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ال�ضادة امل�ضاهمني،

�ضيبقى عام 2008 يف الذاكرة كالعام الذي �ضهد اأول اأزمة حقيقية لعوملة النظام املايل، متثلت يف تباطوؤ حاد �ضهدته 

بداأت يف  التي  العقاري  الئتمان  اأزمة  اأثر  ال�ضركات على  وتراجع ربحية عدد كبري من  العامل قاطبة  اقت�ضاديات 

الوليات املتحدة. ولقد جنم عن هذه الأزمة هزات ع�ضفت مبوؤ�ض�ضات مالية كربى وانعك�ضت ب�ضكل �ضلبي بالغ الأثر 

على ا�ضتعداد البنوك لالقرا�س ب�ضكل عام دون متييز، ف�ضهدت اقت�ضاديات العامل تراجعات غري م�ضبوقة يف ثقة 

امل�ضتثمرين وامل�ضتهلكني على حد �ضواء.

ولقد �ضجلت �ضركة املركز املايل الكويتي �س.م.ك “املركز” لعام 2008 خ�ضارة بلغت 18.77 مليون د.ك اأي بواقع 

41 فل�ضاً  لل�ضهم، وهي متثل ب�ضكل رئي�ضي خ�ضائر غري حمققة يف ا�ضتثمارات “املركز” يف اأ�ضواق املنطقة والأ�ضواق 

ب�ضكل �ضفاف  العاملية  املالية  الأزمة  لتعك�س تداعيات  اتخاذها  الإدارة  ارتاأى جمل�س  العاملية، وكذلك خم�ض�ضات 

ومتحفظ. 

اأما فيما يتعلق باملوقف املايل لل�ضركة فهو متني، وتتمثل اأوجه هذه املتانة املالية مليزانية “املركز” كما يف 31 دي�ضمرب 

2009 يف جودة الأ�ضول من ناحية، وتدين حجم القرتا�س بالن�ضبة حلقوق امل�ضاهمني من ناحية اأخرى. وقد بلغ 

حجم القرتا�س لأقل من �ضنة 23.59 مليون د.ك حتى نهاية العام وهو ما ي�ضكل %30.8 من حقوق امل�ضاهمني، 

اأما اإجمايل القرتا�س فبلغ 51.18 مليون د.ك اأي مال يتجاوز %66.8 من حقوق امل�ضاهمني، يبقى اإجمايل دخلنا 

من الر�ضوم عند م�ضتويات جيدة حيث بلغ 10.85 د.ك وهو ما يحقق هام�س ت�ضغيلي يفوق %50 ويعد مرتفعا بكل 

الأ�ضول  الكويت من حيث جودة  املايل يف  القطاع  �ضركات  ال�ضركة يف مقدمة  املايل  املوقف  وي�ضع هذا  املقايي�س، 

وكفاية الإيرادات الت�ضغيلية للوفاء بكافة التزاماتها امل�ضتقبلية.

�ضهدته  م�ضطرد  لنمو  نتيجة  واإمنا  فراغ،  من  تاأت  مل  لكنها  وطاأتها  يف  �ضديدة  احلالية  املالية  الأزمة  كانت  لقد 

اقت�ضاديات  من  عدد  بزوغ  النمو  هذا  مظاهر  اأهم  وكانت  املا�ضية،  عقود  الثالثة  مدى  على  العامل  اقت�ضاديات 

التمويل ومنتجاته  الذي �ضهده  املايل  ال�ضني، والبتكار  اقت�ضادية موؤثره عامليا ويف مقدمتها  النامي كقوى  العامل 

املختلفة، والثورة التقنية التي اأدت اإىل �ضرعة غري م�ضبوقة يف حتويل الأموال بني الأ�ضواق املختلفة، واأخريا حركة 

التحرير الوا�ضعة لرفع القيود مبظاهرها املختلفة، كالقيود على العمالت والقيود على بع�س القطاعات القت�ضادية 

كالت�ضالت، والقيود على ال�ضتثمار ومنها الطفرة الهائلة التي �ضهدتها �ضناديق التحوط.

ومل تكن منطقة اخلليج العربي مبعزل عن هذه الأزمة، فقد تراجعت اأ�ضعار النفط ب�ضكل حاد، كما �ضهدت الأ�ضواق 

حركة ت�ضحيحات قوية اأثرت �ضلبا على القطاعات القت�ضادية املختلفة عامة والقطاع املايل حتديدا، وطالت النمو 

والفوائ�س  القوية،  املالية  ايجابية بدعم من الحتياطيات  للمنطقة  التوقعات  تبقى  املنطقة. ولكن  القت�ضادي يف 

اأ�ضرع  من  يكون  اأن  الأو�ضط  ال�ضرق  املتوقع لقت�ضاد منطقة  ومن  التعاون،  لدول جمل�س  املالية  واملالءة  النفطية، 

اقت�ضاديات العامل منوا بعد اآ�ضيا النا�ضئة. 

