خالل اتباع السياسات 
االستثمارية الصلبة، وتطبيق معايير الحوكمة السليمة، وااللتزام بالشفافية في اإلبالغ. وفي ظل المشهد 
الديناميكي الحالي، يحافظ “المركز” على مكانة راسخة تمكنه من اجتياز أصعب األزمات. ويمتلك “المركز” 
السيولة والكفاءات المتخصصة والقدرة على االستفادة من فرص السوق المستقبلية. وخالل العام 2019، 

احتفل "المركز" بمرور 45 عاماً على تأسيسه منذ عام 1974.

“المركز” عبر السنين

ت
نيا

عي
سب

ال

• إطالق خدمات الصرافة
• إطالق خدمات القروض

• االستثمار العقاري األمريكي
• تأسيس أول بنك استثماري في كوريا الجنوبية

• إطالق خدمات التمويل التجاري

ت
نيا

اني
ثم

• إدارة المحافظ والخدمات االستشاريةال
• تأسيس شركة تابعة إلدارة المشاريع العقارية في الواليات المتحدة “مار جالف”

• تخطي تداعيات أزمة المناخ

وم
الي

• تبني أفضل المعايير في مجال حوكمة الشركات
• بدء العمل في المكاتب اإلضافية في مدينة الكويت

• الصمود في وجه عاصفة األزمة المالية العالمية 
• إطالق الصناديق اإلسالمية وأدوات التمويل

• تأسيس أول نظام لتداول خيارات األسهم في سوق الكويت لألوراق المالية
• إطالق مشاريع عقارية محلية وإقليمية ودولية

• تأسيس مكاتب وشركات تابعة في الخليج ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
• إطالق صندوق االستثمار في النفط والغاز

• بدء نشر سلسلة تقارير “نحو تنمية اقتصادية مستدامة” ألبحاث السياسات االقتصادية
• تبني استراتيجية إعالمية متكاملة، توظف أحدث وسائل االتصال وتكفل أعلى معايير الشفافية

• تصميم وتطوير نظام آلي متكامل إلدارة األصول لرفع كفاءة العمليات

ضي
ما

ال
ت

نيا
عي

س
الت

• الغزو العراقي
• افتتاح مكتب دبي خالل االحتالل إلدارة العمليات

• تحرير الكويت
• إعادة هيكلة الشركة

• إطالق هوية الشركة الجديدة “المركز”
• اإلدراج في سوق الكويت لألوراق المالية

• بدء عملية إدارة الصناديق
• إطالق صناديق محلية وعالمية

• بدء نشاط االستثمار المباشر
• إطالق الخدمات المالية والتمويلية

التقرير السنوي 2019
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مجلس اإلدارة

ضرار يوسف الغانم
رئيس مجلس اإلدارة

تمتد المسيرة المهنية للسيد ضرار يوسف الغانم، رئيس مجلس إدارة “المركز” منذ عام 1982، ألكثر 
من 40 عاما في قطاع الخدمات المالية والتأمين والمقاوالت والتجارة العامة في الكويت وخارجها. 
وهو عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت منذ عام 2001، ويرأس حالياً اللجنة المالية 

واالستثمار. كما كان الرئيس المؤسس التحاد شركات االستثمار في الفترة ما بين 2004-2009 وعضوا 
فعاالً في منظمات النفع العام محلياً ودولياً.

 

أيمن عبد اللطيف الشايع
عضو مجلس اإلدارة

يشغل السيد أيمن عبد اللطيف الشايع عضوية 
مجلس إدارة مجموعة الشايع، وهي مجموعة 

عائلية تأسست في الكويت عام 1890، وقد 
شغل منصب الرئيس التنفيذي للقسم التجاري 

في المجموعة منذ العام 1989. كما أنه يشغل 
منصب رئيس مجلس إدارة شركة األهلية 

للتأمين. ويحمل السيد أيمن عبداللطيف الشايع 
درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من 

جامعة الكويت.

 

1 انتقل الشيخ حمود صباح الصباح إلى رحمة هللا في نوفمبر 2019. وتم تعيين السيد فيصل عبد العزيز الجالل من قبل مجلس اإلدارة في 18 ديسمبر 2019 ليكمل الفترة الحالية 
كنائب رئيس مجلس اإلدارة.

 لجنة التدقيق  اللجنة التنفيذية  لجنة الترشيحات والمكافآت  لجنة إدارة المخاطر

فيصل عبد العزيز الجالل
نائب رئيس مجلس اإلدارة

يشغل السيد فيصل عبد العزيز الجالل منصب 
رئيس لجنة التدقيق ورئيس لجنة إدارة 

المخاطر المنبثقة عن المجلس. ويشغل السيد 
فيصل الجالل أيضاً منصب العضو المنتدب 
في شركة البسيط التجارية وشريك في شركة 

الجالل العقارية، وهو حاصل على درجة جامعية 
من جامعة اإلسكندرية.

  

الراحل/الشيخ حمود صباح الصباح1
نائب رئيس مجلس اإلدارة السابق

شغل الشيخ حمود السالم الصباح منصب نائب 
رئيس مجلس إدارة “المركز” منذ أكثر من عشر 

سنوات. كما كان رئيس مجلس إدارة شركة 
شمال الخليج التجارية هيونداي ألكثر من 

20 عاماً، وكان صاحب شركة نقليات الجزيرة 
والقريني، عالوة على أنه شغل منصب نائب 

رئيس شركة المسار لإلجارة واالستثمار.

المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع والشركات التابعة له
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فهد يعقوب الجوعان
عضو مجلس اإلدارة

يشغل السيد فهد يعقوب الجوعان منصب 
نائب مدير عام شركة الجوعان للتجارة 

العامة والمقاوالت، باإلضافة إلى شغله منصب 
عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة 

الكويت، والشركة الوطنية للخدمات البترولية 
)ش.م.ك(، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة 

العامة للصناعة، وشركة الدرة للخدمات 
البترولية. ويحمل السيد فهد يعقوب الجوعان 
درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة 

إيسترن واشنطن األميركية.

 

فوزي إبراهيم المكيمي
عضو مجلس اإلدارة

يشغل السيد فوزي إبراهيم المكيمي منصب 
المدير المالي في شركة البترول الكويتية العالمية 

منذ عام 2004. وقد شغل في الماضي منصب 
المدير المالي في شركة البترول الكويتية العالمية 
للطيران في المملكة المتحدة، وفي شركة البترول 

العالمية في كل من إيطاليا وتايالند. ويحمل 
السيد فوزي إبراهيم المكيمي شهادة الماجستير 

في المحاسبة المهنية من جامعة ميامي 
األميركية، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من 

جامعة الكويت.

 

عادل الغنام
عضو مجلس اإلدارة

يشغل السيد عادل محمد الغنام منصب عضو 
مجلس إدارة والمدير التنفيذي لمجموعة كابيكو 
القابضة منذ عام 2003. ويشغل مناصب إدارية 

في عدد من شركاتها التابعة مثل مستشفى 
رويال حياة، الغنام لإلطارات، اي جي ملكو 

للمصاعد، وغيرها من الشركات؛ وهو عضو 
مجلس إدارة في الشركة األهلية للتأمين منذ عام 
2005. ويحمل السيد عادل محمد الغنام درجة 

جامعية في إدارة األعمال من الواليات المتحدة 
األمريكية.

 

مهى عبدالسالم عماد
أمين سر مجلس اإلدارة

انضمت السيدة/ مهى “للمركز” في عام 1997، 
وتتولى حالياً إدارة “شؤون الشركات والصناديق 
االستثمارية”. وقبل التحاقها “بالمركز”، عملت 

لمدة سبعة سنوات في قسم االئتمان في بنك 
البحر المتوسط - لبنان.

حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال 
من الجامعة اللبنانية األمريكية )بيروت(.

التقرير السنوي 2019
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السادة المساهمون، 
العالمية  أداًء إيجابياً ألغلب مؤشرات األسهم   2019 العام  شهد 
الرئيسية، مما ساهم في تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين في هذه 
األسواق. إال أن معدالت نمو االقتصاد العالمي قد تراجعت إلى نسبة 
2.4% خالل العام، بالمقارنة بنسبة 3% في العام 2018، نتيجة تصاعد 
التوترات الجيوسياسية وضعف الطلب مع تراجع حركة التجارة وحجم 
االستثمارات العالمية في مجملها. وإزاء هذا األداء االقتصادي الضعيف، 
لجأت البنوك المركزية الكبرى إلى تبني سياسات نقدية أكثر مرونة على 
نطاق واسع؛ حيث خفض مجلس االحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 
ثالث مرات خالل العام حتى وصلت أسعار الفائدة إلى مستويات غير 
مسبوقة. وفي الواليات المتحدة تراجع النمو إلى 2.3% بعد أن وصل 
إلى 2.9% في عام 2018، وذلك نتيجة الحرب التجارية بين الواليات 
المتحدة والصين، عالوة على تباطؤ حركة االستثمار والصادرات. وواصل 
ألمانيا  التصنيع في  االقتصاد األوروبي تراجعه، خاصًة مع تأثر قطاع 
بتراجع حجم الطلب من آسيا واألزمة التي تعانيها صناعة السيارات 
على أصعدة عدة. كما تعرض االقتصاد األوروبي لضغوط كبيرة خالل 
العام 2019 فرضها ملف خروج المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي 
)بريكست(، وهي الخطوة التي من المهم متابعة تداعياتها على أوروبا 
الناشئة  التي تمتعت بها األسواق  المرونة  المتحدة. وبعد  والمملكة 
التحديات من تراجع حجم  2018، فقد واجهت بعض  العام  خالل 
اإلنتاج الصناعي، وانخفاض معدالت التداول، وأجواء الحذر التي ألقت 
بظاللها على خطط االستثمار. وشهد العام 2019 تراجعاً في أسعار أغلب 
السلع نتيجة لتباطؤ حركة الطلب وتراجع أسعار النفط بنسبة بلغت 
2019، تنفس االقتصاد  2018. ومع نهاية  10% مقارنة بنهاية عام 
العالمي الصعداء بعض الشيء مع وقف العمل بالرسوم الجمركية 
المتحدة  المملكة  المتحدة والصين، وحسم  الواليات  اإلضافية بين 
لقرارها بالخروج من االتحاد األوروبي، وتطبيق سياسات نقدية مواتية 

لالقتصاد في جميع أنحاء العالم.
للعام الثالث على التوالي، تراجع نمو اقتصاد منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا إلى 0.1% في العام 2019. وكان السبب الرئيسي لهذا 
التراجع هو ضعف الطلب على النفط نتيجًة لتباطؤ حركة االقتصاد 
العالمي وانخفاض أسعار السلع، األمر الذي ألقى بظالله على معدالت 
نمو قطاع النفط في دول المنطقة. ومن أجل الحفاظ على توازن العرض 
النفط، وهو قرار واكب  إنتاج  والطلب، قررت منظمة أوبك خفض 
القيود التي فرضت على الصادرات النفطية لكل من إيران وفنزويال 
الحكومي  اإلنفاق  الجيوسياسية والمحلية. وبرغم  العوامل  بسبب 
العام واألداء القوي لقطاع السياحة، إال أن ذلك لم يكن كافياً لتعويض 
تراجع عائدات النفط. واستمر العمل بالسياسات النقدية الداعمة في 
دول المنطقة. كما شهد العام 2019 أعلى قيمة لإلصدارات الخليجية 

من السندات والصكوك على اإلطالق.
ويعد االقتصاد الكويتي من أكثر اقتصادات المنطقة متانة ومرونة، 
نتيجة لجودة قاعدة أصوله األساسية وتدني مستويات الدين، وقوة 
القطاع المصرفي. إال أن تراجع أسعار النفط فرض ضغطاً كبيراً على 
الناتج المحلي اإلجمالي للكويت والذي انخفض إلى 0.7% في عام 2019 
من 1.2% في العام 2018. وسجلت مستويات التضخم نسبة 1.1% في 
2019، وهو ما انعكس على هيئة ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والنقل 
وأدى إلى استقرار القيمة اإليجارية للوحدات السكنية. وأعلنت حكومة 
دولة الكويت عن خطوات إصالحية متنوعة ترمي إلى تعزيز االقتصاد، 
وتحسين بيئة ممارسة األعمال، وتنفيذ برنامج تطوير أسواق المال، 
وإفساح المجال لمساهمة أكبر للقطاع الخاص في االقتصاد الوطني، 
أداء  النقيض من  الصغيرة والمتوسطة. وعلى  المشاريع  ومساندة 

قطاع النفط، نما الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي بنسبة 3% خالل 
عام 2019 بالمقارنة بنسبة 2.7% في عام 2018. واستمر األداء القوي 
للقطاع المصرفي الكويتي، مع تحقيق ربحية مستقرة وتحسين جودة 
األصول. فخالل العام، شهد سوق االئتمان نمواً بدرجة الفتة، مدعوماً 
النقدية المواتية، إلى جانب قرار بنك الكويت المركزي  باإلصالحات 
الحد األقصى  2018 بشأن زيادة  العام  الذي أصدره في نوفمبر من 
للقروض والحفاظ على نسبة كفاية رأس المال مع مستويات السيولة 
المرتفعة. وانخفض صافي إيرادات الفوائد نتيجة تضييق الفارق بين 
أسعار اإلقراض المصرفي وتكلفة االقتراض. وفي ظل التخطيط لتنفيذ 
مشاريع رأسمالية على المدى القريب، فمن المتوقع أن يرتفع حجم 

الطلب على االئتمان مدعوماً بوفرة السيولة المصرفية.
العام  أدائها القوي خالل  العالمية على  حافظت أسواق األسهم 
المواتية.  العوامل غير  الرغم من مواجهتها للعديد من  2019، على 
لألسواق  إنترناشيونال  كابيتال  مورغان ستانلي  وسجل مؤشر 
العالمية (MSCI World) ارتفاعاً بنسبة 25.2% في العام 2019، مع 
مواصلة المصارف المركزية في شتى دول العالم خفض أسعار الفائدة، 
اتفاق تجاري مؤقت. وعلى  إلى  المتحدة والصين  الواليات  وتوصل 
المنوال نفسه، حقق مؤشر ستاندرد أند بورز لدول مجلس التعاون 
الخليجي (S&P GCC) مكاسب سنوية بلغت 8.3%، في حين ارتفع 
المؤشر العام لألسواق الكويتية بنسبة 23.7%. وكان األداء المتفوق 
لسوق األسهم الكويتية مدفوعاً بتدفقات االستثمارات عقب ترقية 
السوق إلى مصاف األسواق الناشئة وإدراج سوق األسهم الكويتية في 
مؤشر فوتسي راسل (FTSE Russel) والترقية المرتقبة في مؤشر 
 .(MSCI) الناشئة  إنترناشيونال لألسواق  مورغان ستانلي كابيتال 
  MSCI ومن المتوقع أن يؤدي التنفيذ الرسمي لهذه الترقية في مؤشر
إلى تدفقات نقدية تقارب 3.5 مليار دوالر، منها تدفقات خاملة تبلغ 

قيمتها 2.6 مليار دوالر.
وكان أداء “المركز” متميزاً خالل عام 2019، بفضل اإلدارة النشطة 
بالنيابة عن  العقارية  للصناديق، والمحافظ الخاصة واالستثمارات 
الخاصة. ونجح فريق  “المركز”  إلى استثمارات  باإلضافة  العمالء، 
إدارة الصناديق باحترافية وحكمة، وتوزيع األصول  إدارة األصول في 
لالستفادة من الزخم اإليجابي في أسواق المال وأدائها القوي. وسيستمر 
“المركز” في مراقبة محفظة االستثمارات العقارية بكل عناية. وخالل 
الواليات  التخارج من مشروعين في  2019، نجح “المركز” في  العام 
المتحدة في الوقت المناسب لتحقيق أقصى عائد للمستثمرين. وفي 
ظل ظروف التقلبات في األسواق، يؤمن “المركز” بحتمية العمل عن 
كثب مع العمالء وأهمية اإلحاطة بمتطلباتهم االستثمارية بدقة. ويتولى 
فريق إدارة الثروات في “المركز” تقييم وصياغة المنتجات االستثمارية 
وفق ما يتيح للعمالء اتخاذ القرارات االستثمارية الصحيحة وتحقيق 
أهدافهم االستثمارية. كما يؤمن “المركز” بأهمية وضرورة التواصل 
بشفافية مع العمالء واألطراف ذات العالقة ومراعاة االمتثال الدائم 

ألعلى المعايير المهنية.
وفي العام 2019، حصل “المركز” على العديد من الجوائز المرموقة، 
 ”2019 للعام  الكويت  ومن بينها جائزة “أفضل بنك استثماري في 
الكويت” من  من مجلة جلوبال فاينانس، و“أفضل مدير أصول في 
مجلة جلوبال إنڤستور. كما حاز صندوق المركز لالستثمار والتطوير 
)ميداف( على جائزة “أفضل صندوق أسهم في الكويت” من مؤسسة 
مينا فاند مانجر. وتؤكد هذه الجوائز على تمّيز “المركز” وقدرته على 
االبتكار وعلى خبراته العريقة في تقديم أفضل المنتجات االستثمارية 

والخدمات االستشارية لعمالئه.
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النتائج المالية للعام 2019
إيجابياً  أداًء  العام  شهد 
انعكس على  “المركز”  من 
التي  التشغيلية  بـــــاح  األر

15.30 مليون  23.49 مليون دينار كويتي بالمقارنة مع  ارتفعت إلى 
دينار كويتي في العام 2018، بفضل ارتفاع أتعاب إدارة األصول بنسبة 
12.6% على أساس سنوي، لتسجل 8.11 مليون دينار كويتي. وارتفع 
صافي إيرادات التأجير أكثر من الضعف ليبلغ 1.33 مليون دينار كويتي. 
كما بلغ الربح من األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
الخسائر 9.9 مليون دينار كويتي، مقارنة ب 3.5 مليون دينار كويتي 
لعام 2018. وبلغ صافي الربح الخاص بالمساهمين 6.96 مليون دينار 
بلغ  2019 بهامش ربح  15 فلس للسهم لعام  كويتي بواقع ربحية 
30%. وارتفعت األصول تحت اإلدارة حتى 31 ديسمبر 2019 بنسبة 
1.09 مليار  1.14 مليار دينار كويتي بالمقارنة مع  4.6%، لتصل إلى 

دينار كويتي في العام 2018.
وبلغت نسبة إجمالي التزامات الشركة إلى إجمالي حقوق المساهمين 
0.69:1 مقارنًة بالنسبة التي يشترطها بنك الكويت المركزي وهي 
2:1، بما يعكس األسلوب المحافظ الذي ينتهجه “المركز” في هيكلية 
رأس المال. كما بلغت نسبة األصول السائلة واجبة السداد إلى إجمالي 
التزامات “المركز” 10% وهو نفس الحد األدنى الذي يفرضه البنك 
المركزي. وتعكس هذه النسب قدرة الشركة على اإليفاء بالتزاماتها 

ومتانتها المالية بفضل توافر مستوى مريح من السيولة.
وأوصى مجلس إدارة “المركز” بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% أو 10 
فلس2 للسهم الواحد )تخضع لموافقة الجمعية العمومية(، بما مجموعه 
4.78 مليون دينار كويتي. ويؤكد مجلس إدارة الشركة على سالمة ونزاهة 

كافة البيانات المالية وكذلك التقارير ذات الصلة بنشاط الشركة.

النظرة المستقبلية
وفي ظل المؤشرات االقتصادية اإليجابية، خاصة مع إبرام الواليات 
المتحدة األمريكية والصين لالتفاق التجاري المؤقت في يناير 2020، 
نتوقع أن يكون لتراجع حدة التوتر التجاري بين الدولتين أثره اإليجابي 
المستهلكين،  التصنيع، وحجم طلب  الدولية، ونشاط  التجارة  على 
التي  التحديات  أثر  أننا ال نغفل  إال  والمناخ االستثماري بشكل عام. 
تواجه كل دولة والمتعلقة بالظروف الجيوسياسية وتراجع النشاط 
االقتصادي، مما سيؤثر على معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي 

ويفرض توقعات اقتصادية حذرة.
وبوجه عام، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي في الكويت 
بنسبة 1.8% في عام 2020 و3.1% في العام 2021. وسوف يستفيد 
النشاط االقتصادي من حجم اإلنفاق الكبير على مشاريع البنية التحتية 
ونمو القطاعات غير النفطية؛ مثل التشييد والبناء، والعقارات، والتصنيع، 
االئتمان بفضل تخفيف قيود  ازدهــار سوق  نتوقع  والتجارة. كما 
السياسة المالية واإلدراج الرسمي للسوق الكويتي في مؤشر مورغان 
ستانلي كابيتال إنتليجنس، وهو ما من شأنه أن يجتذب المزيد من 
التدفقات األجنبية. ولقد ارتفع تصنيف دولة الكويت في مؤشر “سهولة 
ممارسة األعمال” للعام 2020، في حين تتخذ الحكومة تدابير من شأنها 
تسهيل وتسريع عملية منح تراخيص األعمال واالستيراد والتخلص من 
المعوقات التنظيمية أمام االستثمار األجنبي، مما سيساهم في تعزيز 
المتزايد للقطاع الخاص وعقد  الدور  المستثمرين. ومن شأن  ثقة 

العام  القطاع  الشراكات مع 
الكفاءة االقتصادية  أن يعزز 
والقدرة التنافسية وأن يكفل 
تنويع االقتصاد ودعم قطاع 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة. إال أن تراجع أسعار النفط والتأخر في 
تنفيذ اإلصالحات المالية سوف يؤثر سلباً على معدل النمو المتوقع.
الرامية  ويواصل “المركز” تطوير استراتيجيته إلدارة األصول 
متقدمة،  تقنيات  وتبني  مبتكرة،  استثمارية  منتجات  تقديم  إلى 
وتقديم االستشارات االستثمارية المالئمة للعمالء لتحقيق أهدافهم 
االستثمارية. وفي ظل تزايد أنشطة االندماج واالستحواذ خالل عام 
2020، فإن فريق الخدمات المصرفية االستثمارية في “المركز”، والذي 
يتمتع بخبرة متعمقة وكفاءة في التنفيذ، على أهبة االستعداد لتقديم 
خدماته االستشارية للشركات بشأن الصفقات رفيعة المستوى. ومع 
الدؤوب نحو تحقيق أهداف عمالئه  استراتيجية “المركز” وسعيه 
االستثمارية، فإنه في مكانة راسخة تؤهله لتحقيق أقصى استفادة مما 

تنطوي عليه األسواق من فرص متنامية.
ويؤمن “المركز” أن فرق عمله هي أحد أهم أصوله والقوة الدافعة 
وراء استراتيجياته لألعمال. واستثمر “المركز” هذا العام بشكل ملحوظ 
في توفير بيئة عمل مواتية لموظفيه، وتبني أفضل الممارسات البشرية، 
والمشاركة الفعالة معهم وتطوير كفاءاتهم. ويعتبر “المركز” من أفضل 
وجهات العمل نظراً لتقديره لألداء وثقافة العمل االحترافية لديه، مما 
يتيح الفرصة “للمركز” لتوظيف أفضل الكفاءات والمواهب واالحتفاظ 
بهم، مما يساهم في تقديم أفضل خدمة للعمالء. واتخذ “المركز” 
خالل العام عدة مبادرات للتعلم والتطوير، إيماناً منه بأن فرق عمله 
هي ركيزة نجاحه. وسوف يواصل “المركز” االستثمار في التكنولوجيا 
والتطبيقات المالية التي من شأنها اندماج شرائح أكبر من العمالء في 
خدمات “المركز” المالية، وتبني ممارسات عادلة للموارد البشرية من 

أجل خلق منظومة مواتية لتحقيق المزيد من النجاحات.
ولطالما كانت غاية “المركز” هي تحقيق أفضل عوائد ممكنة 
وأعلى قيمة مضافة لمساهميه. وال يسعنا إال أن نتوجه بالشكر ألسرة 
المخلصين  الــدؤوب، ولعمالئه  العاملين في “المركز” على جهدهم 
على ثقتهم، ولشركائه ومساهميه الكرام لكل ما يقدمونه من دعم. 
ونخص بالذكر المرحوم الشيخ/ حمود صباح الصباح المغفور له بإذن 
هللا تعالى، الذي فارقنا في نوفمبر 2019، لما كان له من دور من خالل 
مساهمته بعضوية مجلس إدارة “المركز” منذ عام 2002، حيث كان 
له دور فعال، والذي تدرج فيه إلى منصب نائب الرئيس حتى وفاته 
الرقابية المتمثلة في بنك  2019. كما نود أن نشكر كافة الجهات  في 
الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، وبورصة الكويت، ووزارة التجارة 

والصناعة، على دعمهم المهني وثقتهم المستمرة.
وإنه لمن دواعي سرورنا أن نحتفل بمرور 45 عاماً على تأسيس 
“المركز” في العام 1974. ولسوف يبقى التزام “المركز” المهني وعزيمته 

التي ال تلين في تحقيق صالح كافة عمالئه هي غايته األولى.

ضرار يوسف الغانم
رئيس مجلس اإلدارة

16 فبراير 2021

“كان أداء “املركز” متميزاً خالل عام 
2019، بفضل اإلدارة النشطة للصناديق، 
واحملافظ اخلاصة واالستثمارات العقارية 

بالنيابة عن العمالء.”

2 أقرت الجمعية العمومية، التي عقدت في 28 إبريل 2020، خفض التوزيعات النقدية للمساهمين عن عام 2019 من 10% )بواقع 10 فلس للسهم الواحد( إلى 5% )بواقع 5 فلس للسهم الواحد(، 
بما مجموعه 2.39 مليون دينار كويتي، وذلك بناًء على مقترح تقدم به وكيل عن مساهمين يملكون (16.63%) من أسهم الشركة.
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علي حسن خليل
رئيس العمليات

أماني ابراهيم العماني
نائب الرئيس التنفيذي

استثمارات األسهم
)منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا(

خالد أحمد شودري
الرئيس المالي

مانداجوالتور آر راغو
نائب الرئيس التنفيذي

األبحاث المنشورة

اإلدارة التنفيذية

مناف عبد العزيز الهاجري
الرئيس التنفيذي

بيتر كيلي
نائب الرئيس التنفيذي

الموارد البشرية

عبداللطيف وليد النصف
نائب الرئيس التنفيذي

إدارة الثروات وتطوير األعمال

حسين زين الدين
نائب الرئيس التنفيذي

نظم المعلومات والعمليات، إدارة المخاطر

بسام ناصر العثمان
نائب الرئيس التنفيذي

االستثمار العقاري
)منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا(
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مهى عبدالسالم عماد
نائب الرئيس التنفيذي

شؤون الشركات والصناديق 
االستثمارية؛ إدارة الحفظ

رشا عثمان
نائب الرئيس التنفيذي

الخدمات المصرفية االستثمارية
)أسواق المال والدخل الثابت(

دينا الرفاعي
نائب أول للرئيس

شؤون المستثمرين

هناء الزراعي
نائب أول للرئيس

الموارد البشرية - الشؤون اإلدارية 
والحكومية
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كلمة الرئيس التنفيذي

السادة المساهمون، 
حققت أسواق األسهم العالمية عوائد مميزة خالل العام 2019، 
إال أن قطاع  أداء قوي والفــت.  أغلب مؤشراتها في تحقيق  واستمر 
إدارة األصول أصبح يواجه تحديات متزايدة نجمت عن التقلبات في 
مؤشرات االقتصاد الكلي، والتوترات الجيوسياسية، وتحول الصناديق 
االستثمارية من المنتجات النشطة إلى المقومة بالمؤشر. ومع حتمية 
تبني أسلوب اإلدارة الفاعلة والمبادرة بالتغيير في ظل ظروف السوق 
هذه، إال أن ذلك وحده ليس كافياً لتحقيق قيمة مستدامة طويلة األمد 
لألطراف ذات العالقة. فمن أهم الجوانب األخرى القدرة على توقع 
المتطلبات االستثمارية  القطاع، وتفهم  المستقبلية لهذا  التغيرات 
للعمالء، وتزويدهم بحلول استثمارية شاملة. وقد استند “المركز” 
في ما حققه من نجاحات إلى قدرته على تقديم منتجات مالية مبتكرة 
وتزويد عمالئه بخدمات استشارية مستنيرة. ويحرص “المركز” 
لتحقيق  اتباع أفضل األسس في عمليات االستثمار سعياً  دائماً على 
أداء مستقر ومستدام، وهو ما مّكن “المركز” من تحقيق عوائد جذابة 

على األسهم خالل العام 2019.

أداء “المركز” في العام 2019 
بلغ إجمالي األصول تحت اإلدارة الخاصة باستثمارات “المركز” في 
أسواق األسهم الخليجية 612 مليون دينار كويتي في عام 2019 مقارنة 
مع 642 مليون دينار كويتي في عام 2018. وسجل كل من صندوق 
فرصة المالي وصندوق “المركز” للعوائد الممتازة “ممتاز” وصندوق 
“المركز” اإلسالمي وصندوق “المركز” لالستثمار والتطوير “ميداف” 
أفضل عوائد سنوية على مدى األعوام الخمسة الماضية بنسبة %27.2 
و22.6% و21.7% و21.5% على التوالي. ونجح فريق إدارة األصول 
في “المركز” في اتخاذ قرارات توزيع األصول الصائبة والتي أسهمت في 
استفادة محافظ األسهم من الزخم اإليجابي واألداء القوي ألسواق المال. 
مما أدى إلى تفوق معظم صناديق “المركز” النشطة على نظيراتها في 
نهاية العام. وخالل 2019، أطلق “المركز” بنجاح منتجين جديدين؛ 
وهما محافظ الفرص (opportunistic portfolio) ومحافظ العائد 
(dividend-yield portfolio). وتهدف محافظ الفرص إلى االستثمار 
في أسهم واعدة تمثل فرصة تستند على قناعة كبيرة بجدوى االستثمار 
من قبل فريق إدارة المحافظ، بينما تقدم محافظ العائد توزيعات 
نقدية سنوية للعميل من خالل االستثمار في األسهم عالية الجودة 
فقط لضمان التوزيع المنتظم ألرباحها. وقد شهد المنتجان الجديدان 

إقباالً جيداً للغاية من قبل عمالء “المركز”.
وخالل العام 2019، حققت أسواق الصكوك والسندات الخليجية 
أداًء قياسياً، حيث ارتفع إجمالي قيمة اإلصدارات األولية بنسبة %24 
ليصل إلى 114 مليار دوالر أمريكي. ويعكس ارتفاع اإلصدارات تنامي 
المركز للدخل  المنطقة. ويستثمر صندوق  الدين في  أهمية أسواق 
الثابت، وهو صندوق طرح خاص، في أدوات الدخل الثابت في منطقة 
دول مجلس التعاون الخليجي. وفي عام 2019، استمر الصندوق في 
تركيزه على الجهات المصدرة في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض 
الجهات في بقية منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ويستكشف 
فريق إدارة الصندوق في “المركز” حالياً الفرص المتاحة في أسواق أخرى.
وظهرت خالل العام 2019 بوادر التعافي على السوق العقاري في 
منطقة دول مجلس التعاون الخليجي عقب ثالث سنوات من تراجع 
القيم العقارية. وعلى الرغم من تراجع القيم اإليجارية وأسعار الوحدات 
في السنوات الخمس الماضية، استمرت العوائد اإليجارية على ثباتها 
التعاون الخليجي، بالمقارنة مع بقية أسواق  في جميع دول مجلس 
العالم. وحافظ القطاع العقاري في الكويت على استقراره، مقارنًة ببقية 

دول مجلس التعاون الخليجي، ويعزى ذلك إلى خفض وتيرة التطوير 
العقاري في الفترة من 2013 إلى 2016، وهو األمر الذي أدى إلى تراجع 

حجم العرض نسبياً.
وخالل العام، تمكن “المركز” من الحفاظ على معدالت إشغال 
مرتفعة عبر محفظته للعقارات المدرة للدخل بما يزيد عن %95. 
ونجح صندوق “المركز” العقاري من مواجهة التحديات في األسواق 
مسجالً إجمالي عوائد بنسبة 4.1%. وبلغت قيمة أصول الصندوق تحت 
اإلدارة 79 مليون دينار كويتي، وقدم الصندوق توزيعات نقدية بنسبة 
5.0% مع نهاية ديسمبر 2019. وباإلضافة إلى ذلك، يدير “المركز” جزء 
من المحفظة الوطنية العقارية المملوكة من الهيئة العامة لالستثمار. 
وبدأ “المركز” تقديم خدمات إدارة العقارات، لتشمل مشاريع “المركز” 
األربعة؛ بواقع مشروع في دبي، ومشروع في الكويت، ومشروعين في أبو 
ظبي. وبدأت هذه المشاريع في تحقيق دخل كبير من اإليجارات، والذي 
من المتوقع أن يرتفع مع استمرار تحسن معدالت اإلشغال في ظل 
تعافي القطاع العقاري الخليجي. وسوف يستمر “المركز” في التركيز 
على تحسين مستويات الكفاءة التشغيلية وتعزيز األرباح لكل المبادرات 
التي يباشرها، وخاصة من خالل االستثمار في المنصات  والمشاريع 
التكنولوجية وقواعد البيانات. ويعد “المركز” في مكانة راسخة تؤهله 
لالستفادة من الفرص المتنامية في المنطقة وتمكنه من االستمرار في 

تقديم االستشارات االستثمارية المستنيرة لعمالئه.
العام  الدولية األداء اإليجابي في  التجارية  العقارات  واصل قطاع 
أجواء  توفير  في  القصير  المدى  األسعار على  تدني  2019، وساهم 
في  توازن  وكان هناك  التجارية.  العقارية  الوحدات  لتقييم  مواتية 
مستويات العرض والطلب في مختلف فئات األصول. وخالل العام، 
10” في داالس،  التخارج من مشروعين؛ “رويال  “المركز” في  نجح 
13.3%، ومركز  بنسبة  والذي حقق معدل عائد داخلي  تكساس، 
 0.82 بلغت  نقدية  مكاسباً  أريزونا، محققاً  في  للتسوق  “تشاندلر” 
مليون دينار على التوالي. وباإلضافة إلى ذلك، بدأ “المركز” في تنفيذ 
عمليات البناء والتشييد ألربعة مشاريع عقارية في عام 2019، تشمل 
مشروعين صناعيين في أوروبا، ومشروع سكني ومشروع صناعي في 
الواليات المتحدة األمريكية. وسوف يستمر “المركز” في انتقاء أفضل 
مشاريع التطوير العقاري التي تتسم بديناميكية عرض وطلب قوية 
في الواليات المتحدة األمريكية وبعض األسواق األوروبية، مما يقدم 

تنافسية “للمركز”. ميزة 
االندماج  العديد من صفقات عمليات  بدراسة  “المركز”  قام 
والخدمات  واألســهــم  المال  وأســـواق  الهيكلة  وإعـــادة  واالستحواذ 
االستشارية في العام 2019. وخالل العام، نجح “المركز” في تنفيذ العديد 
من الصفقات الكبرى ومنها إدراج شركة المنار للتمويل واإلجارة في 
بورصة الكويت في فبراير 2019. كما نجح “المركز” في إدارة االكتتاب 
لزيادة رأس المال بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون دينار كويتي لصالح 
شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية. ويعمل “المركز” حالياً 
القطاعين  ضمن تحالف لتقديم عرض سعر لمشروع شراكة بين 
العام والخاص أطلقته هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص. كما نظم “المركز” بكل نجاح مؤتمراً لقطاع التعليم خالل 
المجال وفي  العام أظهر من خالله بوضوح خبرة فرق عمله في هذا 
التواصل مع الشركات والخبراء الرئيسيين. ومن المتوقع ارتفاع حجم 
الصفقات مع تقارب التقييمات بين المشترين والبائعين في قطاعات 
معينة. وسوف يواصل “المركز” العمل مع مختلف المؤسسات على 
صفقات االندماج واالستحواذ وإصدارات الدين، لتعزيز سجله الناجح 

من الصفقات في العام 2020.

المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع والشركات التابعة لها
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“استمر “املركز”، عبر فريقي إدارة 
األصول واخلدمات املصرفية االستثمارية، 

يف سعيه الدؤوب نحو حتقيق أفضل 
العوائد يف العام 2019.” ــر “الـــمـــركـــز”،  ــم ــت واس

األصــول  إدارة  فريقي  عبر 
ــات الــمــصــرفــيــة  ــدمـ ــخـ والـ
االستثمارية في سعيه الدؤوب 

نحو تحقيق أفضل العوائد في العام 2019 من خالل ما ينفرد به من كفاءة 
وخبرات. وقد أثمر ذلك عن حصول “المركز” على العديد من الجوائز 
الفعالة لمحافظه،  المرموقة تقديراً إلمكانيات “المركز” على اإلدارة 
وكذلك تحقيق عوائد إيجابية برغم ظروف السوق الصعبة والمتقلبة.

النظرة المستقبلية
بدأت أسواق المال العالمية العام 2020 بأداء إيجابي عقب المرحلة 
األولى من االتفاق التجاري بين الصين والواليات المتحدة األمريكية، 
إلى جانب  الدولتين،  التجارية بين  التوترات  والذي خفف من حدة 
المؤشرات اإليجابية للنشاط التصنيعي والتجاري. إال أنه من المتوقع 
المقبلة نظراً ألن  في األعوام  العالمي محدوداً  النمو  أن يكون معدل 
الناشئة يفرض  االقتصادات  االقتصادي في بعض  النشاط  ضعف 

ضغوطاً سلبية على نمو االقتصاد العالمي.
ومن المتوقع أن يظل أداء سوق النفط الخليجي باهتاً خالل عام 
2020، إلى جانب التحسن الطفيف ألرباح الشركات مع تباطؤ االقتصادات 
العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع ثقة المستثمرين. ونتوقع 
أن يكون محرك النمو في أسواق المنطقة هو مبادرات تنويع االقتصاد 
المخطط تنفيذها، وبرامج مشاريع البنية التحتية طويلة األجل، والمزيد 
من التركيز على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدابير 

تخفيف القيود أمام االستثمارات األجنبية.
وبرزت الكويت في العام 2019 كأكثر أسواق منطقة دول مجلس 
الخليجي استقراراً، وتمكنت من تحقيق فائض مالي، على  التعاون 
2020. وسوف  الرغم من أننا نتوقع أن تضيق هذه الفجوة في العام 
يكون للتحويالت اإللزامية إلى صندوق األجيال المقبلة، وكذلك زيادة 
حجم الدعم، تأثير كبير في موازنة الدولة. وعالوة على ذلك، ومن أجل 
الكويتية  النفطي، تبنت الحكومة  الناتج المحلي اإلجمالي غير  زيادة 
مبادرات مختلفة تهدف إلى تبديد العقبات التجارية، وتحسين بيئة 
أكبر في  ليمارس دوراً  الخاص  القطاع  التشغيلية، وتشجيع  العمل 
االقتصاد من خالل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 
وتم تخفيف المعوقات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات لتعزيز 

قدراتها التنافسية.
كما اتخذت هيئة أسواق المال وبورصة الكويت مبادرات تهدف 
المؤسسات  أجل خلق منصة لجذب  إلى مواءمة سياساتهما من 
االستثمارية األجنبية إلى سوق المال الكويتي. ويقوم “المركز” بمراقبة 
اتجاهات السوق عن كثب والتركيز على تطوير منتجات جديدة تواكب 

االحتياجات المتغيرة لدى المستثمرين.
المحافظ لمساعدة  إلكترونية إلدارة  أداة  “المركز”  ولقد طّور 
المالي الستثماراتهم في المستقبل. ومع إطالق  العمالء في التخطيط 
المنصة االستشارية المالية، وهي تطبيق iMarkaz، في العام 2020، 
القائمة على تقنية  إدارة االستثمار  ستتاح لعمالء “المركز” خدمات 
خاصة، ومن ثم التخطيط اآللي للمحفظة االستثمارية، والتوزيع اآللي 
اإلنترنت. وسيواصل “المركز” عبر  المخاطر عبر  لألصول، وتقييم 
استراتيجياته االستثمار في التكنولوجيا باعتبارها وسيلة تحقيق ميزة 

تنافسية في قطاع الخدمات المالية بدولة الكويت. 
وتتسم بيئة عمل “المركز” بالشفافية والمرونة والوفاء بمتطلبات 
العمالء والهدف الواضح في تحقيق استراتيجية الشركة. كما تتميز فرق 
عمل “المركز” بالديناميكية والتنوع. وسيستمر “المركز” في تنفيذ أحدث 

البشرية،  الموارد  ممارسات 
بما في ذلك برامج ربط األداء 
بأفضل الممارسات العالمية، 
وإدارة المواهب، والتخطيط 
األمثل لتعاقب القادة، وبرامج التقدير. ولقد التزم “المركز” بتطوير 
المعرفة  المطلوبة وتعزيز  القدرات  موظفيه والحرص على تطوير 
والمهارات من أجل التكيف مع التغيرات المتسارعة في البيئة الخارجية. 
وباإلضافة إلى ذلك، واصل “المركز” االستثمار في برامج تطوير القادة 
على جميع المستويات للحفاظ على النمو المستدام للشركة في ظل 

البيئة التنافسية عالية المسستوى في القطاع إقليمياً.

ختاماً..
وعلى مدار 45 عاماً مضت، بنى “المركز” فرق عمل متخصصة من 
أنجح المهنيين في عالم االستثمار من ذوي الموهبة والخبرة المتعمقة. 
ولطالما اتسم نهج “المركز” بالخطوات المحسوبة والحكيمة، إال أن 
ذلك لم يمنع “المركز” من إطالق منتجات مالية مبتكرة على نحو 
مستمر، تساعده في تحقيق مستوى مميز من العوائد. ولقد أصبح 
المستثمرون اليوم أكثر دراية وخبرة ومعرفة، وأعلى قدرة على التكيف 
مع أوضاع السوق العالمية والتوسع في متطلباتهم االستثمارية سعياً 
إلى تنويع المخاطر. ولذلك، يؤمن “المركز” بحتمية تقديم المنتجات 
المالية األكثر كفاءة ومالءمة لمتطلبات عمالئنا، وتزويدهم بحلول 

استثمارية فعالة من حيث التكلفة.
وينصب تركيز “المركز” أيضاً على تعزيز حضوره في السوق، من 
خالل تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات والفعاليات، والمشاركة 
في مثيالتها، بما يجسد قدرات “المركز” ويتيح له تطوير قنوات جديدة 
لجذب المزيد من العمالء. ونحن في “المركز” على وعي بضرورة تقديم 
أفضل المنتجات االستثمارية، باإلضافة إلى بناء شبكة عالقات قوية عبر 
قنوات متعددة. ومع دخول العام المالي الجديد بقوائم مالية تعكس 
متانة وضع الشركة المالي، فإن “المركز” في مكانة راسخة تعكس قدرته 
على مواكبة وتلبية متطلبات المستثمرين المتغيرة دوماً وتعزيز مكانته 
التنافسية في هذا القطاع الديناميكي، بما يمكنه من اقتناص الفرص 

الجديدة وتحقيق معدالت نمو مربحة.
وفي الختام، أود أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير ألعضاء مجلس 
اإلدارة على توجيهاتهم الحكيمة ودعمهم، وكذلك جميع أفراد فرق العمل 
في “المركز” لما يبدونه من التزام دائم تجاه العمالء. وسوف تستمر 
اإلدارة التنفيذية في تحقيق استراتيجية “المركز” التي تركز على تنويع 
نماذج األعمال وتطوير منتجات استثمارية مبتكرة. وسوف يستمر 
“المركز” في الحفاظ على كفاءة السياسات التشغيلية واتباع نهج إدارة 
المخاطر الحصيفة في ظل التقلبات في األسواق. ويهدف “المركز” إلى 
الحفاظ على أداء مالي مستدام في األعوام المقبلة. وأؤكد على أن الجميع 
في “المركز” ملتزم كل االلتزام بالحفاظ على المكتسبات التي حققها 
“المركز” وتعزيز مكانته في السوق كمؤسسة مالية رائدة في مجال 

إدارة الثروات وتقديم الخدمات المصرفية االستثمارية في المنطقة.

مناف عبد العزيز الهاجري
الرئيس التنفيذي

التقرير السنوي 2019
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خدماتنا

1. إدارة األصول
تشمل خدمات إدارة األصول حلوال استثمارية وأصوالً متنوعة مصممة خصيصاً لتالئم احتياجات عمالئنا تتنوع بين صناديق االستثمار 

وإدارة المحافظ االستثمارية. إن هدفنا األساسي هو تحقيق أفضل العوائد الممكنة لعمالئنا والحفاظ على رضاهم، وهو ما يؤكده سجل 
“المركز” االستثنائي. كما نلتزم بتعليمات صارمة لالستثمار وأسلوب االستثمار على المدى الطويل. وترتكز السياسات االستثمارية في 
“المركز” على انتقاء األصول ذات الجودة العالية، عن طريق إجراء التحليالت النوعية والكمية من قبل فريق من الخبراء الذي يقدم آراء 

موضوعية ومهمة لنجاح استراتيجيات االستثمار. ولقد قام فريق إدارة الثروات وتطوير األعمال بخلق وتوطيد عالقاته مع صناديق الثروة 
السيادية وصناديق التقاعد والبنوك والمكاتب الخاصة واألفراد ذوي المالءة العالية، بهدف تقديم االستشارات لهم ومساعدتهم في الحصول 

على أهم الخدمات والمنتجات التي يقدمها “المركز”. ويدير “المركز” اآلن أصوالً مجموعها 1.14 مليار دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2019.

صناديق االستثمار - األسهم

إدارة المحافظ - العمالء واألصولصناديق االستثمار - العقاراتصناديق االستثمار - الدخل الثابت

صندوق “المركز” لالستثمار 
والتطوير )ميداف(

صنــدوق “المركز” للعوائد 
الممتازة )ممتاز(

صندوق “المركز” اإلســالمي صنــدوق “المركز” العربي*صنــدوق فرصة المالي

صندوق المركز صندوق المركز للدخل الثابت*
العقاري

صندوق “المركز” 
للعقار الخليجي*

1. محافظ األسهم الخاصة
2. المحافظ الخاصة للدخل الثابت

3. محافظ عقارية

* طرح خاص

أهم المنتجات والخدمات

2. االستثمارات العقارية

في عام 1998، أنشأ “المركز” إدارة االستثمار العقاري، والتي تضم فريقاً من 23 فرداً يتمتعون بمؤهالت عالية وخبرات مهنية متخصصة 
ويديرون حالياً ما يقارب 312 مليون د.ك. من األصول في الكويت، واإلمارات، والمملكة العربية السعودية، ومنطقة الشرق األوسط، باإلضافة 

إلى إدارة مكاتب إقليمية في الرياض، والخبر، ودبي، وأبوظبي.

ويدير “المركز” جزءا من المحفظة الوطنية العقارية، المملوكة من الهيئة العامة لالستثمار، بقيمة تصل إلى 250 مليون دينار كويتي. ويبلغ 
إجمالي األصول تحت اإلدارة لصندوق "المركز" العقاري 79 مليون دينار كويتي عبر 17 عقار. أما صندوق المركز للعقار الخليجي فهو طرح خاص.

االستثمار العقاري في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

يقدم “المركز” لعمالئه من المؤسسات واألفراد ذوي المالءة العالية محافظ استثمارية عقارية تمتد في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا والواليات المتحدة األمريكية وأوروبا. ويعمل فريق االستثمار العقاري على إيجاد أفضل الفرص االستثمارية، وإجراء 

الفحص النافي للجهالة، وترتيب التمويل الالزم لالستحواذ على األصول العقارية عبر القطاعات السكنية والتجارية والصناعية. وتركز 
المحافظ بشكل أساسي على األصول المدرة للدخل وفرص التطوير المنتقاة بحرص.

المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع والشركات التابعة له
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منذ عام 1998، قام “المركز” بالعديد من الصفقات العقارية في الواليات المتحدة األمريكية عن طريق شركته التابعة مار-جالف 
التي تقع في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. وعلى مدى ثالثة عقود، شارك “المركز” مع شركة مار-جالف في ملكية وتطوير ما يقارب 123 
عقار بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 1.68 مليار دوالر أمريكي. وتشمل هذه العقارات 9,000,000 قدم مربع من المخازن الصناعية، 

و3,500,000 قدم مربع من أراضي التجزئة، و1,350,000 قدم مربع من المكاتب، و3,400 وحدة سكنية تقريباً. ويدير “المركز” حالياً 
أصوالً عقارية بقيمة إجمالية تبلغ 484 مليون دوالر أمريكي عبر منتجات استثمارية مختلفة.

العقارات الدولية

3. الخدمات المصرفية االستثمارية
منذ عام 1997، قام “المركز” بتنفيذ العديد من الصفقات الناجحة بما قيمته 4.3 مليار دوالر أمريكي )حتى 31 ديسمبر 2019( في 

جميع أنحاء المنطقة في مجاالت إصدارات األسهم والسندات، وعمليات االندماج واالستحواذ، واإلدراج، واستشارات التصنيف االئتماني، 
وإعادة الهيكلة وغيرها من الخدمات االستشارية. ونؤمن أن لكل عميل متطلبات فريدة، لذا نقوم باتباع األسلوب االستشاري إليجاد 

الحلول المبتكرة المناسبة له.
وينبع نجاحنا من خبرتنا في القطاعات التي نخدمها عبر قدراتنا التنفيذية ومعرفتنا المتعمقة في القطاع. ويتكون فريق الخدمات 

المصرفية االستثمارية من مهنيين ذوي خبرة طويلة في عدة قطاعات مثل قطاع الخدمات المالية، والقطاع العقاري، والصناعات 
الخفيفة والمتوسطة، والبيع بالتجزئة، وقطاع النفط والغاز، والخدمات اللوجستية.

أهم الصفقات في عام 2019

مشاريع في قطاع التعليم
خدمات استشارية

المكتب العربي لالستشارات 
الهندسية

خدمات استشارية

مشاريع في القطاع العقاري
خدمات استشارية

االستشارات واالندماج واالستحواذ

شركة المنار للتمويل 
واإلجارة

مستشار إدراج 
اإلدراج الوحيد في بورصة 

الكويت في عام 2019

شركة المشاريع المتحدة 
للخدمات الجوية

إصدار حقوق االكتتاب
18 مليون د.ك

مدير ووكيل االكتتاب

إعادة الهيكلة
مستشار الهيكلة والتمويل

50 مليون د.ك

قرض مؤقت
مستشار الهيكلة والتمويل

5 مليون د.ك

أسواق المال واستشارات اإلدراج

البنك األهلي الكويتي
خدمات استشارية

هيئة مشروعات الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص
مناقصة لمشروع مدينة 

جنوب الجهراء
خدمات استشارية

التقرير السنوي 2019
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خدماتنا )تتمة(

4. األبحاث

األبحاث المنشورة

المدونات

على مدى أكثر من عقد من الزمن، قامت مارمور، الشركة التابعة “للمركز” والمتخصصة في األبحاث، بنشر تقارير بحثية متكاملة 
وتقديم خدمات استشارية متعمقة. وتمتلك مارمور سجالً طويالً من األبحاث المتخصصة التي مكنت “المركز” من تطوير قاعدة 

بيانات جوهرية حول األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب تنفيذ مشروعات مستنيرة لعمالئنا بكفاءة.

أبحاث السياسات والقطاعات

أقامت مارمور عدة شراكات ناجحة مع العديد من أهم قادة الفكر ومؤسسات األبحاث 
العالمية إلصدار دراسات أبحاث السياسات االقتصادية في المجاالت الرئيسية. 
وتهتم تلك الدراسات بتأثير األعمال على منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

أبحاث القطاعات  

األبحاث االقتصادية  

أبحاث البنية التحتية  

أبحاث أسواق رأس المال  

أبحاث السياسات  

التقارير الدورية  

األبحاث التنظيمية  

الخدمات االستشارية

تقدم مارمور خدمات استشارية مصممة خصيصاً وفقاً لالحتياجات المحددة 
لعمالئنا، حيث توافق بين تحديات التكلفة والوقت ونطاق العمل وتوافر البيانات 

من أجل الخروج بأفضل النتائج القابلة للتنفيذ والمالئمة لمتطلبات عمالئنا.

تقييم أسواق القطاعات  

التقارير بنظام شراكة العالمة   

White Label البيضاء
توفير البيانات   

تقييم الشركات  

إجراء الفحص النافي للجهالة وتقييم   

األعمال التجارية

تجهيز دراسات الجدوى المالية   

والتجارية
صياغة خطط األعمال  

تقديم الدعم الفكري للقادة من   

ناحية تقديم المعلومات االقتصادية 
والمالية المتعلقة بالقطاعات 

والصناعات.

تقدم مارمور أبحاث عالية الجودة تلبي احتياجات العمالء من خالل تزويدهم بحلول مصممة خصيصاً لهم. وخالل العام 2019، قامت بنشر أكثر من 60 تقريراً على 
موقعها االلكتروني وتنفيذ 27 مشروعاً مع كيانات مختلفة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بدءاً من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية الكبرى إلى الشركات. 

وتضم القائمة أدناه بعض أهم أبحاث مارمور المنشورة خالل العام:

تقييم شركة آرامكو السعودية  
التمويل الجماعي في دول مجلس التعاون الخليجي - وسيلة جديدة وسريعة   

للتمويل
التقنيات المالية - مستقبل الخدمات المالية  

ترقية السوق الكويتي في المؤشرات العالمية - كيف ستعيد تحديد مستقبل   
االقتصاد الكويتي؟

إدارة األصول في دول مجلس التعاون الخليجي - 2019  

وتقدم مدونة مارمور نظرة موجزة عن آخر التطورات في المنطقة والتي تمتد من االقتصاد إلى أسواق رأس المال. وتضم القائمة أدناه بعض أهم عناوين مدونات 
مارمور خالل العام:

اللوائح التي تحكم مخاطر السيولة في البنوك اإلسالمية  
االستثمار األجنبي في أسواق األسهم الخليجية - هل ستستمر مستويات التدفق   

بعد إدراج المؤشر؟
اإلنفاق الرأسمالي للشركات السعودية - دفعة مشجعة للناتج المحلي اإلجمالي   

غير النفطي
الصناديق المدرجة والقابلة للتداول في دول مجلس التعاون الخليجي: إلى أي   

مدى وصلت؟

كيف ستشكل الحرب التجارية والعقوبات على إيران وخفض إمدادات أوبك   
شكل أسواق النفط في عام 2019؟

إصدار سندات أرامكو السعودية بقيمة 12 مليار دوالر  
تحرك المملكة العربية السعودية نحو اقتصاد أقل نقًدا  

أسواق األسهم الخليجية  
حاجة المؤسسات المالية اإلسالمية إلى أدوات سيولة جديدة  

بداية جيدة لألسهم في عام 2019  

المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع والشركات التابعة له
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أبرز بيانات األداء المالي
االستمرار في تقديم قيمة للمساهمين مدعومة بتوزيعات أرباح مستقرة.

اإليرادات )ألف دينار كويتي(

العائد على حقوق الملكية (%)

صافي األرباح )ألف دينار كويتي(
وهامش الربح (%)

عام من اإلجنازات

* أقرت الجمعية العمومية، التي عقدت في 28 إبريل 2020، خفض التوزيعات النقدية للمساهمين عن عام 2019 من 10% )بواقع 10 فلس للسهم الواحد( إلى 5% )بواقع 5 فلس للسهم الواحد(، 
بما مجموعه 2.39 مليون دينار كويتي، وذلك بناًء على مقترح تقدم به وكيل عن مساهمين يملكون (16.63%) من أسهم الشركة.

توزيع األرباح )فلس( والدفع (%)

حقوق المساهمين
)ألف دينار كويتي(

األصول المدارة
)مليار دينار كويتي(
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عام من اإلجنازات )تتمة(

مبادرة مستقبل االستثمار 2019
الهاجري،  العزيز  عبد  مناف  السيد  قــال 
المالي  المركز  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
أثناء مشاركته في مبادرة  الكويتي “المركز” 
الــريــاض،  فــي   2019 االستثمار  مستقبل 
اليوم  “نشهد  السعودية:  العربية  المملكة 
واضحة من حكومات دول مجلس  إرادة 
التعاون الخليجي نحو تعزيز المراكز المالية 
في المنطقة الستقطاب االستثمارات األجنبية 
يتم  حيث  المحلية،  الشركات  واحتضان 
المبادرات لتحسين بيئة  إطالق العديد من 
القطاع  التشغيلية، وتحفيز  األعمال والبيئة 
الخاص كي يكون له دور أكبر في االقتصاد. 
أما العقبات التي تحول دون دخول األسواق 
في مختلف القطاعات فقد تم تذليلها أو الحد 

منها لتعزيز القدرة التنافسية.”

ندوة “قطاع التعليم: االتجاهات 
والفرص”

العمالء  لنخبة مــن  نــدوة  “الــمــركــز”  نظم 
التعليم:  “قــطــاع  بعنوان  والمستثمرين 
االتجاهات والفرص”. وتضمن برنامج الندوة 
عدد من الجلسات النقاشية مع خبراء “المركز” 
المصرفية  الخدمات االستثمارية  في قطاع 
التعليم  فــي قطاع  المختصين  مــن  ــدد  وع
محلياً وعالمياً، والالعبين الرئيسيين في هذا 
في  التعليمية  الخدمات  ومقدمي  القطاع، 
الكويت. ويحرص “المركز” على عقد مثل هذه 
الهامة لتبادل الخبرات ومناقشة  الفعاليات 
مع  االستثمار  ونهج  أعمالنا  استراتيجيات 
المناسبين  الشركاء  وبالتعاون مع  عمالئه. 
والمحاورين ذوي الخبرة، قدمت الندوة أحدث 
االتجاهات في االستثمار في القطاع التعليمي 
في الكويت، بهدف تقديم قيمة مضافة لعمالء 

“المركز”.

جائزة “أفضل مدير أصول في الكويت 
لعام 2019”

حصل “المركز” على جائزة “أفضل مدير أصول 
2018” من جلوبال إنفستور.  في الكويت في 
العماني، نائب  إبراهيم  أماني  وقالت السيدة 
الرئيس التنفيذي، استثمارات أسهم منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا في “المركز”: 
“لطالما كان تركيزنا في “المركز” منصباً على 
تحقيق عوائد تنافسية للمستثمرين، وذلك 
من خالل الجمع بين سياساتنا االستثمارية 
الحكيمة وخبراتنا التي ال تضاهى في القطاع، 
إلى جانب محفظتنا الواسعة من المنتجات 
والخدمات المميزة. ويأتي هذا التتويج نتيجة 
لتعدد فئات األصول لدى “المركز”، واستقرار 
أداء منتجاته االستثمارية، والتوازن بين اإلدارة 
أفضل  تحقيق  وبين  للمخاطر  الحصيفة 

العوائد الممكنة لعمالئنا.”

قيادة ذات رؤية
مبادرات رائدة لنشر المعرفة في المؤتمرات البارزة والفعاليات الهامة

المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع والشركات التابعة له

18



العثمان ضمن وفد غرفة تجارة وصناعة 
الكويت

نائب  العثمان،  ناصر  السيد بسام  شــارك 
الرئيس التنفيذي، االستثمار العقاري في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، ممثالً “المركز” ضمن 
وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت المصاحب 
لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك 
الحمد الصباح، حفظه هللا في زيارته الرسمية 
لجمهورية مصر العربية التي استهدفت تنمية 
الدولتين.  بين  الثنائية  العالقات  وتعزيز 
الزيارة، برئاسة وزيرة االستثمار  وكان لهذه 
والتعاون الدولي، انطباع مؤثر عن مدى التزام 
القطاع الخاص الكويتي بأسس التعاون القائم 
على المسؤولية والثقة، وفتح آفاق مستمرة 

للتواصل مع المستثمرين.

إصدار خاص بعنوان “سوق المناخ وخمس 
أزمات أخرى في منطقة الخليج”

أطلق “المركز”، عبر شركته التابعة لألبحاث 
)مارمور(، إصداراً خاصاً بعنوان “سوق المناخ 
الخليج”.  أزمــات أخرى في منطقة  وخمس 
أثرت كل  ويناقش اإلصــدار بإسهاب كيف 
المالية على حدة،  األزمـــات  أزمــة من هــذه 
بداية من اندالع األزمة وتحليل األسباب وراء 
المحلي،  المستوى  بآثارها على  ذلك، مروراً 
أّثرت  الزمني لألحداث، وكيف  والتسلسل 
على المشهد المالي في دول مجلس التعاون 
الخليجي، وتداعياتها وطرق مقاومتها ووضعها 

في الوقت الراهن.

أهم الجوائز
واإلنجازات لعام 2019

)جلوبال إنفستور(
أفضل مدير أصول للعام في الكويت

)مينا فاند مانجر(
أفضل مدير صندوق في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا عن 
صندوق: ميداف

)جلوبال فاينانس(
أفضل بنك استثماري في الكويت

)إيميا فاينانس(
أفضل مدير أصول 
أفضل بنك استثماري في الكويت
أفضل بيت أسهم في الكويت
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التزامنا تجاه المجتمعات

عام من اإلجنازات )تتمة(

في إطار سعيه الدائم للمشاركة الفاعلة في مجال خدمة المجتمع والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومستدام لدولة الكويت، تبنى “المركز” 
استراتيجية للمسؤولية المجتمعية واالقتصادية، تهدف إلى تلبية مسؤوليات الشركة تجاه المجتمع واالقتصاد الوطني.

وتقوم استراتيجية “المركز” للمسؤولية االجتماعية واالقتصادية على ثالث ركائز أساسية:
1 بناء القدرات البشرية

2 مواءمة بيئة العمل مع أفضل معايير الحوكمة المؤسسية.

3 تفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة في بيئة األعمال

شراكات “المركز” في مجال الصحة

في مجال الصحة، قام “المركز” بدعم أنشطة جمعية الهالل األحمر الكويتي وبرامجها اإلنسانية، 
الخاصة،  الكويت، ودعم ذوي االحتياجات  المحتاجة داخل  عبر حملة تعليم أطفال األسر 
وتخفيف العبء عن األسر المحتاجة. كما استمر “المركز” في دعمه للجمعية الكويتية لرعاية 
األطفال في المستشفى، ومركز سرطان األطفال في لبنان، ومؤسسة األمل الخيرية، بهدف 

دعم المرضى والمحتاجين في الكويت وخارجها.

مبادرات “المركز” في مجال الثقافة

إيمانًا منا بأهمية تنمية القدرات البشرية في المنطقة، جدد “المركز” مشاركته السنوية مع 
لوياك. ويركز التعاون بين المؤسستين على التنمية المستدامة للشباب في المجتمع الكويتي 
لضمان امتالكهم المهارات الالزمة للمساهمة في النمو االقتصادي الوطني. كما قام “المركز” 
الكتابة األدبية لألديبة نجوى بركات بالتعاون مع رابطة  الثقافي، وورشة  بدعم مؤتمر نقاط 

األدباء الكويتيين.

دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال

يفتخر “المركز” بتجديد شراكته مع برنامج “فكرة” لتطوير األعمال، وهو برنامج تدريبي 
مكثف يهدف إلى خلق جيل من رواد األعمال للمساهمة في دعم االقتصاد المحلي من خالل 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويوفر لرواد األعمال األدوات الالزمة لتطوير أفكارهم وإنشاء 
مشروعهم الخاص. كما قدم “المركز” الدعم لبرنامج )كودد( لتدريب المشاركين في برنامج 
“المركز” لتطوير حديثي التخرج حول مفاهيم التقنيات المالية، وأسس خلق شركات ناشئة 

في مجال التكنولوجيا.
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شراكات “المركز” في مجال الرياضة

وفي مجال الرياضة، جدد “المركز” شراكته مع أكاديمية لوياك لكرة القدم لألشبال بالتعاون 
مع نادي اي سي ميالن، والتي ساهمت في تدريب وتطوير مهارات مئات الالعبين على مدى 
الكويت،  السابقة. وإلى جانب ذلك، قام “المركز” برعاية ماراثون اتحاد مصارف  مواسمها 

وتقديم الدعم لالتحاد الكويتي للتنس.

ندوة “المركز” حول “صفقات االندماج واالستحواذ في القطاع المصرفي الخليجي”

بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، قدم “المركز” ندوة بعنوان “صفقات االندماج واالستحواذ 
في القطاع المصرفي الخليجي”. وقّدم الندوة السيد. إم. آر. راغو، نائب الرئيس التنفيذي، إدارة 
األبحاث المنشورة في “المركز”، والمدير العام لشركة مارمور مينا إنتليجنس. وتناول السيد 
راغو في الندوة أهم عمليات االندماج التي تميز القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي 
في اآلونة األخيرة. وضمت الندوة نخبة من ممثلي مؤسسات مصرفية محلية ودولية تعمل 

في دولة الكويت.

تبنى “المركز” عدة مبادرات في مجال التعليم، كان من بينها رعاية طلبة كلية الهندسة والبترول 
في جامعة الكويت، وطلبة المدرسة الهندية الشعبية، وطلبة مدرسة البيان ثنائية اللغة. إلى 
جانب دعمه لبرنامج )بريق( للتفكير اإليجابي لطلبة المرحلة الثانوية، والذي نظمته شركة 
النوير. كما قدم “المركز” الدعم لمخيم )كودد( الصيفي لتدريب طلبة المرحلة الثانوية على 
كيفية برمجة األلعاب. واستمر “المركز” في “برنامج تطوير حديثي التخرج” الذي أطلقه في 
العام 2017 لتدريب 10-15 خريج من مختلف التخصصات من جامعة الكويت والجامعات 

الخاصة لمدة عام.

دعم التعليم في عدة نواحي
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نظرة على السوق

األسواق العالمية
استطاعت أسواق األسهم العالمية أن تحقق للمستثمرين عوائد 
ممتازة في عام 2019، على الرغم من التحديات التي واجهتها في العام 
إنترناشيونال  2018، حيث سجل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال 
 %25.2 (MSCI World) زيادة ملحوظة بلغت  العالمية  لألسواق 
مدعوماً بنمو العديد من األسواق المالية الرئيسية. أما الواليات المتحدة 
فكانت أفضل أسواق األسهم أداًء، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 
ومؤشر ناسداك المركب (Nasdaq Composite) مكاسب بلغت 
29% و35% على التوالي. وُيعزى سبب هذا األداء القوي إلى انخفاض 
األولى  المرحلة  الكبرى وتوقيع  الفائدة في جميع االقتصادات  أسعار 
من االتفاقية التجارية بين الواليات المتحدة والصين في نهاية العام 
المنصرم. وبالمقابل، وعلى عكس أداء أسواق األسهم، شكّلت مؤشرات 
االقتصاد الكلي مصدر قلق في عام 2019، حيث انخفض نمو إجمالي 
 2018 3.0% في عام  2.4% مقارنًة مع  إلى  العالمي  المحلي  الناتج 
بسبب تباطؤ النشاط االقتصادي بشكل عام، وضعف التجارة، وتراجع 
االستثمارات، وزيادة التوترات الجيوسياسية. وفي الواليات المتحدة تباطأ 
النمو من 2.9% في عام 2018 إلى 2.3% في عام 2019 وسط تصاعد 
التوتر بشأن الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين، وتراجع 
معدل االستثمارات والصادرات. ومع ذلك، ال زالت السياسة النقدية 
داعمة نظراً إلى تخفيض مجلس االحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 
ثالث مرات في عام 2019، مما أعطى حافزاً إضافياً للنمو. أما منحنى 
العائد على سندات الخزانة األمريكية فكان حاداً في شهر ديسمبر من 
العام 2019، مع وصول هامش العوائد على سندات الخزانة لعامين 

و10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ شهر نوفمبر من عام 2018.
وسجّلَت األسواق المالية األوروبية أيضاً عوائد قوية للمستثمرين، 
وكان أداء أسواق اليونان وروسيا وإيطاليا وألمانيا األفضل، حيث حققت 
مكاسب بنسبة 43% و29% و28% و26% على التوالي. أما السوق 
المالية في المملكة المتحدة فحققت عائداً بنسبة 12.1%، وهي األقل 
التباطؤ  نسبياً مقارنًة مع األسواق األوروبية األخرى بسبب استمرار 
المرتبطة بخروج بريطانيا من  االقتصادي بشكل عام والمخاوف 
االتحاد األوروبي، والتي أّثَرت على نمو الناتج المحلي اإلجمالي اإلقليمي. 
وشهد قطاع الصناعات أداًء ضعيفاً السيما القطاع الصناعي األلماني 
الذي استمر في مواجهة ضغوط كبيرة مع انخفاض الطلب من آسيا 
وتحديات قطاع السيارات. وقياساً بالمؤشرات العالمية األخرى، جاء 
مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لألسواق الناشئة أخيراً 
18.4%. ومع ذلك، بقيت  بعد أن سجل مكاسب متواضعة بنسبة 
األساسيات االقتصادية في المنطقة ضعيفة مع تراجع اإلنتاج الصناعي، 

وانخفاض االستثمارات ومستويات التداول.
وأدى تأثير تباطؤ النشاط االقتصادي في وقت الحق إلى انخفاض 
الجيوسياسية  التوترات  إلى ذلك، فرضت  السلع. وباإلضافة  أسعار 
المتزايدة ضغوطاً إضافيًة على ُمصّدري النفط مما ساهم بانخفاض 
متوسط سعر برميل النفط بنسبة 10% إلى 61 دوالراً أمريكياً في عام 
2019. ومع ذلك، ارتفعت أسعار النفط بعد قرار “أوبك” بخفض اإلنتاج 

وتراجع إنتاج النفط في إيران بسبب عوامل جيوسياسية.

أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والكويت
حقّقَت أسواق األسهم في دول مجلس التعاون الخليجي عوائد 
جيدة ولكنها منخفضة نسبياً مقارنة بما حققته أسواق األسهم العالمية 
الخليجية  بورز لألسواق  آند  الكبرى، حيث سجل مؤشر ستاندرد 
(S&P GCC) ومؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لألسواق 
الخليجية (MSCI GCC) ارتفاعاً بنسبة 8.3% و5.9% على التوالي. 
وكانت الكويت األفضل أداًء حيث حقق مؤشر السوق العام مكاسب 
بلغت 23.7%، مدفوعاً بشكل أساسي بإدراج أسهم شركات كويتية 
في مؤشر فوتسي راسل FTSE Russel، واإلدراج المتوقع في مؤشر 
مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لألسواق الناشئة. وعالوة على 
ذلك، كان هذا األداء الممتاز مدفوعاً بالمكاسب التي سجلها قطاعي 
البنوك واالتصاالت والبالغة 35.7% و25.8% على التوالي. واستطاعت 
سوق دبي بعد أن كانت أسوأ أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداًء 
في عام 2018 أن تتعافى في العام المنصرم، حيث سجلت مكاسب بنسبة 
9.3%. وفي المقابل، بقي أداء السوق القطرية التي كانت األفضل في 
عام 2018، ثابتاً، حيث سجلت مكاسب هامشية في عام 2019 بلغت 
1.2%. وبالرغم من اإلعالن عن مجموعة من اإلجراءات لتعزيز اقتصاد 
2019 كان  2018، إال أن صعود السوق في عام  أبوظبي في أواخر عام 
طفيفاً بنسبة 3.3%. وفي غضون ذلك، ظلت سوق األسهم الُعمانية 
ضعيفة، حيث سجلت انخفاضاً للعام الثاني على التوالي بعد تراجعها 
التقلبات  2019. ومن ناحية أخرى، سيطرت  7.9% في عام  بنسبة 
على سوق األسهم السعودية، فيما ارتفعت المكاسب بنسبة %7.2 
إدراجه على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال  الرغم من  فقط، وعلى 
إنترناشيونال لألسواق الناشئة، إال أن تصاعد التوترات الجيوسياسية 

أّثر على ثقة المستثمرين.
وفي العام 2018، أعلنت بورصة الكويت عن خططها لتقسيم السوق، 
ومنذ ذلك الحين اتخذت هيئة أسواق المال مبادرات مختلفة إلعادة 
تنظيم سياساتها إلنشاء منصة عادلة وشفافة لجذب المستثمرين 
ــادة ثقة  زي الجهود عن  أثمرت هــذه  األجــانــب. وقــد  المؤسسيين 
المستثمرين بالسوق. وتسلط الترقيات األخيرة ألسواق المنطقة على 
مؤشر MSCI الضوء بشكل عام على دول مجلس التعاون الخليجي 

كسوق مالية جذابة للمستثمرين العالميين.

القطاع العقاري في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
في عام 2019، بدأت تظهر عالمات االستقرار على سوق العقارات 
الذي رزح تحت ضغوط خالل  الخليجي  التعاون  في دول مجلس 
اإليجارات تشهد  الماضية، حيث أخذت معدالت  القليلة  السنوات 
استقراراً في جميع أنحاء الكويت والمملكة العربية السعودية واإلمارات 
في  العقارية مستقرة  التقييمات  المتحدة. وفي حين ظلت  العربية 
العام  أبطأ من  بوتيرة  اإلمارات  في  انخفضت  والسعودية،  الكويت 
السابق. وحقق القطاع العقاري الكويتي أداًء أفضل مقارنًة بالبلدان 
توقف خطط  إلى  رئيسي  ذلك بشكل  ويعزى  األخــرى،  الخليجية 
التوسع في القطاع خالل األعوام ما بين 2013 و2016، مما أدى إلى 

الطلب والعرض. تحسين ديناميكية 
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ــر الـــعـــقـــارات  ــب ــعــت وت
جــذابــاً  استثمارياً  ــاراً  خــي
لــلــمــســتــثــمــريــن، حيث 
ــار فــي  ــ ــع ــ تـــراجـــعـــت األس

الماضية وظلت عائدات اإليجار في دول مجلس  السنوات الخمس 
التعاون الخليجي قوية مقارنة باألسواق العالمية النظيرة. ومن المتوقع 
أن تؤدي المبادرات الحكومية في المنطقة الرامية إلى دعم نمو القطاع 
العقاري إلى جانب استقرار أسعار النفط وارتفاع اإلنفاق على قطاعات 
التحتية والرعاية الصحية والتعليم، إلى مساعدة القطاع  البنية  مثل 

العقاري في التعافي.

العقارات الدولية
واصل قطاع العقارات التجارية اتجاهه اإليجابي في الربع األخير من 
عام 2019 مع ارتفاع أسعار العقارات وفقاً لمؤشر العقارات التجارية 
CPPI، حيث ارتفعت بشكل هامشي بحوالي 0.1% خالل الربع األخير 
و2.5% على أساس سنوي. كما ارتفع مؤشر ناريت NAREIT، وهو 
مؤشر شامل يركز على صناديق REIT، بنسبة 0.5% في الربع الرابع 
من عام 2019 و28.1% على أساس سنوي. من جانبه، خّفض مجلس 
االحتياطي الفيدرالي األمريكي أسعار الفائدة ثالث مرات خالل العام 
المنصرم، مما أدى إلى تراجع سعر العائد على سندات الخزانة لمدة 10 
سنوات من 2.7% في بداية عام 2019 إلى 1.9% في نهاية الربع األخير 
من عام 2019. وبشكل عام، فقد وّفرت األسعار المنخفضة على المدى 

القصير عوامل دفع قوية لتسعير العقارات التجارية.
وفي غضون ذلك، ظلت األساسيات قوية مع توازن مستويات 
العرض والطلب في مختلف فئات األصول العقارية. أما معدالت إيجار 
القطاع العقاري السكني متعدد األَُسر فكانت متماشية مع المعدل 
الوسطي على المدى الطويل، غير أن مستوى نمو اإليجارات في المدن 
الرئيسية األصغر نسبياً كان قوياً في عام 2019 نتيجة لزيادة االستثمار 
في مراكزها الحضرية. وسجلت اإليجارات في سوق العقارات الصناعية 
أيضاً نمواً قوياً خالل العام المنصرم، حيث وصل إلى 5.2%، وهو أعلى 
بكثير من المعدل الوسطي على المدى الطويل البالغ 2.3%، نظراً 
إلى انخفاض معدالت الشواغر وارتفاع عدد عقود اإليجار المجددة. 
كما شهد نمو اإليجارات في سوق المكاتب مستويات قوية، حيث بلغ 
4.4% في عام 2019، ويعزى السبب الرئيسي في ارتفاع معدالت نمو 
إيجارات المكاتب إلى توسع الشركات ونمو التوظيف في جميع أنحاء 
الواليات المتحدة، وذلك في ظل انخفاض معدل البطالة من 4% في 
شهر يناير من العام 2019 إلى 3.5% في شهر ديسمبر من العام نفسه.

الخدمات المصرفية االستثمارية
سجلت صفقات االندماج واالستحواذ في المنطقة أعلى مستوى 
بزيادة  130 مليار دوالر،  إجمالية بلغت  2007 بقيمة  لها منذ عام 
قدرها 127% على أساس سنوي. وساهمت شركة أرامكو السعودية 

بشكل كبير في هذا النمو بعد 
استحواذها على 70% من 
السعودية  الشركة  أسهم 
ــة  ــلــصــنــاعــات األســاســي ل
69 مليار  العامة مقابل  االستثمارات  المملوكة لصندوق  “سابك” 
دوالر. ومع ذلك، سجل العام الماضي 107 صفقات وهو أقل من الرقم 
والتباطؤ  الجيوسياسية  المخاوف  ألقت  2018، حيث  المسجل في 

االقتصادي العالمي بظاللها على صناع القرار في الشركات.
االستحواذ  الكويتية، فقد ظلت صفقات  السوق  وعلى صعيد 
واالندماج نشطة في 2019، حيث استحوذت شركة الغانم التجارية 
العامة لالستثمار في بنك  للهيئة  16% مملوكة  على حصة تساوي 
504 مليون دوالر. ومن خالل االستحواذ على هذه  الخليج مقابل 
الحصة اإلضافية، فقد ضاعفت “الغانم” من ملكيتها في البنك، لتصبح 
أكبر مساهم فيه. كما قامت شركة القرين الكيماويات البترولية بشراء 
حصة “بيت االستثمار العالمي” في شركة جاسم للنقليات والمناولة 
البالغة 60% مقابل 138 مليون دوالر. في حين استحوذت “فيفا” على 
100% من رأسمال “كواليتي نت” مقابل 93 مليون دوالر من بنك 
الكويت الوطني وشركة البحرين لالتصاالت “باتلكو”، وذلك بهدف 
تعزيز العروض والمنتجات والحلول المقدمة لعمالئها. وعالوة على 
الوطنية ويضم  بقيادة شركة االستثمارات  ذلك، استحوذ تحالف 
مجموعة أرزان المالية وشركة األولى لالستثمار وبورصة أثينا على حصة 
استراتيجية تساوي 44% في بورصة الكويت بمبلغ إجمالي قدره 66 
مليون دوالر. وتخارجت بعض الشركات العائلية مثل الخير الوطنية 
لألسهم والعقارات من بعض استثماراتها في الشركات المدرجة، بما فيها 
شركة السكب الكويتية وشركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية.

من ناحية أخرى، بقي أداء سوق االكتتابات العامة األولية في منطقة 
 4 الخليجي منخفضاً، حيث لم تشهد سوى  التعاون  دول مجلس 
عمليات اكتتاب عام في األشهر التسعة األولى من 2019. ومع ذلك، فقد 
شهد الربع األخير 4 عمليات اكتتاب عامة أولية بقيمة إجمالية بلغت 
26 مليار دوالر بقيادة شركة أرامكو السعودية. وفي الكويت، تم إدراج 
شركة واحدة في بورصة الكويت خالل العام المنصرم، وهي شركة المنار 
للتمويل واإلجارة، والتي قّدم فيها “المركز” خدماته كمستشار إدراج. 
باإلضافة إلى ذلك، كانت هناك 4 زيادات رئيسية في رأسمال شركات 
مدرجة في الكويت، والتي بلغ مجموعها 252 مليون دينار كويتي من 

خالل اكتتابات عامة.
وكان العام الماضي قياسياً بالنسبة ألسواق السندات والصكوك 
الخليجية، حيث بلغ إجمالي إصدارات الدين األولية 114 مليار دوالر، 
وهو ما يمثل زيادة قدرها 24% على أساس سنوي. ويعكس هذا النمو 
بوضوح األهمية المتزايدة ألسواق رأس المال في المنطقة. كما هيمنت 
التعاون  الدين األولية في دول مجلس  اإلمارات على سوق إصدارات 
الخليجي في عام 2019، تلتها المملكة العربية السعودية، بقيمة 44 

مليار دوالر و40 مليار دوالر على التوالي.

“استطاعت أسواق األسهم العاملية أن 
حتقق للمستثمرين عوائد ممتازة يف عام 
2019، على الرغم من التحديات التي 

واجهتها يف العام 2018.”

التقرير السنوي 2019
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أنشطة الشركة
إدارة األصول

صناديق األسهم - الشرق األوسط وشمال أفريقيا
في العام 2019، سجلت صناديق “المركز” ألسهم منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا أعلى عائدات سنوية لها على مدار السنوات 
الخمس الماضية، حيث سجل صندوق فرصة المالي 27.2%، وصندوق 
المركز للعوائد الممتازة )ممتاز( 22.6%، وصندوق المركز اإلسالمي 
 .%21.5 المركز لالستثمار والتطوير )ميداف(  21.7%، وصندوق 
عالوة على ذلك، أطلق “المركز” بنجاح منتجين جديدين، وهما محافظ 
الفرص ومحافظ العائد. وتهدف محافظ الفرص إلى تحقيق عوائد 
مالية باالستثمار في أسهم واعدة تمثل فرص تستند على قناعة كبيرة 
بجدوى االستثمار من قبل فريق إدارة المحافظ. وتستثمر محافظ 
نقدية مستمرة.  توزيعات  تقدم  الجودة  عالية  العائد في شركات 
وسيستمر “المركز” في إدارة الصناديق بفاعلية وإطالق منتجات مالية 

مبتكرة بهدف توفير عوائد مالئمة للمستثمرين.

صناديق الدخل الثابت
يستثمر صندوق المركز للدخل الثابت، وهو صندوق طرح خاص، 
في قطاعات متنوعة بدول مجلس التعاون الخليجي، وشملت القطاع 
الحكومي والخدمات المالية والنفط والغاز والطاقة والمرافق والعقار 
واالتصاالت والنقل. وخالل العام 2019، استمر الصندوق في التركيز 
على مصدري األوراق المالية، وواصل فريق إدارة الصندوق استكشاف 

الفرص األخرى في السوق.

إدارة المحافظ
يتمتع “المركز” بخبرة طويلة في مجال تقديم الخدمات االستشارية 
أهدافهم  يتالءم مع  بما  االستثمارية  للعمالء وتصميم محافظهم 
البداية  المخاطر. ويتم في  بالعوائد ودرجة  وتوقعاتهم فيما يتعلق 
وضع إجراءات استثمار دقيقة ومنهجية، ومن ثم تطبيقها بدقة من 
أجل تحقيق عوائد مالئمة. ويقدم “المركز” خدمات إدارة المحافظ 
لألفراد ذوي المالءة العالية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي 
بالتركيز على األسهم وأدوات الدخل الثابت. ويسعى المستثمرون في 
ظل ظروف السوق المتقلبة إلى إيجاد منتجات استثمارية مصممة 

خصيصاً تقدم لهم مخاطر أقل وسيولة أفضل وشفافية أعلى.
وعلى مدار العام 2019، واجهت محفظة “المركز” لالستثمارات 
التراجع  بسبب  العوائد جزئياً  انخفضت  التحديات، حيث  بعض 
الديون  الخاصة وأصول  الديون  ألداء فئات أصول  الطفيف نسبياً 
االئتمانية. وقدمت األسهم التحوطية أداًء تفوق على المؤشر القياسي 
العالمية على المؤشر  5.2%، بينما تفوقت صناديق األسهم  بنسبة 

القياسي بنسبة %0.5.

الصناديق العقارية
أنشأ “المركز” صندوق المركز العقاري في عام 2003، وهو صندوق 
ذو رأسمال مفتوح يستثمر في األصول المدرة للدخل في دولة الكويت. 

وحتى 31 ديسمبر 2019، بلغت قيمة صافي األصول التابعة للصندوق 
قرابة 79 مليون دينار كويتي لـ 17 عقاراً. ويستمر الصندوق في توزيع 
أرباح نقدية شهرية تبلغ 5.0% سنوياً، وحقق عوائد بلغت نسبتها 

4.1% خالل العام 2019.
المركز  2014 صندوق  أنشأ “المركز” في عام  وإلى جانب ذلك، 
للعقار الخليجي، وهو صندوق طرح خاص يستثمر في األصول المدرة 
للدخل في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يستثمر الصندوق في 
الوقت الراهن في الكويت والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
المتحدة. وتشتمل محفظة األصول على مجموعة من العقارات التجارية 

والسكنية والصناعية المدرة للدخل.

إدارة الثروات وتطوير األعمال
بناء وتوطيد عالقات  إلى  الثروات وتطوير األعمال  إدارة  تهدف 
طويلة األمد بين “المركز” وبين عمالئه المستثمرين، وتواصل اإلدارة 
تقديم الدعم في تخصيص المحافظ واعتماد استراتيجيات استثمار 

مختلفة تتطابق مع سياسات وأهداف العمالء.
تعاون  تعزيز  في  اإلدارة جهودها  واصلت   ،2019 عام  وخالل 
الطيبة  السمعة  المحلية واإلقليمية ذات  المؤسسات  “المركز” مع 
تواصل  الثروات، حيث  المتخصص من مدراء  فريقها  من خالل 
اإلدارة جهودها في التركيز على تعزيز مكانة “المركز” في السوق من 
خالل تنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات التي تعبر عن قدرات 
“المركز” وفتح قنوات جديدة لجذب عمالء جدد. ويدرك “المركز” 
أننا بحاجة لتقديم أفضل المنتجات ضمن فئتها، وبل بناء عالقات 
وخارجها.  الكويت  دولة  داخل  التوزيع  قنوات  مع مختلف  قوية 
إلى  الوصول  التي تمكنهم من  بالخبرة  الثروات  إدارة  ويتميز فريق 
المتقلبة،  العمالء وتقديم خدمات شخصية في ظل ظروف السوق 
الثروات وتطوير  إدارة  وتقوم  المهنية.  أعلى معايير  والحفاظ على 
يمكنها من  بما  السوق  بتحليل معلومات  منتظم  األعمال بشكل 

قياس أداء منتجات “المركز” مقارنة بأداء المنافسين.

االستثمار العقاري
االستثمار العقاري في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

العقاري في منطقة  2019، تمكن فريق االستثمار  العام  خالل 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا “بالمركز” من الحفاظ على معدالت 
إشغال مرتفعة عبر محفظته من األصول المدرة للدخل بنسبة %95. 
إدارة أربعة مشاريع  2019، تولى “المركز”  الثاني من  وخالل النصف 
مكتملة تشمل مشروعاً واحداً في كل من دبي والكويت، ومشروعين في 
أبوظبي. وبدأ “المركز” في تأجير الوحدات، ومن المتوقع تزايد الدخل 

من اإليجارات مع ارتفاع مستويات اإلشغال في المستقبل.
وأطلق “المركز” خالل العام 2019 خدمات إدارة العقارات، وتولى 
أنشطة إدارة العقارات في كافة االستثمارات العقارية بالمملكة العربية 
السعودية، مع التخطيط إلضافة محافظه في اإلمارات العربية المتحدة 

في العام 2020.

المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع والشركات التابعة له
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وسيواصل “المركز” تركيزه على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين 
الربحية. كما سيستمر “المركز” في انتقاء الفرص الناشئة. وإلى جانب 
ذلك، يقوم “المركز” حالياً بدراسة إمكانية إطالق صندوق عقاري مدر 

للدخل متداول في الكويت.

الكويت
العقارية  الوطنية  المحفظة  إدارة جزء من  استمر “المركز” في 
بقيمة تصل إلى 250 مليون دينار كويتي، وهي محفظة تأسست في 
عام 2012 ومملوكة للهيئة العامة لالستثمار، وتهدف إلى االستثمار في 
األصول العقارية المطروحة للملكية الخاصة في جميع أنحاء الكويت.

المملكة العربية السعودية
يقع مشروع تطوير )لؤلؤة الروابي( في مدينة الخبر، ويتألف من 
86 وحدة سكنية ووحدتين للبيع بالتجزئة. وقد تم االنتهاء من هذا 
2016، وُيدار حالياً كأحد  الربع األول من عام  المجمع وتسليمه في 
األصول المدرة للدخل. وخالل العام 2019، استمرت اإلدارة النشطة 
للمشروع من أجل التخفيف من ظروف السوق غير المواتية وضمان 

الحفاظ على مستويات إشغال أعلى.
ويقع مشروع تطوير حي )لؤلؤة الرحاب( في الرياض، ويتألف من 
147 وحدة سكنية ووحدة واحدة للبيع بالتجزئة. وتم تسليم المشروع، 

وبدأت أنشطة التأجير في يناير 2019.
التخارج من محفظة أراضي للتطوير العقاري، وقد  ويتم حالياً 
حققت حتى نهاية 2019 عوائد للمستثمرين بحوالي 85% من رأس 

المال.

اإلمارات العربية المتحدة
أبو ظبي،  الريم في  يقع مشروع )بارك سايد( السكني في جزيرة 
ويتألف من 165 وحدة سكنية. وتم تسليم المشروع في النصف الثاني 

من عام 2019، لتبدأ أنشطة التأجير بعد ذلك.
ويقع مشروع )فيزول تاور( السكني في دبي، ويتألف من 129 وحدة 
سكنية ووحدة واحدة للبيع بالتجزئة. وتم إنهاء المشروع وتسليمه في 
النصف الثاني من عام 2019، ويتم إدارته حالياً كأحد األصول المدرة 

للدخل.
ويقع مشروع )بوردووك( السكني في جزيرة الريم في أبوظبي باإلمارات 
العربية المتحدة، ويتألف من 35 وحدة سكنية. وتمكن المشروع من 
الحفاظ على معدالت إشغال مستقرة على الرغم من ظروف السوق 

نتيجة للجودة العالية للمجمع السكني وخبرة اإلدارة لفريق العمل.

العقارات الدولية
التخارج من مشروعين  “المركز” في  2019، نجح  العام  خالل 
للتطوير العقاري، هما مشروع “رويال 10” للمكاتب في داالس بوالية 
تكساس، والذي حقق عائًدا داخلًيا على االستثمار بلغ 13.3%، ومركز 
“تشاندلر” للتسوق في والية أريزونا، الذي حقق مكاسب بلغت 0.82 
مليون دينار كويتي. وعالوة على ذلك، وكجزٍء من مشاريعنا للتطوير 

العقاري، بدأ “المركز” عمليات البناء والتشييد ألربعة مشاريع عقارية 
مختلفة في عام 2019، تشمل مشروعين صناعيين في أوروبا، ومشروع 

سكني ومشروع صناعي في الواليات المتحدة األمريكية.
ويواصل فريق “المركز” إعادة هيكلة محفظته العقارية بفاعلية 
بهدف تحقيق عوائد أعلى للمستثمرين، وتقييم العقارات المنتقاة. 
وباإلضافة إلى ذلك، سيواصل “المركز” توسيع برنامجه االستثماري 
لتحقيق أفضل قيمة مضافة لعمالئه في الواليات المتحدة األمريكية 

وبعض األسواق األوروبية.

الخدمات المصرفية االستثمارية
قامت إدارة الخدمات المصرفية االستثمارية بتقييم عدد من العروض 
المطلوبة لتقديم الخدمات االستشارية خالل العام 2019، والتي تضمنت 
الخدمات االستشارية للشركات، وعمليات االندماج واالستحواذ، وإعادة 
الهيكلة وأسواق المال. وبلغ إجمالي قيمة المعامالت التي تم تنفيذها في 
عام 2019 أكثر من 582 مليون دوالر في أسواق دول مجلس التعاون 
الخليجي. وتواصل قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية واألغذية 
والمشروبات جذب اهتمام المستثمرين، وقد أكمل فريق أسواق المال في 
“المركز” إدراج شركة المنار للتمويل واإلجارة في فبراير 2019، والتي كانت 
عملية اإلدراج الوحيدة ببورصة الكويت خالل عام 2019. وأنهى “المركز” 
بنجاح زيادة رأس المال في أسهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات 
الجوية (UPAC) بقيمة إجمالية بلغت 18 مليون دينار كويتي، وعمل 
كمستشار هيكلة ووكيل اكتتاب للحصول على قرض قابل للتحويل 
للشركة العميلة. وشارك “المركز” ضمن تحالف لتقديم عطاء لمشروع 
شراكة بين القطاعين العام والخاص لصالح هيئة مشروعات الشراكة 

بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت.
2019 على جائزة “أفضل بنك  العام  وحصل “المركز” خــالل 
استثماري في الكويت لعام 2019” من قبل جلوبال فاينانس، بما يؤكد 
على قدرات “المركز” لتنفيذ الصفقات رفيعة المستوى وتقديم الخدمات 

االستشارية بنجاح.
ويتوقع “المركز” ارتفاع عدد صفقات الشركات في ظل التقارب في 
التقييم بين البائعين والمشترين، أما القطاعات الدفاعية مثل التعليم 
والرعاية الصحية واألغذية والمشروبات فمن المتوقع أن تصبح أكثر 
نشاطاً. وسيواصل “المركز” التعامل مع العديد من الشركات في عمليات 
الدمج واالستحواذ وإصدار الديون، بما سيساهم في ارتفاع عدد الصفقات 

بشكل قوي في العام المقبل.

العالقات التجارية الحكومية
أنشأ “المركز” إدارة العالقات التجارية الحكومية في نهاية عام 2019 
لتكون حلقة الوصل بين الشركة والهيئات الحكومية، حيث تهدف اإلدارة 
إلى تعزيز العالقات القائمة بين “المركز” والهيئات الحكومية وإنشاء 
الحكومية بشكل  المناقصات  إلى جانب استهداف  عالقات جديدة، 
منهجي، وتقديم العروض على المشاريع المناسبة، وبناء عالقات مع 
كيانات القطاع الخاص التي تشارك في استدراج العروض في المشاريع 
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الحكومية للعمل كمستشار مالي لها. كما تعمل اإلدارة بشكل وثيق مع 
إدارة الخدمات المصرفية االستثمارية وإدارة الثروات وتطوير األعمال 
وشركة األبحاث التابعة “المركز” )مارمور( لتحسين وتنسيق جهود 

“المركز” في القطاعين العام والخاص.
وتشمل خدمات “المركز” عبر إدارة العالقات التجارية الحكومية 
الهيئات  الخدمات االستشارية لمشاريع الخصخصة، ودعم  تقديم 
الحكومية من حيث إعداد التقييمات وإعادة الهيكلة وإعداد دراسات 

الجدوى.
إلى تعزيز نقاط قوة  2020، ستستمر اإلدارة في سعيها  وفي عام 
المستدامة لعمالئه وشركائه من خالل  الثروات  بناء  “المركز” في 

الحلول االستثمارية المتزنة والمبتكرة.

إدارة خدمات الحفظ
تقوم إدارة خدمات الحفظ بتقديم العديد من الخدمات للعمالء 
بما يشمل خدمات أمين حفظ األصول على أنواعها من األوراق المالية 
والعقار، وخدمات أمين وعدل بالرهن لحفظ األصول المرهونة من 
قبل العميل لصالح جهة دائنة، وخدمات وكيل حسابات الضمان في 

صفقات بيع وشراء األصول.
العام 2019، كان “المركز” أمين وعدل بالرهن في سياق  وخالل 
تنفيذ عمليات تسوية مديونيات عن طريق سداد عيني )مبادلة 
الدين باألصول( مستخدمين الشركات ذات الغرض الخاص. كما 
قدم “المركز” خدمة “وكيل حسابات الضمان” في سياق صفقات 

استحواذ لصالح عمالء. 

األبحاث
واصلت إدارة األبحاث المنشورة في “المركز” نشر تقاريرها البحثية 
التابعة “للمركز”  التي تنشرها عبر شركة “مارمور مينا إنتليجنس”، 
2019 من  العام  األبحاث. وتمكنت مارمور خالل  والمتخصصة في 
توسيع قاعدة عمالئها بتقديم تحليالت موضوعية وموثوق بها حول 
مختلف االحتياجات، واستمرت في تقديم أبحاث عالية الجودة تلبي 
احتياجات العمالء من خالل تزويدهم بحلول مصممة خصيصاً لهم 
ونشر أكثر من 60 تقريراً على موقعها االلكتروني وتنفيذ 27 مشروعاً مع 
كيانات في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بدءاً من المؤسسات 
الحكومية وشبه الحكومية الكبرى إلى الشركات، كما نشرت مارمور 34 
مدونة حول قضايا تتعلق بشكل مباشر باألنشطة التجارية اإلقليمية 
العام  واقتصادات المنطقة. وكان من أهم األبحاث المنشورة خالل 
2019 “تقييم أرامكو السعودية”، و“التمويل الجماعي في دول مجلس 
التعاون الخليجي - مصدر جديد أسرع للتمويل”، و“المؤشر الكويتي 
الكويت؟”، و“إدارة  - كيف سيعيد تحديد اآلفاق االقتصادية لدولة 

األصول الخليجية - 2019”.
وتعاونت “مارمور” مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من أجل 
المالية: مستقبل الخدمات  وضع وإصدار دراسة بعنوان “التقنيات 
نــدوة نظمتها  في  للتقرير  الرئيسية  النتائج  تقديم  وتم  المالية”. 

2019 ولخصت فيها  العام  العلمي خالل  للتقدم  الكويت  مؤسسة 
المبادئ األساسية التي تشكل إطار عمل لتمكين صانعي السياسات 
والجهات التنظيمية من استخدامها لتقييم وقياس منظومة التقنيات 
المالية واألهداف ذات الصلة. وبالمثل، يمكن لألطراف ذات العالقة 
من المجتمع الصناعي المدني استخدام اإلطار المقدم لفهم ما يقدمه 

نظام مالي شامل من خالل التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأطلقت “مارمور” خالل العام 2019 خدمات االشتراك في البحوث 
لتتيح للعمالء الوصول إلى مجموعة متنوعة من التقارير البحثية التي 
تقدم بيانات يمكن تنفيذها وتطبيقها في الوقت المناسب، مما يساعد 
العمالء على االطالع بشكل دائم على آخر تطورات السوق. وتحظى 
“مارمور” بالتقدير بما يمكنها من الحفاظ على مكانتها الرائدة في مجال 
األبحاث المنشورة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في ظل 

ظروف السوق المتغيرة.

اإلدارات المساندة
الخزينة

الحفاظ على مستويات  الخزينة في “المركز” في  إدارة  استمرت 
سيولة كافية خالل العام 2019، محققة التوازن المناسب بين األصول 
المالية في  بالتزاماته  الوفاء  وااللتزامات، وهو ما مّكن “المركز” من 
الخليجي  التعاون  الكويت ودول مجلس  مواعيدها على مستوى 
وعالمياً. وتقّدم اإلدارة دعماً رئيسياً لكافة اإلدارات والشركات التابعة 
من خالل توفير أفضل الخدمات المصرفية بما فيها ترتيب التسهيالت 
االئتمانية، وتحويل األموال، وأسواق المال، ومعامالت الصرف األجنبي. 
كما حصلت اإلدارة على فرص تنافسية من البنوك المحلية والدولية 
لتقديم خدمة أفضل لجميع اإلدارات األخرى في “المركز” وتوفير أفضل 

الخدمات المصرفية “للمركز” والصنايق المدارة والشركات التابعة.
المحترفين وبامتالكها وسائل  اإلدارة بفريق عمل من  وتتمّيز 
االتصاالت الحديثة التي تشمل منصة SWIFT، باإلضافة إلى أحدث 
منصات إدارة النقد المصرفي عبر اإلنترنت من عّدة بنوك إلدارة العمليات 
بكفاءة. وستواصل إدارة الخزينة بناء عالقات جديدة وتوطيد العالقات 
الحالية مع البنوك محلياً وعالمياً لتلبية متطلبات التمويل لدى “المركز”، 
كما ستستمر إدارة الخزينة في االستفادة من أحدث التقنيات الموجودة 

لتعزيز كفاءتها التشغيلية.

إدارة الخدمات المساندة – العقار
2019 بهدف  المساندة للعقار في عام  إدارة الخدمات  تأسست 
مساندة كافة محافظ “للمركز” االستثمارية المباشرة. ومنذ الربع الرابع 
من عام 2019، تشمل هذه المحافظ حوالي 380 مليون دينار كويتي 
من األصول العقارية في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال 
المتحدة وأوروبــا. ويعتمد “للمركز” بشكل كبير  أفريقيا والواليات 
على أحدث التقنيات والمنصات الرقمية، وذلك في إطار جهوده الرامية 
إلى تعزيز قيمة االستثمار من خالل توفير متابعة معمقة للمحافظ، 

وإعداد التقارير المباشرة، واتباع إجراءات وقائية لتخفيف المخاطر.

أنشطة الشركة )تتمة(
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وفي عام 2019، تّم التركيز بشكٍل رئيسي على تعزيز أدوات إعداد 
التقارير، وتعزيز آلية الرقابة وتطوير ممارسات الدمج الشاملة. كما 
تّم إحراز تقدماً كبيراً على مستوى التحّول الرقمي لإلدارات من خالل 
تطبيق نماذج ذات قيمة مضافة ودمج األنظمة الداخلية بالتعاون مع 
األطراف الخارجية ذات الصلة لرفع مستويات الكفاءة وتدابير التحكم.
وسيواصل “للمركز” خالل عام 2020 تطوير إمكاناته وأنظمته 
بما يتوافق مع القطاع وأهم الممارسات العالمية المتبعة لالستمرار 
في اتخاذ قرارات مدروسة وتعزيز إدارة أصوله بطريقة فّعالة ومنظمة 

وذات عوائد جيدة.

اإلعالم واالتصاالت
واصلت إدارة اإلعالم واالتصاالت نشاطها لتعزيز العالمة التجارية 
وإقليمياً من خالل خطة اتصاالت متكاملة تشمل  “للمركز” محلياً 
وسائل اإلعالم التقليدية والوسائل الرقمية الحديثة، مع التركيز على 

وسائل التواصل االجتماعي.
وخالل العام 2019، نظمت اإلدارة بالتعاون مع إدارة الثروات وتطوير 
الفعاليات  األعمال وإدارة األبحاث وإدارة االستشارات مجموعة من 
لألطراف ذات الصلة من مؤسسات وأفراد. وشملت الفعاليات تنظيم 
الندوات والحلقات النقاشية بالتعاون مع االتحادات المعنية بالقطاع 
المالي لتبادل اآلراء مع مختلف األطراف حول آخر تطورات األسواق 
المحلية واإلقليمية والعالمية. وكان من بين هذه الفعاليات ندوة بعنوان 
“القطاع التعليمي في الكويت: االتجاهات والفرص”، باإلضافة إلى ندوة 
بعنوان “صفقات االندماج واالستحواذ في القطاع المصرفي الخليجي” 
نظمتها اإلدارة بالتعاون مع “اتحاد مصارف الكويت”. وستواصل إدارة 
اإلعالم واالتصاالت التعاون مع جميع إدارات “المركز” لتقديم خدمات 

أفضل لألطراف المعنية.
كما استمرت إدارة اإلعالم واالتصاالت إصدار مجلة (engage) الربع 
سنوية، بالتعاون مع فريق عمل يمثل مختلف إدارات “المركز”. وحققت 
المجلة نجاحاً كبيراً داخل الشركة وخارجها من خالل المقاالت اوالتقارير 
لمهمة التي يقدمها موظفو “المركز” ذوي الكفاءة والخبرة والمعرفة.
في مجال  “المركز”  استراتيجية  في تطبيق  اإلدارة  واستمرت 
المسؤولية االجتماعية واالقتصادية، والتي ترتكز على ثالثة محاور 
العمل مع  بيئة  ومــواءمــة  البشرية،  الــقــدرات  بناء  رئيسية وهــي: 
الحوكمة  مبادئ  وتفعيل  المؤسسية،  الحوكمة  معايير  أفضل 
المحاور، يتعاون “المركز”  الرشيدة في بيئة األعمال. ولتحقيق هذه 
مــجــاالت مثل  عــدة  فــي  المدني  المجتمع  مــع مختلف مؤسسات 
االقتصادية. الشباب واالستدامة  والثقافة ورعاية  والتعليم  الصحة 

وفي العام 2020، ستقوم إدارة اإلعالم واالتصاالت بتحديث الموقع 
اإللكتروني “للمركز” لمواكبة أفضل الممارسات العالمية وتقديم تجربة 
واإلنجليزية،  العربية  باللغتين  للمستخدمين  أكثر تفاعلية  تصفح 
كما ستواصل اإلدارة تعزيز االتصاالت الداخلية والخارجية للشركة، 
مع التركيز على تعزيز شبكة عالقات “المركز” وترجمة قيمة العالمة 

التجارية إلى فرص أعمال.

إدارة االلتزام 
يعتمد “المركز” إطار عمل شامل إلدارة االلتزام لضمان امتثال 
إدارة  الداخلية. وتعتبر  الشركة وأنشطتها للتشريعات والسياسات 
االلتزام هي المسؤولة عن ضمان االمتثال الرقابي الشامل وتوفير اإلطار 

الرقابي واإلداري الفّعال من خالل منظومة السياسات واإلجراءات.
وتقوم إدارة االلتزام بشكل دوري بأعمال الرقابة والمتابعة لضمان 
فعالية اإلجراءات على مستوى الشركة ككل. كما تقوم اإلدارة بضمان 
االلتزام بالقواعد التنظيمية لمكافحة غسيل األموال من خالل وضع 
الشكاوى  إلى تلقي جميع  الالزمة، باإلضافة  السياسات واإلجــراءات 
من العمالء. وتهدف إدارة االلتزام إلى تعزيز أنظمة االمتثال من خالل 
الضوابط  المستمر من خالل  االمتثال  اآللــي، مع ضمان  التشغيل 

واإلجراءات الداخلية.

إدارة المخاطر
تتبع إدارة المخاطر “بالمركز” لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن 
المخاطر على مستوى  مجلس اإلدارة بشكل مستقل، وذلك إلدارة 
الشركة ككل. ويتبنى “المركز” نهجاً استباقياً في تحديد وقياس وتقييم 
المخاطر على مستوى الشركة ككل للمحافظة على كفاءة العمليات في 
“المركز”. ويعتمد “المركز” إطار عمل شامل إلدارة المخاطر لضمان 
الحوكمة السليمة للمخاطر وفق نظم الرقابة وإدارة المخاطر المعتمدة. 
ويتبنى “المركز” أيضاً نهجاً متكامالً إلدارة المخاطر في جميع اإلدارات إلى 
جانب إدارة المخاطر وإدارة التدقيق الداخلي باعتبارهم أركاناً أساسية 

لضمان فاعلية اإلطار العام إلدارة المخاطر التي يعتمدها “المركز”.
وتقوم إدارة المخاطر بتحديد وقياس وتقييم وإعداد التقارير بشأن 
جميع المخاطر األساسية التي ينكشف عليها “المركز”، وفقاً لمؤشرات 
مخاطر رئيسية محددة. كما تقوم اإلدارة بمراقبة االلتزام بحدود تقبل 
المخاطر التي يضعها مجلس اإلدارة، وتقّدم تقارير ربع سنوية إلى لجنة 
إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة وتقارير نصف سنوية لمجلس 
اإلدارة. وباإلضافة إلى ذلك، تقوم إدارة المخاطر بشكل دوري بأعمال 
الرقابة والمتابعة الدورية للمخاطر، فضالً عن إعداد وتنفيذ السياسات 
الداخلية واإلجراءات وآليات الرقابة. وتحرص اإلدارة على تعزيز قدراتها 

على مراقبة المخاطر من خالل اتباع نظم آلية مناسبة.

التدقيق الداخلي
تقدم وحدة التدقيق الداخلي تقاريرها إلى لجنة التدقيق المنبثقة 
عن مجلس اإلدارة بشكل مستقل. وتتم أعمال التدقيق الداخلي من 
خالل شركة تدقيق خارجية بحسب خطة التدقيق الداخلي المعتمدة 
التقارير الشاملة إلى  من قبل لجنة التدقيق. ويرفع المدقق الداخلي 
لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة مباشرًة. وفي العام 2019، 
تّم تقييم جودة التدقيق الداخلي من قبل شركة مستقلة كجزء من 

برنامج التحسين وضمان الجودة.
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ضوابط األنظمة والعمليات
 ،VESTIO قام فريق ضوابط األنظمة والعمليات بتطوير نظام فستيو
وهو حل استراتيجي متكامل إلدارة األصول تّم تطويره بهدف توحيد 
عمليات إدارة الثروات المتنوعة “للمركز” ونظم المحاسبة ضمن منصة 
واحدة. ويؤدي هذا النظام دوراً هاماً في “المركز” من خالل تلبية كافة 
متطلبات مديري الصناديق والمحافظ، والعمليات التجارية والتسديد، 
وعالقات العمالء، ومبدأ “اعرف عميلك” وفقاً لقانون االمتثال األمريكي 
)فاتكا( FATCA والمعايير الموحدة لإلبالغ الضريبي (CRS). وفي العام 
2019، تّم تحديث نماذج إدارة الثروات بمجموعة من المزايا ضمن 
نظام فستيو، والتي شملت إعادة تحديد نسب توزيع األصول، وتسعير 
المؤشر، واحتساب المخاطر وغيرها من أدوات متابعة االمتثال. ويسعى 
“المركز” في السنوات القادمة إلى إطالق أدوات لخدمة العمالء وتقديم 
التقارير أكثر اعتمادا على التقنيات الحديثة وأكثر سهولة للعمالء تمكنهم 
من االستثمار بشكل آلي والحصول على التقارير الدورية، ويشمل ذلك 

تطبيق iMarkaz والعديد من التحسينات األخرى.

تكنولوجيا المعلومات
اإلبداعي  المعلومات بتعزيز االستخدام  إدارة تكنولوجيا  تلتزم 
والمبتكر للتكنولوجيا لتحقيق أهداف “المركز”. وتحرص اإلدارة على 
تطبيق أفضل الممارسات والمعايير المهنية لضمان توفير بنية تحتية 

موثوقة لتقنية المعلومات وكافة التقنيات.
كما تحرص اإلدارة على التصدي للمخاطر الناشئة من خالل أنظمة 
مرنة وفّعالة. واشتمل ذلك على تحسين البنية التحتية واألمنية للشبكة 
من خالل تثبيت وتطوير أجهزة جديدة مثل جدران الحماية وأنظمة 
الفدية واستخدام وحدات  التطفل ومضادات برمجيات طلب  منع 
التخزين بنجاح وكفاءة، والعديد من حلول النسخ االحتياطية للبيانات. 
وكانت من أبرز تحديات اإلدارة خالل العام 2019، توظيف منصات 
سحابية مناسبة وموثوقة. ونجحت اإلدارة بنقل الرسائل اإللكترونية 
 (Ms Teams) (Sharepoint) ومنصة الدعم  وبرنامج شير بوينت 
إلى المنصة السحابية. كما أعلنت اإلدارة خالل العام أنه تم إتمام عام 
كامل دون أي حوادث اختراق أمني. وقد قام فريق العمل بتطوير خطة 
ناجحة الستعادة البيانات، وتنفيذ العديد من االختبارات بنجاح لضمان 
توفر البيانات والخدمات بال انقطاع. ونجحت اإلدارة بالعمل بشكل 
استباقي لتفادي المشكالت. وقامت اإلدارة بتوظيف حلول دعم رائدة 
في السوق لحماية بيانات الشركة ومواجهة الظروف الصعبة، بما في 
ذلك الكوارث الكبرى. وبالتعاون مع إدارة المخاطر، نجح فريق إدارة 
البيانات المخصصة من مختلف  تكنولوجيا المعلومات في استعادة 
مصادر الدعم. واستعانت اإلدارة بشركة مراجعة خارجية لضمان االمتثال 

وتقييم مستوى األمان، وأتبعت ذلك بتطبيق الحلول الموصى بها.

وفي العام 2020، ستواصل اإلدارة سعيها نحو الحفاظ على أعلى 
مستوى من مستويات أمن تكنولوجيا المعلومات، من خالل تعزيز 
الحلول القائمة والناشئة وفقاً ألفضل المعايير والممارسات في القطاع. 
وتهدف اإلدارة إلى تفعيل برنامج التعافي من الكوارث لبيانات األعمال 
(DRaaS) لتمكين كافة اإلدارات من العمل من مختلف المواقع خارج 
الكويت في حال حدوث كوارث. كما تسعى اإلدارة إلى تنفيذ عدد من 
التحسينات التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات بهدف خفض التكاليف. 
ويبقى الهدف األساسي هو تحقيق “سرية، ونزاهة، وتوافر البيانات” 
ضمن استراتيجية طويلة األجل. كما تسعى اإلدارة إلى أن يحصل مركز 
بيانات “المركز” على شهادات االعتماد الالزمة من األيزو وغيرها من 

المنظمات المعتمدة دولياً.

العمليات وإعداد التقارير
تقوم إدارة العمليات وإعداد التقارير بدعم أعمال إدارة األصول في 
“المركز”، لتلعب بذلك دوراً حيوياً في تحقيق وظائف اإلدارة الرئيسية 
التي تشمل خدمة األوراق المالية، وتنفيذ عمليات النقد واألوراق المالية، 
وااللتزام بالضوابط الرقابية الداخلية، وحفظ السجالت، وإعداد التقارير.

كما توفر اإلدارة، من خالل إجراءاتها وأنظمتها، معلومات تفصيلية 
عن الحسابات في المواعيد المطلوبة لإلدارة والعمالء والهيئات الرقابية. 
وكجزء من إدارة المخاطر الفعالة، قامت إدارة العمليات وإعداد التقارير 
بتنفيذ ضوابط رقابية تشغيلية شاملة لضمان تقديم “المركز” للمساندة 

السليمة واآلمنة إلدارة حسابات العمالء.
وخالل العام 2020، ستواصل اإلدارة المراقبة والمراجعة للسياسات 
واإلجراءات لضمان انسيابية األعمال والمسؤوليات المحددة للموظفين 

المشاركين في العمليات والتسويات وإعداد التقارير.

إدارة شؤون الشركات والصناديق االستثمارية 
تشمل اإلدارة القانونية باإلضافة إلى فريق عمل الشؤون اإلدارية 
الصناديق االستثمارية والشركات  المعني بتأسيس وخدمة جميع 
إدارة األصول والخدمات  التي يتم تأسيسها واستخدامها في سياق 
القانونية النصح  المصرفية االستثمارية واالستشارية. وتوفر اإلدارة 
المصرفية  بــإدارة األصول وبالخدمات  المعنية  لــإلدارات  والمشورة 
االستثمارية واالستشارية، في سياق مجموعة واسعة من الصفقات 

والتعامالت المختلفة. 
الجديد إلدارة  اآللي  النظام  اإلدارة  2019، طبقت  العام  وخالل 
115 صندوق  البيانات لما يفوق  إنجاز قاعدة  إلى  العقود، باإلضافة 
وكيانات قانونية في أكثر من 10 بلدان عبر نظام "Vestio". وستتمكن 
اإلدارة من تقديم هذه الخدمات اإلدارية للعمالء عبر استخدام النظم 

اآللية المتكاملة.

أنشطة الشركة )تتمة(
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اإلدارة المالية
2019 بتنفيذ استراتيجية “المركز”  العام  المالية  اإلدارة  بدأت 
بالتحول الرقمي لكافة عملياتها التشغيلية واجراءاتها اآللية. وقامت 
الفّعالة من خالل تطبيق تحليالت  الداخلية  الرقابة  اإلدارة بتعزيز 
التشغيلية. كما  والسياسات  المالية  الممارسات  البيانات وأفضل 
المركزي وهيئة  الكويت  لتعليمات وأنظمة بنك  اإلدارة وفقاً  تعمل 
أسواق المال لضمان اإلفصاح عن المعلومات المالية والمحافظة على 

مستويات سيولة مستقرة.
 IFRS 16 وقام “المركز” بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية
بدءاً من شهر يناير 2019. ويهدف المعيار الجديد الى تنظيم تسجيل 
عقود اإليجار وتقديرها وتقديمها واإلفصاح عنها، ويستبدل هذا المعيار 
SIC-و ،IFRIC 4و ،IAS 17 كل من قواعد معايير المحاسبة الدولية
27. وفي إطار معيار IFRS 16، تعتبر عقود اإليجار الخاصة “بالمركز” 
أصول يحق استخدامها، وتقع مسؤولية تأجيرها ضمن المركز المالي 

لعام 2019 باستخدام النهج المعدل بأثر رجعي.
إلى نظام   Flexcube المالية باالنتقال من نظام  وقامت اإلدارة 
Oracle المالي في شهر يناير من العام 2019، باعتباره النظام الرئيسي 
للمحاسبة. وتّم خالل العام انتقال جميع األطراف، بما فيهم الشركات 
المالي.   Oracle إلى نظام  الخاصة،  التابعة والكيانات ذات األغراض 
ويقوم فريق اإلدارة حالياً باختبار دمج أنظمة Oracle المالية بنظام 
فستيو إلدارة األصول من أجل أتمتة حسابات الصناديق والمحافظ. 
وبعد نجاح اختبار واجهة الدمج الجديدة، سيتم نقل جميع الصناديق 

والمحافظ إلى نظام Oracle خالل عام 2020.
كما قامت اإلدارة خالل العام 2019 بأتمتة إجراءات الميزانية والدمج 
 .(SAP BPC) عبر استخدام برنامج تخطيط األعمال ودمج الحسابات
ويتم حالياً العمل على تثبيت برنامج SAP BPC الذي من المتوقع 
أن يتم تفعيله في عام 2020. وأدت اإلدارة دوراً محورياً في دمج نظام 
Yardi إلدارة العقارات ألتمتة حسابات جميع  المالي بنظام   Oracle
الجهات العقارية المدرة للدخل. وبعد نجاح االختبار، تم تفعيل الدمج 

على جميع الجهات المدرة للدخل وذلك في نهاية عام 2019.

الموارد البشرية
تعمل إدارة الموارد البشرية وفق نهج استراتيجي في “المركز” في ظل 
المنافسة العالية التي يشهدها قطاع الخدمات المالية. وتقوم اإلدارة في 
“المركز” بما يتعدى مراجعة أداء الموظفين واألمور المتعلقة بالتعويضات، 
بل تتوسع وظيفتها لتعزيز فترة عمل الموظف ومساعدته على بناء مسيرة 
مهنية ناجحة وطويلة األجل في مختلف الفترات الزمنية. وتسعى اإلدارة 
إلى خلق بيئة عمل توفر الراحة للموظفين وتعمل على تسخير إمكانات 
األفراد الشخصية لتتماشى مع استراتيجية النمو التي يتبناها “المركز”.

وفي العام 2019، انصب تركيز “المركز” على تحديث سياسات 
وأطر عمل إدارة الموارد البشرية والعمل على استقطاب مواهب جديدة 
وتوظيفها بشكل سريع، بهدف االستفادة من خبرات المواهب التي يتم 
استقطابها من أسواق أكبر، مع الحفاظ على مبدأ “تعزيز النمو داخل 
الشركة” كركيزة أساسية ومسار سليم لتطوير مهارات األفراد. وللحفاظ 
على تنافسية “المركز” في استقطاب الموظفين واالحتفاظ بهم، قامت 
الشركة بدراسة شاملة للسوق حول األجور والمزايا المقّدمة، باإلضافة 
إلى دراسة حول تقييم خبرة الموظف. وتواصل إدارة الموارد البشرية 
تحسين فعالية عمليات إدارة األداء وإجراء عملية مسح شامل لجميع 
القوة وتحديد  الموظفين. وساهمت هذه األنشطة في تعزيز نقاط 
الموظفين الرئيسيين في تحقيق استراتيجية الشركة والتعرف على 
أكثرهم مساهمًة وثقة. وتّم من خالل المسح وضع مخطط يمكن 

من خالله تعزيز وتنمية مواهب “المركز”.
وستركز اإلدارة خالل عام 2020 على التعليم والتطوير، وستقوم 
بإطالق “محرك النمو” في “المركز” الذي سيساهم في تحقيق عوائد 
مالية قوية لمختلف األطراف ذات الصلة. ويسعى فريق اإلدارة إلى 
تطوير الخطوات المهنية الالزمة لالستمرار في تحسين الخبرات ومهارات 
القيادة واالستجابة، وتوفير خطط مناسبة للفرق واألفراد باستخدام 
التكنولوجيا، مع التركيز بشكل كبير على استكشاف الموظفين للخبرات 
التعليمية المطلوبة في مجاالتهم، وخلق بيئة عمل تمكنهم من تعزيز 

مواهبهم وقدراتهم.
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تقرير حوكمة الشركات
القاعدة األولى: بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة

نبذة عن تشكيل مجلس اإلدارة، وذلك على النحو اآلتي:
يتألف مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية لمدة ثالث سنوات.

تصنيف العضو )تنفيذي/غيراالسم
تنفيذي/ مستقل(، أمين السر

تاريخ االنتخاب/المؤهل العلمي / الخبرة العملية
تعيين أمين السر

خبرة تفوق 40 عام في القطاع المالي. شهادة في المحاسبة المهنية رئيس المجلس ضرار يوسف الغانم
من جامعة غالسكو.

2017/4/19

خبرة تفوق 35 عاما تبوأ خاللها رئاسة وعضوية مجالس إدارة وإدارة نائب رئيس المجلسحمود صباح الصباح3
شركات في قطاعات المقاوالت واالتصاالت والخدمات المصرفية

2017/4/19

خبرة تفوق 40 عام في قطاع العقار والقطاع المالي. شهادة جامعية عضو مستقلفيصل عبدالعزيز الجالل
من جامعة اإلسكندرية.

2017/4/19

خبرة تفوق 30 عام في التجارة العامة، التأمين والقطاع المالي.عضوأيمن عبداللطيف الشايع
البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الكويت.

2017/4/19

خبرة تفوق 30 عام في القطاع التجاري والصناعي والمالي.عضوفهد يعقوب الجوعان
البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة إيسترن واشنطن 

األميركية.

2017/4/19

شركة السيف للوساطة المالية
)ش.م.ك.م( ممثلة بالسيد/ فوزي

ابراهيم المكيمي

خبرة تفوق 30 عاما في قطاعات مختلفة. شهادة الماجستير في عضو
المحاسبة المهنية من جامعة ميامي األميركية. البكالوريوس في 

المحاسبة من جامعة الكويت.

2017/4/19

خبرة تفوق 29 عاما في القطاع التجاري والمالي. درجة جامعية في عضو مستقلعادل محمد الغنام 
إدارة األعمال

2017/4/19

2014/2/9بكالوريوس في العلوم في إدارة األعمال.أمين السرمهى عبد السالم عماد

2014/2/9درجة جامعية في إدارة األعمال.مساعد أمين السرفداء جمال كتانه

نبذة عن اجتماعات مجلس إدارة الشركة، وذلك خالل البيان التالي:

اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2019:
x الحضور • الغياب

اجتماع رقم (1) اسم العضو
المنعقد في تاريخ 

2019/2/6

اجتماع رقم (2) 
المنعقد في تاريخ 

2019/2/17

اجتماع رقم (3) 
المنعقد في تاريخ 

2019/5/8

اجتماع رقم (4) 
المنعقد في تاريخ 

2019/7/31

اجتماع رقم (5) 
المنعقد بتاريخ 
2019/10/27

اجتماع رقم (6) 
المنعقد في تاريخ 

2019/12/18

العدد

6••••••ضرار يوسف الغانم

x•xx3••حمود صباح الصباح

x••5•••فيصل عبدالعزيز الجالل

x••••x4أيمن عبداللطيف الشايع

xxx••3•فهد يعقوب الجوعان

xx4••••فوزي ابراهيم المكيمي

x•••••5عادل محمد الغنام

3 انتقل الشيخ حمود صباح الصباح إلى رحمة هللا في نوفمبر 2019. وتم تعيين السيد فيصل عبد العزيز الجالل من قبل مجلس اإلدارة في 18 ديسمبر 2019 ليكمل الفترة الحالية كنائب رئيس 
مجلس اإلدارة.
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موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر 
اجتماعات مجلس إدارة الشركة.

يتبع فريق عمل أمانة السر إجراءات واضحة في إعداد وتوقيع وحفظ 
محاضر اجتماعات المجلس على النحو التالي:

يتم تحضير مسودة المحضر من قبل أمين السر، ويتم عرضه على   
الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات للمراجعة والتدقيق.

من بعدها يتم عرضه على الرئيس للمراجعة والتدقيق. يتم تنقيحه   
بحسب توجيهات الرئيس.

يتم تسليم المحضر بالشكل النهائي لمساعد أمين السر لمتابعة   
التوقيع عليه من قبل الرئيس واألعضاء الحاضرين.

السر،  الرئيس واألعضاء وأمين  التواقيع من قبل  بعد استكمال   
السكانر وحفظه في ملف  السر بنسخه عبر  أمين  يقوم مساعد 

االجتماعات، وحفظ األصل في الملف الخاص باالجتماع المعني.

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

الشركة بتحديد سياسة مهام، ومسؤوليات،  نبذة عن كيفية قيام 
التنفيذية، وكذلك  اإلدارة واإلدارة  وواجبات كل من أعضاء مجلس 

السلطات والصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية.
يتم إعداد “السياسة الداخلية لمجلس اإلدارة” من قبل إدارة المطابقة   
الشركات  المجلس، وفقا لموجبات قانون  وأمانة سر  وااللتزام 
وقانون هيئة أسواق المال والئحته التنفيذية، ومتطلبات الحوكمة، 
وتعرض على مجلس اإلدارة لمناقشتها والموافقة عليها. وتضم 
هذه السياسة التالي: مسؤولية ودور المجلس والرئيس واألعضاء 
واللجان المنبثقة عن المجلس وكيفية تشكيلها. كما تنص على 
إجراءات اجتماعات المجلس واللجان والجمعية العامة، باإلضافة إلى 
إجراءات تقديم البيانات المالية الدورية والسنوية للجهات الرقابية 

وكيفية اإلفصاح عنها.
إعداد و/أو تعديل “سياسة تفويض الصالحيات” والئحة  يتم   
المخولين بالتوقيع من قبل إدارة االلتزام والمطابقة وإدارة المخاطر 
بحسب متطلبات العمل وموجبات القانون، وتعرض على اإلدارة 
النهائية  التنفيذية للمراجعة والتدقيق. ويتم إصدارها بنسختها 
لعرضها على مجلس اإلدارة لمناقشتها والبت فيها. بعد موافقة 
المجلس، تقوم إدارة االلتزام والمطابقة بتعميمها في الشركة على 
جميع اإلدارات للعمل بها. كما تقوم إدارة الخزينة بتعميم الئحة 
السياسة  ويتم تحديث هذه  البنوك.  بالتوقيع على  المخولين 
التنفيذية للمجلس بغية  والالئحة عبر مقترحات تقدمها اإلدارة 

تسهيل سير عمل اإلدارات والشركة ككل.
اللجان   - إعداد و/أو تعديل “سياسة تفويض الصالحيات  يتم   
لجنة  ونطاق عمل كل  اللجان،  ــة” بخصوص تشكيل  اإلداريـ
ومسؤولياتها، وآلية التصويت لكل منها. بعد موافقة المجلس، تقوم 
إدارة االلتزام والمطابقة بتعميمها في الشركة على جميع اإلدارات 
الالئحة عبر مقترحات تقدمها  بها. ويتم تحديث هذه  للعمل 
اإلدارة التنفيذية للمجلس بغية إضافة أشخاص بحكم منصبهم 
ووظيفتهم، و/أو تعديل نطاق عمل اللجان لتسهيل سير العمل.

إنجازات مجلس اإلدارة خالل العام 2019:
تعيين نائب رئيس خلفاً لنائب الرئيس السابق الستكمال الدورة  أ. 

الحالية.
تقديم طلب ترخيص نشاط “صانع سوق” إلى هيئة أسواق المال. ب. 

اعتماد الميزانية التقديرية للعام 2020 وخطة العمل للثالث سنوات  ج. 
القادمة.

تعديل الهيكل التنظيمي للشركة: د. 
إنشاء إدارات جديدة:   .i

إدارة العالقات التجارية الحكومية: لتوسيع نطاق عمل الشركة   .1
مع القطاع الحكومي.

إدارة الخدمات المساندة - العقار: لتوفير خدمات تشغيلية   .2
مساندة إلدارات االستثمار العقاري االقليمي والدولي.

التحضير إلنشاء إدارة صانع سوق.  .3
تعديل تبعية إدارة المخاطر من مجلس اإلدارة إلى لجنة إدارة المخاطر.  .ii

إعادة هيكلة إدارة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية في إدارتين:  .iii
إدارة الموارد البشرية؛  .1

إدارة الموارد البشرية للشؤون اإلدارية والحكومية.  .2
مناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية للشركة. هـ. 

اعتماد خطة شراء أسهم الخزينة. و. 
الموافقة على خطة التدريب للمجلس واإلدارة التنفيذية للعام 2019،  ز. 

وتطبيقها؛ وخطة التدريب لألعوام 2021-2020.
القيام بدورة تدريبية بشأن التعليمات الرقابية بخصوص مكافحة  ح. 

غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.
الموافقة على تعديل سياسات ولوائح داخلية وإصدار سياسات جديدة،  ط. 

أهمها:
تعديل الئحة المخولين بالتوقيع: إضافة بعض الصالحيات المالية   .i

لتسهيل سير العمل.
تعديل: “سياسة تفويض الصالحيات”؛ “سياسة وإجــراءات   .ii
الشكاوي”؛ “سياسة وإجراءات القروض”؛ “سياسة وإجراءات اإلدارة 
المالية”؛ “سياسة وإجراءات مكافحة غسيل األموال”؛ “سياسة 
حقوق المساهمين”؛ “سياسة وإجراءات التدقيق الداخلي”؛ “سياسة 

وإجراءات إدارة االستثمارات العالمية”.
إصدار “سياسة وإجراءات قبول العمالء”.  .iii

اعتماد التقارير المطلوبة دوريا وسنويا: تقرير الحوكمة؛ تقرير لجنة  ي. 
التدقيق عن أنظمة الضوابط الداخلية؛ تقارير إدارة المخاطر النصف 
سنوية؛ تقارير مراقبي الحسابات عن “العمليات التشغيلية في إدارة 
المحافظ” و”إجراءات مكافحة غسيل األموال”؛ تقرير المدقق عن “األنظمة 
اآللية لنشاط أمين الحفظ”؛ تقارير شكاوي العمالء وشكاوي المساهمين 
الدورية والسنوية؛ التقرير السنوي عن البالغات وتعارض المصالح؛ 
تقرير المدقق عن تقييم أداء وحدة التدقيق الداخلي )كل 3 سنوات(.

الموافقة على تعامالت مع أطراف ذات صلة. ك. 
الدعوة النعقاد الجمعية العامة السنوية وتقديم التوصيات المعتمدة  ل. 
من المجلس، بما فيها التوزيعات، مكافأة المجلس، تعيين أو اعادة 

تعيين مراقبي الحسابات.
الدعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية لتعديل النظام األساسي   م. 
إلضافة نشاط "صانع السوق"، باإلضافة إلى تحديث أغراض الشركة 

بإضافة عمل وكيل الضمانات والعدل بالرهن ووكيل السداد.

التقرير السنوي 2019
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تقرير حوكمة الشركات )تتمة(
نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس اإلدارة للجان متخصصة 
تتمتع باالستقاللية مع مراعاة ذكر المعلومات التالية عن كل لجنة:

1. لجنة التدقيق:
مهام وإنجازات لجنة التدقيق خالل العام 2019: أ. 

مراجعة البيانات المالية الدورية والسنوية مع مراقبي الحسابات،   .i
قبل عرضها على المجلس.

الموافقة على خطة التدقيق الداخلي السنوية ومناقشة تقارير   .ii
بالخطوات  والتوصية  اإلدارات  الداخلي عن عمل  المدقق 

التصحيحية.
التوصية بتعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين.  .iii
الرقابة  نظم  ومراجعة  لتقييم  تعيين مدقق  الموافقة على   .iv

.(ICR) الداخلية
الموافقة على تعيين مدقق لتقييم أداء وحدة التدقيق الداخلي   .v

كل ثالث سنوات.
الموافقة على تعيين مدقق لتقييم ومراجعة نظم وعمليات   .vi

نشاط أمين الحفظ ومناقشة التقرير الصادر منه.
vii. الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات لتقييم ومراجعة نظم 

وعمليات إدارة المحافظ ومكافحة غسيل األموال.
االطالع على التقارير الدورية بخصوص الشكاوي والقروض.  .viii

ب. تشكلت اللجنة في 20 ابريل 2017؛ مدتها ثالث سنوات.
ابراهيم  األعضاء: فوزي   - الجالل  العزيز  عبد  الرئيس: فيصل  ج. 

المكيمي، عادل محمد أحمد الغنام.
عقدت اللجنة خالل العام 2019 ستة اجتماعات. د. 

2. اللجنة التنفيذية:
مهام وإنجازات اللجنة التنفيذية خالل العام 2019: أ. 

للعام  التقديرية  بالميزانية  االطالع على والتوصية للمجلس   .i
2020، وخطة العمل لألعوام 2022-2020.

الموافقة على الدخول في شراكة استراتيجية مع شركة خدمات   .ii
استشارية لتطوير األعمال.

الموافقة على تأسيس عدد من الشركات ذات الغرض الخاص،   .iii
الشركة  استثمارات  لخدمة  الكويت،  وفي  الكايمان  في جزر 

واستثمارات العمالء.
ب. تشكلت اللجنة في 20 ابريل 2017. مدتها ثالث سنوات.

الرئيس: ضرار يوسف الغانم - األعضاء: أيمن عبد اللطيف الشايع  ج. 
- فهد يعقوب الجوعان.

عقدت اللجنة خالل العام 2019 اجتماع واحد. د. 

3. لجنة ادارة المخاطر:
مهام وإنجازات لجنة إدارة المخاطر خالل العام 2019: أ. 

اختبارات  ونتائج  المخاطر  إدارة  اطار عمل  متابعة تطبيق   .i
الضغط.

االطالع على ومناقشة المخاطر المستجدة في البيئة التنافسية   .ii
وفي األوضاع الجيوسياسية االقليمية.

االطالع على نتائج التقييم الذاتي لضوابط المخاطر لإلدارات.   .iii

االطالع على التقارير الدورية بخصوص إدارة المخاطر، والتقرير   .iv
النصف السنوي قبل إرساله إلى هيئة أسواق المال.

االطالع على التقارير الدورية بخصوص وحدة غسيل األموال،   .v
االستقاالت وأسبابها والتعيينات وضرورتها، والقضايا المرفوعة 

من أو ضد الشركة.
تشكلت اللجنة في 20 إبريل 2017؛ مدتها ثالث سنوات. ب. 

ابراهيم  فــوزي  األعضاء:   - الجالل  العزيز  الرئيس: فيصل عبد  ج. 
المكيمي، عادل محمد أحمد الغنام. 

عقدت لجنة المخاطر خالل العام 2019 أربعة اجتماعات. د. 

4. لجنة الترشيحات والمكافآت:
مهام لجنة الترشيحات والمكافآت وإنجازاتها خالل العام 2019:  أ. 

اطلعت على تقرير مفصل عن أعمال إدارة الموارد البشرية.  .i
السابق  الرئيس  لنائب  رئيس خلفاً  نائب  بتعيين  أوصــت   .ii

الستكمال الدورة الحالية.
للترشيح لعضوية  الدعوة  المباشرة بإجراءات  الموافقة على   .iii

مجلس اإلدارة للدورة القادمة )من 2020 لغاية 2022(.
تشكلت اللجنة في 20 إبريل 2017. مدتها ثالث سنوات. ب. 

الرئيس: ضرار يوسف الغانم - األعضاء: أيمن عبد اللطيف الشايع،  ج. 
فهد يعقوب الجوعان، فيصل عبدالعزيز الجالل.

عقدت هذه اللجنة اجتماع واحد خالل العام 2019. د. 

موجز عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة 
الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.

يقوم أمين السر ومساعده بتزويد أعضاء مجلس اإلدارة بالمعلومات   
الكافية عن البنود التي ستتم مناقشتها قبل ثالثة أيام عمل على األقل 
من االجتماع. كما يقوم أمين السر ومساعده بتدوين كافة نقاشات 
أعضاء مجلس اإلدارة التي تتم خالل كل اجتماع، والقرارات التي اتخذت 

بشأن بنود جدول األعمال في المحاضر.
ويتم توفير نسخة عن المحاضر السابقة العتمادها في كل اجتماع،   
باإلضافة إلى نسخة عن سجل القرارات المتخذة لتاريخه في كل اجتماع. 
ويعد أمين السر ومساعده سجل اجتماعات المجلس واللجان 
الذي يبين عدد االجتماعات تواريخها وتوقيتها، واألعضاء الحاضرين 
والغياب. كما يقومون بإعداد سجالت بالقرارات التي يتخذها المجلس 
واللجان تبين ملخص عن هذه القرارات لكل اجتماع تم عقده خالل 
العام. وتعد هذه السجالت المذكورة بشكل سنوي لكل من المجلس 

ولكل لجنة على حدة.
جاري العمل على إعداد البنية التحتية والتكنولوجيا المطلوبة لتسهيل   
التواصل بين الشركة واألعضاء من أجل الوصول إلى المعلومات بسرعة 
وسهولة. وتقوم الشركة بتقديم تقارير متكاملة للمجلس ولجانه 
واإلدارة التنفيذية عن استراتيجية العمل والميزانيات واألداء والتقارير 
المالية. لقد قمنا بتوحيد التقارير إلى المجلس ولجان المجلس واإلدارة 
التنفيذية ولجان اإلدارة، حيث يتلقون التقارير المعدة من البيانات 

في أنظمتنا. 

المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع والشركات التابعة له
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القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.
تم وضع آلية تشكيل وعمل هذه اللجنة من ضمن “السياسة الداخلية   
لمجلس اإلدارة”. وقد تم تشكيل اللجنة في اجتماع مجلس اإلدارة 

المنعقد بتاريخ 20 إبريل 2017.
أكد المجلس في اجتماعه الثالث المنعقد بتاريخ 20 إبريل 2017   

تشكيل المجلس واللجان واألعضاء المستقلين.

تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة وفريق عمل اإلدارة 
التنفيذية.

يوصي المجلس بمكافأة اللجان والمجلس إلى الجمعية العمومية   
السنوية.

يتم إتاحة تقرير المكافآت في اجتماع الجمعية العمومية العادية.  

القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية

التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
بسالمة ونزاهة التقارير المالية المعدة.

تم تقديم اإلقرارات التالية في اجتماع مجلس اإلدارة رقم 1 للعام 2020 
 31 2020، عن السنة المالية المنتهية في  16 فبراير  المنعقد بتاريخ 

ديسمبر 2019:
مذكرة صادرة عن اإلدارة التنفيذية بخصوص تأكيد سالمة ونزاهة   

البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
مذكرة صادرة عن اإلدارة المالية بخصوص المراجعة السنوية لهيكل   

رأس المال عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
مذكرة صادرة عن اإلدارة المالية بخصوص تفاصيل األصول والنفقات   

الرأسمالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
االلتزام بتفويض  المالية بخصوص  اإلدارة  مذكرة صــادرة عن   
الصالحيات لإلدارة التنفيذية عند إجراء تعامالت مالية، عن السنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
جرى تضمين تأكيد مجلس اإلدارة بخصوص سالمة ونزاهة البيانات   
المالية، في التقرير السنوي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق. 
تم تشكيل لجنة التدقيق بأعضائها الحاليين في 20 إبريل 2017 بعد   
انتخاب مجلس اإلدارة خالل الجمعية العامة العادية المنعقدة في 19 

إبريل 2017.
تم وضع نطاق عمل ومسؤوليات لجنة التدقيق من خالل “السياسة   
الداخلية لمجلس اإلدارة”، وتم وضع آلية واجراءات عمل اللجنة من 

خالل “إجراءات أمانة سر المجلس”.
تتكون لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء، اثنان منهم مستقلين، وال   
تشمل رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، 

بعضهم لديه مؤهالت علمية في المجاالت المحاسبية والمالية.

في حال وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس 
اإلدارة، يتم تضمين بيان يفصل ويوضح التوصيات والسبب أو األسباب 

من وراء قرار مجلس اإلدارة بعدم التقيد بها.
لم يكن ثمة تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات مجلس اإلدارة   

خالل العام 2019.

التأكيد على استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي.
اجتمعت لجنة التدقيق وأوصت باعادة تعيين مراقبي الحسابات   
الخارجيين بعد أن تم التأكد بأنهم من المقيدين في السجل الخاص 
لدى الهيئة، ومستوفيون لكافة الشروط الواردة بمتطلبات قرار الهيئة 

بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات؛
تم التأكد من كون مراقبي الحسابات الخارجيين مستقلين عن الشركة   
ومجلس اإلدارة وعدم القيام بأعمال إضافية للشركة التدخل ضمن 
أعمال المراجعة والتدقيق والتي قد تؤثر على الحيادية أو االستقاللية.
ال يقومون بأعمال مراقب حسابات ألية صناديق استثمارية مدارة   

من قبل الشركة؛ 
ال يقومون لصالح الشركة بأية أعمال أخرى ال تدخل ضمن أعمال   

المراجعة والتدقيق؛
يجري تدوير الشركاء من مكتبي مراقبي الحسابات كل 4 سنوات.  

القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/وحدة مستقلة 
إلدارة المخاطر.

تعمل إدارة المخاطر باستقاللية تامة، وتتبع مباشرة لجنة المخاطر   
المنبثقة عن المجلس وتقدم تقاريرها الدورية للجنة وللمجلس؛ 

مسؤول إدارة المخاطر مسجل لدى هيئة أسواق المال منذ 2 أكتوبر   
2012، ويشغل منصب نائب رئيس تنفيذي، وتوظف اإلدارة موظفين 

مؤهلين من ذوي الخبرات التقنية والمهنية في هذا المجال.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر.
تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر من قبل المجلس في اجتماعه الثالث   

المنعقد في 20 إبريل 2017.
تم وضع نطاق عمل ومسؤوليات لجنة إدارة المخاطر من خالل   
“السياسة الداخلية لمجلس اإلدارة”، وتم وضع آلية وإجراءات عمل 

اللجنة من خالل “إجراءات أمانة سر المجلس”.
تتكون اللجنة من أعضاء مستقلين وغير مستقلين، غير تنفيذيين؛   
وال تشمل رئيس المجلس وقد تم تحديد مدة العضوية 3 سنوات 

وفق ماحدده ميثاق اللجنة.

موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.
تتكون أنظمة الضبط والرقابة الداخلية من مجموعة من العناصر:

هيكل تنظيمي يتالءم مع استراتيجية عمل الشركة ونشاطاتها   
ويبين تبعية اإلدارات. وصف وظيفي مفصل للوظائف والمسؤوليات 

والصالحيات.
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تقرير حوكمة الشركات )تتمة(
مراجعة سنوية ألنظمة الرقابة الداخلية (ICR) من خالل مكتب   
تدقيق مستقل معتمد بخالف مدققي حسابات الشركة الخارجيين 
لضمان كفاية نظم الرقابة الداخلية، ويصدر تقرير سنوي بذلك 

ويتم تزويد الهيئة بنسخة منه.
تقييم أداء وحدة التدقيق الداخلي كل ثالث سنوات من قبل مدقق   

مستقل.
إجراء التقييم الذاتي لضوابط المخاطر لكافة اإلدارات بالتعاون مع   

إدارة المخاطر. 
تحديد وإرساء السياسات واللوائح الداخلية واإلجراءات التي تحدد   

الصالحيات وآليات تنفيذ العمل؛
تفويض الصالحيات بموجب سياسة واضحة معتمدة من قبل   

مجلس اإلدارة؛
ضمان فصل المهام والمسؤوليات بين متخذي القرار ومنفذيه؛   
لتحقيق الرقابة المزدوجة ومبدأ الفصل في المسؤوليات لتجنب 

تعارض المهام.
واحتواء  األصــول  رقابة داخلية لضمان سالمة  إرســاء ضوابط   

المسؤوليات والمطالبات ضمن الحدود المعتمدة؛
التقارير  المالية، وإصدار  التعامالت  توفير نظام محاسبي لقيد   

والبيانات المالية وفقا لمبادىء المحاسبة المعتمدة؛
إرساء الضوابط واألنظمة لكشف وتقييم وإدارة عوامل المخاطر   

التي تتعرض لها مختلف أنشطة الشركة. 

إدارة/ مكتب/وحدة  بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل 
مستقلة للتدقيق الداخلي.

أسندت الشركة عمل التدقيق الداخلي إلى مكتب تدقيق مستقل،   
وتقوم وحدة التدقيق الداخلي بدور المنسق لعمل التدقيق الداخلي 

فيما بين الشركة ومكتب التدقيق.
العام  الداخلي خالل  التدقيق  جرى تحديث لسياسة وإجــراءات   

.2019
تم تسجيل مسؤول التدقيق الداخلي لدى هيئة أسواق المال في   

20 سبتمبر 2016، وهو يشغل منصب نائب رئيس.
يقوم مسؤول التدقيق الداخلي بالتالي:  

تنسيق اعداد خطة التدقيق الداخلي السنوية لتقديمها إلى لجنة   
التدقيق العتمادها؛

تنسيق إنجاز أعمال التدقيق الداخلي )زيارات ميدانية، اجتماعات   
مع اإلدارات المعنية، مراجعة مسودة التقارير، تجميع مالحظات 

وردود اإلدارات على التقارير(؛
التنسيق مع المدقق الداخلي لحضور اجتماعات لجنة التدقيق   

لتقديم تقارير نتائج التدقيق.
تنسيق تعيين مدقق وإعداد التقارير عن كفاية نظم الضبط   

 .ICR الداخلي الدورية
التدقيق  التقارير عن أداء وحدة  تنسيق تعيين مدقق وإعداد   

الداخلي كل ثالث سنوات.

القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية

موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك 
المهني والقيم األخالقية.

المهني”  السلوك  المركز” و“معايير  في  السلوك  تمثل “قواعد 
مجموعة المبادئ األساسية التي تقوم عليها أخالقيات العمل. وتعتبر 
هذه المبادئ متوافقة مع معايير أفضل الممارسات في السوق المالي 
والتي تؤكد على معايير المهارة واالحتراف في إدارة األصول واالستثمارات 
المصرفية االستثمارية. كما تشمل هذه المعايير قواعد محددة للحد 
من التداول بناًء على معلومات داخلية والتزامنا بالحفاظ على سالمة 
أسواق المال وبواجبات األمانة المنوطة بنا لعمالئنا وبمتطلبات السرية 
وغيرها. يتم نشر “قواعد السلوك في المركز” و”معايير السلوك المهني” 
على نطاق واسع ومشترك مع أصحاب المصالح ذوي الصلة، فضالً 
عن انطباقها على جميع الموظفين وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات 

التابعة والصناديق المدارة.

موجز عن السياسات واآلليات بشأن الحد من حاالت تعارض المصالح. 
الصلة”  التعامالت مع األطراف ذات  الشركة “سياسة  اعتمدت   
لتحديد اإلجراءات الواجب على الشركة اتباعها حرصاً على النزاهة 
لدى التعامل مع األطراف ذات الصلة والكشف عن واجبات اإلفصاح 

الخاصة بهذا النوع من التعامالت.
تم تعريف مصطلح “األطــراف ذات الصلة” وواجبات اإلفصاح   
المتعلقة بها في قانون الشركات الكويتي، ومعايير المحاسبة الدولية 
(IAS) 24 الخاصة باإلفصاح عن تعامالت األطراف ذات الصلة، وفي 
المال الصادرة في نوفمبر  التنفيذية لقانون هيئة أسواق  الالئحة 

2015 وتعديالتها.
تصنف الشركة األشخاص أو األطراف في فئة “األطراف ذات الصلة”   
عندما تنطبق عليهم المعايير المنصوص عليها في احد التعريفين على 
األقل، وذلك حرصاً من الشركة على االمتثال بالمعايير المحاسبية 

واللوائح المعمول بها.
تحتفظ الشركة بقائمة أسماء األطراف ذات الصلة ويتم تحديثها   
من قبل رئيس اإلدارة المالية. كما يتم مراجعتها بشكل دوري من 
قبل إدارة االلتزام وإدارة المخاطر واإلدارة المالية وأمين سر مجلس 

اإلدارة.
تخضع كافة تعامالت األطراف ذات الصلة إلى الشروط واألحكام   
المقبولة ضمن ممارسات الشركة العادلة والسليمة كما حددها 

مجلس اإلدارة.
يتم التعامل مع كافة تعامالت األطراف ذات الصلة بحيادية وبناء   
على قيمة السوق العادلة وُتقدم لها الضمانات بالشكل المناسب إذا 
اقتضى األمر من دون فرض أية شروط تفضيلية تتجاوز الحدود 

المناسبة.
يجب أن تتوافق كافة تعامالت األطراف ذات الصلة مع المعايير   

المحاسبية واللوائح المعمول بها.
يشترط موافقة/مصادقة مجلس اإلدارة والجمعية العامة إلجراء   

تعامالت مع األطراف ذات الصلة.
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بالشكل  الصلة  األطراف ذات  اإلفصاح عن كافة تعامالت  يتم   
المالئم في التقرير السنوي المقدم في اجتماع الجمعية العمومية. 

كما يتم االلتزام بواجبات اإلفصاح الخاصة بهذه التعامالت.
إجراؤها مع  يتم  التي  التعامالت  بمراجعة  المخاطر  إدارة  تقوم   

األطراف ذات الصلة وتقديم توصيتها إلى المجلس.
يقوم رئيس قسم اإلدارة المالية بتأكيد:  

الصلة ومن  المعني من األطراف ذات  اآلخر  الطرف  إذا كان   
ضمن قائمة األطراف ذات الصلة.

إذا كان التعامل قد تم بناء على الموافقات المطلوبة، وما إذا   
كان مسجالً ومفصحاً عنه بالشكل المطلوب.

إذا قررت إدارة الشركة إجراء التعامل مع أطراف ذات الصلة، فعليها   
إعالم رئيس قسم اإلدارة المالية وأمانة سر المجلس اإلدارة فوراً. 
وتقوم اإلدارة المعنية في اتخاذ الترتيبات الالزمة لموافقة المجلس.
التفاوض والتحقق  التنفيذية في عملية  اإلدارة  أن تشارك  يجب   
األولي من خالل تلقي معلومات كاملة في الوقت المناسب، ويحق 
المعلومات لمجلس  المعلومات وتقديم  المزيد من  لها طلب 

اإلدارة.
يمكن لمجلس اإلدارة طلب المساعدة من خبير مستقل واحد أو   
أكثر على نفقة الشركة. ال يوجد سقف لإلنفاق على عمل الخبراء 
المستقلين الذين تعينهم الشركة للتحقق من التعامالت الجوهرية 

الخاصة باألطراف ذات الصلة.

الوقت  وفي  والشفافية بشكل دقيق  اإلفصاح  السابعة:  القاعدة 
المناسب

التي  والشفاف  الدقيق  العرض واإلفصاح  آليات  موجز عن تطبيق 
تحدد جوانب ومجاالت وخصائص اإلفصاح.

ألصحاب  ودقيقة  منتظمة  معلومات  بتوفير  الشركة  تلتزم 
وقد  الشركة.  وسياسات  التنظيمية  للمتطلبات  وفقاً  المصالح 
اعتمد “المركز” “سياسة اإلفصاح والشفافية” و“إجراءات اإلفصاح 
التوجيهية  والمبادئ  اإلفصاح  التي تفصل متطلبات  والشفافية” 
المالية  وغير  المالية  اإلفصاحات  فيها  )بما  اإلفصاح  ومسؤوليات 
والتنظيمية(. كما تتطلب هذه السياسة تطبيق ممارسات اإلفصاح 
لضمان نشر واإلفصاح عن معلومات الشركة والمعلومات الجوهرية 
بطريقة عادلة وصحيحة وتوفير معلومات دقيقة في الوقت المناسب 
بلوائح هيئة أسواق  التزاماً  الداخلية والخارجية.  المصالح  ألصحاب 

المال:
المسؤولة عن  المستثمرين وهي  الشركة وحدة شؤون  أنشأت   -1

المعلومات للمساهمين. توفير 
بأعضاء مجلس  المتعلقة  االفصاحات  الشركة بسجل  تحتفظ   -2
اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية. يمكن للمساهمين االطالع على 

هذا السجل في وحدة شؤون المستثمرين والجمعية العمومية.
خصصت الشركة على موقعها االلكتروني حّيز لحوكمة الشركات،   -3
األخبار واألحداث، اإلفصاحات، البيانات المالية ومعلومات االتصال 

بوحدة شؤون المستثمرين. 

تحرص الشركة على تحديث فوري للمعلومات الجوهرية والنتائج   -4
المالية وأحداث الشركة على موقع الشركة.

تحرص الشركة على نشر األحداث الهامة للشركة مثل الجمعية   -5
األخرى من خالل  الرئيسية  واإلعالنات  المالي  واألداء  العمومية 
الصحف وموقع الشركة اإللكتروني ووسائل اإلعالم االجتماعية.

نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة 
التنفيذية. واإلدارة 

المسؤولة عن  المستثمرين وهي  الشركة وحدة شؤون  أنشأت   
للمساهمين. المعلومات  توفير 

بأعضاء مجلس  المتعلقة  اإلفصاحات  الشركة بسجل  تحتفظ   
االطالع  للمساهمين  يمكن  التنفيذية.  اإلدارة  وأعضاء  اإلدارة 
الجمعية  المستثمرين وفي  السجل لدى وحدة شؤون  على هذا 

العمومية.

تنظيم شؤون  بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة 
المستثمرين.

تم تحديد وحدة شؤون المستثمرين وتعيين ضابط مسؤؤول   
عنها في 2014؛

الموقع  إلى  المستثمرين وإضافتها  اإلعالن عن وحدة شؤون  تم   
اإللكتروني للشركة؛ مع تبيان وسائل االتصال المتاحة. 

لندن  مقرها  عالمية  استشارية  بتعيين شركة  الشركة  قامت   
للمساعدة في إعداد وإصدار وتوزيع تقارير األداء الربع سنوية عن 
أنشطة ونتائج الشركة؛ وتقوم وحدة شؤون المستثمرين بالتنسيق 
مع المستشار إلعداد هذه التقارير وتوزيعها على المهتمين وتقوم 

الشركة االستشارية بتوزيعها على عمالئها في الخارج.

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

للشركة عن “شؤون  االلكتروني  الموقع  في  تم تخصيص حيز 
التالية: المستثمرين” يضم األقسام 

المالية؛ البيانات   
السنوية؛ التقارير   

الشركة؛ مستندات   
الحوكمة؛  

الشركة؛ سهم   
األخبار واألحداث؛  

اإلفصاحات، وتشمل:   
المساهمين ونسب ملكياتهم؛ كبار   

الرقابية؛ مراقبي الحسابات والجهات   
الجوهرية. المعلومات   

وسيلة االتصال بوحدة شؤون المستثمرين.  
وسائل تقديم شكاوي المستثمرين.  
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تقرير حوكمة الشركات )تتمة(
الثامنة: احترام حقوق المساهمين القاعدة 

العامة  الحقوق  وحماية  تحديد  متطلبات  تطبيق  عــن  موجز 
للمساهمين، وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين.

حدد المجلس “سياسة حقوق المساهمين” منذ ديسمبر 2014،   
وقد خضعت للمراجعة والتحديث خالل 2019. 

تم نشر ملخص عن هذه السياسة والمبادىء العامة على الموقع   
للشركة: اإللكتروني 

حق المساهم في المساواة بالتعامل؛  
إرادتــه،  بملء  السهم  في  والتصرف  بالتداول  المساهم  حق   
الصادرة عن  السندات  وفي  المال  رأس  زيادة  في  واالكتتاب 

الشركة؛
حفظ حق المساهم بملكيته للسهم من خالل حفظ سجل   

المساهمين لدى جهة مستقلة؛
حق المساهم في الحصول على حصته من التوزيعات؛  

حق المساهم في الحصول على حصته من أصول الشركة عند   
التصفية؛

حق المساهم في التصويت في الجمعيات العامة العادية وغير   
العادية، وقد تم تحديث السياسة لتسمح التصويت لمالك 

السهم قبل 3 أيام من موعد الجمعية؛
حق التصويت النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة؛  

في  اإلدارة  الشركة ومجلس  أعمال  مراقبة  في  المساهم  حق   
إدارة أمور الشركة ومساءلة المجلس عن أعماله؛

حق المساهم في االطالع على عقد التأسيس، النظام األساسي،   
سجل المساهمين وسجل حملة السندات لدى “وحدة شؤون 

الشركة. المستثمرين” في 
ال يجوز التفضيل في المعاملة، وتخضع التعامالت مع األطراف   
ذات الصلة إلجراءات محددة تضمن عدم تعارض المصالح 

والتعامل بعدل؛
يتم التعامل مع شكاوي المساهمين من خالل “وحدة شؤون   

المستثمرين” و“إدارة االلتزام”.

المقاصة، وذلك  إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة  موجز عن 
ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين.
تقوم الشركة الكويتية للمقاصة بمهام حفظ سجل المساهمين؛  
تحتفظ “وحدة شؤون المستثمرين” لدى الشركة بنسخة عن   
متاحة  وتجعلها  السندات،  حملة  وسجل  المساهمين  سجل 

المساهمين؛ الطالع 
االتصال  بيانات وسائل  المستثمرين”  “وحدة شؤون  نشرت   

المساهمين. المسؤول لالستجابة الستفسارات  بالضابط 

والتصويت في  المشاركة  المساهمين على  نبذة عن كيفية تشجيع 
الشركة. الخاصة بجمعيات  االجتماعات 

يتم نشر الدعوة إلى الجمعية العامة من خالل الصحف المحلية،   
موقع البورصة اإللكتروني، وموقع الشركة اإللكتروني؛

يتم إعداد وتوزيع ملفات تشتمل على نسخة من جدول األعمال،   
تقرير مجلس اإلدارة والبيانات المالية؛

يقوم فريق عمل مكون من أعضاء من “وحدة شؤون المستثمرين”   
و”أمانة سر المجلس” بالمتابعة مع شركة المقاصة والمساهمين 
لضمان حصولهم على نماذج التوكيالت من شركة المقاصة واستيفائها 

من أجل ضمان حضورهم؛
يقوم الرئيس بتالوة بنود جدول األعمال تباعا لمناقشتها خالل انعقاد   

الجمعية، ويطلب من الحضور التصويت عليها تباعا.

القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح

النظم والسياسات التي تكفل الحماية واالعتراف بحقوق  نبذة عن 
أصحاب المصالح.

حدد المجلس “سياسة حقوق أصحاب المصالح” منذ ديسمبر   
2014، والتي تشتمل على المبادىء التالية:

أصحاب المصالح هم، دون الحصر: المساهمون، الموظفون،   
العمالء، شركاء العمل، الموردون، المنافسون، الدائنون، الجمعيات 

والهيئات المهنية، الجهات الرقابية، اإلعالم، والجمهور عموما.
كل صاحب مصلحة له الحق في الوصول إلى المعلومات المهمة   
بالنسبة له دون تأخير؛ وعليه تعمل الشركة على ضمان إيصال 
المعلومات دون تأخير، من خالل النشر على الموقع اإللكتروني، 
المراسالت المباشرة، االجتماعات وغيرها من الوسائل بحسب 

الحالة؛
ال يجوز التفضيل في المعاملة، وتخضع التعامالت مع األطراف ذات   
الصلة إلجراءات محددة تضمن عدم تعارض المصالح والتعامل 

بعدل؛
يتم التعامل مع شكاوي أصحاب المصالح من خالل “إدارة   

االلتزام”.

نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة 
أنشطة الشركة المختلفة.

تعمل الشركة على نشر جميع اإلعالنات على موقعها اإللكتروني؛  
تعمل الشركة على نشر تصريحات صحفية خاصة باألحداث المهمة   

والمعلومات الجوهرية، بشكل منتظم وعند الحاجة.

القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين األداء

موجز عن تطبيق متطلبات وضع اآلليات التي تتيح حصول كل من أعضاء 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر.
حدد المجلس “سياسة التدريب ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة   

التنفيذية” في 9 مايو 2016؛ 
يخضع المجلس لدورات تدريبية وتثقيفية وفق خطة تدريب يوافق   
عليها المجلس سنويا. وتشمل هذه الدورات التثقيفية المواضيع 

التالية:
شؤون مكافحة غسيل األموال، بشكل سنوي.  
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التزامات اإلفصاح.  
المستجدات القانونية: إصدار قوانين، تعديل قوانين، إصدار   
تعليمات من الجهات الرقابية )هيئة أسواق المال - البورصة( 
وبأعمال  القانونية عموماً  المتعلقة بالبيئة  وغيرها من األمور 

الشركة خصوصاً.
األمور المستجدة على القطاع المالي، عالمياً ومحلياً.   

نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

حدد المجلس “سياسة تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة   
التنفيذية” في 31 أكتوبر 2016.

في اجتماعها المنعقد في 8 مارس 2017، أوصت لجنة الترشيحات   
والمكافآت إلى مجلس اإلدارة باعتماد الئحة مؤشرات األداء الرئيسية 
(KPIs) ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. كما أوصت بتقييم 
أداء أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية، وأوصت اللجنة بتفويض 
رئيس مجلس اإلدارة بتقييم أداء أعضاء اإلدارة التنفيذية وتحديد 

مكافآتهم واعتماد تقرير المكافآت السنوي.
المجلس الئحة  2017، اعتمد  8 مارس  المنعقد في  في اجتماعه   
(KPIs) ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة  مؤشرات األداء الرئيسية 

التنفيذية. والتي يتم تطبيقها سنويا.

 (Value Creation) نبذة عن جهود مجلس اإلدارة بخلق القيم المؤسسية
لدى العاملين في الشركة، وذلك من خالل تحقيق األهداف االستراتيجية 

وتحسين معدالت األداء.
2019، كان نشاط اإلدارة مرتكزا على مبدأ اجتذاب  خالل العام 
واالحتفاظ بكوادر “النوعية” و“الجودة”، والتركيز على “النمو العضوي 
التالية لضمان  الداخل” فقامت باألمور  أو “التوظيف من  الداخلي” 

االستمرار في جذب وتوظيف واالحتفاظ بهذه الكوادر:
مراجعة إجراءات التوظيف لتحقيق الفعالية والسرعة المطلوبة؛  

الرتب والرواتب مقابل السوق عبر إجراء دراسة  مقارنة سلسلة   
للسوق المحلي؛

تقييم “تجربة الموظف” اإلجمالية في بيئة العمل لتحديد مكامن   
التحسين، إن استدعى األمر. 

تقييم األداء وما يتفرع عن هذا النشاط:  
تحديث إجراءات تحديد الكفاءات المطلوبة لكل وظيفة ومنصب   

(Capability Mapping)؛
مما أدى إلى مرونة أكبر في تحديد احتياجات التدريب وتحديد   

المتفوقين إلعدادهم للمرحلة الجديدة من مسارهم المهني. 
مواءمة األهداف االستراتيجية للشركة واألهداف الفردية لكل   
إدارة مع المواهب المتوفرة الحالية والعمل على تنميتها وتدريبها 

وتحفيزها لتحقيق األهداف واستراتيجية الشركة. 
إعادة هيكلة وإنشاء بعض اإلدارات المساندة لتحسين ورفع مستوى   
الكفاية التشغيلية، عبر تركيز االختصاص ضمن اإلدارات وفرق العمل 

المعنية لإلفادة القصوى من مقدراتهم:
فصل إدارة الموارد البشرية عن إدارة الشؤون اإلدارية والحكومية   

إنشاء إدارة مستقلة مساندة إلدارتي العقار االقليمي والدولي،   
لضمان تفرغ هذه اإلدارات لعمل االستثمارات وتعظيم األداء.

إنشاء قسم جديد ضمن إدارة الخدمات المصرفية االستشارية   
بمسمى “إدارة العالقات التجارية الحكومية” لتوسيع نطاق عمل 

الشركة مع القطاع الحكومي. 
 

أما بالنسبة للبرامج المعتادة التي تقوم بها الشركة دورياً، فهي على 
الشكل التالي: 

 (Pivotal Exchange تقوم اإلدارة التنفيذية بعقد اجتماعات دورية  
(Forum مع متدربي “برنامج التدريب والتوظيف المهني” وموظفين 
يتم اختيارهم من مختلف اإلدارات، لتشجيع تبادل اآلراء وطرح 
األفكار الجديدة والخالقة؛ على أن يتم تدوير الموظفين إلعطاء 

الفرصة ألكبر عدد ممكن للمشاركة؛
 “Engage” تقوم “إدارة االتصاالت واالعالم” بنشر مجلة ربع سنوية  
يساهم فيها الموظفين بكتابة المقاالت ومشاركة تجاربهم العملية 

والشخصية؛
 (Leadership تقوم إدارة الموارد البشرية بتقديم برنامج القياديين  
(Program بشكل سنوي، لفريق مكون من عدد معين من أعضاء 
اإلدارة الوسطى من مختلف اإلدارات، وذلك لتهيأتهم لتبؤء مناصب 
قيادية في المستقبل، باإلضافة إلى رؤساء اإلدارات، وذلك لتركيز الجهود 
نحو وضع مسار وظيفي وخطة تدريب وتطوير للمهارات تخدم 
تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وخطط النمو المستدام، 

ويقدم البرنامج مكتب االستشاريين ايرنست أند يونغ (E&Y)؛
هذا باالضافة إلى برامج التدريب الفني المعتادة التي تختارها اإلدارات   

لموظفيها. 

القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية

التوازن بين كل من أهداف  موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق 
الشركة وأهداف المجتمع.

المجتمع  الفاعلة في مجال خدمة  الدائم للمشاركة  إطــار سعيه  في 
والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومستدام لدولة الكويت، تبنى المركز 
المالي الكويتي “المركز” استراتيجية للمسؤولية االجتماعية واالقتصادية، 
تهدف إلى تلبية مسؤوليات الشركة تجاه المجتمع واالقتصاد الوطني. 

وتم تأسيس االستراتيجية بناًء على ثالثة ركائز أساسية، وهي:
1. بناء القدرات البشرية

تعزيز طاقات ومهارات األفراد في مختلف المجاالت الثقافية والرياضية 
والصحية والتعليمية واالقتصادية من خالل دعم المنظمات والهيئات 

الفاعلة لتحقيق التنمية المستدامة في الكويت.

2. مواءمة بيئة العمل مع أفضل معايير الحوكمة المؤسسية 
االهتمام بأبحاث السياسات والدراسات والفعاليات المتعلقة باإلدارة 
العامة للقطاعين العام والخاص للوصول إلى أفضل الحلول العملية 

للنهوض ببيئة األعمال.
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3. تفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة في بيئة األعمال 
المستدامة  التنمية  لتحقيق  أعمال مؤهلة  بيئة  توفير  إلى  السعي 
القائمة على: المشاركة  الرشيدة  من خالل تفعيل مبادئ الحوكمة 
الديمقراطية، وتوفير احتياجات المواطن، والكفاءة، والشفافية، واحترام 
القانون، ومراعاة القواعد األخالقية، وبناء القدرات، واالنفتاح واالبتكار، 
والتنمية المستدامة، واإلدارة المالية السليمة، ومحاسبة المسؤولين، 
واحترام حقوق اإلنسان وتنوع الثقافات، وذلك في قطاعي األعمال العام 

والخاص على حٍد سواء.

نبذة عن البرامج واآلليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود 
الشركة المبذولة في مجال العمل االجتماعي.

1. بناء القدرات البشرية
وفي إطار تطبيق استراتيجية المسؤولية االجتماعية واالقتصادية، قام 
“المركز” بدعم مجموعة من البرامج واألنشطة في مختلف القطاعات 
بالتعاون مع نخبة من الهيئات ومنظمات المجتمع المدني. وكان أبرز 
األنشطة في مجال بناء القدرات البشرية دعم المشروعات الصغيرة 
الصغيرة  المشاريع  الحتضان  )فكرة(  مشروع  عبر  والمتوسطة 
والمتوسطة للمبادرين الكويتيين. وإيماناً بأهمية التعليم، قام “المركز” 
برعاية طلبة كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت، وطلبة المدرسة 
الهندية الشعبية، وطلبة مدرسة البيان ثنائية اللغة. وقدم “المركز” 
الدعم لبرنامج )كودد( لتدريب المشاركين في برنامج “المركز” لتطوير 
حديثي التخرج حول مفاهيم التقنيات المالية، وأسس خلق شركات 
ناشئة في مجال التكنولوجيا. باإلضافة إلى ذلك، قام “المركز” برعاية 
حملة جمعية الهالل األحمر الكويتي لتعليم أطفال األسر المحتاجة داخل 
الكويت، ورعاية مبرة األمل الخيرية في دعم األطفال من ذوي االحتياجات 
الخاصة عبر تسجيلهم في المدارس النوعية الخاصة الكتساب مهارات 
تعليمية وحياتية تمكنهم من االندماج مع كافة فئات المجتمع. إلى جانب 
دعمه لبرنامج )بريق( للتفكير اإليجابي لطلبة المرحلة الثانوية، والذي 
نظمته شركة النوير. كما استمر “المركز” في دعمه لألنشطة الثقافية 
التي يقيمها مركز لوياك، باإلضافة إلى دعمه لمؤتمر نقاط وورشة الكتابة 
األدبية لألديبة نجوى بركات بالتعاون مع رابطة األدباء الكويتيين. وفي 
مجال الرياضة، قام “المركز” برعاية االتحاد الكويتي للتنس وأكاديمية 
لوياك لكرة القدم بالتعاون مع نادي اي سي ميالن. وماراثون اتحاد 
مصارف الكويت. أما في مجال الصحة، فكان “المركز” داعماً مستمراً 
للجمعية الكويتية لرعاية األطفال في المستشفى (KACCH)، ومركز 
سرطان األطفال في لبنان (CCCL) وجمعية الهالل األحمر الكويتي، 
باإلضافة إلى دعمه لحملة برنامج المفوضية السامية لألمم المتحدة 

لشؤون الالجئين لدعم األسر المحتاجة في اليمن.

وإلى جانب ذلك، استمر “المركز” في “برنامج تطوير حديثي التخرج” 
10-15 خريج من مختلف  لتدريب   2017 العام  في  أطلقه  الــذي 
عام.  لمدة  الخاصة  والجامعات  الكويت  التخصصات من جامعة 
المهام  الفرصة للعمل على  الخريجين  البرنامج، يتم إعطاء  وخالل 
والمسؤوليات اليومية ضمن نطاق عمل “المركز”. ويتنقل الخريجون 
في كافة إدارات “المركز” لالطالع على طبيعة عملها، وبعد ذلك، يتم 

للحصول على خبرة مكثفة وموسعة.  بعينها  إدارات  في  توجيههم 
ويتلقى الخريجون مجموعة من التدريبات المباشرة وعبر اإلنترنت 
خالل البرنامج، إلى جانب إشراكهم في نشاطات أخرى إضافية، وإتاحة 
الفرصة لهم الكتساب مهارات وخبرات عمل إيجابية وبناءة في “المركز”.

2. مواءمة بيئة العمل مع أفضل معايير الحوكمة المؤسسية 
العمل  إلى مواءمة بيئة  الهادفة  وانطالًقا من مسؤوليته االقتصادية 
مع أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، كان “المركز” أول من تبنى 
نشر األبحاث لتعميق المعرفة في القطاع المالي، حيث تم تخصيص 
قسم خاص لنشر األبحاث التي تطرح سياسات عملية قابلة للتطبيق 
العاملة، والهيكلة  الطاقة، والقوة  الكويت والمنطقة، في مجاالت  في 
الدعوة لنشر مثل هذه  التركيز على  العام، مع  االقتصادية، والقطاع 
البحوث، حيث يتم توزيع هذه األبحاث على صناع القرار في الكويت 
واألطراف المعنية، ومناقشة نتائجها معهم للتوصل إلى أفضل الحلول 
العملية للنهوض ببيئة األعمال من خالل الشراكة مع الخبرات الدولية 
االتحادات ومؤسسات  والشراكة مع  المستدامة،  التنمية  لتحقيق 

المجتمع المدني.

تابعة  إنتلجنس “مارمور”، وهي شركة  وتقدم شركة مارمور مينا 
“للمركز” تأسست في عام 2010، خدمات أبحاث متكاملة “للمركز” 
في إدارة األصول واالستثمار المصرفي في منطقة الشرق األوسط وشمال 
العام  التي أطلقتها “مارمور” هذا  التقارير  أفريقيا. واشتملت بعض 

على ما يلي:
توقعات أسواق األسهم الخليجية لعام 2019   

موازنة دولة الكويت 2020/2019: 4 سنوات من العجز بعد 16   
المالي، والحاجة إلى صياغة سياسة استثمارية  الفائض  عاماً من 

وطنية لتعزيز أسواق المال
المصرفي  القطاع  في  االندماج واالستحواذ  مستجدات صفقات   

الخليجي
إنتاجية العمالة الكويتية  

التمويل الجماعي في دول مجلس التعاون الخليجي  
الخدمات االستشارية في دول الخليج: فهم القيمة المضافة  

أرباح الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2018  
إدارة األصول في دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2019  

التحليل المالي لشركة آرامكو  
MSCI ترقية السوق الكويتي إلى مصاف األسواق الناشئة على مؤشر  

قطاع السياحة والضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي  
قطاع الطيران في دولة الكويت  

تطبيقات التكنولوجيا في قطاع المطاعم في دول مجلس التعاون   
الخليجي

المؤسسيون في دول  المستثمرون   - السيادية  الثروة  صناديق   
مجلس التعاون الخليجي

قطاع الرعاية الصحية في الكويت  

تقرير حوكمة الشركات )تتمة(
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ويحرص “المركز” على التعاون المستمر مع خبراء القطاع المالي على 
مستوى العالم، وذلك إلتاحة الفرصة لالطالع على الفكر العالمي في 
قضايا تهم االقتصاد الكويتي. وقد شارك “المركز”، ممثالُ القطاع المالي 
غير المصرفي، في الحلقة النقاشية التي نظمها بنك الكويت المركزي 
حول واقع االقتصاد الكويتي وآفاقه المستقبلية بالتعاون مع جلوبال 
فاينانس. كما شارك في مؤتمر القمة االقتصادية العربية البريطانية 
النقاشية  البريطانية، في الجلسة  الذي نظمته غرفة التجارة العربية 
حول )القطاع المالي والمصرفي - التكنولوجيا المالية وسلسلة الكتل(، 
إلى جانب مشاركته في الجلسة النقاشية حول “تبادل األماكن: ما هي 
المراكز المالية الجديدة الناشئة حول العالم؟” ضمن مبادرة مستقبل 
االستثمار في الرياض- المملكة العربية السعودية، تحت رعاية صندوق 
االستثمارات العامة. وباإلضافة إلى ذلك، شارك “المركز” في فعاليات 
الرابع لسوق رأس مال الدين الكويتي، بالتعاون مع جمعية  المؤتمر 
الخليج للسندات والصكوك، وملتقى “إدارة األصول في الشرق األوسط”، 

ومؤتمر ومعرض الكويت للتكنولوجيا المالية.

وأقام “المركز” لعمالئه وخبراء السوق ندوة بعنوان “قطاع التعليم: 
االتجاهات والفرص”، ناقش فيه أهم التطورات واالتجاهات الحديثة في 
القطاع التعليمي، وعمليات االندماج واالستحواذ في هذا القطاع الحيوي، 
وأهم الصفقات والفرص المتاحة، وذلك من خالل الجلسات النقاشية 
مع عدد من المختصين في قطاع التعليم إقليمياً وعالمياً، والالعبين 

الرئيسين في هذا القطاع، ومقدمي الخدمات التعليمية في الكويت.

وفي إطار الشراكة مع االتحادات االقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني، 
قام “المركز” برعاية “جولة الكويت للتواصل مع المستثمر األجنبي”، 
التي نظمتها هيئة تشجيع االستثمار المباشر، بدءاً من لندن، وسيليكون 
فالي، وستستمر الجولة الحقاً في سنغافورة. وقام “المركز” بالتعاون مع 

اتحاد مصارف الكويت لتقديم ندوة حول “مستجدات صفقات االندماج 
واالستحواذ في القطاع المصرفي الخليجي”. كما قام “المركز” بالتعاون 
مع الجمعية االقتصادية الكويتية لتقديم عرض تقديمي حول “مستقبل 
الشركات الناشئة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي” في ندوة 
نظمتها الجمعية بعنوان “المشاريع التكنولوجية في الكويت: تحديات 
وفرص”، باإلضافة إلى مشاركته في فعاليات مؤتمر وملتقى الكويت 
الصناعي حول االستثمار الصناعي والقيمة المضافة لالقتصاد، والتي 
قّدم فيها توصيات ترمي إلى إعادة صياغة االقتصاد الكويتي وتحقيق 
أقصى استفادة من أسواق المال. وإلى جانب ذلك، شارك “المركز” في 
ندوة بعنوان “أهمية عالقات المستثمرين من منظور مدراء الصناديق 
المحلية” نظمتها بورصة الكويت وجمعية عالقات المستثمرين في 
الشرق األوسط. وبالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، أصدر 
“المركز” دراسة بعنوان “التقنيات المالية: مستقبل قطاع الخدمات 
المالية”. وأقامت المؤسسة ندوة جرى خاللها استعراض أبرز النقاط 

التي توصلت إليها هذه الدراسة.

3. تفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة في بيئة األعمال 
يلعب القطاع العام دورًا حيوًيا في مجال تخصيص الموارد االقتصادية 
الحكومي ودور  اإلنفاق  الكويت، نظًرا ألهمية  واستخدامها في دولة 
الجهود  التنمية االقتصادية. ولذلك، يجب أن تتضافر  الحكومة في 
لتعزيز أداء القطاع العام بهدف تنشيط التنمية االقتصادية. وفي هذا 
الصدد، شارك “المركز” في “قمة كويت جديدة 2019”، والتي ناقشت 
أهم االتجاهات والقضايا االقتصادية في المنطقة، والتي من بينها: تنويع 
االقتصاد، والموارد الطبيعية والثروة النفطية نحو تعزيز نمو الصناعة في 
مجاالت أخرى، وما هي الصناعات الجديدة، والشراكة بين القطاعين 
المعرفي. كما شارك “المركز” في مؤتمر  العام والخاص، واالقتصاد 

الكويت لصياغة وإدارة العقود وحل المنازعات.
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تقرير مراقبي احلسابات املستقلني
إلى السادة المساهمين شركة المركز المالي الكويتي - ش.م.ك.ع الكويت

التقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

الرأي
قمنا بتدقيق البيانات المالية المجمعة لشركة المركز المالي الكويتي 
التابعة  - شركة مساهمة كويتية عامة )“الشركة االم”( والشركات 
لها )يشار إليها معا “بالمجموعة”(، والتي تتضمن بيان المركز المالي 
المجمع كما في 31 ديسمبر 2019، وبيان االرباح او الخسائر المجمع 
او الخسائر وااليرادات الشامله االخرى المجمع، وبيان  وبيان االرباح 
التغيرات في حقوق الملكية المجمع وبيان التدفقات النقدية المجمع 
المالية  البيانات  التاريخ، وااليضاحات حول  المنتهية في ذلك  للسنة 

المجمعة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

برأينا، أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من كافة 
النواحي المادية، المركز المالي المجمع للمجموعة كما في 31 ديسمبر 
2019، وعن نتائج أعمالها المجمعة وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة 
المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما هي 

مطبقة لالستخدام في دولة الكويت.

أساس ابداء الرأي
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسئولياتنا 
المعايير قد تم شرحها ضمن فقرة مسئوليات مراقبي  وفق تلك 
الوارد في تقريرنا.  المالية المجمعة  البيانات  الحسابات حول تدقيق 
كما اننا مستقلين عن المجموعة وفقا لميثاق األخالقية للمحاسبين 
المهنية  الدولي لمعايير األخالقيات  المجلس  الصادر عن  المهنيين 
للمحاسبين، كما قمنا باإللتزام بمسئولياتنا األخالقية األخرى بما يتوافق 
مع متطلبات المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين. 
اننا نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، كافية ومالئمة لتكون 

أساسا في إلبداء رأينا.

أمور التدقيق الرئيسية
ان أمور التدقيق الرئيسية، حسب تقديراتنا المهنية، هي تلك األمور 
التي كان لها األهمية الكبرى في تدقيق البيانات المالية المجمعة للسنة 
الحالية. ولقد تم استعراض تلك األمور ضمن فحوى تقريرنا حول 
البيانات المالية المجمعة ككل، والى التوصل الى رأينا المهني  تدقيق 
حولها، وأننا ال نبدي رأيا منفصال حول تلك األمور. لقد قمنا بتحديد 

األمر المفصح أدناة كأمر تدقيق رئيسي.

اتعاب إدارة وعموالت
تقوم المجموعة بادارة عدة صناديق ومحافظ على أساس االئتمان 
استشارات  بتقديم  المجموعة  تقوم  الى ذلك،  باإلضافة  لعمالئها. 
للشركات وخدمات مالية اخرى لعمالئها في اسواق الدين ورأس المال. 
حققت المجموعة ايرادات من أتعاب إدارة وعموالت بمبلغ 8.7 مليون 
د.ك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 (31 ديسمبر 2018: 8.9 
مليون د.ك( وكما هو مبين ضمن بيان االرباح او الخسائر المجمع. ان 
تسجيل أتعاب االدارة والعموالت يعتمد على بنود التعاقد الواردة ضمن 
عقود االدارة واستشارات الشركات المبرمة بين المجموعة وعمالئها 
و/ أو الصناديق التي تديرها. يتم احتساب أتعاب االدارة كنسبة من 
صافي قيمة األصول المدارة كما تم االتفاق عليها تعاقديا مع العمالء 
والتي تتفاوت بين الصناديق والمفردات المختلفة. تم اإلفصاح عن 
 5.3 سياسة المجموعة بشأن تحقق االيرادات ضمن االيضاح رقم 

حول البيانات المالية المجمعة.

تضمنت اجراءات التدقيق تقييم مدى مالئمة تصميم وتنفيذ اجراءات 
الضبط الموضوعة من قبل االدارة لغرض تقييم مفردات حسابات 
االمانة مع اختبار مدى فعالية تطبيق تلك الضوابط. كما قمنا باختيار 
اذا كانت  المدارة وتأكدنا فيما  المحافظ/ الصناديق  عينة من تلك 
مفردات أصول تلك المحافظ قد تم تقييمها بشكل عادل بناء على 
أسعار السوق المعلنة في نهاية السنة. كما قمنا باعادة احتساب أتعاب 
االدارة ذات الصلة حول العينة المختارة من المحافظ/ الصناديق من 
خالل تطبيق نسبة أتعاب االدارة المتفق عليها مع العمالء على صافي 
قيمة األصول لتلك المحافظ. كما قمنا بتقييم اإلفصاحات المتعلقة 
بهذا األمر المدرجة في البيانات المالية مقابل متطلبات المعايير الدولية 

للتقارير المالية.

انخفاض قيمة االستثمارات العقارية
تبلغ القيمة الدفترية الستثمارات المجموعة في العقارات االستثمارية 
 31 27.5% من إجمالي األصول كما في  55.3 مليون د.ك بما يمثل 
المحتفظ بها لغرض  2019 وتتألف من األراضي والمباني  ديسمبر 
اإليجار والمشاريع قيد التطوير في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة 
باستخدام  االستثمارية  العقارات  السعودية. يتم تسجيل  العربية 
التكلفة حيث يتم إدراج هذه العقارات االستثمارية بالتكلفة  نموذج 
ناقصاً االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة الناتجة عن انخفاض 
5.9 و6.2.4. حددت  القيمة، إن وجدت، كما هو مبين في اإليضاح 
إدارة المجموعة القيمة العادلة الستثماراتها العقارية لغرض اإلفصاح 
والتأكد من عدم إنخفاض القيمة، في تاريخ التقرير. وتستعين بمقيمين 
مستقلين لتقديم الدعم في إعداد تلك التقديرات. تستند هذه التقييمات 
إلى عدد من االفتراضات، بما في ذلك إيرادات اإليجار المقدرة وعوائد 
التاريخية ومعرفة السوق ومعدالت اإلشغال  الرسملة والمعامالت 
وتكلفة البناء. ونظرا لحقيقة ان القيمة العادلة للعقارات االستثمارية 
تمثل أمور جوهرية وان التقييمات تعتمد اعتمادا كبيرا على التقديرات، 

فقد اعتبرنا أن هذا األمر هو أحد أمور التدقيق الرئيسية.

ان اجراءات التدقيق التي قمنا بها تضمنت، من بين أمور أخرى، تقييم 
الرقابة على عملية تحديد قيمة االستثمارات  تصميم وتنفيذ نظم 
العقارية وتقييم مهام اإلدارة لمراجعة وتقييم عمل المقّيمين الخارجيين 
وتقييماتهم، مع األخذ في االعتبار كفاءة واستقاللية المقّيمين الخارجيين 
من جانب اإلدارة. قمنا بمراجعة تقارير التقييم من الُمقِيمين الخارجيين 
بتقييم منهجيات  للعقارات. قمنا  العادلة  القيم  وتم مطابقتها مع 
التقييم المستخدمة في تقييم القيمة العادلة للعقارات االستثمارية بما 
في ذلك المناقشات مع اإلدارة حول التقديرات واالفتراضات ومنهجية 
التقييم المستخدمة في تقييم القيمة العادلة للعقارات االستثمارية. 
لقد تحققنا أيًضا من الدقة الحسابية للتقييمات على أساس العينة. 
كما قمنا بتقييم اإلفصاحات المتعلقة بهذا األمر المدرجة في البيانات 

المالية مقابل متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.

المعلومات األخرى المتضمنة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 2019
االخرى”. تتكون  “المعلومات  المسؤولة عن  الجهة  االدارة هي  ان 
فقرة “المعلومات األخرى” من المعلومات الواردة في التقرير السنوي 
البيانات  2019، بخالف  31 ديسمبر  المنتهيه في  للمجموعة للسنة 

المالية المجمعة وتقرير مراقبي الحسابات حولها.
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تقرير مراقبي احلسابات املستقلني )تتمة(
الى السادة المساهمين شركة المركز المالي الكويتي - ش.م.ك.ع الكويت

التقرير السنوي للمجموعة لعام  المعلومات األخرى المتضمنة في 
2019 )تتمة(

إدارة الشركة األم، قبل تاريخ تقرير  لقد حصلنا على تقرير مجلس 
مراقبي الحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوي 
2019 بعد تاريخ تقرير  31 ديسمبر  المنتهيه في  للمجموعة للسنة 

مراقبي الحسابات.

ان رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات االخرى 
ونحن ال نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فان مسؤوليتنا هي 
قراءة المعلومات االخرى المبينة أعاله واثناء القيام بذلك، نقوم بالنظر 
فيما اذا كانت المعلومات االخرى غير متطابقة جوهريا مع البيانات 
المالية المجمعة المرفقة أو مع معلوماتنا التي تم الحصول عليها أثناء 
عملية التدقيق او غير ذلك من األمور التي قد يشوبها اخطاء مادية. 
وإذا ما استنتجنا، بناء على االعمال التي قمنا بها على المعلومات األخرى 
التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير، بان هناك فعال اخطاء مادية 
ضمن تلك المعلومات االخرى، فالمطلوب منا بيان تلك األمور. ليس 

لدينا اي شيء للتقرير عنه في هذا الشأن.

البيانات  الحوكمة حول  مسئولية االدارة والمسؤولين عن تطبيق 
المالية المجمعة

ان االدارة هي الجهة المسؤولة عن اعداد وعرض هذه البيانات المالية 
المجمعة بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما هي 
مطبقة لإلستخدام في دولة الكويت، وعن نظام الضبط الداخلي الذي 
تراه مناسبا لتمكينها من اعداد البيانات المالية المجمعة بشكل خال 

من فروقات مادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

والعداد البيانات المالية المجمعة، تكون ادارة المجموعة مسؤولة عن 
تقييم قدرة المجموعة على تحقيق االستمرارية، واالفصاح عند الحاجة، 
عن األمور المتعلقة بتحقيق تلك االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية 
المحاسبي، ما لم يكن بنية االدارة تصفية المجموعة أو ايقاف أنشطتها، 

أو عدم توفر أية بديل آخر واقعي سوى إتخاذ هذا اإلجراء.

يتحمل المسؤولين عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد 
التقارير المالية للمجموعة.

مسئوليات مراقبي الحسابات حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
المالية  البيانات  ان أهدافنا هي الحصول على تأكيدات معقولة بأن 
المجمعة، بشكل متكامل، خالية من فروقات مادية، سواء كانت ناتجة 
عن الغش أو الخطأ، واصدار تقرير التدقيق الذي يحتوي على رأينا. 
ان التأكيدات المعقولة هي تأكيدات عالية المستوى، ولكنها ال تضمن 
بأن مهمة التدقيق المنفذة وفق متطلبات المعايير الدولية للتدقيق، 
سوف تكتشف دائما األخطاء المادية في حالة وجودها. إن الفروقات 
يمكن أن تنشأ من الغش أو الخطأ وتعتبر مادية سواء كانت منفردة 
أو مجتمعة، عندما يكون من المتوقع أن تؤثر على القرارات االقتصادية 

للمستخدم بناء على ما ورد في تلك البيانات المالية المجمعة.

وكجزء من مهام التدقيق وفق المعايير الدولية للتدقيق، نقوم بممارسة 
التقديرات المهنية واالحتفاظ بمستوى من الشك المهني طيلة أعمال 

التدقيق. كما أننا:

نقوم بتحديد وتقييم مخاطر الفروقات المادية في البيانات المالية   •
المجمعة، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ 
اجراءات التدقيق المالئمة التي تتجاوب مع تلك المخاطر، والحصول 
على أدلة التدقيق الكافية والمالئمة لتوفر لنا أساسا البداء رأينا.أن 
مخاطر عدم اكتشاف الفروقات المادية الناتجة عن الغش تعتبر 
الناتجة عن الخطأ، حيث أن الغش قد  المخاطر  أعلى من تلك 
يشمل تضارب، أو تزوير، أو حذوفات مقصودة، أو عرض خاطئ 

أو تجاوز إلجراءات الضبط الداخلي.
استيعاب اجراءات الضبط الداخلي التي لها عالقة بالتدقيق لغرض   •
التدقيق المالئمة حسب الظروف، ولكن ليس  تصميم اجراءات 
لغرض ابداء الرأي حول فعالية اجراءات الضبط الداخلي للمجموعة.

تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات   •
المحاسبية المطبقة وااليضاحات المتعلقة بها والمعدة من قبل 

االدارة.
االستنتاج حول مالئمة استخدام االدارة لألسس المحاسبية في   •
تحقيق مبدأ االستمرارية، وبناء على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، 
سوف نقرر فيما اذا كان هناك أمور جوهرية قائمة ومرتبطة بأحداث 
أو ظروف قد تشير الى وجود شكوك جوهرية حول قدرة المجموعة 
على تحقيق االستمرارية. واذا ما توصلنا الى وجود تلك الشكوك 
الجوهرية، فان علينا أن نلفت االنتباه لذلك ضمن تقرير التدقيق 
والى االفصاحات المتعلقة بها ضمن البيانات المالية المجمعة، أو في 
حالة ما اذا كانت تلك االفصاحات غير مالئمة، سوف يؤدي ذلك 
التدقيق  أدلة  الى تعديل رأينا. ان استنتاجاتنا سوف تعتمد على 
التدقيق. ومع ذلك فإنه قد  التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير 
يكون هناك أحداث أو ظروف مستقبلية قد تؤدي الى عدم قدرة 

المجموعة على تحقيق االستمرارية.
المالية المجمعة من ناحية العرض  العام للبيانات  تقييم االطار   •
والتنظيم والفحوى، بما في ذلك االفصاحات، وفيما اذا كانت تلك 
البيانات المالية المجمعة تعكس المعامالت واألحداث المتعلقة 

بها بشكل يحقق العرض الشامل بشكل عادل.
الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة عن المعلومات المالية   •
الواردة ضمن المجموعة  او األنشطة األخرى  الخاصة بالشركات 
البداء رأي حول البيانات المالية المجمعة. اننا مسؤولون عن توجيه 
اداء اعمال تدقيق المجموعة. ال نزال المسؤولين  واالشراف على 

الوحيدين عن رأينا حول اعمال التدقيق التي قمنا بها.

لقد قمنا بالعرض على المسؤولين عن تطبيق الحوكمة، وضمن امور 
أخرى، خطة واطار وتوقيت التدقيق واألمور الجوهرية األخرى التي 
تم اكتشافها، بما في ذلك اية نقاط ضعف جوهرية في نظام الضبط 

الداخلي التي لفتت انتباهنا أثناء عملية التدقيق.

التزامنا  كما قمنا بتزويد المسؤولين عن تطبيق الحوكمة بما يفيد 
المتعلقة باالستقاللية، وتزويدهم بكافة  المهنة  بمتطلبات أخالقية 
ارتباطاتنا واألمور األخرى التي قد تشير الى وجود شكوك في استقالليتنا، 

أو حيثما وجدت، االئتمان عليها.

ومن بين األمور التي تم التواصل بها مع المسؤولين عن تطبيق الحوكمة، 
تلك األمور التي تم تحديدها من قبلنا على أن لها األهمية الكبرى في 
تدقيق البيانات المالية المجمعة للسنة الحالية وتم اعتبارها بذلك، 
من أمور التدقيق الهامة. ولقد قمنا باالفصاح عن تلك األمور ضمن 
تقرير التدقيق، ما لم تكن القوانين أو التشريعات المحلية تحد من 
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االفصاح عن أمر معين، أو في حاالت نادرة جدا، قررنا عدم االفصاح عنها 
ضمن تقريرنا تجنبا لنتائج عكسية قد تحدث نتيجة االفصاح عنها 

والتي قد تطغي على المصلحة العامة.

التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعات األخرى
برأينا أيضا، أن الشركة االم تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وان 
البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس ادارة الشركة 
االم فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة، متفقة مع ما هو وارد 
في تلك السجالت. وقد حصلنا على كافة المعلومات وااليضاحات التي 
المالية المجمعة  البيانات  التدقيق، كما أن  رأيناها ضرورية ألغراض 
تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها قانون الشركات رقم (1) لسنة 
2016 والئحته التنفيذية وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة 
الجرد قد أجري وفقا لألصول  الآلحقة لهما، وأن  االم، والتعديالت 

المرعية، وأنه في حدود المعلومات التي توفرت لنا، لم تقع خالل السنة 
الشركات  2019، مخالفات ألحكام قانون  31 ديسمبر  المنتهية في 
والآلئحة التنفيذية أو عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة االم، 
والتعديالت الآلحقة لهما، على وجه يؤئر ماديا في نشاط الشركة االم 

أو مركزها المالي.

كما نفيد ايضا بانه، خالل اعمال التدقيق، لم يرد الى علمنا اي مخالفات 
مادية الحكام القانون رقم 32 لسنة 1968، والتعديالت الالحقة له، 
بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين 
المتصلة بها أو ألحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 فيما يتعلق بهيئة 
أسواق المال والقوانين المتعلقة بها خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2019 على وجه يؤثر ماديا في نشاط الشركة االم او مركزها المالي.

بدر عبدهللا الوزان أنور يوسف القطامي 
ي الحسابات رقم 62 فئة أ سجل مراق�ب ي بريطانيا 

ف �ف ف القانوني�ي زميل جمعية المحاسب�ي
كاه ديلويت وتوش - الوزان و�ش )مراقب مرخص رقم 50 فئة أ( 

كاهم  جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان و�ش

الكويت
16 فبراير 2020
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بيان األرباح أو اخلسائر املجمع

إيضاحات

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك
اإليرادات

81,022679إيرادات فوائد 
1,5951,493إيرادات توزيعات أرباح

98,6928,930أتعاب إدارة وعموالت
109,9343,477ربح من أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر 

5-ربح من استرداد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
334-7.1.4ربح من تصفية شركات تابعة

(77)(141)21حصه في نتائج شركه زميله وشركه محاصه
-22967ربح من بيع عقارات استثماريه

1,329517صافي ايرادات تأجير
(83)61ربح / )خسارة( تحويل عملة أجنبية

3226ايرادات أخرى
23,49115,301

المصاريف واألعباء األخرى
(9,222)(12,001)11مصاريف عمومية وإدارية 

(1,747)(2,780)12تكاليف تمويل
12-رد مخصص خسائر االئتمان

(158)(188)مصاريف اخرى
(2,335)(1,065)22هبوط قيمة عقارات استثمارية )بالصافي(

(16,034)(13,450)
الربح قبل مخصصات لحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ولضريبة دعم

7,4571,851   العمالة الوطنية وللزكاة ولمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
(22)(68)مخصص لحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

(130)(194)مخصص لضريبة دعم العمالة الوطنية
(52)(78)مخصص للزكاه

-(175)31مخصص لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
6,9421,647ربح السنه

ربح / )خسارة( السنه الخاصة بـ:
6,9572,285مالكي الشركة األم

(638)(15)الحصص غير المسيطرة 
6,9421,647ربح السنة

5 فلس15 فلس13ربحية السهم االساسية والمخففة الخاصة بمالكي الشركة االم

إن اإليضاحات المبينة على الصفحات 50-86 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان األرباح أو اخلسائر واإليرادات الشاملة األخرى املجمع

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

6,9421,647ربح السنه
)الخسائر( /االيرادات الشاملة االخرى:

بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في فترات الحقة:
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر:

11(9)صافي التغير في القيمة العادلة الناتج خالل السنة
(5)-المحول إلى بيان االرباح او الخسائر المجمع من االسترداد 

تحويل عملة أجنبية:
154(161)فروقات تحويل ناتجة من ترجمة االنشطة االجنبية

(77)(7)حصه من خسائر شامله اخرى لشركه زميله وشركه محاصه
إجمالي )الخسائر( / االيرادات الشاملة األخرى التي سيتم إعادة تصنيفها إلى

83(177)   األرباح أو الخسائر في فترات الحقة

بنود لن يتم اعادة تصنيفها الى بيان االرباح او الخسائر في فترات الحقة:
صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات في ادوات حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة

-(365)   من خالل الدخل الشامل االخر
83(542)إجمالي )الخسائر( / االيرادات الشاملة األخرى

6,4001,730مجموع االيرادات الشاملة للسنه

مجموع االيرادات / )الخسائر( الشامله للسنه الخاصه بـ:
6,5992,352مالكي الشركة األم

(622)(199)الحصص غير المسيطرة
6,4001,730

إن اإليضاحات المبينة على الصفحات 50-86 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.
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إيضاحات

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك
االصـول

144,9374,691نقد وأرصدة لدى البنوك 
141,3322,565ودائع ألجل

157,4303,503ذمم مدينة وأصول أخرى
16405304قروض للعمالء

17106,64692,674أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر
-187,819أصول محتفظ بها للبيع 

192,735427استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
209,0996,998استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأه

213,5943,651استثمار في شركه زميله وشركه محاصه
2255,25656,830عقارات استثمارية

-4.1600حق استخدام األصول
1,084878معدات

200,937172,521مجموع االصول

الخصوم وحقوق الملكية
الخصوم

2315,30710,904ذمم دائنة وخصوم أخرى
2441,63222,565قروض بنكية

2525,00025,000سندات مصدرة
81,93958,469مجموع الخصوم

حقوق الملكية
2648,08048,080رأس المال

267,9027,902عالوة إصدار اسهم
(260)(260)27اسهم خزينة

2816,75216,005احتياطي قانوني
2815,10714,360احتياطي اختياري

29197555بنود اخرى لحقوق الملكية
7,4174,408أرباح محتفظ بها

95,19591,050حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة األم
723,80323,002الحصص غير المسيطرة

118,998114,052مجموع حقوق الملكية
200,937172,521مجموع الخصوم وحقوق الملكية

ضرار يوسف الغانم
رئيس مجلس اإلدارة

مناف عبد العزيز الهاجري
الرئيس التنفيذي

إن اإليضاحات المبينة على الصفحات 50-86 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان التدفقات النقدية املجمع

إيضاح

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك
أنشطة التشغيل

6,9421,647ربح السنه
تعديـالت لـ:

(679)(1,022)ايرادات فوائد
1,319490استهالك وإطفاء

(5)-ربح من استرداد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
(334)-ربح من تصفية شركات تابعة

14177حصه في نتائج شركه زميله وشركه محاصه 
-(967)ربح من بيع عقارات استثمارية

1,0652,335هبوط قيمة عقارات استثمارية )بالصافي(
(12)-رد مخصص خسائر االئتمان

2,7801,747تكاليف تمويل
10,2585,266

التغيرات في أصول وخصوم التشغيل:
1,588(13,972)أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر

3,627(3,519)ذمم مدينة وأصول أخرى
(20)(101)قروض للعمالء

3,607604ذمم دائنة وخصوم أخرى
11,065(3,727)صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من أنشطة التشغيل

أنشطة اإلستثمار
4805التغير في ودائع ألجل تستحق بعد ثالثة اشهر

(540)(578)شراء معدات
-2,080الحركة على استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأه 

(2,025)(4,181)شراء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأه
1523الناتج من استرداد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

-(2,697)شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
(12,128)(9,152)إضافات الى عقارات استثمارية

-2,443الناتج من بيع عقارات استثمارية
(574)(91)الزيادة في استثمار في شركة محاصة

615666ايرادات فوائد مستلمة
(13,773)(11,542)صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار

أنشطة التمويل
(3,371)(2,363)توزيعات أرباح مدفوعة

25,17316,992الناتج من قروض بنكية
(11,943)(6,106)سداد قروض بنكية

(260)-شراء اسهم خزينة
-(293)دفع التزامات التأجير

1,0002,666صافي التغير في الحصص غير المسيطرة
(2,247)(3,007)تكاليف تمويل مدفوعة

14,4041,837صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل
(871)(865)النقص في النقد وشبه النقد

(120)(118)تعديالت عملة أجنبية
147,2358,226النقد وشبه النقد في بداية السنه

146,2527,235النقد وشبه النقد في نهاية السنه

إن اإليضاحات المبينة على الصفحات 50-86 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان التغيرات يف حقوق امللكية املجمع

حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة االم

رأس
المال

الف د.ك

عالوة
إصدار
اسهم

الف د.ك

اسهم
خزينة

الف د.ك

احتياطي
قانوني

الف د.ك

احتياطي
اختياري

الف د.ك

بنود أخرى
لحقوق الملكية

)إيضاح 29(
ألف د.ك

أرباح
محتفظ بها

ألف د.ك

المجموع
الفرعي

ألف د.ك

الحصص غير 
المسيطرة

ألف د.ك
المجموع
ألف د.ك

16,00514,3605554,40891,05023,002114,052(260)48,0807,902الرصيد في 1 يناير 2019 
1,4841,484--------صافي التغير في الحصص غير المسيطره 

اثر التغير في نسبه الملكيه / استرداد للشركات التابعه
229166(63)(63)------   )انظر ايضاح 7.1.1(

(2,391)-(2,391)(2,391)------توزيعات أرباح نقدية مدفوعة )انظر ايضاح 30(
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة لمساهمي الحصص

(713)(713)--------   غير المسيطرة
(1,454)1,000(2,454)(2,454)------معامالت مع المالكين
6,942(15)6,9576,957------ربح / )خسارة( السنة

(542)(184)(358)-(358)-----مجموع الخسائر الشاملة األخرى
6,400(199)6,9576,599(358)-----مجموع )الخسائر( / االيرادات الشاملة للسنة

---(1,494)-747747---المحول الى االحتياطات
16,75215,1071977,41795,19523,803118,998(260)48,0807,902الرصيد في 31 ديسمبر 2019

حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة االم

رأس
المال

الف د.ك

عالوة
إصدار
اسهم

الف د.ك

اسهم
خزينة

الف د.ك

احتياطي
قانوني

الف د.ك

احتياطي
اختياري

الف د.ك

بنود اخرى
لحقوق الملكية

)ايضاح 29(
الف د.ك

أرباح
محتفظ بها

الف د.ك

المجموع
الفرعي

الف د.ك

الحصص غير 
المسيطرة

ألف د.ك
المجموع
ألف د.ك

15,75614,1112,8903,67992,41820,864113,282-48,0807,902الرصيد في 1 يناير 2018
تعديالت ناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير

---2,402(2,402)-----   المالية رقم 9 في 1 يناير 2018
15,75614,1114886,08192,41820,864113,282-48,0807,902رصيد في 1 يناير 2018 )معدل(

(260)-(260)----(260)--شراء اسهم خزينة
2,6662,666--------صافي التغير في الحصص غير المسيطره

اثر التغير في نسبه الملكيه للشركات التابعه
-94(94)(94)------   )ايضاح 7.1.1(

(3,366)-(3,366)(3,366)------توزيعات أرباح نقدية مدفوعة )انظر ايضاح 30(
(960)2,760(3,720)(3,460)---(260)--معامالت مع المالكين
1,647(638)2,2852,285------ربح / )خسارة( السنة

671683-67-----مجموع االيرادات الشاملة األخرى
1,730(622)672,2852,352-----مجموع االيرادات / )الخسائر( الشاملة للسنة

---(498)-249249---المحول الى االحتياطات
16,00514,3605554,40891,05023,002114,052(260)48,0807,902الرصيد في 31 ديسمبر 2018

إن اإليضاحات المبينة على الصفحات 50-86 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.
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حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة االم

رأس
المال

الف د.ك

عالوة
إصدار
اسهم

الف د.ك

اسهم
خزينة

الف د.ك

احتياطي
قانوني

الف د.ك

احتياطي
اختياري

الف د.ك

بنود أخرى
لحقوق الملكية

)إيضاح 29(
ألف د.ك

أرباح
محتفظ بها

ألف د.ك

المجموع
الفرعي

ألف د.ك

الحصص غير 
المسيطرة

ألف د.ك
المجموع
ألف د.ك

16,00514,3605554,40891,05023,002114,052(260)48,0807,902الرصيد في 1 يناير 2019 
1,4841,484--------صافي التغير في الحصص غير المسيطره 

اثر التغير في نسبه الملكيه / استرداد للشركات التابعه
229166(63)(63)------   )انظر ايضاح 7.1.1(

(2,391)-(2,391)(2,391)------توزيعات أرباح نقدية مدفوعة )انظر ايضاح 30(
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة لمساهمي الحصص

(713)(713)--------   غير المسيطرة
(1,454)1,000(2,454)(2,454)------معامالت مع المالكين
6,942(15)6,9576,957------ربح / )خسارة( السنة

(542)(184)(358)-(358)-----مجموع الخسائر الشاملة األخرى
6,400(199)6,9576,599(358)-----مجموع )الخسائر( / االيرادات الشاملة للسنة

---(1,494)-747747---المحول الى االحتياطات
16,75215,1071977,41795,19523,803118,998(260)48,0807,902الرصيد في 31 ديسمبر 2019

حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة االم

رأس
المال

الف د.ك

عالوة
إصدار
اسهم

الف د.ك

اسهم
خزينة

الف د.ك

احتياطي
قانوني

الف د.ك

احتياطي
اختياري

الف د.ك

بنود اخرى
لحقوق الملكية

)ايضاح 29(
الف د.ك

أرباح
محتفظ بها

الف د.ك

المجموع
الفرعي

الف د.ك

الحصص غير 
المسيطرة

ألف د.ك
المجموع
ألف د.ك

15,75614,1112,8903,67992,41820,864113,282-48,0807,902الرصيد في 1 يناير 2018
تعديالت ناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير

---2,402(2,402)-----   المالية رقم 9 في 1 يناير 2018
15,75614,1114886,08192,41820,864113,282-48,0807,902رصيد في 1 يناير 2018 )معدل(

(260)-(260)----(260)--شراء اسهم خزينة
2,6662,666--------صافي التغير في الحصص غير المسيطره

اثر التغير في نسبه الملكيه للشركات التابعه
-94(94)(94)------   )ايضاح 7.1.1(

(3,366)-(3,366)(3,366)------توزيعات أرباح نقدية مدفوعة )انظر ايضاح 30(
(960)2,760(3,720)(3,460)---(260)--معامالت مع المالكين
1,647(638)2,2852,285------ربح / )خسارة( السنة

671683-67-----مجموع االيرادات الشاملة األخرى
1,730(622)672,2852,352-----مجموع االيرادات / )الخسائر( الشاملة للسنة

---(498)-249249---المحول الى االحتياطات
16,00514,3605554,40891,05023,002114,052(260)48,0807,902الرصيد في 31 ديسمبر 2018

إن اإليضاحات المبينة على الصفحات 50-86 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.

البيانات المالية المجمعة 31 ديسمبر 2019
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

1 التأسيس واألنشطة
إن شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع )“الشركة األم”(، تأسست 
عام 1974 وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية في دولة الكويت. إن 
الشركة األم والشركات التابعة لها تمثل معا “المجموعة”. إن أسهم 
الشركة األم مدرجة في بورصة الكويت وهي تخضع لتوجيهات بنك 

الكويت المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية.

األنشطة الرئيسية للشركة األم هي كما يلي:
التسليف  تمويل عمليات االستيراد والتصدير سواء عن طريق   •
المباشر أو بواسطة قبول التحويالت المسحوبة على الشركة الجال 
المصرفية  التسهيالت  الوساطة في تأمين  إلى  قصيرة، باإلضافة 

للعمالء في الكويت والخارج.
القيام بوظيفة الوسيط بين المقرضين والمقترضين والقيام بأعمال   •
الوكالة المعتمدة لعمليات الدفع الناشئة عن اصدار االوراق المالية 
المتوسطة والطويلة االجل، باإلضافة إلى حفظ األوراق المالية نيابة 

عن العمالء.
التعامل والمتاجرة في اسواق العمالت األجنبية والمعادن الثمينة   •

داخل الكويت وخارجها.
التي تساعد على تطوير وتدعيم قدرة  الخدمات  بكافة  القيام   •
الكويت وتلبية حاجاته وذلك كله في  المالية والنقدية في  السوق 
حدود القانون وما يصدر عن بنك الكويت المركزي من اجراءات أو 
تعليمات. ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحه أو أن تشترك بأي 
وجه مع الهيئات التي تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 
على تحقيق أغراضها في الكويت أو في خارجها ولها أن تشتري هذه 

الهيئات أو تلحقها بها.
تقديم القروض الشخصية والتجارية واالستهالكية والقيام بعمليات   •
التمويل على أساس الهامش والمتعلقة بعمليات االستثمار في األسواق 
المحلية والعالمية وتداول العمالت وكذلك عمليات التمويل المرتبطة 
برهن المحافظ االستثمارية واألوراق المالية والقيام بعمليات التمويل 

والوساطة في العمليات التجارية الدولية والمحلية.
االستثمار في مختلف القطاعات االقتصادية من صناعية وعقارية   •
وزراعية وخدمات وغيرها سواء بطريق مباشر أو خالل المساهمة 
المتعلقة  القيام بتأسيس هذه الشركات  أو  القائمة  في الشركات 

باألنشطة المذكورة أو امتالك المشروعات التي تحقق ذلك.
القيام بوظائف امناء االستثمار وإدارة المحافظ االستثمارية لحساب   •

الغير وما يتطلب ذلك من عمليات االقتراض واالقراض.
وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة االوراق المالية.  •

مدير محفظة االستثمار.  •
مدير نظام استثمار جماعي.  •

مستشار استثمار.  •
وكيل اكتتاب.  •

امين حفظ.  •

الصفاة   ،23444 المسجل هو: ص.ب  األم  الشركة  عنوان مكتب 
13095، دولة الكويت.

المجمعة من قبل  المالية  البيانات  الموافقة على اصدار هذه  تمت 
أعضاء مجلس اداره الشركه االم بتاريخ 16 فبراير 2020 وهي خاضعة 

لموافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة االم.

2. أساس اإلعداد
تم اعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة على أساس مبدأ التكلفة 
التاريخية باستثناء األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  أو الخسائر واالستثمارات  االرباح 
الشامل االخر ومشتقات االدوات الماليه والتي تم قياسها بالقيمة العادلة.

تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي )“د.ك.”( وهي 
العملة الرئيسية والعرض للشركة األم مقربا القرب الف اال اذا اشير 

بخالف ذلك.

الشاملة  والخسائر  اإليرادات  أجمالي  بتخصيص  المجموعة  تقوم 
للشركات التابعة بين مالكي الشركة األم والحصص غير المسيطرة 

بناًء على حصص كل منهم.

3. بيان االلتزام
المجمعة وفقا لتعليمات مؤسسات  المالية  البيانات  تم إعداد هذه 
الخدمات المالية الصادرة عن بنك الكويت المركزي في دولة الكويت. 
وتتطلب هذة التعليمات احتساب مخصص خسائر األئتمان المتوقعة 
 9 المالية رقم  للتقارير  الدولي  للمعيار  االئتمانية وفقا  للتسهيالت 
المطلوبة  المخصصات  او  المركزي  الكويت  التزاما بتعليمات بنك 
وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي، ايهما اكبر ; والتأثير الناتج على 
الدولية  المعايير  االفصاحات ذات الصلة ; وتطبيق متطلبات كافة 
للتقارير المالية األخرى الصادرة من مجلس معايير المحاسبية الدولية 
المالية كما هي مطبقة  الدولية للتقارير  اليها معا “المعايير  )يشار 

لالستخدام في دولة الكويت”(.

4. التغيرات في السياسات المحاسبية

4.1. المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة
هناك عدد من المعايير الجديدة والمعدلة مفعلة للفترات السنوية التي 
تبدأ في او بعد 1 يناير 2019 والتي تم تطبيقها من قبل المجموعة. فيما 
يلي المعلومات حول هذه المعايير الجديدة التى لها عالقة بالمجموعة:

المعيار او التفسير
يفعل للفترات السنوية

التي تبدأ في
المعيار الدولي للتقارير المالية

1 يناير 2019   رقم 16 عقود االيجار
معيار المحاسبة الدولي

1 يناير 2019   رقم 28 - تعديالت
التحسينات السنوية على المعايير

   الدولية للتقارير المالية
1 يناير 2019   دورة 2017-2015 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 - عقود االيجار
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 المفعل 
في 1 يناير 2019. يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 محل معيار 
المحاسبة الدولي 17 وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير 
المالية رقم 4 وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة رقم 15 وتفسير لجنة 
التفسيرات الدائمة رقم 27. يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
16 مبادئ االعتراف بعقود التأجير وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها. 
التالية  المحاسبية  السياسة  المجموعة، كمستأجر، بتطبيق  قامت 

فيما يتعلق بعقود التأجير:

المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع والشركات التابعة لها
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عند بداية العقد، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد عقد تأجير. 
يعتبر العقد عقد تأجير إذا كان يتضمن الحق في التحكم في استخدام 
أصل محدد لفترة زمنية لقاء مقابل.عند تحديد العقد على انه عقد 
التأجير في  المجموعة بأصل حق االستخدام والتزام  تأجير، تعترف 
بالتكلفة،  العقد.يتم قياس أصل حق االستخدام مبدئيا  تاريخ بدء 
والتي تشمل المبلغ المبدئي اللتزامات التأجير المعدلة بأية مدفوعات 
تأجير تم إجراؤها في أو قبل تاريخ بداية العقد، باإلضافة إلى أي تكاليف 
مباشرة مبدئية تم تكبدها. يتم الحقا استهالك أصل حق اإلستخدام 
العقد. يتم تخفيض  الثابت طيلة مدة  القسط  بإستخدام طريقة 
اصل حق االستخدام بشكل دوري حسب خسائر انخفاض القيمة، إن 
وجدت. يتم قياس التزام التأجير مبدئيا بالقيمة الحالية لمدفوعات 
التأجير التي لم يتم دفعها في تاريخ بداية العقد، مخصومة باستخدام 
معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة. يتم قياس التزام التأجير الحقا 

بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 باستخدام 
طريقة األثر الرجعي المعدلة، بالتالي لم يتم إعادة إدراج المعلومات 
المقارنة. تم تسجيل التزامات التأجير وحق استخدام االصول بالقيمة 
الحالية لمدفوعات التأجير المستقبلية، وبالتالي لم يتم تسجيل أي 

تأثير على الرصيد االفتتاحي لالرباح المرحلة.

تعرض المجموعة حق استخدام األصول على حدة والتزامات التأجير 
ضمن “ذمم الدائنة والخصوم االخرى” في بيان المركز المالي المجمع. 
كما في 31 ديسمبر 2019، تبلغ القيمة الدفترية لحق استخدام االصول 

والتزام التأجير 600 الف د.ك و624 الف د.ك على التوالي.

يبلغ مصروف االستهالك لحق استخدام االصول والتكلفة المطفأة على 
التزامات التأجير للفترة الحالية 272 الف د.ك و43 الف د.ك ومتضمنة 
في “ المصاريف العمومية واإلدارية” و“تكاليف تمويل” على التوالي في 

بيان األرباح أو الخسائر المجمع. 

معيار المحاسبة الدولي رقم 28 - تعديالت 
توضح التعديالت علی معيار المحاسبة الدولي رقم (28) أن أي منشأة 
تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 األدوات المالية، باالضافة 
القيمة، علی مصالح طويلة األجل  الى متطلباتها الخاصة بانخفاض 
في شرکة زميلة أو شركة محاصة تشكل جزًءا من صافي االستثمار في 
الشركة الزميلة أو شركة المحاصة والتي ال يتم تطبيق طريقة حقوق 
الملكية عليها. يتضمن ذلك، مصالح طويلة األجل والتي، من حيث 
الجوهر، تشكل جزًءا من صافي استثمار المجموعة في الشركة الزميلة 

أو شركة المحاصة.

البيانات  اثر جوهري على  التعديل لم ينتج عنه اي  ان تطبيق هذا 
المالية المجمعة للمجموعة.

دورة  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  السنوية على  التحسينات 
2017-2015

3 والمعيار الدولي  المالية رقم  تعديالت على المعيار الدولي للتقارير 
للتقارير المالية رقم 11 - توضح أنه عندما تحصل جهة ما على سيطرة 
على نشاط تجاري مشترك، فإنها تعيد قياس الحصص المحتفظ بها 
سابقا في ذلك النشاط. توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقارير 

المالية رقم 11 أنه عندما تحصل جهة ما على سيطرة مشتركة على 
نشاط تجاري مشترك، فإن تلك الجهة ال تقوم باعادة قياس الحصص 

المحتفظ بها سابقا في ذلك النشاط.

المتطلبات  التعديالت أن  12 - توضح  الدولي رقم  معيار المحاسبة 
الدخل  بنتائج ضريبة  52 ب )لالعتراف  السابقة  الفقرة  الواردة في 
التي  أو األحداث  بالمعامالت  االعتراف  االرباح حيث يتم  لتوزيعات 
تحقق أرباحاً قابلة للتوزيع( تنطبق على جميع نتائج ضريبة الدخل 
التي  أ   52 الفقرة  الفقرة بعيداً عن  لتوزيعات األرباح من خالل نقل 
تتعامل فقط مع الحاالت التي توجد فيها معدالت ضريبية مختلفة 

لألرباح الموزعة وغير الموزعة.

معيار المحاسبة الدولي رقم 23 - توضح التعديالت انه إذا کان هناك 
أي اقتراض محدد ال يزال قائما بعد أن تكون األصول ذات الصلة جاهزة 
لالستخدام أو البيع المقصود، يصبح هذا االقتراض جزًءا من االموال 
التي تقترضها أي جهة بشكل عام عند احتساب معدل الرسملة علی 

القروض العامة.

ان تطبيق هذه التعديالت لم ينتج عنه اي اثر جوهري على البيانات 
المالية المجمعة للمجموعة.

تسري العديد من التعديالت والتفسيرات االخرى في عام 2019 الول مرة، 
ولكن ليس لها تاثير جوهري على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

الدولية ولكن غير  المعايير  المصدرة من مجلس  المعايير   .4.2
المفعلة بعد

بتاريخ المصادقة على هذه البيانات المالية المجمعة، تم اصدار بعض 
المعايير والتعديالت والتفسيرات من قبل مجلس المعايير الدولية 
ولكن لم يتم تفعيلها بعد ولم يتم تطبيقها مبكرا من قبل المجموعة.

تتوقع االدارة أن يتم تبني كافة التعديالت ضمن السياسات المحاسبية 
للمجموعة للفترة األولى التي تبدأ بعد تاريخ تفعيل المعيار الجديد 
والتعديالت  المعايير  المعلومات عن  ان  التفسير.  أو  التعديل  أو 
والتفسيرات الجديدة المتوقع أن يكون لها ارتباط بالبيانات المالية 
المجمعة للمجموعة مبينة أدناه. هناك بعض المعايير والتفسيرات 
الجديدة قد تم اصدارها لكن ليس من المتوقع ان يكون لها اي تأثير 

مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

المعيار أو التفسير
يفعل للفترات السنوية

التي تبدأ في
المعيار الدولي للتقارير المالية

   رقم 10 ومعيار المحاسبة الدولي
   رقم 28 بيع أو مساهمة األصول بين
   المستثمر وشركته الزميلة او شركة

لم يتم تحديد تاريخ   المحاصة - تعديالت
المعيار الدولي للتقارير المالية

1 يناير 2020   رقم 3 - تعديالت
معيار المحاسبة الدولي رقم 1

   ومعيار المحاسبة الدولي
1 يناير 2020   رقم 8 - التعديالت
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(

4. التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة(

الدولية ولكن غير  المعايير  المصدرة من مجلس  المعايير   .4.2
المفعلة بعد )تتمة(

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 
28 بيع او مساهمة االصول بين المستثمر وشركته الزميلة او شركة 

المحاصة - تعديالت 
10 “البيانات  المالية رقم  ان التعديالت على المعيار الدولي للتقارير 
المالية المجمعة” ومعيار المحاسبة الدولي رقم 28 “االستثمارات في 
الشركات الزميلة وشركات المحاصة (2011)” تقوم بتوضيح معالجة 
الزميلة او شركة  بيع او مساهمة االصول من المستثمر الى شركته 

المحاصة على النحو التالي: 
البيانات المالية للمستثمر لالرباح  تتطلب التسجيل الكامل في   •
والخسائر الناتجة عن بيع او مساهمة االصول التي تشكل العمـل )كما 
هو محدد في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 “دمج االعمال”(. 
ال تشكل  والخسائر حيثما  لالرباح  الجزئي  التسجيل  تتطلب   •
الى حد  او الخسارة فقط  الربح  العمل، اي يتم تسجيل  االصول 
مصالح المستثمرين التي ليست لها عالقة في تلك الزميلة او شركة 

المحاصة. 

يتم تطبيق هذه المتطلبات بغض النظر عن الشكل القانوني للمعاملة، 
مثال سواء حدثت عملية بيع او مساهمة االصول من قبل المستثمر الذي 
يقوم بتحويل الحصص في التابعة التي تمتلك االصول )ما ينتج عنه 
فقدان السيطرة على التابعة( او من قبل البيع المباشر لالصول نفسها.

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتأجيل تاريخ النفاذ الى اجل غير 
مسمى لحين اكتمال المشاريع االخرى. مع ذلك، يسمح بالتنفيذ المبكر. 
تتوقع اإلدارة بأن تطبيق التعديالت في المستقبل قد يكون له أثرا على 

البيانات المالية المجمعة للمجموعة في حال نشوء هذه المعامالت.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 - تعديالت
التعديالت علی المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 “دمج االعمال” هي 
تغييرات علی الملحق أ “المصطلحات المعرفة”، وإرشادات التطبيق، 
واألمثلة التوضيحية للمعيار الدولي للتقاریر المالية رقم 3 فقط في ما 

يتعلق بتعريف االعمال. التعديالت:
التجاري، يجب أن يشتمل  النشاط  اعتبار  أنه لكي يتم  توضيح   •
مجموعة من األنشطة والموجودات المكتسبة، كحد أدنى، مدخل 
وعملية موضوعية تساهم بشكل كبير في القدرة على إنشاء مخرجات؛

تضييق تعريف األعمال والمخرجات بالتركيز على السلع والخدمات   •
المقدمة للعمالء وإزالة اإلشارة إلى القدرة على خفض التكاليف؛

إضافة إرشادات وأمثلة توضيحية لمساعدة المنشآت على تقييم   •
ما إذا كان قد تم الحصول على عملية موضوعية؛

إزالة التقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال   •
أي مدخالت أو عمليات مفقودة واالستمرار في إنتاج المخرجات؛ و
إضافة اختبار تركيز اختياري يسمح بتقييم مبسط لما إذا كانت   •
مجموعة األنشطة والموجودات التي تم الحصول عليها غير تجارية.

أثرا  التعديالت في المستقبل سيكون له  ال تتوقع اإلدارة بأن تطبيق 
جوهريا على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

معيار المحاسبة الدولي رقم 1 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 8 - التعديالت
توضح تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم 1 ومعيار المحاسبة الدولي 
رقم 8 تعريف “المواد” ومواءمة التعريف المستخدم في االطار المفاهيمي 
والمعايير. تم تعديل مستوى الجوهرية الذي يؤثر على المستخدم 

من “قد يؤثر” الى “ قد يؤدي بشكل معقول باالعتقاد بأنه سيؤثر”.

أثرا  التعديالت في المستقبل سيكون له  ال تتوقع اإلدارة بأن تطبيق 
جوهريا على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

5. السياسات المحاسبية الهامة
المالية  البيانات  اعداد  في  المطبقة  الهامة  المحاسبية  السياسات 

المجمعة كما يلي.

5.1 أسس التجميع
إن البيانات المالية للمجموعة تجمع الشركة األم وجميع شركاتها التابعة. 
الشركات التابعة هي جميع المنشآت )بما فيها المنشآت المهيكلة( 
التي تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على المنشأة عندما 
تتعرض المجموعة لـ، او يكون لها الحق بـعوائد متغيرة من مشاركتها 
مع المنشأة ويكون لها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل 
بالكامل من  التابعة  الشركات  يتم تجميع  المنشأة.  سلطتها على 
التاريخ الذي يتم فيه نقل السيطرة الى المجموعة ويتوقف تجميعها 
من التاريخ الذي تتوقف فيه تلك السيطرة. يتم اعداد البيانات المالية 
للشركات التابعة لتاريخ التقرير والتي ال تزيد عن ثالثة اشهر من تاريخ 
التقرير للشركة األم، بإستخدام سياسات محاسبية مماثلة. يتم عمل 
التعديالت لتعكس تأثير المعامالت الهامة واألحداث األخرى التي تقع 
بين ذلك التاريخ وتاريخ التقرير للبيانات المالية للشركة االم. تظهر 
(7) حول  ايضاح  الرئيسية في  المجمعة  التابعه  الشركات  تفاصيل 

البيانات الماليه المجمعه.

يتم عند التجميع استبعاد االرصدة والمعامالت الجوهرية المتبادلة 
بين شركات المجموعة، بما فيها االرباح والخسائر غير المحققة من 
العمليات بين شركات المجموعة. وحيثما يتم استبعاد الخسائر غير 
المحققه من بيع اصل بين شركات المجموعة عند التجميع، إال ان 
القيمة بالنسبة  هذا االصل يجب فحصة ايضا بما يتعلق في هبوط 
للمجموعة. يتم تعديل المبالغ المسجلة في البيانات المالية للشركات 
التابعة وذلك للتأكد من توافقها مع السياسات المحاسبية المطبقة 

من قبل المجموعة.

يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة 
التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على  على الشركة 
تلك الشركة التابعة. ان االرباح او الخسائر وااليرادات الشاملة االخرى 
السنة يتم  المستبعدة خالل  او  المستحوذ عليها  التابعة  للشركات 
تسجيلها من التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة، او 
حتى التاريخ الذي تتوقف فيه المجموعة عن سيطرتها على الشركة 

التابعة، حسب ما هو مناسب.

إن الحصص غير المسيطرة، تعرض كجزء من حقوق الملكية، وهي 
تمثل النسبة في الربح او الخسارة وصافي االصول للشركات التابعة وغير 
المحتفظ بها من قبل المجموعة. تقوم المجموعة بتوزيع الحصص 
من مجموع االيرادات او الخسائر الشاملة للشركات التابعة بين مالكي 
الشركة األم والحصص غير المسيطرة بناء على حصة ملكية كالهما.

المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع والشركات التابعة لها
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ان الخسائر في الشركات التابعة مخصصة للحصص غير المسيطرة 
حتى لو كانت النتائج تمثل رصيد عجز.

السيطرة يتم  التابعة، دون فقد  الشركة  التغير في نسبة ملكية  ان 
المحاسبة عليه كعملية ضمن حقوق الملكية. اذا فقدت المجموعة 

السيطرة على الشركة التابعة فإنه يتم:
عدم تحقق األصول )يتضمن الشهرة( والخصوم للشركة التابعة.  •

عدم تحقق القيم المدرجة ألي حصة غير مسيطرة.  •
عدم تحقق فروقات التحويل المتراكمة، المسجلة ضمن حقوق   •

الملكية.
تحقق القيمة العادلة للمبلغ المستلم.  •

تحقق القيمة العادلة ألي استثمارات متبقية.  •
تحقق أي فائض أو عجز في األرباح والخسائر.  •

اعادة تصنيف حصة الشركة األم في المحتويات المحققة سابقا في   •
اإليرادات الشاملة األخرى الى األرباح والخسائر او األرباح المحتجزة، 
كما هو مناسب، كما سيتم طلبه إذا استبعدت المجموعة مباشرة 

األصول أو الخصوم المتعلة بها.

5.2 إندماج االعمال
تقوم المجموعة بتطبيق طريقة الشراء في المحاسبة عن دمج األعمال. 
يتم احتساب المقابل المحول من قبل المجموعة لغرض الحصول على 
السيطرة على شركة تابعة، بمجموع القيم العادلة لالصول المحولة 
والخصوم القائمة وحقوق الملكية المصدرة من قبل المجموعة كما 
في تاريخ الشراء. والتي تشمل كذلك، القيم العادلة ألي أصل أو التزام 
قد ينتج عن ترتيبات طارئة أو محتملة. يتم تسجيل تكاليف الشراء 
األعمال، يقوم  كمصاريف عند حدوثها. وفي جميع معامالت دمج 
المشتري بتسجيل حصة األطراف غير المسيطرة إما بالقيمة العادلة 

أو بنصيبه من حصته في صافي االصول المحددة للشركة المشتراة.

وفي حالة ما إذا تمت عملية دمج األعمال على مراحل، يتم إعادة قياس 
القيمة العادلة للحصص التي تم شرائها في السابق بقيمتها العادلة كما 

في تاريخ االقتناء وذلك من خالل االرباح أو الخسائر.

تقوم المجموعة بتسجيل اصول محددة تم شرائها وخصوم تم افتراضها 
نتيجة دمج األعمال بغض النظر عما إذا كانت تلك البنود قد تم تسجيلها 
ضمن البيانات المالية للشركة الُمشتراة أم ال، قبل تاريخ االقتناء. ويتم 
عادة قياس االصول الُمشتراة والخصوم المفترضة وبشكل عام، بالقيمة 
العادلة بتاريخ الشراء. عند قيام المجموعة بشراء نشاط معين، تقوم 
اإلدارة بتقدير مالءمة تصنيفات وتوجيهات االصول المالية والخصوم 
المفترضة وفقا للبنود التعاقدية والظروف االقتصادية والظروف القائمة 
بتاريخ الشراء. يتضمن ذلك فصل المشتقات الضمنية الواردة ضمن 

العقود الرئيسية المبرمة من قبل الشركة المشتراه.

يتم احتساب قيمة الشهرة بعد تسجيل قيمة األصول التي تم تعريفها 
القيمة  أ(  الزيادة ما بين:  أنها  وبشكل منفصل. ويتم احتسابها على 
العادلة للمقابل المقدم، ب( القيمة المسجلة للحصص غير المسيطرة 
في سجالت الشركة التي تم شراؤها، وبين، ج( القيمة العادلة كما في 
تاريخ الشراء، ألي حقوق ملكية قائمة في الشركة المشتراه فوق القيمة 
العادلة بتاريخ الشراء لصافي األصول التي تم تعريفها. اذا كانت القيم 
العادلة لألصول المعرفة تزيد عن مجموع البنود أعاله، يتم تسجيل 
تلك الزيادة )التي تعتبر ربح نتيجة المفاصلة( ضمن بيان األرباح او 

الخسائر المجمع مباشرة.

5.3 تحقق االيرادات
تنشأ االيرادات من تقديم الخدمات واالنشطة االستثمارية واالنشطة 

العقارية.

المجموعة  تتوقع  الذي  المقابل  االيرادات علی أساس  يتم قياس 
استحقاقه في عقد مع العميل ويستثني المبالغ التي تم جمعها نيابة عن 
أطراف اخرى. تعترف المجموعة باإليرادات عندما تنقل السيطرة على 
منتج أو خدمة إلى عميل. تتبع المجموعة عملية من خمس خطوات:

تحديد العقد مع العميل.  •
تحديد التزامات األداء.  •
تحديد سعر المعاملة  •

تخصيص سعر المعاملة إلى التزامات األداء.  •
االعتراف باإليرادات عند / بما أن التزامات / التزامات األداء مستوفاة.  •

تعترف المجموعة بإيرادات من المصادر الرئيسية التالية:

5.3.1 تقديم الخدمات 
تقوم المجموعة بتحصيل ايرادات العمولة واألتعاب من مجموعة متنوعة 
إلدارة األصول، واستثمارات بنكية وحسابات أمانة وخدمات وساطة 
لزبائنها. ويمكن تقسيم ايرادات األتعاب على حسب الفئتين التاليتين:

ايرادات أتعاب ناتجة عن خدمات تم تقديمها خالل فترة معينة
يتم تسجيل ايرادات أتعاب الخدمات التي يتم تقديمها خالل فترة معينة 
باستخدام مبدأ االستحقاق خالل تلك الفترة. تتضمن تلك األتعاب 
ايرادات العمولة وادارة األصول وحسابات األمانة وأتعاب ادارة أخرى.

ايرادات أتعاب خدمات تم تقديمها ضمن معامالت خدمية
الناتجة عن تقديم خدمات استشارية محددة  الخدمات  ايرادات 
مثل خدمات الوساطة ومعامالت إكتتابات األسهم والديون نيابة عن 
اآلخرين أو الناتجة من مناقشة أو المشاركة في مناقشة معاملة نيابة 

عن أطراف خارجيين، يتم تسجيلها عند االنتهاء من تقديم الخدمة.

5.3.2 ايرادات فوائد 
يتم تسجيل ايرادات الفوائد عند استحقاقها وباستخدام معدل سعر 

الفائدة الفعلي.

5.3.3 ايرادات توزيعات األرباح 
ايرادات توزيعات األرباح، خالف التي من الشركات الزميلة، يتم تسجيلها 

عندما يثبت حق استالم دفعات تلك األرباح.

5.3.4 ايرادات تاجير 
يتم احتساب ايرادات التأجير الناتجة من العقارات اإلستثمارية بطريقة 

القسط الثابت على مدة اإليجار.

5.3.5 ايرادات من بيع عقارات استثمارية 
تدرج اإليرادات من بيع عقارات استثمارية عند اكتمال عقود البيع.

5.4 المصاريف التشغيلية
الخسائر  او  االرباح  التشغيلية ضمن بيان  المصاريف  يتم تسجيل 

المجمع عند استخدام الخدمات المقدمة أو عند حدوثها.
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5.5 تكاليف االقتراض
يتم رسملة تكاليف االقتراض الخاصة بشراء أو بناء أو انتاج أصل معين 
وذلك خالل الفترة الآلزمة لالنتهاء من تحضير هذا األصل للغرض 
البيع. ويتم تحميل تكاليف االقتراض األخرى  المراد منه أو لغرض 

كمصاريف للفترة التي حدثت فيها ويتم ادراجها كتكاليف تمويل.

5.6 الضرائب
(KFAS) 5.6.1 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

تحتسب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة 1% من ربح 
المجموعة الخاضع للضريبة وفقا لعملية االحتساب المعدلة بناء على قرار 
اعضاء مجلس المؤسسة والذي ينص على ان االيرادات من الشركات 
المساهمة الكويتية الزميلة والتابعة، والتحويل الى االحتياطي القانوني 

يجب استثناؤها من ربح السنة عند تحديد الحصة.

(NLST) 5.6.2 ضريبة دعم العمالة الوطنية
19 لسنة  الوطنية وفقا للقانون رقم  العمالة  تحتسب ضريبة دعم 
2000 وقرار وزير المالية رقم 24 لسنة 2006 بنسبة 2.5% من ربح 
المجموعة الخاضع للضريبة بعد خصم اتعاب اعضاء مجلس االدارة 
للسنة. وطبقا للقانون، فان االيرادات من الشركات الزميلة المدرجة 
وتوزيعات االرباح النقدية من الشركات المدرجة الخاضعة لضريبة 

دعم العمالة الوطنية يجب خصمها من ربح السنة.

5.6.3 الزكاة 
تحتسب حصة الزكاة بنسبة 1% من ربح المجموعة وفقا لقرار وزارة 
المالية رقم 2007/58 الساري المفعول اعتبارا من 10 ديسمبر 2007.
بموجب لوائح الزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية ال يسمح بترحيل 

أى خسائر إلى السنوات المستقبلسة أو ردها إلى سنوات سابقة.

5.6.4 الضريبة على الشركات التابعة االجنبية 
تحتسب الضريبة على الشركات التابعة االجنبية على اساس اسعار 
الضرائب المطبقة والمقررة طبقا للقوانين السائدة ولوائح وتعليمات 

الدول التي تعمل فيها تلك الشركات التابعة.

5.7 االستثمار في الشركة الزميلة
المجموعة ممارسة  بامكان  التي  الشركة  الزميلة، هي تلك  الشركة 
التأثير الفعال عليها والتي ال تكون شركات تابعة أو شركات محاصة. 
يتم تسجيل الشركة الزميلة مبدئيا بالتكلفة وبعد ذلك يتم محاسبتها 
باستخدام طريقة حقوق الملكية. ال يتم االعتراف بالشهرة أو التعديالت 
في القيمة العادلة لحصة المجموعة بشكل منفصل ولكن يتم تسجيلها 

ضمن قيمة االستثمار في الشركة الزميلة.

زيادة وتخفيض قيمة  يتم  الملكية،  عند استخدام طريقة حقوق 
االستثمار في الشركة الزميلة بحصة المجموعة في األرباح أو الخسائر 
وااليرادات الشاملة األخرى لتلك الشركة الزميلة بعد عمل التعديالت 

الآلزمة لمطابقة السياسات المحاسبية مع سياسات المجموعة.

يتم حذف األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت بين 
المجموعة والشركات الزميلة الى حد حصة المجموعة في تلك الشركات. 
وعندما يتم حذف الخسائر غير المحققة، يتم اختبار األصول المعنية 

بتلك المعامالت لغرض التأكد من عدم انخفاض قيمتها.

يتم عرض الحصة في نتائج الشركة الزميلة في بيان االرباح او الخسائر 
المجمع. ان هذا يمثل الربح المخصص الصحاب حقوق الملكية في 
الشركة الزميلة وبالتالي هو الربح بعد الضريبة والحصص غير المسيطرة 

في الشركات التابعة للشركة الزميلة.

والمجموعة  الزميلة  للشركات  التقرير  تواريخ  في  الفرق  ال يتعدى 
عن ثالثة شهور. يتم عمل التعديالت الآلزمة للمعامالت أو األحداث 
الجوهرية التي تتم بين هذا التاريخ وتاريخ البيانات المالية المجمعة 
للمجموعة. أن السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل الشركة 
الزميلة هي ذاتها المستخدمة من قبل المجموعة في تلك المعامالت 

أو األحداث الشبيهة في نفس الظروف المحيطة.

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما اذا كان هناك 
ضرورة لتسجيل خسارة إضافية في هبوط القيمة في استثمار المجموعة 
في شركتها الزميلة. تحدد المجموعة في تاريخ كل تقرير ما اذا كان هناك 
اي دليل موضوعي على ان االستثمار في الشركة الزميلة قد هبطت 
المجموعة بإحتساب مبلغ  الحالة، تقوم  إذا كانت هذه هي  قيمته. 
الهبوط في القيمة بأخذ الفرق بين القيمة الممكن استردادها للشركة 
الزميلة وقيمتها المدرجة، وتسجيل المبلغ تحت بند منفصل في بيان 

االرباح او الخسائر المجمع.

عند فقدان ميزة التأثير الفعال على الشركة الزميلة، تقوم المجموعة 
بقياس وتسجيل اية استثمارات متبقية بقيمتها العادلة. يتم تسجيل 
أية فروقات بين القيمة الجارية للشركة الزميلة عند فقدان ميزة التأثير 
الفعال والقيمة العادلة لالستثمارات المتبقية وناتج البيع ضمن بيان 

االرباح او الخسائر المجمع.

5.8 االستثمار في شركه محاصة
المشترك هو ترتيب تعاقدي يمنح سيطرة مشتركة  الترتيب  ان 
أو أكثر. إن السيطرة المشتركة هي تقسيم السيطرة على  لطرفين 
ترتيب بشكل متفق عليه تعاقديا والتي تتواجد فقط عندما يكون 
باإلجماع  الصلة يتطلب موافقة  باألنشطة ذات  اتخاذ قرار متعلق 
من كافة األطراف التي تتشارك السيطرة. إن المشروع المشترك هو 
ترتيب مشترك بحيث يكون األطراف التي لديها سيطرة مشتركة 
للترتيب حقوق في صافي موجودات هذا الترتيب. تعترف المجموعة 
بحصصها في شركة محاصة كإستثمار وتقوم بإحتسابها بإستخدام 

طريقة حقوق الملكية.

5.9 العقارات اإلستثمارية
تمثل العقارات اإلستثمارية تلك العقارات المحتفظ بها لغرض التأجير 
و/ او لغرض الزيادة في قيمتها. تشتمل العقارات قيد التطوير أيًضا 
أو تطويرها الستخدامها مستقبالً كاستثمارات  بناؤها  عقارات يتم 

عقارية وال يتم استهالكها.

المعاملة وتكاليف  بالتكلفة متضمنة تكاليف  ويتم قياسها مبدئيا 
االقتراض ان امكن. يتم الحقا محاسبة العقارات اإلستثمارية بإستخدام 
نموذج التكلفة، والتي تنص على إدراج العقارات االستثمارية بالتكلفة 
ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر هبوط القيمه ان وجدت. تستهلك 
المجموعه عقاراتها االستثمارية ما عدا االراضي والمشاريع قيد التطوير 
الى   37 المتوقعة منها  الثابت على فترة االستفادة  القسط  بطريقة 

50 سنة.
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يتم عدم اإلعتراف بالعقارات اإلستثمارية عندما يتم التخلص منها او 
عزلها عن اإلستخدام بشكل دائم حيث ال يوجد مكاسب اقتصادية 
متوقعة بعد التخلص منها. يتم اإلعتراف باي ربح أو خسارة من عزل 
او الخسائر المجمع  او التخلص من عقار استثماري في بيان االرباح 

للسنة التي يتم فيها العزل او التخلص من ذلك اإلستثمار العقاري.

تتم التحويالت الى او من العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك 
تغير في االستخدام. بالنسبة للتحويل من العقار االستثماري الى عقار 
يشغله المالك، فان التكلفة المعتبرة للمحاسبة الالحقة هي القيمة 
العقار الذي يشغله  التغير في االستخدام. فاذا اصبح  العادلة بتاريخ 
المالك عقارا استثماريا، عندها تقوم المجموعة باحتساب هذا العقار 
وفقا للسياسة الظاهرة ضمن بند الممتلكات واآلالت والمعدات حتى 

تاريخ التغير في االستخدام.

5.10 المعدات
يتم تسجيل السيارات والمعدات األخرى مبدئيا بتكلفة الشراء بما في 
ذلك التكاليف االضافية الآلزمة لجلب هذا األصل الى الموقع والحالة 

التي يمكن استخدامه من قبل ادارة المجموعة.
وبعد ذلك، يتم قياس السيارات والمعدات األخرى باستخدام نموذج 
التكلفة، وهو التكلفة ناقصا االستهالك وخسائر هبوط القيمة. يتم تسجيل 
االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت لتخفيض القيمة بعد خصم 
قيمة الخردة للسيارات والمعدات األخرى. يتم مراجعة العمر االنتاجي 
وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن الطريقة المستخدمة 
وفترة االستهالك متماثلة مع المنافع االقتصادية التاتجة من مكونات 

المعدات. يتم استخدام األعمار االنتاجية التالية:
• معدات مكتبية وبرمجيات  3 - 5 سنوات
• مركبات  3 - 4 سنوات

• أثاث وتجهيزات  7 - 10 سنوات
• ديكورات  7 سنوات

يتم تحديث البيانات الخاصة بتقديرات قيمة الخردة أو العمر االنتاجي 
الآلزم، سنويا على األقل.

عند بيع األصل أو استبعاده، يتم حذف التكلفة واالستهالك المتراكم 
الخاص به من الحسابات وأية أرباح أو خسائر ناتجة عن االستبعاد 

يتم تسجيلها ضمن بيان االرباح او الخسائر المجمع.

5.11 االدوات المالية
يتم االعتراف باألصول المالية والخصوم المالية في المركز المالي المجمع 
للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرًفا في االحكام التعاقدية لألداة 

المالية.

يتم قياس األصول المالية والخصوم المالية مبدئياً بالقيمة العادلة. 
عند اإلعتراف المبدئي، فإن تكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة إلى 
المالية  المالية )بخالف األصول  أو إصدار األصول والخصوم  اقتناء 
والخصوم المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر( يتم 
إضافتها إلى أو خصمها من القيمة العادلة لألصول المالية أو الخصوم 
المالية، حسب االقتضاء. يتم إثبات تكاليف المعامالت التي تنسب 
مباشرة إلى حيازة أو إصدار األصول المالية والخصوم المالية بالقيمة 

العادلة من خالل االرباح أو الخسائر مباشرة في االرباح أو الخسائر.

5.11.1 تصنيف وقياس األصول المالية
لتحديد فئة التصنيف والقياس، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 
رقم 9 أن يتم تقييم كافة االصول المالية، باستثناء أدوات حقوق الملكية 
والمشتقات استناًدا إلى نموذج أعمال المنشأة المستخدم إلدارة االصول 

وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات.

تقييم نموذج االعمال
الذي يعكس على  المستوى  أعمالها عند  المجموعة نموذج  تحدد 
النحو األفضل طريقة إدارتها لمجموعات االصول المالية كي تحقق 
التعاقدية. وال يتم  النقدية  التدفقات  األعمال ولتوليد  الغرض من 
تقييم نموذج أعمال المجموعة على أساس كل أداة على حدة، وإنما 
يتم تقييمه عند مستوى أعلى للمحافظ مجتمعة ويستند إلى عدد من 

العوامل الملحوظة مثل:
تلك  وتنفيذ  المالية  لالصول  المحددة  واألهداف  السياسات   •

السياسات المعمول بها؛
المخاطر التي تؤثر في أداء نموذج األعمال )واالصول المالية المحتفظ   •
بها ضمن نموذج األعمال( وباألخص طريقة إدارة تلك المخاطر؛

وأسباب  السابقة  الفترات  في  المبيعات  وتوقيت  تكرار وحجم   •
هذه المبيعات والتوقعات المنتظرة منها حول نشاط المبيعات 

المستقبلي.

يستند تقييم نموذج العمل إلى سيناريوهات متوقعة بشكل معقول 
دون أخذ “أسوأ األحوال” أو “الحالة المضغوطة” في عين االعتبار. في 
حالة تحقيق التدفقات النقدية بعد التحقق المبدئي بطريقة تختلف 
عن التوقعات األصلية للمجموعة، لن تغير المجموعة تصنيف االصول 
المقابل  األعمال، وفي  بها ضمن نموذج  المحتفظ  المتبقية  المالية 
ستقوم بإدراج هذه المعلومات عند تقييم االصول المالية المستحدثة 

أو المشتراة مؤخراً في الفترات الالحقة.

تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل مدفوعات المبلغ 
األساسي والفوائد فحسب )اختبار تحقيق مدفوعات المبلغ األساسي 

والفوائد فحسب(
تقوم المجموعة بتقييم الشروط التعاقدية لالصول المالية لتحديد 
ما إذا كانت تستوفي اختبار تحقيق مدفوعات المبلغ األساسي والفوائد 
فحسب. لغرض هذا االختبار، يتم تعريف “ المبلغ األساسي” على أنه 
يمثل القيمة العادلة لألصل المالي عند التحقق المبدئي وقد تتغير على 
أنها تمثل مقابل  الفوائد على  المالي. ويتم تعريف  مدى عمر األصل 
القيمة الزمنية لألموال ومخاطر االئتمان المتعلقة بالمبلغ األساسي 
وكذلك مقابل مخاطر االقراض األساسية األخرى والتكاليف إلى جانب 
هامش الربح. في سبيل تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية 
تمثل مدفوعات المبلغ األساسي أو الفوائد فحسب، تضع المجموعة 
في اعتبارها ما إذا كان األصل المالي يتضمن شرط تعاقدي من شأنه 
أن يؤدي إلى تغيير في توقيت وقيمة التدفقات النقدية التعاقدية بما 

قد يؤدي إلى عدم استيفاء ذلك الشرط.

تصنف المجموعة اصولها المالية عند التحقق المبدئي إلى الفئات التالية:
أصول مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة  •

أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر  •
أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  •
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(

5. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

5.11 االدوات المالية )تتمة(
5.11.1 تصنيف وقياس األصول المالية )تتمة(

أصول مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
يدرج األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حالة استيفائه للشروط التالية:
الغرض منه  أعمال”  باألصل ضمن “نموذج  االحتفاظ  يتم  أن   •

االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛و 
أن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى   •
للمبالغ األساسية والفوائد  تدفقات نقدية تتمثل في مدفوعات 

فحسب على المبلغ األساسي القائم.

المطفأة وفقا  بالتكلفة  المدرجة  المالية  يتم الحقا قياس االصول 
الفعلية. ويتم االعتراف  الفائدة  المطفأة باستخدام طريقة  للتكلفة 
بايرادات الفوائد وأرباح وخسائر تحويل عملة اجنبية وهبوط القيمة 
في بيان االرباح أو الخسائر المجمع. يتم تسجيل أي أرباح أو خسائر 

ناتجة عن عدم التحقق في بيان االرباح أو الخسائر المجمع.

تتكون األصول المالية للمجموعة والمدرجة بالتكلفة المطفأة من:

القروض والسلف 
تتمثل القروض والسلف في اصول مالية تنتجها المجموعة بتقديم 
االموال مباشرة الى المقترض وهي ذات دفعات ثابتة او محددة وغير 

مدرجة في سوق نشط.

الذمم المدينة واالصول االخرى 
تظهر الذمم المدينه بمبلغ الفاتورة االصلي ناقصا مخصص هبوط 

في القيمة.

ادوات الدين
تمثل أدوات الدين المصنفة بالتكلفة المطفأة استثمار في الصكوك 

والقروض الممنوحة.

النقد وشبه النقد 
يتكون النقد وشبه النقد من نقد وأرصدة لدى البنوك وودائع ألجل 
يمكن تحويلها بسهولة الى مبالغ معروفة من النقد وال تخضع لمخاطر 

هامة من التغيرات في القيمة.

االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر   •
االصول المالية في هذه الفئة هي تلك االصول التي تم ادراجها من 
قبل اإلدارة عند االعتراف المبدئي أو تكون مطلوبة الزاميا لقياسها 
بالقيمة العادلة في إطار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. تقوم 
العادلة من خالل الدخل الشامل  اإلدارة بتصنيف االداه بالقيمة 
االخر الذي يفي بالمتطلبات التي ينبغي قياسها بالتكلفة المطفأة 
أو  إذا ما الغت  العادلة من خالل اسهم أخرى مدمجة  أو بالقيمة 
تخفض بشكل كبير عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بخالف 
التعاقدية والتي  النقدية  التدفقات  المالية ذات  ذلك. إن االصول 
ال تمثل فقط دفع أصل وفائدة مطلوب إلزامياً بقياسها بالقيمة 

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

أو  االرباح  العادلة من خالل  بالقيمة  المالية  يتم قياس االصول 
الخسائر الحقا بالقيمة العادلة. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة 

في بيان االرباح أو الخسائر المجمع. يتم احتساب إيرادات الفوائد 
ايرادات توزيعات  إثبات  الفعلية. يتم  الفائدة  باستخدام طريقة 
االرباح من االستثمارات في حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة 
من خالل االرباح أو الخسائر في بيان االرباح أو الخسائر المجمع 

عندما يتم اثبات الحق في التدفقات النقدية.

أدوات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل   •
االخر

اختيار تصنيف بعض  للمجموعة  المبدئي، يجوز  االعتراف  عند 
االستثمارات في أسهمها بشكل غير قابل للرجوع كأدوات حقوق 
ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر عندما تستوفي 
تعريف حقوق الملكية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 32 
االدوات المالية: العرض وغير محتفظ بها للمتاجرة. يتم تحديد 

هذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة.

القياس الالحق لهذة  أو الخسائر من  إعادة تدوير األرباح  ال يتم 
إثبات  المجمع. يتم  الخسائر  أو  االرباح  إلی بيان  المالية  األدوات 
إثبات  المجمع عند  أو الخسائر  االرباح  األرباح في بيان  توزيعات 
الحق في التدفقات النقدية، إال عندما تستفيد المجموعة من هذه 
العائدات كاسترداد جزء من تكلفة األداة المالية، وفي هذه الحالة، يتم 
تسجيل هذه المكاسب في ايرادات شاملة اخرى. اإليرادات. أدوات 
الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ال 
تخضع لتقييم انخفاض القيمة. عند إعادة قيد التغيرات المتراكمة 
في القيمة العادلة يتم إعادة تصنيفها من احتياطي القيمة العادلة 
إلى األرباح المحتفظ بها في بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع.

ادوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر   •
تقوم المجموعة بقياس أدوات الدين المالية بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل اآلخر في حالة استيفاء الشروط التالية: 
أن يتم االحتفاظ باألداة ضمن نموذج أعمال بهدف تحصيل   •

التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية
اختبار تحقيق  المالي  التعاقدية لألصل  الشروط  أن تستوفي   •

مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط

يتم الحقا قياس أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
العادلة مع إدراج األرباح والخسائر  الدخل الشامل اآلخر بالقيمة 
العادلة ضمن االيرادات الشاملة  القيمة  التغيرات في  الناتجة عن 
الفوائد وأرباح وخسائر تحويل  إيرادات  االخرى. ويتم تسجيل 
المجمع. وعند  او الخسائر  االرباح  العمالت األجنبية ضمن بيان 
المتراكمة المسجلة  أو الخسائر  االستبعاد، يعاد تصنيف األرباح 
سابقا ضمن الدخل الشامل االخر من حقوق الملكية إلى بيان االرباح 
او الخسائر المجمع. وتقوم إدارة المجموعة بتصنيف بعض أدوات 
الدين غير المسعرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

االرباح او الخسائر الناتجة عن تحويل فروقات عملة اجنبية على   •
االصول المالية

بالعملة  المسجلة  المالية  الدفترية لالصول  القيمة  يتم تحديد 
السائد في  العملة االجنبية وتتم ترجمتها بالسعر  االجنبية بتلك 

نهاية کل فترة تقرير. على وجه التحديد؛
المطفأة والتي ال  بالتكلفة  المدرجة  المالية  بالنسبة لالصول   •
تشكل جزًءا من عالقة التحوط المحددة، يتم اإلعتراف بفروق 

الصرف في االرباح أو الخسائر.

المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع والشركات التابعة لها
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بالنسبة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل   •
التحوط المحددة، يتم  اآلخر والتي ال تشكل جزًءا من عالقة 
الدين في  التكلفة المطفأة ألداة  اإلعتراف بفروق الصرف على 
االرباح أو الخسائر. يتم االعتراف بفروقات الصرف االخرى في 

الدخل الشامل االخر في احتياطي القيمة العادلة.
العادلة من خالل  بالقيمة  المقاسة  المالية  بالنسبة لالصول   •
التحوط  الخسائر والتي ال تشكل جزًءا من عالقة  أو  االرباح 
المحددة، يتم اإلعتراف بفروق الصرف في االرباح أو الخسائر. و

بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة   •
إدراج فروق الصرف في  الدخل الشامل اآلخر، يتم  من خالل 

الدخل الشامل اآلخر في احتياطي القيمة العادلة.

انخفاض قيمة األصول المالية  •
تقوم المجموعة بحساب خسائر االئتمانية المتوقعة على األدوات 
المالية التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل االرباح 

أو الخسائر:
القروض للعمالء  •

أرصدة لدى بنوك والودائع ألجل  •
ذمم مدينة وأصول مالية أخرى  •

استثمارات األسهم ليست عرضة لخسائر االئتمانية المتوقعة.

انخفاض قيمة القروض للعمالء
الممنوحة للعمالء من قبل المجموعة من قروض  القروض  تتكون 
مقدمة للموظفين. يتم االعتراف باالنخفاض في قيمة القروض المقدمة 
للعمالء في بيان المركز المالي المجمع بمبلغ مساٍو للقيمة االعلى بين 
للتقارير  الدولي  المعيار  المتوقعة بموجب  االئتمانية  قيمة الخسائر 
التي  المركزي، واالحكام  الكويت  9 وفقاً الرشادات بنك  المالية رقم 

تتطلبها تعليمات بنك الكويت المركزي.

انخفاض قيمة األصول المالية بخالف القروض المقدمة للعمالء
تعترف المجموعة بالخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن االستثمار 
في أدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل االخر وأرصدة لدى البنوك وودائع وذمم مدينة.

الخسائر االئتمانية المتوقعة
الخسائر  لقياس  مراحل  نهج مكون من ثالث  المجموعة  تطبق 

االئتمانية على النحو التالي:
المرحلة 1: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار 12 شهراً 

تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي خسائر 
االئتمان المتوقعة على مدار 12 شهراً من االصول المالية التي لم يكن 
بها زيادة جوهرية في خسائر االئتمان منذ التحقق المبدئي أو حاالت 
التعرض للمخاطر التي تم التحديد بأنها تحتوي على مستوى منخفض 
من المخاطر االئتمانية في تاريخ التقرير. تضع المجموعة في اعتبارها 
المخاطر  الذي يحتوي على مستوى منخفض من  المالي  األصل 
االئتمانية عندما يكون معدل تلك المخاطر االئتمانية يستوفي تعريف 

“فئة االستثمار” المتعارف عليه دولياً.

2: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار عمر األداة - دون  المرحلة 
التعرض لالنخفاض في القيمة االئتمانية 

تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي خسائر 

االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة من االصول المالية التي لم يكن 
بها زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي ولكن لم 

تتعرض لالنخفاض في القيمة االئتمانية.

المرحلة 3: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار عمر األداة - في حالة 
التعرض لالنخفاض في القيمة االئتمانية 

تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي خسائر 
االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة من االصول المالية ويتم التحديد 
الدليل  إلى  استناداً  االئتمانية  القيمة  في  بأنها تعرضت لالنخفاض 

الموضوعي على االنخفاض في القيمة.

إن خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة هي خسائر االئتمان 
التي تنتج من أحداث التعثر المحتملة على مدار العمر المتوقع لألداة 
المالية. وتمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدار 12 شهراً جزءا من 
خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة والتي تنتج من أحداث 
التعثر المحتملة خالل 12 شهر بعد تاريخ التقرير. ويتم احتساب كال 
من خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة وخسائر االئتمان 
المتوقعة على مدار 12 شهراً إما على أساس فردي أو مجمع باالعتماد 

على طبيعة المحفظة األساسية لألدوات المالية. 

تحديد مرحلة االنخفاض في القيمة
في تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان 
أصل مالي أو مجموعة موجودات مالية تعرضت لالنخفاض في القيمة 
االئتمانية. تعتبر المجموعة أن األصل المالي قد تعرض لالنخفاض في 
القيمة االئتمانية في حالة وقوع حدث واحد أو أكثر ذي تأثير ضار على 
التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو عندما تكون 

المدفوعات التعاقدية متأخرة السداد لمدة 90 يوم.

في تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة أيضاً بتقييم ما إذا كانت هناك 
زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ التحقق المبدئي من خالل 
التعثر التي حدثت على مدار العمر المتوقع المتبقي  مقارنة مخاطر 
اعتباراً من تاريخ التقرير مع مخاطر التعثر في تاريخ التحقق المبدئي. 
إن المعايير الكمية المستخدمة لتحديد الزيادة الجوهرية في المخاطر 
االئتمانية تمثل سلسلة من الحدود النسبية والمجردة. ويتم اعتبار أن 
كافة الموجودات المالية متأخرة السداد لمدة 30 يوم تتضمن زيادة 
جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ التحقق المبدئي ويتم تحويلها إلى 
المرحلة 2 حتى وإن لم تكن المعايير األخرى تشير إلى زيادة جوهرية 

في المخاطر االئتمانية.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في تقديرات الخسائر االئتمانية على 
أساس ترجيح االحتماالت ويتم قياسها بالقيمة الحالية لكافة حاالت 
العجز النقدية المخصومة بمعدل الفائدة الفعلية لألداة المالية. يمثل 
المستحقة للمجموعة  النقدية  التدفقات  الفرق بين  النقدي  العجز 
بموجب عقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول عليها. 
المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  العناصر األساسية في قياس  تتضمن 
التعثر.  لمخاطر  والتعرض  التعثر  عند  والخسارة  التعثر  احتمال 
العناصر باستخدام نماذج المخاطر االئتمانية  تقدر المجموعة تلك 
الداخلية والخارجية  االئتمانية  المعدالت  االعتبار  في  اخذاً  المناسبة 
للموجودات وطبيعة وقيمة الضمانات والسيناريوهات االقتصادية 

الكبرى المستقبلية الى اخره.
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(

5. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

5.11 االدوات المالية )تتمة(
5.11.1 تصنيف وقياس األصول المالية )تتمة(

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة )تتمة(
قامت المجموعة بتطبيق نهج مبسط على هبوط قيمة الذمم التجارية 
مدينة واخرى )تتمثل في اتعاب ادارية ومستحقات اخرى من عمالء( 
حسب المسموح به بموجب المعيار. كما قامت المجموعة بتأسيس 
مجموعة مخصصات تعتمد على خبرة المجموعة التاريخية لخسائر 
االئتمان معدلة لعوامل تطلعية محددة للمدينين والبيئة االقتصادية. 

مخصص خسائر االئتمان وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي
االئتمانية على  احتساب مخصص خسائر  المجموعة  يتعين على 
التسهيالت االئتمانية )قروض للعمالء( وفقاً لتعليمات بنك الكويت 
المركزي بشأن تصنيف التسهيالت االئتمانية وحساب المخصصات. 
تصنف التسهيالت االئتمانیة کاستحقاق مستحق عندما لم یتم استالم 
مبلغ السداد في تاریخ الدفع التعاقدي أو إذا کان المرفق يتجاوز الحدود 

المقبولة مسبقا.

)قروض  معدومة  كقروض  االئتمانية  التسهيالت  تصنيف  يتم 
الدفعة االساسية قد  أو  الفائدة  متعثرة( عندما يكون موعد سداد 
فات لمدة تزيد عن 365 يوماً وإذا كانت القيمة الدفترية للتسهيل 
أكبر من قيمتها المقدرة القابلة لالسترداد ثم يتم عمل مخصص لهذا 
المحددة، يتم قياس  إلی المخصصات  بالكامل. باإلضافة  التسهيل 
التسهيالت  ECL على  (”ECL“) في أعلى  المتوقعة  االئتمان  خسارة 
 9 المالية رقم  الدولي للتقارير  المعيار  االئتمانية المحسوبة بموجب 
وفقاً إلرشادات بنك الكويت المركزي او يتم إجراء مخصصات عامة 
بحد ادنا بنسبة 1% علی التسهيالت النقدية و0.5% علی التسهيالت 
غير النقدية علی جميع التسهيالت االئتمانية المعمول بها )خارج بعض 
فئات الضمانات المحظورة( التي ال تخضع لمخصصات محددة. تتم 
إدارة ومراقبة القروض متاخرة السداد ومتاخرة السداد والمنخفضه 

في قيمتها كتسهيالت غير منتظمة.

5.11.2 التصنيف والقياس للخصوم المالية
تشتمل الخصوم المالية للمجموعة على قروض وذمم دائنة وخصوم 

أخرى وسندات ومشتقات األدوات المالية.

يعتمد القياس الالحق للخصوم المالية على تصنيفها كما يلي:

الخصوم المالية بالتكلفة المطفأة
يتم قياس الخصوم المالية التي ليست (1) المقابل المحتمل للمشتري 
في دمج االعمال، (2) المحتفظ بها للمتاجرة، أو (iii) المصنفة بالقيمة 
بالتكلفة  يتم قياسها الحقا  الخسائر،  أو  األرباح  العادلة من خالل 
المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تصنيف الذمم الدائنة 
والخصوم األخرى والقروض والسندات المصدرة كخصوم مالية يتم 

قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة.

ذمم دائنه وخصوم اخرى
يتم تسجيل الخصوم لمبالغ سيتم دفعها في المستقبل عن بضائع 
وخدمات استلمت سواء صدر بها فواتير من قبل المورد ام لم تصدر.

القروض
تسهيالت المرابحة

تمثل تسهيالت المرابحة المبلغ المستحق الدفع على أساس التسوية 
المؤجلة لالصول المشتراة بموجب ترتيبات المرابحة. تدرج تسهيالت 
المرابحة بالمبلغ التعاقدي المستحق، ناقصا االرباح المؤجلة المستحقة. 
يتم ادراج االرباح المستحقة الدفع ضمن المصاريف على أساس نسبي 

زمني مع االخذ في االعتبار معدل الربح الخاص بها والرصيد القائم.
 

يتم بعد ذلك قياس جميع القروض االخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام 
طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم االعتراف باالرباح والخسائر في بيان 
االرباح او الخسائر المجمع عندما يتم استبعاد الخصوم وكذلك من 

.(EIR) خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي

السندات 
المالي المجمع بمبالغها االصلية بعد  المركز  تدرج السندات في بيان 
طرح تكاليف اصدار السندات المرتبطة بها مباشرة الى المدى الذي 
لم يتم فيه اطفاء هذه التكاليف. يتم اطفاء هذه التكاليف من خالل 
بيان االرباح او الخسائر المجمع على مدى عمر السندات باستخدام 

طريقة معدل الفائدة الفعلية. 

اجنبية على  الناتجة عن تحويل فروقات عملة  الخسائر  او  االرباح 
المطلوبات المالية

بالنسبة للخصوم المالية المقومة بعملة أجنبية ويتم قياسها بالتكلفة 
المطفأة في نهاية كل فترة تقرير، يتم تحديد أرباح وخسائر صرف 
العمالت األجنبية بناًء على التكلفة المطفأة لألدوات المالية. يتم االعتراف 
باالرباح او الخسائر صرف العملة االجنبية في االرباح أو الخسائر بالنسبة 
المحددة.  التحوط  التي ال تشكل جزًءا من عالقة  المالية  للخصوم 
التي تم تصنيفها كأداة تغطية للتحوط من مخاطر  بالنسبة لتلك 
العمالت األجنبية يتم إثبات أرباح وخسائر العمالت األجنبية في الدخل 

الشامل اآلخر ويتم تجميعها في بند منفصل في حقوق المساهمين.

استبعاد االصول المالية والخصوم المالية
المالي فقط عندما تنتهي  االعتراف باالصل  بإلغاء  المجموعة  تقوم 
الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من االصل، أو عندما تقوم بتحويل 
االصل المالي وكافة مخاطر ومزايا ملكية االصل إلى كيان آخر. إذا لم 
الملكية  أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا  تقم المجموعة بالتحويل 
بشكل جوهري واستمرت في السيطرة على األصل المحول، تعترف 
المجموعة بحصتها المحتفظ بها في األصل وااللتزام المرتبط بالمبالغ 
التي قد تضطر لدفعها. إذا احتفظت المجموعة بكافة مخاطر ومزايا 
ملكية االصل المالي المحول، تستمر المجموعة في االعتراف باالصل 

المالي وتقر كذلك باالقراض المضمون للعائدات المستلمة.

مشتقات األدوات المالية ومحاسبة التحوط
يتم إثبات المشتقات مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد المشتقات 
ويتم إعادة قياسها الحقاً إلى قيمتها العادلة في تاريخ كل تقرير. يتم االعتراف 
باالرباح أو الخسائر الناتجة في االرباح أو الخسائر على الفور ما لم تكن 
المشتقة مصنفة وفعالة كأداة تحوط، وفي هذه الحالة يعتمد توقيت 

االعتراف في االرباح أو الخسائر على طبيعة عالقة التحوط.

يتم االعتراف بمشتق ذي قيمة عادلة موجبة كأصل مالي في حين يتم 
االعتراف بمشتق ذي قيمة عادلة سالبة كااللتزام مالي. ال يتم مقاصة 

المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع والشركات التابعة لها
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المالية المجمعة ما لم يكن لدى المجموعة  البيانات  المشتقات في 
حق قانوني ونية لتعويض.

يتم إثبات جميع االدوات المالية المشتقة المستخدمة لمحاسبة التحوط 
مبدئًيا بالقيمة العادلة ويتم تسجيلها الحقا بالقيمة العادلة في بيان المركز 
المالي المجمع. إلى الحد الذي يكون فيه التحوط فعاالً، فإن التغيرات في 
القيمة العادلة للمشتقات المصنفة كأدوات تحوط في تحوطات التدفقات 
النقدية يتم تسجيلها في الدخل الشامل اآلخر ويتم إدراجها ضمن احتياطي 
تحوط التدفق النقدي في حقوق الملكية. يتم إثبات أي عدم فعالية في 

عالقة التحوط مباشرة في بيان االرباح أو الخسائر المجمع.

في الوقت الذي يؤثر فيه البند المتحوط له على بيان االرباح أو الخسائر 
ارباح أو خسائر تم إدراجه سابًقا في  المجمع، يتم إعادة تصنيف أي 
الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى بيان االرباح أو الخسائر 
المجمع ويتم تقديمه كتسوية إعادة تصنيف ضمن الدخل الشامل 
اآلخر. ومع ذلك، إذا تم إثبات أصل أو التزام غير مالي نتيجة معاملة 
التحوط، فإن األرباح والخسائر المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل 

اآلخر يتم تضمينها في القياس األولي للبند المتحوط.

يتم إدراج جميع االدوات المالية المشتقة في بيان المركز المالي المجمع 
إما كاصول )قيم عادلة موجبة( أو خصوم )قيم عادلة سالبة(.

تشتمل األدوات المالية المشتقة التي تستخدمها المجموعة على العقود 
اآلجلة للعمالت األجنبية.

يوضح ايضاح 35 تفاصيل القيم العادلة ألدوات المشتقات.

5.12 المحاسبة بتاريخ المتاجرة والتسوية
العادية لألصول  بالطريقة  المشتريات والمبيعات  إثبات كافة  يتم 
المالية بتاريخ المتاجرة، أي، التاريخ الذي تتعهد فيه الجهة بشراء أو بيع 
األصل. إن الشراء أو البيع بالطريقة العادية هي مشتريات أو مبيعات 
األصول المالية التي تتطلب تسليمها ضمن إطار الزمن المتعارف عليه 

بشكل عام بموجب القوانين أو األعراف السائدة في السوق.

5.13 التكلفة المطفأة لألدوات المالية
يتم احتساب هذه التكلفة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا 
مخصص انخفاض القيمة. إن عملية االحتساب تأخذ بعين االعتبار 
أي عالوة أو خصم على الشراء وتتضمن تكاليف ورسوم المعاملة التي 

تعتبر جزءا ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلية.

5.14 تسوية االدوات المالية
يتم تسوية االصول والخصوم المالية ويتم ادراج صافي المبلغ في بيان 
المركز المالي المجمع فقط اذا كان هناك حق قانوني قابل للتنفيذ حاليا 
لتسوية المبالغ المسجلة وكانت هناك نية للتسوية على اساس صافي 

او لتحقق االصول وتسوية الخصوم في آن واحد.

5.15 القيمة العادلة لألدوات المالية
ان القيمة العادلة لالدوات المالية التي يتم تداولها في اسواق نشطة 
بتاريخ كل تقرير مالي يتم تحديدها بالرجوع الى اسعار السوق المدرجة 
او اسعار المتداولين )سعر العرض للمراكز المالية الطويلة وسعر الطلب 

للمراكز المالية القصيرة(، دون اي خصم خاص بتكاليف المعاملة.

 بالنسبة لالدوات المالية التي ال يتم تداولها في سوق نشط، يتم تحديد 
القيمة العادلة لها باستخدام تقنيات تقييم مناسبة. وهذه التقنيات 
قد تتضمن استخدام معامالت على اسس تجارية حديثة في السوق؛ 
الحالية الداة مالية اخرى مماثلة بصورة  العادلة  القيمة  الى  الرجوع 
جوهرية؛ تحليل تدفقات نقدية مخصومة او اساليب تقييم اخرى. 

تحليل القيم العادلة لالدوات المالية وتفاصيل اخرى عن كيفية قياسها 
متوفرة في االيضاح 37.

5.16 اختبار انخفاض االصول غير المالية
يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في المبلغ الذي تزيد فيه القيمة الدفترية 
لألصل او الوحدة المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد والتي تمثل 
ايهما أعلى في القيمة العادلة ناقصا تكاليف بيع قيمة األصل قيد االستخدام. 
ولغرض تقدير قيمة األصل قيد االستخدام، تقوم االدارة بتقدير التدفقات 
النقدية المستقبلية المتوقعة من كل وحده منتجة للنقد وكذلك تقدير 
سعر فائدة معقول لغرض احتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات 
النقدية. البيانات المستخدمة الختبار انخفاض القيمة تكون مرتبطة 
مباشرة بآخر موازنة تقديرية معتمدة للمجموعة، والتي يتم تعديلها عند 
الضرورة الستبعاد تأثير اعادة الهيكلة وتطوير األصول. كما يتم تقدير 
سعر الخصم بشكل منفصل ولكل وحدة منتجة للنقد على حدة وهو 
يمثل انعكاس لتقييم االدارة المصاحب لهذه المخاطر المتعلقة بالسوق 
واألصول. تخفض خسائر االنخفاض للوحدات المنتجة للنقد أوالً المبلغ 
الجاري للشهرة المرتبطة بالوحدة المنتجة للنقد. ويتم توزيع ما تبقى من 
هذا االنخفاض على األصول األخرى كل حسب نسبته. وباستثناء الشهرة، 
يتم الحقا اعادة تقدير قيمة األصول التي تم تخفيض قيمتها في السابق كما 
يتم الحقا رد قيمة هذا االنخفاض حتى يعود هذا األصل الى قيمته الجارية.

5.17 حقوق الملكية، االحتياطيات ودفعات توزيعات االرباح
يتمثل رأس المال في القيمة االسمية لالسهم التي تم اصدارها ودفعها. 
تتضمن عالوة اصدار االسهم اي عالوات يتم استالمها عند اصدار رأس 
المال. واي تكاليف معامالت مرتبطة باصدار االسهم يتم خصمها 

من عالوة االصدار.

يتكون االحتياطي القانوني واالختياري من مخصصات ألرباح الفترة الحالية 
والسابقة وفقا لمتطلبات قانون الشركات والنظام األساسي للشركة االم. 

تتضمن البنود االخرى لحقوق الملكية ما يلي: 
احتياطي تحويل عملة اجنبية - والذي يتكون من فروقات تحويل   •
المالية للشركات  البيانات  الناتجة عن تحويل  العمالت االجنبية 

االجنبية للمجموعة الى الدينار الكويتي.
االرباح والخسائر  - والذي يتكون من  العادلة  القيمة  احتياطي   •
المتعلقة باالصول المالية المصنفة كأصول مالية بالقيمة العادلة 

من خالل االيرادات الشاملة االخرى.

تتضمن االرباح المحتفظ بها كافة االرباح المحتفظ بها للفترة الحالية 
والسابقة. وجميع المعامالت مع مالكي الشركة االم تسجل بصورة 

منفصلة ضمن حقوق الملكية. 

الملكية تدرج في ذمم  توزيعات االرباح المستحقة الصحاب حقوق 
دائنة وخصوم أخرى عند اعتماد تلك التوزيعات في اجتماع الجمعية 

العمومية.  

البيانات المالية المجمعة 31 ديسمبر 2019

59



إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(

5. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

5.18 أسهم الخزينة
تتكون اسهم الخزينة من اسهم الشركة االم المصدرة والتي تم اعادة 
شرائها من قبل المجموعة. يتم احتساب اسهم الخزينة باستخدام 
طريقة التكلفة. وبموجب هذه الطريقة، فان متوسط التكلفة الموزون 
لالسهم المعاد شراؤها يحمل على حساب له مقابل في حقوق الملكية.

 
االرباح بحساب منفصل في  الخزينة، تقيد  اعادة اصدار اسهم  عند 
حقوق الملكية، )“ربح من بيع احتياطي اسهم الخزينة”(، وهو غير 
قابل للتوزيع. واي خسائر محققة تحمل على نفس الحساب الى مدى 
الرصيد الدائن على ذلك الحساب. كما ان اي خسائر زائدة تحمل على 
االرباح المحتفظ بها ثم على االحتياطي االختياري والقانوني. ال يتم 
دفع اي ارباح نقدية على هذه االسهم. ان اصدار اسهم المنحة يزيد 
من عدد اسهم الخزينة بصورة نسبية ويخفض من متوسط تكلفة 

السهم دون التأثير على اجمالي التكلفة السهم الخزينة.

5.19 المخصصات، االصول وااللتزامات الطارئة
التزام حالي  المجموعة  يتم تسجيل المخصصات عندما يكون على 
قانوني او استداللي نتيجة لحدث ماضي ويكون هناك احتمال الطلب 
الخارج ويكون باالمكان  الى  من المجموعة تدفق مصادر اقتصادية 
تقدير المبالغ بشكل يعتمد عليه. ان توقيت او مبلغ هذا التدفق قد 

يظل غير مؤكد.

يتم قياس المخصصات بالنفقات المقدرة المطلوبة لتسوية االلتزام 
الحالي استنادا الى الدليل االكثر وثوقا والمتوفر بتاريخ التقرير المالي، 
بااللتزام  المرتبطة  المؤكدة  والتقديرات غير  المخاطر  بما في ذلك 
الحالي. وحيثما يوجد عدد من االلتزامات المماثلة، فان احتمالية طلب 
تدفق مصادر اقتصادية الى الخارج في التسوية تحدد بالنظر في درجة 
االلتزامات ككل. كما يتم خصم المخصصات الى قيمها الحالية، حيث 

تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية.

ال يتم تسجيل االصول الطارئة في البيانات المالية المجمعة لكن يتم 
االفصاح عنها عندما يكون هناك احتمال تدفق منافع اقتصادية الى الداخل.

ال يتم تسجيل االلتزامات الطارئة في بيان المركز المالي المجمع لكن 
يتم االفصاح عنها اال اذا كان احتمال تدفق منافع اقتصادية الى الخارج 

امرا مستبعدا.

5.20 ترجمة العمالت االجنبية
5.20.1 معامالت العملة االجنبية

الرئيسية للمنشأة  العملة  الى  العملة االجنبية  يتم تحويل معامالت 
السائدة في تواريخ  المجموعة باستخدام اسعار الصرف  المعنية في 
المعامالت )سعر الصرف الفوري(. ان ارباح وخسائر الصرف االجنبي 
الناتجة عن تسوية مثل تلك المعامالت وعن اعادة قياس البنود النقدية 
المقومة بالعملة االجنبية باسعار الصرف في نهاية السنة المالية تسجل 
في بيان االرباح او الخسائر المجمع. بالنسبة للبنود غير النقدية، ال يتم 
اعادة ترجمتها في نهاية السنة ويتم قياسها بالتكلفة التاريخية )تحول 
البنود غير  المعاملة(، باستثناء  باستخدام اسعار الصرف في تاريخ 
النقدية المقاسة بالقيمة العادلة والتي يتم ترجمتها باستخدام اسعار 

الصرف في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. 

5.20.2 العمليات االجنبية
 في البيانات المالية المجمعه للمجموعة، فان جميع االصول والخصوم 
والمعامالت الخاصة بمنشآت المجموعة ذات العملة الرئيسية بخالف 
الدينار الكويتي يتم ترجمتها الى الدينار الكويتي عند التجميع. كما ان العملة 
الرئيسية لمنشآت المجموعة بقيت دون تغيير خالل فترة التقارير المالية.

تم عند التجميع تحويل االصول والخصوم الى الدينار الكويتي بسعر 
االقفال بتاريخ التقرير. ان تعديالت الشهرة والقيمة العادلة الناشئة 
عن شراء منشأة اجنبية قد تمت معاملتها كاصول وخصوم للمنشأة 
االجنبية وتم تحويلها الى الدينار الكويتي بسعر االقفال. كما ان االيرادات 
والمصاريف قد تم تحويلها الى الدينار الكويتي بمتوسط السعر طوال 
فترة التقرير. فروقات الصرف تحمل على/ تقيد في االيرادات الشاملة 
العملة االجنبية ضمن حقوق  االخرى وتسجل في احتياطي ترجمة 
الملكية. وعند بيع عملية اجنبية، فان فروقات الترجمة التراكمية المتعلقة 
بها والمسجلة في حقوق الملكية يتم اعادة تصنيفها الى بيان االرباح او 

الخسائر المجمع وتسجل كجزء من االرباح او الخسائر عند البيع.

5.21 مكافأة نهاية الخدمة
تقدم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها. يستند استحقاق 
هذه المكافآت الى الراتب النهائي وطول مدة الخدمة للموظفين خضوعا 
التمام حد ادنى من مدة الخدمة وفقا لقانون العمل وعقود الموظفين. 
كما ان التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت تستحق طوال فترة التعيين. 
ان هذا االلتزام غير الممول يمثل المبلغ المستحق الدفع لكل موظف 

نتيجة النتهاء الخدمة بتاريخ التقرير.

بعمل مساهمات  المجموعة  تقوم  الكويتيين،  لموظفيها  بالنسبة 
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية تحتسب كنسبة من رواتب 
التي  التزامات المجموعة على هذه المساهمات  الموظفين وتقتصر 

تسجل كمصاريف عند استحقاقها.

5.22 أصول بصفة االمانة
المتعلقة بها المحتفظ بها بصفة االمانة ال يتم  ان االصول والودائع 
معاملتها كاصول او خصوم للمجموعة، وعليه، ال يتم ادراجها في هذه 

البيانات المالية المجمعة.

5.23 التقارير القطاعية
بنكية.  إدارة األصول واستثمارات  للمجموعة قطاعين تشغيليين: 
بتتبع  االدارة  تقوم  التشغيلية،  القطاعات  تلك  تعريف  ولغرض 
ادارة  الهامة. يتم  خطوط خدمات المجموعة والمتمثلة في خدماتها 
تلك القطاعات التشغيلية بشكل منفصل حيث أن احتياجات وطرق 

ادارة كل قطاع تكون مختلفة.

المقاييس  المجموعة نفس سياسات  االدارة، تستخدم  وألغراض 
المستخدمة ضمن البيانات المالية. باالضافة الى ذلك، فان األصول أو 
الخصوم غير المخصصة لقطاع تشغيلي معين، ال يتم توزيعها للقطاع.

5.24 األصول والخصوم الغير متداولة المصنفة كمحتفظ بها للبيع
يتم قياس األصول غير المتداولة )ومجموعات االستبعاد( المصنفة 
كمحتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية والقيمة العادلة ناقصاً تكاليف 

البيع، أيهما أقل.
يتم تصنيف األصول غير المتداولة ومجموعات االستبعادات على أنها 
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محتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمتها الدفترية من خالل 
معاملة بيع بدالً من استخدامها المستمر. ال يتم الوفاء بهذا الشرط إال 
عندما يكون البيع محتمالً للغاية ويكون األصل )أو مجموعة االستبعاد( 
متاًحا للبيع الفوري في حالته الحالية. يجب أن تلتزم اإلدارة بالبيع الذي 
يتوقع أن يكون مؤهالً لالعتراف بأنها عملية بيع مكتملة خالل عام 

واحد من تاريخ التصنيف.

يتم عرض أي ربح أو خسارة ناتجة عن بيع موجودات غير متداولة 
محتفظ بها للبيع أو إعادة قياسها بالقيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع 

كجزء من بند واحد في الربح أو الخسارة.

5.25 أصول مؤجرة
المجموعة كمستأجر

بالنسبة إلى أي عقود جديدة يتم إبرامها في أو بعد 1 يناير 2019، تدرس 
المجموعة ما إذا كان العقد أو يحتوي على عقد إيجار. ُيعَرّف عقد اإليجار 
بأنه “عقد، أو جزء من عقد، يمنح الحق في استخدام األصل )األصل 

األساسي( لفترة من الزمن في مقابل مبلغ”.

لتطبيق هذا التعريف، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يفي 
بثالثة تقييمات رئيسية وهي:

يحتوي العقد على أصل محدد، والذي تم تحديده بشكل صريح   •
في العقد أو تم تحديده ضمنياً من خالل تحديده في الوقت الذي 

يتم فيه إتاحة األصل للمجموعة.
للمجموعة الحق في الحصول على جميع المنافع االقتصادية بشكل   •
كبير من استخدام األصل المحدد طوال فترة االستخدام، مع مراعاة 

حقوقها ضمن النطاق المحدد للعقد.
للمجموعة الحق في توجيه استخدام األصول المحددة خالل فترة   •
االستخدام. تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان لها الحق في توجيه 
“كيفية وألي غرض” يتم استخدام األصل خالل فترة االستخدام.

قياس واالعتراف بعقود اإليجار كمستأجر
في تاريخ بدء عقد اإليجار، تدرج المجموعة أصل حق االستخدام والتزام 

اإليجار في الميزانية العمومية المقاسة على النحو التالي:

أصل حق االستخدام 
يتم قياس أصل حق االستخدام بالتكلفة، والذي يتكون من القياس 
المبدئي اللتزام اإليجار وأي تكاليف مباشرة أولية تتكبدها المجموعة، 
وتقديًرا ألي تكاليف لتفكيك وإزالة األصل في نهاية عقد اإليجار وأي 
مدفوعات إيجار تتم قبل تاريخ بدء عقد اإليجار )بعد طرح أي حوافز 

مستلمة(.

بعد القياس المبدئي، تقوم المجموعة بإستهالك أصول حق االستخدام 
العمر  نهاية  إلى  اإليجار  بدء  تاريخ  الثابت من  القسط  على أساس 
اإلنتاجي ألصل حق االستخدام أو نهاية عقد اإليجار أيهما أسبق. تقوم 
المجموعة ايضا بتقييم أصل حق االستخدام لالنخفاض في القيمة عند 

وجود هذه المؤشرات. أو

بعد القياس المبدئي، تقوم المجموعة بحساب أصول حق االستخدام 
القيم  العادلة. يتم دعم هذه  بالقيمة  كعقارات استثمارية مدرجة 
بواسطة اثباتات السوق ويتم تحديدها من قبل مقيمين محترفين 
خارجيين يتمتعون بخبرة كافية فيما يتعلق بكل من موقع وطبيعة 

العقار االستثماري. أي ربح أو خسارة ناتجة عن أي تغيير في القيمة 
العادلة يتم االعتراف بها على الفور في بيان االرباح أو الخسائر المجمع.

التزام االيجار
الحالية  بالقيمة  اإليجار  التزام  المجموعة  تقيس  البدء،  تاريخ  في 
لمدفوعات اإليجار غير المدفوعة في ذلك التاريخ، مخصومة باستخدام 
سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار إذا كان هذا السعر متاًحا بسهولة 

أو معدل اقتراض المجموعة اإلضافي.

تتكون مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار من مدفوعات 
ثابتة )بما في ذلك في مادة ثابتة(، مدفوعات متغيرة بناًء على مؤشر 
المتبقية  القيمة  المتوقع دفعها بموجب ضمان  أو معدل، والمبالغ 
والمدفوعات الناشئة عن خيارات معينة بشكل معقول إلى أن تمارس.

بعد القياس المبدئي، يتم تخفيض االلتزام للمدفوعات المقدمة وزيادته 
أو إذا  للفائدة. يتم إعادة قياسها لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل، 
كانت هناك تغييرات في المدفوعات الثابتة المضمنة. عندما يتم إعادة 
قياس التزام اإليجار، ينعكس التعديل المقابل في أصل حق االستخدام، 

أو الربح والخسارة إذا تم تخفيض اصل حق االستخدام إلى الصفر.

المجموعة كمؤجر
تدخل المجموعة في عقود إيجار كمؤجر فيما يتعلق ببعض عقاراتها 
االستثمارية. تقوم المجموعة بتصنيف عقود اإليجار على أنها إما عقود 
تشغيل أو تمويل. عندما تنقل شروط عقد اإليجار كل مخاطر ومزايا 
الملكية إلى المستأجر، يتم تصنيف العقد على أنه عقد إيجار تمويلي. 

يتم تصنيف جميع عقود اإليجار األخرى كعقود ايجار تشغيلية.

عندما تكون المجموعة مؤجرًا وسيًطا، فإنها تقوم باحتساب عقد اإليجار 
الشامل والتأجير من الباطن كعقدين منفصلين. يتم تصنيف عقد 
اإليجار من الباطن على أنه عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي 

بالرجوع إلى حق استخدام األصل الناشئ عن عقد اإليجار الشامل. 

يتم االعتراف بإيرادات التأجير من عقود اإليجار التشغيلية على أساس 
القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. تضاف التكلفة المباشرة المبدئية 
المتكبدة في ترتيب عقد اإليجار والتفاوض عليه إلى القيمة الدفترية 
لموجودات اإليجار ويتم االعتراف بها على أساس القسط الثابت على 

مدى فترة اإليجار.

التمويلية  اإليجار  المستحقة بموجب عقود  بالمبالغ  االعتراف  يتم 
كذمم مدينة. يتم تخصيص إيرادات عقود التأجير التمويلي للفترات 
استثمار  ثابت على صافي  عائد دوري  لتعكس معدل  المحاسبية 

المجموعة المستحق لعقد اإليجار التمويلي.

6. أحكام االدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات
إن إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة يتطلب من إدارة المجموعة 
وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة لإليرادات 
والمصروفات واألصول والخصوم واإلفصاح عن الخصوم المحتملة 
في نهاية التقرير. ولكن عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات 
يمكن أن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية في القيمة الدفترية 

لألصل أو االلتزام المتأثر في المستقبل.
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(

6. أحكام االدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات )تتمة(

6.1 أحكام االدارة الهامة
المحاسبية للمجموعة، بأخذ  السياسات  اإلدارة عند تطبيق  قامت 
األحكام التالية، والتي تؤثر بشكل كبير على المبالغ المدرجة في البيانات 

المالية المجمعة:

6.1.1 تقييم نموذج االعمال
تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية بعد اجراء اختبار نموذج 
االعمال )يرجى االطالع علی السياسة المحاسبية لبنود األدوات المالية 
5.11(. يتضمن هذا االختبار الحكم الذي يعكس جميع  في االيضاح 
األدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء األصول وقياس أدائها 
والمخاطر التي تؤثر على أداء األصول. تعتبر المراقبة جزًءا من التقييم 
المتواصل للمجموعة حول ما إذا كان نموذج االعمال الذي يتم االحتفاظ 
بالموجودات المالية المتبقية فيه مناسًبا وإذا كان من غير المناسب 
ما إذا كان هناك تغيير في نموذج االعمال وبالتالي تغييرًا مستقبلًيا على 

تصنيف تلك األصول.

6.1.2 تصنيف العقارات
يتعين على اإلدارة اتخاذ قرار بشأن حيازة عقار معين سواء كان يجب 

تصنيفه كعقار للمتاجرة أو تحت التطوير أو عقار استثماري.

تقوم المجموعة بتصنيف العقارات كعقارات تحت التطوير كعقارات 
أستثمارية إذا تم حيازتها بغرض االحتفاظ بها لتحقيق إيرادات من 

تأجيره أو لرفع قيمته عند االنتهاء من التطوير.

إذا تم حيازته  العقار كعقار استثماري  المجموعة بتصنيف  وتقوم 
لتحقيق إيرادات من تأجيره أو لرفع قيمته أو الستخدامات مستقبلية 

غير محددة.

6.1.3 تقييم السيطرة
عند تحديد السيطرة، تقوم االدارة بالنظر فيما اذا كانت المجموعة 
لديها القدرة العملية على توجيه االنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر 
فيها من تلقاء نفسها النتاج عوائد لنفسها. ان تقييم االنشطة ذات 
العوائد المتغيرة  الصلة والقدرة على استخدام سلطتها للتأثير على 

تتطلب احكاما هامة.

6.1.4 المنشآت المهيكلة
المنشآت قد تمت  تقوم المجموعة باستخدام احكام في تحديد أي 
هيكلتها. فاذا لم تكن حقوق التصويت او الحقوق المماثلة هي العامل 
المنشأة وحقوق التصويت تلك  السائد في تحديد من يسيطر على 
تتعلق بالمهام االدارية فقط واالنشطة ذات الصلة يتم ادارتها عن طريق 
ترتيبات تعاقدية، تقوم المجموعة بتحديد تلك المنشآت كمنشآت 
مهيكلة. بعد تحديد فيما اذا كانت المنشأة هي منشأة مهيكلة، تقوم 
الشركة بتحديد فيما اذا كانت بحاجة لتجميع هذه المنشأة استنادا 

الى مبادىء التجميع للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10.

6.2 عدم التأكد من التقديرات
االثر على  التي لها اهم  التقديرات واالفترضات  المعلومات حول  ان 
تحقق وقياس االصول والخصوم وااليرادات والمصاريف مبينة ادناه. 

قد تختلف النتائج الفعلية بصورة جوهرية.

6.2.1 انخفاض قيمة الشركه الزميلة وشركة المحاصة
تقوم المجموعة بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية بالتحديد فيما اذا 
كان من الضروري تسجيل اي خسارة انخفاض في القيمة على استثمار 
المجموعة في الشركه الزميلة وشركة المحاصة بتاريخ كل تقرير مالي 
بناء على وجود اي دليل موضوعي على ان االستثمار في الشركة الزميلة 
وشركة المحاصة قد انخفضت قيمته. فاذا كان هذا هو الحال، تقوم 
الممكن  المبلغ  بين  االنخفاض كالفرق  باحتساب مبلغ  المجموعة 
استرداده للشركة الزميلة وشركة المحاصة وقيمته المدرجة وتسجيل 

المبلغ في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.

6.2.2 انخفاض قيمة االصول المالية
ينطوي قياس خسائر االئتمان المقدرة على تقديرات الخسارة في حالة 
التخلف عن السداد واحتمال العجز عن السداد. الخسارة االفتراضية 
المعطاة هي تقدير للخسارة الناشئة في حالة التخلف عن السداد من 
قبل العميل. احتمال التقصير هو تقدير الحتمال التخلف عن السداد في 
المستقبل. استندت المجموعة إلى هذه التقديرات باستخدام معلومات 
مستقبلية معقولة وقابلة للدعم، والتي تستند إلى افتراضات للحركة 
المستقبلية لمختلف المحركات االقتصادية وكيفية تأثير هذه العوامل 

على بعضها البعض.

6.2.3 مخصص خسائر األئتمان
قامت المجموعة بمراجعة قروضها للعمالء علی أساس منتظم لتقييم 
ما إذا کان يجب تسجيل مخصص للخسائر االئتمانية في بيان االرباح 
أو الخسائر المجمع. على وجه الخصوص، هناك حاجة إلى حكم كبير 
من قبل اإلدارة في تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية 
التقديرات  عند تحديد مستوى المخصصات المطلوبة. تعتبر هذه 
ضرورية بناًء على افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة 
الفعلية مما يؤدي إلى  النتائج  التأكد، وقد تختلف  من الحكم وعدم 

تغييرات مستقبلية في هذه المخصصات.

6.2.4 انخفاض قيمة عقارات استثمارية
تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية لعقاراتها اإلستثمارية لتحديد 
إذا كان هناك أي مؤشر على أن تلك االصول تعرضت لخسارة  ما 
 5.9 الواردة في إيضاح  انخفاض القيمة وفًقا للسياسات المحاسبية 
وإيضاح 5.16 يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل بناًء على 

القيمة العادلة األعلى للقيمة المستخدمة.

6.2.5 استهالك العقارات االستثمارية والمعدات
تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية واعباء االستهالك ذات الصلة. 
سوف تتغير اعباء االستهالك للسنة بشكل كبير إذا كانت الحياة الفعلية 

مختلفة عن العمر اإلنتاجي المقدر لألصل.

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

معاملة على اسس تجارية بتاريخ التقرير)انظر ايضاح 37(.
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7. الشركات التابعة

7.1 ان تفاصيل الشركات التابعة للمجموعة والمجمعة كما في نهاية فترة التقرير هي كما يلي:

بلد التأسيساسم الشركة التابعـة

نسبة الملكية

النشاط الرئيسي

31 ديسمبر
2019

%

31 ديسمبر
2018

%

مارجلف لإلدارة
الواليات المتحدة 

إدارة االصول100.00100.00األمريكية
المركز فيرست لالستشارات

استشارات اقتصادية95.0095.00الكويت   اإلدارية االقتصادية- ش.م.ك.م.
صندوق استثمار69.3169.75البحرينصندوق المركز العربي )ايضاح 7.1.1(

صندوق استثمار80.6576.38الكويتصندوق المركز للدخل الثابت )ايضاح 7.1.1(
إدارة الممتلكات66.6666.66جزر كايمانأم دي أي لإلدارة المحدودة

إدارة الممتلكات50.0050.00جزر كايمانأم دي أي للمشاريع المحدودة
إدارة استثمار100.00100.00جزر كايمانالمركز الخارجى المحدودة

االستشارات98.7398.73الهندمارمور مينا انتليجنس برايفت ليمتد
استثمارات عقاريه96.8996.89جزر كايمانشركة أراضي للتطوير المحدودة

استثمارات عقاريه100.00100.00السعوديةشركة المركز لالستثمار العقاري ذ.م.م
اداره األصول100.00100.00البحرينشركة رمال للمشاريع ذ.م.م

استثمارات عقاريه99.8599.85الكويتشركة التطوير الخليجي العربي العقارية ذ.م.م.
استثمارات عقاريه99.8599.85الكويتشركة باي فيو العقارية ذ.م.م.

استثمارات عقاريه99.8599.85الكويتشركة بوردووك الدولية العقارية ذ.م.م.
استثمارات عقاريه99.8599.85الكويتشركة الرحاب المتحدة للعقارات ذ.م.م.

استثمارات عقاريه99.8599.85الكويتشركة البندارية العقارية ذ.م.م
استثمارات عقاريه100.00100.00الكويتشركة ساند بارك العقارية )شركة الشخص الواحد(.

استثمارات عقاريه-100.00الكويتشركة أزوري العقارية ذ.م.م.

شركة الخيارات العقارية ذ.م.م. 
اإلمارات العربية 

استثمارات عقاريه-100.00المتحدة
استثمارات عقاريه-68.37لوكسمبورغالمركز األوروبي للتنمية 1 اس اي ار ال

استثمارات عقاريه-67.67جزر كايمانشركة المركز للتطوير 3 

7.1.1 ان نسبة حقوق الملكية في صندوق المركز العربي وصندوق المركز للدخل الثابت انخفضت بواقع 0.44%. وارتفعت بواقع 4.27% على 
التوالي )31 ديسمبر 2018: ارتفعت بواقع 10.83% وانخفضت بواقع 1.83% على التوالي( نتيجه للتغيرات في عدد الوحدات االستثماريه 
المملوكه من قبل الحصص غير المسيطره كنتيجه لالشتراك واالسترداد فى وحدات الصناديق. إن هذه التغيرات في الملكية نتج عنها صافي 
خسارة بمبلغ 229 الف د.ك. عالوة على ذلك نتج ربح من إسترداد وحدات استثمارية فى صندوق المركز العربى بمبلغ 166 ألف د.ك أدرج في 

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع.

7.1.2 قامت الشركة األم بتأسيس ثالث شركات تابعة أجنبية جديدة، شركة المركز األوربى للتطوير 1 اس اية ار ال، في لوكسمبورج،شركة 
المركز للتطوير 3، في جزر كايمان وشركة الخيارات العقارية ذ.م.م.في اإلمارات العربية المتحدة. خالل السنة وعند األنتهاء من بعض الشكليات 
واالجراءات، تم تجميع المركز المالي ونتائج هذه الشركات التابعة الغير مدققة كما في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 على التوالي مع 

البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(

7. الشركات التابعة )تتمة(

7.1 ان تفاصيل الشركات التابعة للمجموعة والمجمعة كما في نهاية فترة التقرير هي كما يلي )تتمة(:
المعلومات المالية الملخصة للشركات التابعة األجنبية المجمعة حديثا والمذكورة أعاله قبل الحذوفات داخل المجموعة، هي كما يلي:

المركز األوروبي 
للتنمية 1

اس اي ار ال
الف د.ك

شركة المركز 
للتطوير 3

الف د.ك

شركة الخيارات 
العقارية ذ.م.م.

الف د.ك

10,7396,75043مجموع االصول
(43)(1)(10,373)مجموع الخصوم

-3666,749مجموع حقوق الملكيه
-2504,567حقوق الملكية الخاصه بمالكي الشركة االم

-1162,182الحصص غير المسيطرة

7.1.3 عالوه على ذلك خالل السنة، قامت الشركة األم بتأسيس شركة أزورى العقارية ذ.م.م وهى شركة تابعة محلية بمشاركة شركة تابعة أخرى.

7.1.4 خالل السنة السابقة، قامت المجموعة بتصفية صندوقها المملوك بنسبة 100% “صندوق مركز مينا اإلسالمي”. تم االعتراف بالربح 
الناتج البالغ 334 ألف دينار كويتي في بيان األرباح أو الخسائر المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

7.2 الشركات التابعة مع الحصص غير المسيطرة الهامة
تتضمن المجموعة أربع شركات تابعة لديها حصص غير مسيطرة هامة:

االسم

نسبة حصص الملكية
وحقوق التصويت المحتفظ

بها من قبل الحصص غير 
المسيطرة

)الخسارة( / الربح 
المخصص للحصص غير 

المسيطرة
الحصص غير المسيطرة 

المتراكمة
31 ديسمبر

2019
%

31 ديسمبر
2018

%

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك
شركة التطوير الخليجي العربي

4,3505,045(55)(972)0.150.15   العقارية ذ.م.م.
5,5085,100(683)0.150.1581شركة باي فيو العقارية ذ.م.م.

4.1724,180(36)(68)0.150.15شركة الرحاب المتحدة للعقارات ذ.م.م.
30.6930.254672673,7463,645صندوق المركز العربي

الشركات التابعة الفردية غير الهامة
6,0275,032(131)477   مع الحصص غير المسيطرة 

(15)(638)23,80323,002

تم دفع مبلغ 713 ألف د.ك كتوزيعات ارباح للحصص غير المسيطره خالل السنه )31 ديسمبر:2018 ال شي(.
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المعلومات المالية للشركات التابعة المذكوره اعاله قبل الحذوفات داخل المجموعة ملخصة ادناه:

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019
شركة 

التطوير 
الخليجي 

العربي 
العقارية 

ذ.م.م.
الف د.ك

شركة باي 
فيو العقارية 

ذ.م.م.
الف د.ك

شركة 
الرحاب 

المتحدة 
للعقارات 

ذ.م.م.
الف د.ك

صندوق 
المركز 
العربي

الف د.ك

شركة 
التطوير 

الخليجي 
العربي 

العقارية 
ذ.م.م.

الف د.ك

شركة باي 
فيو العقارية 

ذ.م.م.
الف د.ك

شركة 
الرحاب 

المتحدة 
للعقارات 

ذ.م.م.
الف د.ك

صندوق 
المركز
العربي

الف د.ك

-16,96915,4509,915-16,29416,8149,792االصول غير المتداولة
42040735512,2642036248812,112االصول المتداولة
16,71417,22110,14712,26417,17216,07410,00312,112مجموع االصول

(63)(236)(8,503)(6,410)(60)(378)(8,823)(7,542)الخصوم 
(63)(236)(8,503)(6,410)(60)(378)(8,823)(7,542)مجموع الخصوم

حقوق الملكية الخاصه
4,8222,8905,5978,4585,7172,4715,5878,404   بمالكي الشركة االم

4,3505,5084,1723,7465,0455,1004,1803,645الحصص غير المسيطرة
9,1728,3989,76912,20410,7627,5719,76712,049مجموع حقوق الملكيه

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019
شركة 

التطوير 
الخليجي 

العربي 
العقارية 

ذ.م.م.
الف د.ك

شركة باي 
فيو العقارية 

ذ.م.م.
الف د.ك

شركة 
الرحاب 

المتحدة 
للعقارات 

ذ.م.م.
الف د.ك

صندوق 
المركز 
العربي

الف د.ك

شركة 
التطوير 

الخليجي 
العربي 

العقارية 
ذ.م.م.

الف د.ك

شركة باي 
فيو العقارية 

ذ.م.م.
الف د.ك

شركة 
الرحاب 

المتحدة 
للعقارات 

ذ.م.م.
الف د.ك

صندوق 
المركز 
العربي

الف د.ك

71,134-155742311,7969االيرادات
)خسارة(/ ربح السنة الخاص

615(49)(303)(59)1,053(92)36(1,029)   بمالكي الشركة االم
)خسارة(/ربح السنة الخاص

267(36)(683)(55)467(68)81(972)   بالحصص غير المسيطرة
882(85)(986)(114)1,520(160)117(2,001))خسارة(/ ربح السنة
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(

7. الشركات التابعة )تتمة(

7.2 الشركات التابعة مع الحصص غير المسيطرة الهامة )تتمة(
المعلومات المالية للشركات التابعة المذكوره اعاله قبل الحذوفات داخل المجموعة ملخصة ادناه )تتمة(:

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019
شركة 

التطوير 
الخليجي 

العربي
العقارية 

ذ.م.م.
الف د.ك

شركة باي
فيو العقارية 

ذ.م.م.
الف د.ك

شركة 
الرحاب 

المتحدة 
للعقارات 

ذ.م.م.
الف د.ك

صندوق 
المركز 
العربي

الف د.ك

شركة 
التطوير 

الخليجي 
العربي 

العقارية 
ذ.م.م.

شركة باي 
فيو العقارية 

ذ.م.م.

شركة 
الرحاب 

المتحدة 
للعقارات 

ذ.م.م

صندوق 
المركز 
العربي

مجموع )الخسائر(/
(83)603033(2)(19)9(6)   االيرادات الشاملة األخرى

مجموع )الخسائر(/
799(52)(956)(54)1,518(179)126(2,007)   االيرادات الشاملة للسنه

مجموع )الخسائر(/االيرادات
   الشاملة للسنه الخاصة

557(30)(293)(28)1,052(103)39(1,032)   بمالكي الشركة االم
مجموع )الخسائر(/االيرادات

   الشاملة للسنه الخاصة
242(22)(663)(26)466(76)87(975)  بالحصص غير المسيطرة

مجموع )الخسائر(/االيرادات
799(52)(956)(54)1,518(179)126(2,007)   الشاملة للسنه

صافي النقد )المستخدم في(/
(864)1,34614127(251)217224(276)   الناتج من انشطة التشغيل
صافي النقد )المستخدم في(/

-(1,351)(4,368)(7,361)2,093(58)(575)(1,489)   الناتج من انشطة االستثمار
صافي النقد الناتج من/

   )المستخدم في( انشطة
5,9224,0361,0141,133(1,353)1,971242165   التمويل

269(210)(318)(93)331489(116)206صافي النقد الداخل/)الخارج(

8. إيرادات فوائد

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك
من أصول مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة:

3846ودائع ألجل
1029قروض للعمالء

652243استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
285322من أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

3739من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
1,022679
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9. أتعاب إدارة وعموالت
إن أتعاب اإلدارة والعموالت هي تلك اإليرادات الناتجة عن إدارة المجموعة لمحافظ وصناديق ووصاية، وغيرها من األنشطة االئتمانية وأعمال 

الوصاية واالستشارات المالية.

10. ربح من أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

8,6651,596التغير في القيمه العادله لألصول المالية بالقيمه العادله من خالل االرباح او الخسائر
1,2691,881ربح من بيع أصول مالية بالقيمه العادله من خالل االرباح او الخسائر

9,9343,477

11. مصاريف عموميه وادارية

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

7,3605,444تكاليف موظفين
1,319490استهالك وأطفاء

3,3223,288مصروفات أخرى 
12,0019,222

12. تكاليف تمويل

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك
من الخصوم المالية بالتكلفة المطفأة:

1,2781,272سندات مصدرة
1,431475قروض بنكية

-29قروض األطراف ذات صلة
-42التزامات االيجار

2,7801,747

13. ربحية السهم االساسية والمخففة الخاصة بمالكي الشركة االم
تحتسب ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمالكي الشركة األم بتقسيم ربح السنه الخاص بمالكي الشركة األم على المتوسط المرجح 

لعدد األسهم القائمة والمصدرة خالل السنة )بأستثناء اسهم الخزينة(.

31 ديسمبر
2019

31 ديسمبر
2018

6,9572,285ربح السنه الخاص بمالكي الشركة األم )الف د.ك(
478,201,747480,682,536المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة والمصدرة خالل السنة )باستثناء أسهم الخزينة(

5 فلس15 فلسربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمالكي الشركة األم
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(

14. النقد وشبه النقد
يتكون النقد وشبه النقد المتضمن في بيان التدفقات النقدية المجمع من الحسابات التاليه:

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

4,9374,691نقد وارصدة لدى البنوك
1,3322,565ودائع الجل

6,2697,256
(21)(17)مطروحا منه: ودائع ألجل تستحق بعد ثالثة اشهر

6,2527,235النقد وشبه النقد لغرض بيان التدفقات النقدية المجمع

تحمل الودائع ألجل العائدة للمجموعة متوسط فائدة فعليه بواقع 1.85% )31 ديسمبر 2018: 1.08%( سنوياً.

15. ذمم مدينه وأصول أخرى

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

2,0841,401اتعاب اداره وعموالت مستحقه
2,686454دفعات مقدما 

54172دفعات مقدمة للمقاولين
49890فوائد مستحقه

2,1081,386ذمم مدينه اخرى
7,4303,503

متوسط فترة االئتمان ألتعاب األدارة والعموالت المستحقه هي 30 - 90 يوما. ال توجد فائدة على الذمم المدينة القائمة. يتم شطب الذمم 
المدينة )يتم استبعادها( عندما ال يكون هناك توقع معقول الستردادها.

تتألف اتعاب اداره وعموالت مستحقه من:

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

1,1131,094لم يفت موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها
971307فات موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها

2,0841,401

تقادم حسابات فات موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها:

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

345122من 0 الى 90 يوما
19143من 90 الى 180 يوما

435142اكثر من 180 يوما
971307

قررت المجموعة أن مخصص الخسائر االئتمانية المتوقع التعاب اداره وعموالت مستحقه من العمالء والذمم المدينة األخرى التي تمثل اصول 
مالية ليست مادية.
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16. قروض للعمالء

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

893791قروض شخصيه*
(487)(488)مخصص خسائر االئتمان

405304

*يتراوح معدل الفائدة على القروض الشخصية بين 2.00% إلى 10.00% )31 ديسمبر 2018: 2.00% إلى 10.00%( سنوياً. جميع القروض 
الممنوحة مقّومة بالدينار الكويتي أو الدوالر األمريكي.

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك
إن بيان استحقاق القروض للعمالء هو كما يلي:

23ما بين شهر واحد وستة أشهر
1714ما بين ستة أشهر وسنة

386290أكثر من سنة
488484قروض غير منتظمة 

893791

يحتسب مخصص خسائر االئتمان وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي. بلغ مجموع القروض غير المنتظمة التي تم احتساب مخصص لها 
بالكامل مبلغ 488 الف د.ك )31 ديسمبر 2018: 484 الف د.ك(. القروض المتبقية للعمالء التي تبلغ قيمتها 405 الف د.ك منتظمة وتخص 

الموظفين حيث تتجاوز أرصدة نهاية الخدمه للموظفين ارصدة القروض القائمة.

17. أصول مالية بالقيمة العادله من خالل االرباح او الخسائر

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

3,4482,857أوراق مالية محلية مسعرة
18,72918,137أوراق مالية أجنبية مسعرة

50,92242,764صناديق محليه مداره
13,37413,039صناديق اجنبيه مدارة

6,3385,518أوراق مالية ذات عائد ثابت
13,83510,359مساهمات في حقوق الملكية

106,64692,674

ان الفوائد على اوراق ماليه ذات عائد ثابت تتراوح بين 2.375% الى 7.60% )31 ديسمبر 2018: 2.375% الى 7.50%( سنويا.

18. أصول محتفظ بها للبيع
العام، قررت إدارة المجموعة بيع أحد عقاراتها االستثمارية التي تستوفي معايير االعتراف بها كأصول غير متداولة محتفظ بها للبيع.  خالل 
وبالتالي، تم تحويل القيمة الدفترية لهذا العقار بمبلغ 7,819 ألف دينار كويتي من العقارات األستثمارية إلى أصول محتفظ بها للبيع في بيان 

المركز المالي المجمع. )31 ديسمبر 2018: ال شيء( )إيضاح 22 و40(.
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19. أستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

418427أدوات الدين األجنبى*
-2,317أدوات حقوق ملكية أجنبية**

2,735427

*أدوات الدين األجنبى مضمونة برسوم على العقارات وتحمل معدل فائدة قدره 7.25% )31 ديسمبر 2018: 7.25%( سنويا.

**يتم االحتفاظ بهذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكية ألغراض استراتيجية متوسطة إلى طويلة األجل. وفًقا لذلك، اختارت المجموعة 
تصنيف هذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ألنها تعتقد أن االعتراف بالتقلبات قصيرة 
األجل في القيمة العادلة لهذه االستثمارات في بيان األرباح أو الخسائر المجمع لن يكون متوافقا مع إستراتيجية المجموعة المتمثلة في االحتفاظ 

بها ألغراض طويلة األجل وتحقيق إمكانات أدائها على المدى الطويل.

20. استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأه
تتمثل في استثمار في صكوك )اداة دين( بمبلغ 4,918 ألف د.ك )31 ديسمبر 2018: 4,983 ألف د.ك( يحمل معدل ربح قدره 2% فوق 
سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي )31 ديسمبر 2018: 2% فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي( 
سنويا. كما يتضمن أستثمار أجنبى فى أدوات دين بمبلغ 4,181 ألف د.ك مضمون برسوم على العقارات وتحمل معدل فائدة بنسبة %13 )31 

ديسمبر 2018: ال شيء( سنوياً.

أيضاً، تضمنت القيمة الدفترية لالستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة في 31 ديسمبر 2018 استثمار أجنبي في أداة دين )تسهيالت قرض 
باليور مقدمة من الشركة األم لشركة المركز األوروبي للتطوير 1، وهي شركة أجنبية( بقيمة 2,015 ألف د.ك وتحمل فائدة بنسبة 3% سنويا. 
خالل السنة، عند تجميع الشركة األجنبية المذكورة أعاله، تم حذف القيمة الدفترية لالستثمار في 31 ديسمبر 2019 مقابل الرصيد المستحق 

لتسهيالت القرض المتضمن في إجمالي الخصوم للشركة التابعة )إيضاح 7.1.2(.

21. استثمار في شركه زميلة وشركه محاصه

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

1,7041,821استثمار في شركه زميلة )انظر ادناه(
1,8901,830استثمار في شركه محاصه )انظر ادناه(

3,5943,651

21.1 إن تفاصيل استثمار المجموعه في الشركه الزميلة والمحاصة هي كما يلي:

اسم الشركة 
تصنيف

االستثمار
النشاط

االساسي
بلد

التاسيس

31 ديسمبر
2019

%

31 ديسمبر
2016

%

فيرست ايكويليس للمعدات
   والنقل - ش.م.ك )مقفله(

   )غير مسعره(
استثمار في شركة 

17.2417.24الكويتالنقل والتاجيرزميلة
شركه ميزس لبيع وشراء
   العقارات )غير مسعره(

استثمار في شركة 
5050تركياعقاراتمحاصة
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21.2 الحركة في القيمة الدفترية لالستثمار في شركة زميلة والمحاصة خالل السنة هي كما يلي:

فيرست ايكويليس للمعدات
والنقل - ش.م.ك )مقفله(

)غير مسعره(
شركه ميزس لبيع وشراء
العقارات ) غير مسعره(

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

1,8211,9041,8301,327القيمه الدفتريه في بدايه السنه
91574--اضافات خالل السنة

8(25)(85)(116)حصة في نتائج الشركه الزميلة/ محاصة
(79)(6)2(1)حصة من )خسائر( /ايرادات شاملة أخرى 

1,7041,8211,8901,830

21.3 ملخص للمعلومات الماليه للشركة الزميلة والمحاصة الهامة للمجموعة مبينة أدناه:

فيرست ايكويليس للمعدات
والنقل - ش.م.ك )مقفله(

شركه ميزس لبيع وشراء
العقارات

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

1,2581,0693,4623,354اصول غير متداولة
9,1659,984318314اصول متداولة

--(62)(74)خصوم غير متداوله
(8)-(182)(207)خصوم متداولة

--(248)(259)الحصص غير المسيطرة
9,88310,5613,7803,660حقوق الملكية الخاصه بمالكي الشركة االم

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

--674625إيرادات
16(50)(493)(675))خسارة(/ ربح السنة

(158)(12)13(6))الخسائر(/ االيرادات الشامله االخرى للسنه

إن تسوية ملخص المعلومات المالية للشركة الزميلة والمحاصة اعاله مع القيمة الدفترية في بيان المركز المالي المجمع مبينة أدناه:

فيرست ايكويليس للمعدات
والنقل - ش.م.ك )مقفله(

شركه ميزس لبيع وشراء
العقارات

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

9,88310,5613,7803,660صافي االصول للشركة الزميلة والمحاصة
50%50%17.24%17.24%حصة ملكية المجموعة (%)

1,7041,8211,8901,830حصة المجموعة من صافي األصول 
1,7041,8211,8901,830القيمة الدفترية

قامت المجموعة باحتساب حصتها من نتائج الشركة الزميلة والمحاصة باستخدام حسابات إدارية غير مدققه كما في 31 ديسمبر 2019.
ان الشركات الزميلة والمحاصة المذكورة أعاله هي شركات قطاع خاص وبالتالي فإن أسعار السوق غير متوفرة.
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22. عقارات استثمارية
الحركه في العقارات االستثماريه هي كما يلي:

31 ديسمبر 2019

اراضي
ملك حر

الف د.ك

مشاريع قيد
التطوير

الف د.ك
أراضى ومباني

الف د.ك
المجموع
الف د.ك

التكلفـة
12,41725,06319,85057,330في 1 يناير 2019

9,504-9,504-اضافات
-40,248(32,749)(7,499)تحويالت

(1,503)(444)(8)(1,051)أستبعادات 
(7,819) (7,819) --المحول إلى أصول محتفظ بها للبيع )إيضاح 18(

(1,065)(1,198)-133رد أنخفاض / )انخفاض( القيمه
(43)(39)-(4)تعديل عمله اجنبيه

3,9961,81050,59856,404في 31 ديسمبر 2019
اإلستهالك المتراكم

(500)(500)--في 1 يناير 2019
(675)(675)--المحمل على السنه

2727--المتعلق باألستبعادات 
(1,148)(1,148)--في 31 ديسمبر 2019

صافي القيمة الدفترية
3,9961,81049,45055,256في 31 ديسمبر 2019

31 ديسمبر 2018

اراضي
ملك حر

الف د.ك

مشاريع قيد
التطوير

الف د.ك
أراضى ومباني

الف د.ك
المجموع
الف د.ك

التكلفـة
17,03518,69611,02246,753في 1 يناير 2018

12,5449212,636-اضافات
-9,352(6,197)(3,155)استبعادات

(2,335)(765)-(1,570)انخفاض القيمه
10720149276تعديل عمله اجنبيه

12,41725,06319,85057,330في 31 ديسمبر 2018
اإلستهالك المتراكم

(303)(303)--في 1 يناير 2018
(197)(197)--المحمل على السنه

(500)(500)--في 31 ديسمبر 2018
صافي القيمة الدفترية
12,41725,06319,35056,830في 31 ديسمبر 2018

في 31 ديسمبر 2019 بلغت القيمة العادلة للعقارات االستثمارية مبلغ 61,670 الف د.ك )31 ديسمبر 2018: مبلغ 64,777 الف د.ك( حيث قد تم 
تقييم العقارات االستثماريه بواسطه مقيمين مستقلين باستخدام طريقه المقارنه السوقية، حيث يكون سعر السوق للمتر المربع والدخل السنوي 
واسعار اخر معامالت لعقارات مماثله مدخالت جوهرية بالنسبة للتقيم وعليه فقد تم تصنيفها تحت المستوى 2. في سبيل تقدير القيمه العادله 
للعقارات االستثماريه فان اإلستخدام الحالي يعتبر هو االستخدام االفضل واالمثل لها ولم يكن هناك اي تغيير طرأ على اساليب التقييم خالل السنه.

خالل السنه، قامت المجموعة بتسجيل خسارة أنخفاض قيمة بمبلغ 2,309 الف د.ك )31 ديسمبر 2018: 2,415 الف د.ك( وعكس انخفاض 
القيمة بمبلغ 1,244 ألف د.ك )31 ديسمبر 2018: 80 ألف دينار كويتي( متعلقة ببعض عقارات استثماريه.

خالل السنة، ان تكاليف التمويل البالغة 352 الف د.ك )31 ديسمبر 2018: 508 الف د.ك( تم رسملتها على عقارات استثمارية قيد التطوير.
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خالل السنة، قامت المجموعة ببيع عقارات استثمارية محدده فى الواليات المتحدة األمريكية ودول مجلس التعاون الخليجى مقابل إجمالى 
مبلغ 2,443 ألف د.ك نتج عنة ربح محقق بمبلغ 967 ألف د.ك.

خالل السنة، تم تحويل 7,819 الف د.ك من العقارات االستثمارية إلى أصول محتفظ بها للبيع. )31 ديسمبر 2018: ال شيء( )إيضاح 18(.

إن القيمة الدفترية للعقارات االستثمارية بمبلغ 20,849 ألف د.ك )31 ديسمبر 2018: 20,083 ألف د.ك( مضمونة مقابل قروض بنكية 
)إيضاح 24(.

تقع العقارات االستثماريه للمجموعه كما يلي:

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

424-امريكا الشماليه
55,25656,406دول مجلس التعاون الخليجي

55,25656,830

23. ذمم دائنه وخصوم أخرى

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

3,9732,250مصاريف مستحقه
3,5223,170مكافاه نهايه الخدمه

385357توزيعات ارباح مستحقة
2,3952,924مستحق للمقاولين

-624التزامات إيجار
4,4082,203خصوم اخرى

15,30710,904

24. قروض بنكية
تتمثل في القروض البنكية التالية:

تسهيالت قرض غير مضمون بمبلغ 22,000 الف د.ك تم الحصول عليه من بنوك تجارية محلية ويحمل معدل فائدة 2% إلى %2.5  أ. 
سنويا فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي. بلغ الرصيد المستحق من هذه التسهيالت كما في 31 ديسمبر 2019 مبلغ 

8,000 الف د.ك )31 ديسمبر 2018: 5,099 الف د.ك(.

تم الحصول على تسهيل مرابحة غير مضمونة من بنك اسالمي محلي بمبلغ 8,000 الف د.ك ويحمل معدل ربح بواقع 1.5% الى 1.9% فوق  ب. 
سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي. بلغ الرصيد المستحق من هذا التسهيل كما في 31 ديسمبر 2019 مبلغ 4,905 الف د.ك. 
)31 ديسمبر 2018: 4,929 الف د.ك(. وأيضا تم الحصول على تسهيلين مرابحتين غير مضمونة بقيمة 20,000 ألف دوالر امريكي ما يعادل 
6,061 ألف د.ك من بنك اسالمي محلي ويحمالن معدل ربح 2% فوق سعر اليبور لمدة 6 أشهر. بلغ الرصيد المستحق من هذه التسهيالت 

االئتمانيه كما في 31 ديسمبر 2019 مبلغ 19,982 ألف دوالر أمريكي ما يعادل 6,056 الف د.ك. )31 ديسمبر 2018: ال شيء(.

قرضين مضمونين تم الحصول عليهما من بنك تجاري اجنبي بمبلغ 142,350 الف درهم إماراتي ما يعادل 11,747 الف د.ك ويحمالن  ج. 
معدل فائدة بواقع 3.25% الى 3.50% فوق معدل االيبور لثالثة اشهر. بلغ الرصيد المستحق من هذه التسهيالت كما في 31 ديسمبر 
2019 مبلغ 123,661 الف درهم إماراتي ما يعادل 10,204 الف د.ك. )31 ديسمبر 2018: بمبلغ 123,904 الف درهم إماراتي ما يعادل 

10,232 الف د.ك(. هذه التسهيالت مضمونة مقابل بعض عقارات استثمارية اجنبية.

تسهيل ائتماني غير مضمون تم الموافقة عليه من بنك تجاري اجنبي بقيمة 10 مليون دوالر أمريكي يحمل التسهيل معدل فائدة %3.024  د. 
سنويا. بلغ الرصيد المستحق من هذا التسهيل االئتماني كما في 31 ديسمبر 2019 مبلغ 275 ألف دوالر أمريكي ما يعادل 83 الف د.ك. 

)31 ديسمبر 2018: ال شيء(.
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24. قروض بنكية )تتمة(
تسهيل قرض غير مضمون بقيمة 16,585 ألف دوالر أمريكي ما يعادل 5,026 الف د.ك تم الحصول عليه من بنك تجاري محلي بفائدة  هـ. 
3% فوق سعر اليبور لمدة 3 أشهر يسدد كل ستة أشهر ويستحق في 31 أكتوبر 2022. كما في 31 ديسمبر 2019، تم االستفادة من هذا 
التسهيل بالكامل )31 ديسمبر 2018: 7,600 الف دوالر أمريكي ما يعادل 2,305 الف د.ك(. الغرض من هذا التسهيل هو تمويل األنشطة 

العقارية في بعض الدول األجنبية.

خالل السنة، تسهيل قرض غير مضمون بقيمة 2,125 الف يورو ما يعادل 722 ألف د.ك تم الحصول عليه من طرف ذي صله )ممثل  و. 
في حصة غير مسيطرة لشركة تابعة اجنبية( يحمل معدل فائدة بنسبة 3% يستحق في ديسمبر 2048. بلغ الرصيد المستحق من هذا 

التسهيل كما في 31 ديسمبر 2019 مبلغ 1,903 الف يورو ما يعادل 646 ألف د.ك.

خالل السنة، تسهيل قرض مضمون )تسهيل تطوير( بقيمة 21,319 الف يورو ما يعادل 7,239 ألف د.ك تم الحصول عليه من قبل شركة  ز. 
تابعة أجنبية من بنك تجاري اجنبي ويحمل معدل فائدة 2.6% فوق سعر يوروايبور لثالثة أشهر ويمكن سدادها كمبلغ مقطوع ويستحق في 15 
فبراير 2021. بلغ الرصيد المستحق من هذا التسهيل كما في 31 ديسمبر 2019 مبلغ 18,702 الف يورو ما يعادل 6,350 ألف د.ك. )31 ديسمبر 

2018: ال شئ(. الغرض من هذا التسهيل هو تمويل األنشطة العقارية للشركة التابعة أعاله. هذا التسهيل مضمون مقابل عقارات استثمارية.

خالل السنة، تسهيل قرض مضمون بقيمة 22,000 الف بولندي زلوتي ما يعادل 1,756 ألف د.ك تم الحصول عليه من قبل شركة تابعة أجنبية من  ح. 
بنك تجاري اجنبي بمعدل فائدة 1.8% فوق سعر ويبور لثالثة أشهر ويمكن سدادها كمبلغ مقطوع ويستحق في 15 أغسطس 2020. بلغ الرصيد 
المستحق من هذا التسهيل كما في 31 ديسمبر 2019 مبلغ 1,067 الف بولندي زلوتي ما يعادل 362 ألف د.ك. )31 ديسمبر 2018: ال شئ(. الغرض 

من هذا التسهيل هو تمويل األنشطة العقارية للشركة التابعة أعاله. هذا التسهيل مضمون مقابل عقارات استثمارية.

25. سندات مصدرة
في 26 ديسمبر 2016، قامت الشركه االم باصدار سندات مالية غير مضمونه بمبلغ أصلي بقيمة 25,000 ألف د.ك كما يلي:

13,550 ألف د.ك مع معدل فائده ثابت 5% تستحق السداد على اساس ربع سنوي بأثر رجعي وتستحق في 26 ديسمبر 2021.  •
11,450 ألف د.ك مع معدل فائده متغير بلغ 2.25% فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي وتستحق السداد على   •

اساس ربع سنوي بأثر رجعي وتستحق في 26 ديسمبر 2021.

26. رأس المال وعالوة إصدار أسهم

رأس المال أ. 

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

48,08048,080المصرح به: 480,801,747 سهم بقيمة 100 فلس كويتي للسهم
48,08048,080المصدر والمدفوع بالكامل: 480,801,747 سهم بقيمة 100 فلس كويتي للسهم

ب. عالوة إصدار أسهم
إن عالوة إصدار األسهم غير قابلة للتوزيع.

27. أسهم خزينة

31 ديسمبر
2019

31 ديسمبر
2018

2,600,00002,600,000عدد األسهم
0.54%0.54%نسبة األسهم المصدرة

273250القيمة السوقية )الف د.ك(
260260التكلفة )الف د.ك(

إن احتياطات الشركة األم مايعادل تكلفة أسهم الخزينة تم تخصيصها على انها غير قابلة للتوزيع.
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28. االحتياطيات
10% من ربح السنة الخاص بمالكي الشركة األم قبل حصة مؤسسة  إن قانون الشركات والنظام األساسي للشركة االم يتطلب تحويل 
الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الى اإلحتياطي القانوني ويوقف هذا التحويل بقرار 

من مساهمي الشركة االم عند بلوغ االحتياطي 50% من رأس المال المدفوع.

ان توزيع اإلحتياطي القانوني محدود بالمبلغ الالزم لدفع توزيعات تعادل 5% من رأس المال المدفوع في السنوات التي تكون فيها األرباح 
المرحلة غير كافيه لدفع هذه التوزيعات.

وفقا للنظام االساسي للشركة االم وقانون الشركات يتم تحويل 10% من ربح السنه الخاص بمالكي الشركة األم قبل حصة مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الى االحتياطي االختياري.

29. بنود أخرى لحقوق الملكية

احتياطي القيمة 
العادلة

الف د.ك

احتياطي تحويل 
عملة اجنبية

الف د.ك
المجموع
الف د.ك

79476555الرصيد في 1 يناير 2019
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

(253)-(253)صافي التغير في القيمه العادله الناتج خالل السنة
(98)(98)-فروقات تحويل ناتجة من ترجمة االنشطة األجنبية

(7)(7)-حصه من خسائر شامله اخرى لشركه زميله وشركه محاصه
(358)(105)(253)مجموع الخسائر الشاملة األخرى 

371197(174)الرصيد في 31 ديسمبر 2019

2,4774132,890الرصيد في 1 يناير 2018
تعديالت ناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير

(2,402)-(2,402)   المالية رقم 9 في 1 يناير 2018 
75413488الرصيد في 1 يناير 2018 )معدل(

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
9-9صافي التغير في القيمه العادله الناتج خالل السنة

(5)-(5)المحول الى بيان االرباح او الخسائر المجمع من االسترداد
140140-فروقات تحويل ناتجة من ترجمة االنشطة األجنبية

(77)(77)-حصه من خسائر شامله اخرى لشركه زميله وشركه محاصه
46367مجموع اإليرادات الشاملة األخرى 

79476555الرصيد في 31 ديسمبر 2018

30. توزيعات ارباح مقترحة والجمعية العامة السنوية
اقترح اعضاء مجلس إدارة الشركة األم توزيعات نقدية بواقع 10 فلس لكل سهم بمبلغ 4,782 ألف د.ك للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2019. 

تخضع التوزيعات المقترحة لموافقة مساهمي الشركة األم فى الجمعية العمومية السنوية.

 31 المنتهية فى  المالية المجمعة للمجموعة للسنة  البيانات   2019 أبريل   2 المنعقدة فى  العمومية السنوية للمساهمين  اعتمدت الجمعية 
ديسمبر 2018 واعتمدت توزيعات أرباح نقدية بواقع 5 فلس للسهم الواحد بمبلغ 2,391 ألف د.ك )31 ديسمبر 2017: 7 فلس لكل سهم 
بمبلغ 3,366 ألف د.ك( بدال من توزيعات أرباح نقدية مقترحة بواقع 4 فلس للسهم الواحد من قبل أعضاء مجلس األدارة للشركة األم فى 

األجتماع الذي انعقد بتاريخ 17 فبراير 2019.
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(

31. المعامالت مع أطراف ذات صلة
تتمثل األطراف ذات الصلة بالشركة الزميلة، والمساهمين الرئيسيين، وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة، والشركات 
المدارة وتلك التي تدار بشكل مشترك أو التي يمارس عليها هؤالء األطراف تأثيراً فعاال. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت 

من قبل إدارة المجموعة. إن تفاصيل المعامالت بين المجموعة واألطراف ذات الصلة مبينة أدناه.

أبرمت المجموعة خالل السنة المعامالت التالية مع األطراف ذات الصلة:

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك
المعامالت المتضمنة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع:

222إيرادات فوائد على قروض للعمالء
5,7274,903اتعاب إدارة وعموالت

-29تكاليف تمويل )إيضاح 24 و(

مكافأة اإلدارة العليا:
793772رواتب ومكافآت قصيرة األجل

15899مكافأة نهاية الخدمة
1515أتعاب لجنة التدقيق

-245مكافاه اعضاء مجلس االداره
1,211886

وافقت الجمعيه العموميه السنويه للمساهمين المنعقده في 2 ابريل 2019 على دفع اعضاء مجلس االداره مكافاه بمبلغ 70 الف د.ك عن السنه 
المنتهيه في 31 ديسمبر 2018 وعليه تم سدادها خالل السنة الحالية. ايضا اقترحت إدارة الشركة األم دفع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن 

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بمبلغ 175 الف د.ك حيث يخضع هذا اإلقتراح لموافقة الجمعية العمومية للمساهمين.

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك
األرصدة المتضمنة في بيان المركز المالي المجمع:

10222قروض للعمالء
1,7441,337ذمم مدينه واصول اخرى
2,3831,670ذمم دائنه وخصوم اخرى

-646قروض )إيضاح 24 و(
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32. معلومات قطاعية
إن قطاعات التشغيل المعلنة تستند إلى معلومات التقارير المالية الداخلية لإلدارة التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل صانع القرار التشغيلي 

الرئيسي من أجل تخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائه، ومن ثم مطابقتها مع أرباح أو خسائر المجموعة.

تتلخص قطاعات األعمال الخاصة بالمجموعة من إدارة األصول واستثمارات بنكية.

تتضمن ادارة األصول استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط واستثمارات دولية وأسهم شركات خاصة وعقارات.
تتضمن استثمارات بنكية أعمال الشركة التمويلية واالستشارية ونفط وغاز وخزينة وقروض وتمويل منظم ومشتقات.

فيما يلي االيرادات واالرباح الناتجة من، واالصول والخصوم الموزعة الى، قطاعات االعمال الخاصة بالمجموعة: 

المجموعاستثمارات بنكيةإدارة األصول
31 ديسمبر

2019
ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

21,63712,0291,8543,27223,49115,301إيرادات القطاع
1,1407,4571,851(77)7,534711نتائج القطاع

مخصصات لحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
   ولضريبة دعم العمالة الوطنية وللزكاة ولمكافأة

(204)(515)(50)3(154)(518)   أعضاء مجلس اإلدارة
1,0906,9421,647(74)7,016557ربح / )خسارة( السنة

180,398153,52820,53918,993200,937172,521مجموع األصول
70,17548,71811,7649,75181,93958,469مجموع الخصوم 

5091155135641,022679إيرادات فوائد
(1,747)(2,780)(349)(219)(1,398)(2,561)تكاليف تمويل

(490)(1,319)(210)(429)(280)(890)استهالك
(2,335)(1,065)--(2,335)(1,065)هبوط قيمة عقارات استثمارية

(540)(578)(73)(233)(467)(345)شراء معدات
(12,636)(9,152)--(12,636)(9,152)اضافات الى عقارات استثمارية

تمثل إيرادات القطاع أعاله االيرادات المحققة من عمالء خارجيين. ال توجد إيرادات فيما بين القطاعات خالل السنة الحالية والسنة السابقة.

ألغراض مراقبة أداء القطاع وتخصيص الموارد بين القطاعات:
ال تستخدم أي أصول بشكل مشترك من قبل أي قطاع.  •

ال توجد التزامات يكون أي قطاع مسؤوالً عنها بشكل مشترك.  •

33. حسابات األمانة
تدير المجموعة محافظ مالية نيابة عن أطراف أخرى وصناديق مشتركة وتحتفظ بأرصدة نقدية وأوراق مالية بصفة األمانة ال تظهر في بيان المركز 
المالي المجمع. إن األصول التي تخضع لسيطرة اإلدارة في 31 ديسمبر 2019 بلغت قيمتهـا 1,142,838 الف د.ك )31 ديسمبر 2018: 1,093,010 

الف د.ك(. اكتسبت المجموعة اتعاب ادارة بمبلغ 8,114 الف د.ك )31 ديسمبر 7,206:2018 الف د.ك( نتيجة القيام بادارة تلك االصول.
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(

34. ارتباطات

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

2,2431,686ارتباطات لقاء شراء استثمارات
833,526ارتباطات لقاء عقارات استثمارية

-1خطاب ضمان 
2,3275,212

35. عقود العملة األجنبية اآلجلة
مبالغ اإلتفاقيات التعاقدية القائمة لعقود العملة األجنبية اآلجلة مع القيمة العادلة كما يلي:

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019
المبالغ

التعاقدية
ألف د.ك

االصول/
)الخصوم(

ألف د.ك

المبالغ
التعاقدية
ألف د.ك

االصول/
)الخصوم(

ألف د.ك

(64)10,6253918,213عقود العملة األجنبية اآلجلة

36. أهداف وسياسات ادارة المخاطر
تتعرض أنشطة المجموعة الى العديد من المخاطر المالية، مثل: مخاطر السوق )وتشمل مخاطر سعر العملة األجنبية ومخاطر سعر الفائدة 

والربح ومخاطر اسعار األسهم(، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

إن أعضاء مجلس إدارة الشركة األم هم المسؤولين بشكل عام عن إدارة المخاطر وتقديم االستراتيجيات ومبادىء المخاطرة. تركز ادارة مخاطر 
المجموعة بشكل أساسي على تأمين االحتياجات النقدية قصيرة ومتوسطة األجل للمجموعة والتقليل من احتمالية التفاعل مع المؤشرات 
السلبية التي قد تؤدي الى التأثير على نتائج أنشطة المجموعة من خالل تقارير المخاطر الداخلية التي توضح مدى التعرض للمخاطر من 

حيث الدرجة واألهمية. وتدار االستثمارات المالية طويلة األجل على أساس أنها ستعطي مردودا دائما.

ان أهم المخاطر المالية التي تتعرض لها المجموعة هي كما يلي:

36.1 مخاطر السوق
مخاطر العملة األجنبية أ. 

تعمل المجموعة، وبشكل أساسي، في دول مجلس التعاون الخليجي والواليات المتحده االمريكيه وبعض الدول الشرق أوسطية، وهي بذلك 
عرضة لمخاطر العملة األجنبية الناتجة من العديد من العمالت األجنبية، وبشكل رئيسي المرتبطة بأسعار صرف الدوالر االمريكي والريال 
السعودي وأخرى. تنشأ مخاطر العملة األجنبية من المعامالت التجارية المستقبلية واألصول والخصوم وصافي االستثمارات الخاصة بمعامالت 

األنشطة األجنبية.

للتخفيف من تعرض المجموعة لمخاطر العملة األجنبية، يتم مراقبة التدفقات النقدية بالعملة األجنبية، غير الكويتية، ويتم الدخول في عقود 
التبادل اآلجلة وفقا لمتطلبات سياسة المجموعة الدارة المخاطر. وبشكل عام، تتطلب االجراءات المتبعة لدى إدارة المخاطر للمجموعة فصل 
التدفقات النقدية بالعملة األجنبية قصيرة األجل )التي تستحق خالل فترة 12 شهرا( عن التدفقات النقدية طويلة األجل. وفي حالة التوقع 
المبالغ المستحق دفعها والمبالغ المتوقع استالمها قد يتم تسويتها بعضها ببعض، ال يتم عمل أية اجراءات تحوط لتلك المعامالت.  بأن 
ويتم الدخول في عقود التبادل اآلجلة للعملة األجنبية عند نشوء عوارض مخاطر جوهرية طويلة األجل للعملة األجنبية والتي لن يتم تسويتها 

بمعامالت عملة أجنبية أخرى.
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تتعرض المجموعة لمخاطر العملة األجنبية التالية والتي تم تحويلها الى الدينار الكويتي بأسعار اإلقفال في نهاية السنة:

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

38,41742,660دوالر امريكي
9,0665,963ريال سعودي

6,7391,923يورو
4,349858اخرى

تم إجراء اختبارات الحساسية المتعلقة بالعملة األجنبية بناء على تغير اسعار الصرف خالل السنة بنسبة 2% )31 ديسمبر 2018: 2%( زيادة 
او نقصان في سعر الصرف. ال يوجد هناك تغير خالل السنة على األساليب واالفتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية.

وفي حالة ما إذا إرتفع أو انخفض سعر صرف الدينار الكويتي مقابل تلك العمالت األجنبية وبإفتراض نسبة الحساسية المبينة في الجدول أدناه، 
يكون تاثير ذلك على ربح السنة كما يلي:

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019
%2 +

ألف د.ك
%2 -

ألف د.ك
%2 +

ألف د.ك
%2 -

ألف د.ك

(1,028)1,028(1,171)1,171ربح السنة

تتفاوت مخاطر تقلبات صرف العملة األجنبية خالل السنة حسب حجم وطبيعة المعامالت. ولكن، يمكن اعتبار التحاليل أعاله على أنها تمثل 
مدى تعرض المجموعة لمخاطر تقلبات اسعار العملة األجنبية. 

مخاطر معدالت أسعار الفائدة والربح ب. 
تنشأ مخاطر معدالت أسعار الفائدة والربح عادة من احتمال تأثير التغيرات في معدالت أسعار الفائدة والربح على األرباح المستقبلية أو القيم 
العادلة لألدوات المالية. المجموعة معرضة لمخاطر اسعار الفائدة والربح بالنسبة لودائعها واستثماراتها وسنداتها وقروضها التي تحمل معدل 
فائدة وربح باالسعار التجارية. وبالتالي، فان اي تغير محتمل معقول في اسعار الفائدة والربح لن يكون له اي تاثير جوهري على البيانات المالية 
المجمعة للمجموعة. كما حدد مجلس االدارة مدى الشرائح الواجب اإللتزام بها لمخاطر معدالت اسعار الفائدة والربح وكذلك مدى انحرافات 

فجوات أسعار الفائدة والربح خالل فترات معينة.

يتم مراقبة المخصصات بإنتظام، كما أن استراتيجيات التحوط تستخدم لضمان االحتفاظ على المراكز ضمن تلك الحدود.

مخاطر اسعار األسهم ج. 
إن مخاطر اسعار األسهم هي مخاطر احتمال تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواء كان السبب في تلك المتغيرات 

عوامل محدده للورقة المالية بمفردها أو مصدرها أو بسبب عوامل تؤثر على جميع األوراق المالية المتاجر بها في السوق.

تتعرض المجموعة لمخاطر التقلبات السعرية إلستثماراتها، خاصة المتعلقة باستثماراتها في مساهمات الملكية المدرجة الموجوده بشكل 
أساسي في الكويت والواليات المتحدة االمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي. يتم تصنيف االستثمارات في األسهم “كأصول مالية بالقيمة 

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر”.

المالية تقوم المجموعة بتنويع محافظها االستثمارية. وتتم عملية  التقلبات السعرية الستثماراتها في األوراق  الناتجة عن  والدارة المخاطر 
التنويع تلك، بناء على حدود موضوعة من قبل المجموعة.ال يوجد هناك تغير خالل السنة في األساليب واإلفتراضات المستخدمة في اعداد 

تحليل الحساسية.

تم تحديد حساسية المخاطر السعرية بناء على مدى التعرض للمخاطر السعرية في تاريخ التقرير. اذا تغيرت اسعار األوراق المالية بالزيادة 
/ النقصان بنسبة 2% فإن التأثير على ربح السنة سيكون كما يلي:
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(

36. أهداف وسياسات ادارة المخاطر )تتمة(

36.1 مخاطر السوق )تتمة(
مخاطر اسعار األسهم )تتمة( ج. 

ربح السنة
31 ديسمبر

2019
ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

420±444±أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

ال يمكن تحديد حساسية تعرض المجموعة لمخاطر األسعار فيما يتعلق بإستثماراتها غير المسعرة بشكل موثوق فيه بسبب العديد من 
الشكوك وعدم توفر معلومات موثوقة لتحديد األسعار المستقبلية لهذه اإلستثمارات.

36.2 مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي تلك المخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من أطراف األدوات المالية الوفاء بالتزاماته تجاه الطرف اآلخر مسببا بذلك 
خسارة الطرف اآلخر. ان سياسة المجموعة تجاه تعرضها لمخاطر االئتمان تتطلب مراقبة تلك المخاطر بشكل دائم. كما تحاول المجموعة 
عدم تركيز تلك المخاطر على أفراد أو مجموعة عمالء في مناطق محددة أو من خالل تنويع تعامالتها في أنشطة مختلفة. كما يتم الحصول 

على ضمانات حيثما كان ذلك مناسبا.

ان مدى تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان محدود بالمبالغ المدرجة ضمن األصول المالية كما في تاريخ بيان المركز المالي المجمع والملخصة 
على النحو التالي:

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

4,9354,689ارصده لدى البنوك
1,3322,565ودائع الجل

4,6902,877ذمم مدينه واصول اخرى )ما عدا دفعات مقدماً ودفعات مقدمة سلفاً(
6,3385,518أصول مالية بالقيمه العادله من خالل االرباح او الخسائر

405304قروض للعمالء
418427استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

9,0996,998استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأه
27,21723,378

بإستثناء بعض الذمم المدينة وقروض للعمالء المذكوره في إيضاح 15 و16، لم تتجاوز أي من االصول الماليه الموضحة أعاله مدة استحقاقها 
أو تعرضت النخفاض في القيمة. تراقب المجموعة باستمرار عدم سداد حساب عمالئها واألطراف األخرى، المعرفين كأفراد أو كمجموعة، وتقوم 
بتضمين هذه المعلومات في ضوابط مخاطر اإلئتمان. تستخدم المجموعة تقييمات ائتمانية خارجية و/ أو تحصل على وتستخدم تقارير عن 
عمالئها واألطراف األخرى عندما تكون متوفرة بتكلفة معقولة. إن سياسة المجموعة هي التعامل فقط مع أطراف ذات كفاءة ائتمانية عالية. 
تعتبر إدارة المجموعة األصول المالية أعاله والتي لم تتجاوز مدة استحقاقها ولم تتعرض النخفاض في قيمتها في جميع تواريخ البيانات المالية 

تحت المراجعة ذات كفاءة ائتمانية عالية.

بالنسبة للمدينين، إن المجموعة غير معرضة ألي مخاطر ائتمانية هامة من أي طرف من األطراف. تم االفصاح عن مزيد من التفاصيل فيما يتعلق 
بالمخاطر االئتمانية للذمم المدينة والقروض للعمالء في االيضاحين 15 و16 على التوالي. إن استثمارات المجموعة التي تم قياسها بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل االخر والتكلفة المطفأة تتألف من ذمم مدينة مرهونة وصكوك غير مصنفة ولكنها تعتبر استثمارات ذات مخاطر ائتمانية 
منخفضة. تتمثل سياسة المجموعة في قياس مثل هذه األدوات على أساس مدة 12 شهراً. ومع ذلك، فإن مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
على هذه األرصدة ليس جوهريا بالنسبة للبيانات المالية المجمعة للمجموعة. إن مخاطر االئتمان الخاصة بالنقد واألرصدة لدى البنوك وودائع ألجل 
تعتبر غير هامة حيث أن األطراف المقابلة عبارة عن مؤسسات مالية ذات كفاءة ائتمانية عالية. وال يوجد تاريخ عدم السداد. بناًء علی تقييم اإلدارة، فإن 

األثر المتوقع للخسائر االئتمانية والناتج من هذه االصول المالية غير مهم للمجموعة حيث أن خطر عدم السداد لم يزداد بشكل كبير.

إن المعلومات عن التركيزات الهامة لمخاطر االئتمان األخرى مذكورة في اإليضاح رقم 36.3.
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36.3 مواقع تمركز األصول
تعمل المجموعة في مناطق جغرافية مختلفة. ان توزيع االصول الماليه حسب االقليم الجغرافي كان كما يلي:

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

12,45612,676الكويت
6,6412,694امريكا الشمالية

3,2802,013دول مجلس التعاون الخليجي
4,8075,891اوروبا
33104أخرى

27,21723,378

36.4 مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي تلك المخاطر التي تكمن في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. إن نهج المجموعة 
في إدارة هذه المخاطر هو دوام التأكد، قدر اإلمكان، من توافر سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند االستحقاق، سواء في ظل ظروف طبيعية أو 

قاسية، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة.

يأخذ مجلس اإلدارة على عاتقه المسؤولية الكاملة عن إدارة مخاطر السيولة حيث قام باعتماد إطار مناسب إلدارة مخاطر السيولة، إلدارة 
إدارة السيولة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة عن طريق اإلبقاء على  التمويل قصير ومتوسط وطويل األجل ومتطلبات  عمليات 
احتياطيات كافية، التسهيالت المصرفية وتسهيالت االقتراض االحتياطي عن طريق المراقبة والرصد المتواصل للتدفقات النقدية المتوقعة 

والفعلية ومضاهاة تواريخ استحقاق األصول والخصوم المالية.

يحلل الجدول التالي االلتزامات المالية للمجموعة على أساس الفترة المتبقية من تاريخ بيان المركز المالي إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي. إن 
المبالغ المتضمنة في هذا الجدول تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. تعادل األرصدة المستحقة خالل سنة واحدة أرصدتها 

المسجلة حيث أن تأثير الخصم ليس جوهرياً.

لغاية شهر
ألف د.ك

من 1 إلى 3 
أشهر

ألف د.ك

من 3 إلى 12 
شهراً

ألف د.ك

من سنة إلى 5 
سنوات

ألف د.ك
المجموع
ألف د.ك

المتوسط المرجح 
لمعدل الفائدة 

الفعلي
%

31 ديسمبر 2019
الخصوم المالية

3,9252,7603,5091,59111,785ذمم دائنة وخصوم أخرى
5.80% إلى 2.91%2,2156,9306,50931,26446,918قروض بنكية

5%31393827,50028,751-سندات مصدرة
6,14010,00310,95660,35587,454

31 ديسمبر 2018
الخصوم المالية

2,4533354,4474997,734ذمم دائنة وخصوم أخرى
4.5% إلى 6.2%6025,3721,18520,91328,072قروض بنكية

5.25%32798027,61528,922-سندات مصدرة
3,0556,0346,61249,02764,728
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(

36. أهداف وسياسات ادارة المخاطر )تتمة(

36.4 مخاطر السيولة )تتمة(
فترات االستحقاق لالصول والخصوم في 31 ديسمبر 2019:

أقل من سنة
الف د.ك

أكثر من سنة
الف د.ك

المجموع
الف د.ك

االصول:
4,937-4,937نقد وأرصدة لدى البنوك 

1,332-1,332ودائع ألجل
7,2282027,430ذمم مدينة وأصول أخرى

19386405قروض للعمالء
106,646-106,646أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر

7,819-7,819أصول محتفظ بها للبيع
2,7352,735-استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

9,0999,099-استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأه
3,5943,594-استثمار في شركه زميله وشركه محاصه

55,25655,256-عقارات استثمارية
600600-حق استخدام األصول

1,0841,084-معدات
127,98172,956200,937

الخصوم:
10,1945,11315,307ذمم دائنة وخصوم أخرى

14,41627,21641,632قروض بنكية
25,00025,000-سندات مصدره

24,61057,32981,939

فترات االستحقاق لالصول والخصوم في 31 ديسمبر 2018:

أقل من سنة
الف د.ك

أكثر من سنة
الف د.ك

المجموع
الف د.ك

االصول:
4,691-4,691نقد وأرصدة لدى البنوك 

2,565-2,565ودائع ألجل
3,2992043,503ذمم مدينة وأصول أخرى

17287304قروض للعمالء
92,674-92,674أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر

427427-استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
6,9986,998-استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأه

3,6513,651-استثمار في شركه زميله وشركه محاصه
56,83056,830-عقارات استثمارية

878878-معدات
103,24669,275172,521

الخصوم:
7,2343,67010,904ذمم دائنة وخصوم أخرى

6,10116,46422,565قروض بنكية
25,00025,000-سندات مصدره

13,33545,13458,469
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36.5 المنشآت المهيكلة )شركة ذات اغراض خاصة(
قامت المجموعة بانشاء بعض شركات ذات اغراض خاصة النشطة ادارة اصول المجموعة. تستخدم هذه الشركات ذات االغراض الخاصة 
لجمع االموال من عمالء المجموعة على اساس مذكرة تقديم المنتج مع االغراض النهائية لالستثمارات في فئات اصول محددة كما هو محدد 
التقديم للشركات ذات االغراض الخاصة. تدار هذه الشركات ذات االغراض الخاصة على اساس مبدأ االمانة من قبل فريق  في مستندات 
ادارة اصول المجموعة وحيث ان المجموعة ال تسيطر على هذه الشركات ذات االغراض الخاصة كما في تاريخ التقارير المالية وفقا لتعريف 
السيطرة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10، ال يتم تجميع هذه الشركات ذات االغراض الخاصة في البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

ان استثمارات المجموعة في الشركة ذات االغراض الخاصة تخضع لبنود وشروط مستندات التقديم للشركة ذات االغراض الخاصة المعنية 
كما تخضع لمخاطر اسعار السوق الناتجة عن عدم اليقين بالقيم المستقبلية الصول الشركة ذات االغراض الخاصة.

 
ان التعرض لالستثمارات في الشركات ذات االغراض الخاصة بالقيمة العادلة، عن طريق االستراتيجية المستخدمة، مفصح عنه في الجدول التالي. 

ان هذه االستثمارات مدرجة ضمن األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر في بيان المركز المالي المجمع.

نوع النشاطاستراتيجية التمويل

عدد الشركات
ذات االغراض 

الخاصة

القيمة العادلة 
الستثمار المجموعة 

في الشركات ذات 
االغراض الخاصة

ألف د.ك

النسبة المئوية 
لصافي االصول 

الخاصة 
بالمجموعة

استثمار في عقاراتحقوق الملكية

15
)31 ديسمبر

)10:2018

9,739
)31 ديسمبر

)5,557:2018

%27.40
)31 ديسمبر

)%18.08:2018

37. قياس القيمة العادلة وملخص فئات األصول والخصوم

37.1 فئات األصول والخصوم المالية
ان القيمة المدرجة لألصول والخصوم المالية للمجموعه الواردة في بيان المركز المالي المجمع يمكن ان تصنف على النحو التالي:

األصول المالية:

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك
أصول مالية بالتكلفة المطفأة:

4,9374,691نقد وارصدة لدى البنوك 
1,3322,565ودائع الجل

4,6512,877ذمم مدينه واصول اخرى )بأستثناء مدفوعات مقدمة ومدفوعات مقدمة سلفاً(
405304قروض للعمالء

9,0996,998استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأه
106,64692,674أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر

2,735427استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
عقود العملة األجنبية اآلجلة:

-39بالقيمة العادلة )متتضمنة فى ذمم مدينة وأصول أخرى(
129,844110,536مجموع االصول المالية

الخصوم المالية:
خصوم مالية بالتكلفة المطفأة

11,7857,734ذمم دائنة وخصوم أخرى
41,63222,565قروض بنكية

25,00025,000سندات مصدره
عقود العملة األجنبية اآلجلة:

64-بالقيمة العادلة ) متضمنة فى ذمم دائنة وخصوم أخرى(
78,41755,363مجموع الخصوم المالية

تعتبر االدارة المبالغ المدرجة لألصول والخصوم المالية والتي هي بالتكلفة المطفأة بأنها مقاربة لقيمها العادلة. 
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(

37. قياس القيمة العادلة وملخص فئات األصول والخصوم )تتمة(

37.2 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تتمثل القيمة العادلة في السعر الذي يتم استالمه لبيع اصل او دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس.

 
ان االصول والخصوم المالية المقاسة بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي المجمع يتم تصنيفها الى ثالثة مستويات من التسلسل الهرمي 

للقيمة العادلة. يتم تحديد المستويات الثالث بناء على قابلية المالحظة للمدخالت الهامة للقياس وذلك على النحو التالي:

تتمثل قياسات القيمة العادلة في القياسات المشتقة من االسعار المدرجة )غير المعدلة( في اسواق نشطة في ما يتعلق باصول مستوى 1:
او خصوم مماثلة؛

تتمثل قياسات القيمة العادلة في القياسات المشتقة من مدخالت بخالف االسعار المدرجة والقابلة للرصد في ما يتعلق باالصول مستوى 2:
او الخصوم اما بصورة مباشرة )كاالسعار( او بصورة غير مباشرة )المشتقة من االسعار(؛ و

تتمثل قياسات القيمة العادلة في القياسات المشتقة من اساليب تقييم تتضمن مدخالت خاصة باالصول او الخصوم التي ال مستوى 3:
تستند الى بيانات سوقية مرصودة )مدخالت غير قابلة للرصد(.

ان االصول والخصوم المالية المقاسة بالقيمة العادلة على اساس دوري في بيان المركز المالي المجمع يتم تصنيفها الى التسلسل الهرمي للقيمة 
العادلة على النحو التالي:

ألف دينار كويتي
المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 311 ديسمبر 2019

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر
22,177--22,177أوراق مالية مسعرة

64,296-64,296-صناديق مداره - دول مجلس التعاون الخليجي
13,83513,835--مساهمات في حقوق ملكية 
9006,338-5,438أوراق مالية ذات عائد ثابت

27,61564,29614,735106,646
مشتقات ماليه

39-39-عقود العملة األجنبية اآلجلة المحتفظ بها للمتاجرة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر:

418418--ادوات الدين
2,3172,317--مساهمات في حقوق ملكية 

27,61564,33517,470109,420

ألف دينار كويتي
المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 311 ديسمبر 2018

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر
20,994--20,994أوراق مالية مسعرة

55,803-55,803-صناديق مداره - دول مجلس التعاون الخليجي
10,35910,359--مساهمات في حقوق ملكية 
1,7545,518-3,764أوراق مالية ذات عائد ثابت

24,75855,80312,11392,674
مشتقات ماليه

(64)-(64)-عقود العملة األجنبية اآلجلة المحتفظ بها للمتاجرة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر:

427427--ادوات الدين
24,75855,73912,54093,037

لم تكن هناك أي عمليات تحويل هامة بين مستويات 1 و2 خالل فترة التقرير.

القياس بالقيمة العادلة
ان الطرق وتقنيات التقييم المستخدمة ألغراض قياس القيمة العادلة لم تتغير بالمقارنة مع فترة التقارير المالية السابقة.
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أسهم مسعرة أ. 
تمثل األسهم المسعرة جميع االسهم المدرجة والتي يتم تداولها في األسواق المالية. تم تحديد القيم العادلة بالرجوع الى آخر عروض اسعار 

بتاريخ التقارير المالية.

اسهم غير مسعرة ب. 
تتضمن البيانات المالية المجمعة ملكيات في اوراق مالية غير مدرجة يتم قياسها بالقيمة العادلة. كما يتم تقدير القيمة العادلة لها باستخدام 

أساليب تقييم أخرى تشمل بعض االفتراضات غير المدعومة من قبل اسعار او معدالت سوقية قابلة للمراقبة.

استثمارات في صناديق مدارة ج. 
تتكون اإلستثمارات في صناديق استثمارية مدارة من قبل الغير من وحدات غير مسعرة وقد تم تحديد القيمة العادلة لتلك الوحدات بناء على 

صافي قيمة األصول المعلنة من قبل مدراء الصناديق كما في تاريخ التقارير المالية.

يبين الجدول التالي المعلومات حول كيفية تحديد القيم العادلة لتلك األصول المالية )بصفة خاصة، أساليب التقييم والمدخالت المستخدمة(.

القيمة العادلة كما في

األصول المالية

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك
التسلسل الهرمي 

للقيمة العادلة

أساليب التقييم 
والمدخالت 

الرئيسية
مدخالت جوهرية 

غير قابلة للرصد

العالقة بين 
المدخالت غير 
القابلة للرصد 

والقيمة العادلة

أصول مالية بالقيمة العادلة من
   خالل األرباح أو الخسائر:

22,17720,9941أوراق مالية مسعرة
أسعار العرض 

ال يوجدال يوجدالمعلنة

64,29655,8032صناديق مداره
على اساس صافي 

صافي قيمة أالصولصافي قيمة أالصولقيمه االصول

5,4383,7641أوراق مالية ذات عائد ثابت
على اسعار العرض 

اليوجداليوجدالمعلنه 

9001,7543أوراق مالية ذات عائد ثابت
التدفقات النقدية 

المخصومة

التدفق النقدي 
الُمقدر ومعدل 

الخصم

كلما زاد التدفق 
النقدي المقدر وقل 

معدل الخصم، ينتج 
عنه زيادة في القيمة 

العادلة

13,83510,3593مساهمات في حقوق الملكية

على أساس صافي 
قيمة األصول 

المعدلة
الخصم لعدم
وجود تسويق

كلما قل معدل 
الخصم، ينتج عنه 

زيادة في القيمة 
العادلة

أستثمارات بالقيمة العادلة من
   خالل الدخل الشامل األخر:

4184273ادوات الدين
التدفقات النقدية 

المخصومة

التدفق النقدي 
الُمقدر ومعدل 

الخصم

كلما زاد التدفق 
النقدي المقدر وقل 

معدل الخصم، ينتج 
عنه زيادة في القيمة 

العادلة

-2,317مساهمات في حقوق الملكية

على أساس صافي 
قيمة األصول 

المعدلة
الخصم لعدم
وجود تسويق

كلما قل معدل 
الخصم، ينتج عنه 

زيادة في القيمة 
العادلة

مشتقات األدوات المالية
عقود العملة األجنبية اآلجلة

2(64)39   المحتفظ بها للمتاجرة
اسعار صرف 

ال يوجدال يوجدالعمالت االجنبيه
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(
37. قياس القيمة العادلة وملخص فئات األصول والخصوم )تتمة(

37.2 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة )تتمة(
ان التأثير على بيان االرباح او الخسائر المجمع وبيان االرباح او الخسائر 
وااليرادات الشامله االخرى المجمع سيكون غير جوهري اذا كان التغير 
في المخاطر ذات الصلة المستخدم لتقدير القيمة العادلة الستثمارات 

المستوى 3 بنسبة %5.

المستوى الثالث - قياسات القيمة العادلة 
ان قياس المجموعة لألصول والخصوم المالية المصنفة في المستوى 
(3) تستخدم تقنيات تقييم تستند الى مدخالت غير مبنية على البيانات 
السوقية المعلنة. كما يمكن تسوية االدوات المالية ضمن هذا المستوى 

من االرصدة االفتتاحية الى االرصدة الختامية على النحو التالي:

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

12,54020,351الرصيد االفتتاحي
(4,973)-اعادة التصنيف من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9

(2,551)5,929صافي الشراء/ االسترداد
(287)(999)صاقي التغير في القيمة العادلة

17,47012,540الرصيد الختامي

38. مخاطر التشغيل
إن مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة من العمليات الداخلية 
غير الكافية أو القاصرة أو الخطأ البشري أو تعطل األنظمة أو بسبب 
المجموعة منظومة من السياسات  الخارجية. توجد لدى  األحداث 
اإلدارة ويتم تطبيقها بشأن تحديد  أقرها مجلس  التي  واإلجراءات 
وتقييم ومراقبة مخاطر التشغيل. تعمل اإلدارة على التأكد من إتباع 
السياسات واإلجراءات ومراقبة مخاطر التشغيل كجزء من أنشطة 

إدارة المخاطر الشامل.

39. أهداف ادارة رأس المال
ان أهداف المجموعة الخاصة بادارة رأس المال هي التركيز على مبدأ 
االستمرارية للمجموعة وتحقيق العائد المناسب للمساهمين، وذلك 

من خالل استغالل أفضل لهيكلة رأس المال.

تقوم المجموعة بادارة هيكلة رأس المال وعمل التعديالت الآلزمة، على 
ضوء المتغيرات في الظروف االقتصادية والمتغيرات األخرى المتعلقة 
بالمخاطر المرتبطة بأصول المجموعة. وللمحافظة على هيكلة رأس 
المدفوعة عن  المبالغ  المال أوتعديلها، قد تقوم المجموعة بتعديل 
أرباح المساهمين وعوائد رأس المال على المساهمين أو اصدار أسهم 

جديدة أو بيع أصول لتخفيض المديونيات.

تقوم إدارة مخاطر المجموعة بمراجعة هيكلة رأس المال على أساس 
نصف سنوي. كجزء من هذه المراجعة تعتبر اإلدارة ان تكلفة رأس 

المال ومخاطرها مرتبطة بكل فئة من فئات رأس المال.

يتكون رأس مال المجموعة مما يلي:
31 ديسمبر

2019
ألف د.ك

31 ديسمبر
2018

ألف د.ك

66,63247,565قروض بنكية وسندات مصدرة
(7,235)(6,252)ناقص: النقد وشبه النقد

60,38040,330صافي المديونيات
118,998114,052مجموع حقوق الملكية

وتماشيا مع الجهات األخرى في نفس القطاع، تقوم المجموعة بمراقبة 
رأس المال عن طريق المتغيرات النسبية. 

تم احتساب معدل المتغيرات النسبية هذه عن طريق قسمة صافي 
المديونية للمجموعة على مجموع حقوق الملكية، كما يلي:

31 ديسمبر
2019

%

31 ديسمبر
2018

%

50.735.4نسبة صافي المديونية الى مجموع حقوق الملكية

40. أحداث الحقة
الحقا لتاريخ التقرير، قامت المجموعة ببيع أحد عقاراتها االستثمارية 
األجنبية التي صنفت كأصول محتفظ بها للبيع في 31 ديسمبر 2019 
)إيضاح 18( بمبلغ إجمالي قدره 10,300 ألف د.ك. من المتوقع ان 

البيع قروض المجموعة بمبلغ  يخفض المبلغ المستلم من عائدات 
7,128 ألف د.ك. سيتم االعتراف باألرباح المحققة من معاملة البيع 
خالل الربع األول من عام 2020 وليس من المتوقع أن تكون جوهرية 

في البيانات المالية المجمعة.
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