لقد �ضلطت هذه الأزمة ال�ضوء على خماطر العوملة يف ظل غياب النظم والرقابة ملواجهة النمو ال�ضريع يف اقت�ضاديات 

ملنع  اجراءات موحدة  اتخاذ  �ضبيل  بذل اجلهود يف  اىل  الكربى  الدول  دفع  التمويلي، مما  البتكار  العامل وجموح 

التي حتفز جميع الالعبني على مراجعة  اإحدى مراحل تطوير القت�ضادات احلرة،  اإل  الأزمة  تكرارها. فما هذه 

عملياتهم وتطويرها �ضعيا اىل حتقيق التنمية امل�ضتدامة ورفع م�ضتوى الكفاءة مع تقلي�س املخاطر. 

الأخ�س  املايل على  وللقطاع  ب�ضكل عام  العامل  2008 قدم درو�ضا �ضعبة وكثرية لقت�ضاديات  اأن عام  املوؤكد  من 

وراء  الإندفاع  واأن   ، بغفلة  جتاوزه  وميكن  جدا  دقيق  وامل�ضاربة  املدرو�ضة  املخاطر  بني  الفا�ضل  اخلط  اأن  اأهمها: 

البتكار وان كان جذابا ليجب ان يتم دون ح�ضاب املخاطر اأو تذكر الأ�ضا�ضيات، واأن احلوكمة امل�ضتنرية تبقى �ضيدة 

�ضواء كانت �ضوابط  ال�ضركات،  ال�ضوابط على  بكافة  اللتزام  تاأمني  تقل�س مغبة النزلق من خالل  لأنها  القرار 

داخليه ومتليها قواعد املهنة، اأو ال�ضوابط التي تفر�ضها اجلهات الرقابية، اأما الدر�س الأخري فهو اأن النظام املايل 

ل يجب اأن يف�ضل عن القت�ضاد احلقيقي للدول واإمنا يجب اأن يكون مراآة له.

تقرير جمل�س الإدارة 
للعام 2008    

اأزمة حقيقية لعوملة النظام املايل، متثلت  اأول 
يف تباطوؤ حاد �صهدته اقت�صاديات العامل قاطبة 

واإحجام وا�صح من البنوك عن الإقرا�س. 

وهي  لل�صهم،  فل�صا ً   41 بواقع  خ�صارة 
حمققة  غري  خ�صائر  رئي�صي  ب�صكل  متثل 
املنطقة  اأ�صواق  يف  “املركز”  ا�صتثمارات  يف 
والأ�صواق العاملية، وخم�ص�صات متحفظة لكن 
اأوجه  وتتمثل  متني،  لل�صركة  املايل  املوقف 
وتدين  الأ�صول،  جودة  يف  املالية  املتانة  هذه 
امل�صاهمني،  حلقوق  بالن�صبة  القرتا�س  حجم 
والإيرادات الت�صغيلية للوفاء بكافة اللتزامات 

امل�صتقبلية.

دول جمل�س التعاون جزء من املنظومة العاملية 
حداثة  بحكم  احلال  بطبيعة  تراجعت   وقد 
اأ�صواقها، لكن النظره لها  ايجابية بدعم من 

احتياطياتها املالية ، والفوائ�س النفطية.

املخاطر  الفا�صل بني  رفيعة هي اخلط  �صعرة 
هي  امل�صتنرية  واحلوكمة  وامل�صاربة،  املدرو�صة 

�صيدة القرار.
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ولقد متثل حتدينا الأكرب يف “املركز” يف ال�ضتمرار بالنهج الذي التزمت به ال�ضركة على مدى 35 عاما منذ تاأ�ضي�ضها 

واملتمثل بدرا�ضة الفر�س ال�ضتثمارية ب�ضكل متحفظ والتحكم يف املخاطر امل�ضاحبة لال�ضتثمارات، وهي اأمور وان 

كانت ل ت�ضمن لأي م�ضتثمر عدم التاأثر الكامل بانعكا�ضات املناخ ال�ضتثماري ال�ضائد، ال انها تبقى دعامة ل غنى 

عنها لدميومة ال�ضركات وا�ضتمرارها يف حتقيق تطلعات م�ضاهميها وعمالئها على املدى الطويل.

واإننا جنزم باأن متا�ضك �ضركتكم وا�ضتقرارها خالل الزمة احلالية مل يتحقق من قبيل امل�ضادفة، واإمنا كان نتيجة 

اتباع �ضيا�ضات ا�ضتثمارية واعية ومتحفظة، وحتقيق م�ضتوى عاٍل من احلوكمة يف اإدارة عمليات ال�ضركة، واللتزام 

بال�ضفافية يف الإف�ضاح.

اأداء اأن�صطة ال�صركة يف عام 2008
اإدارة ال�صول

ال�صتثمارات املحلية واخلليجية
اأدت الأزمة املالية اىل انخفا�ضات حادة �ضهدتها موؤ�ضرات اأ�ضواق املنطقة، وتراجعات يف عوائد �ضناديق “املركز” 

ال�ضتثمارية املحلية واخلليجية التي اغلقت العام على انخفا�س حاد يف قيمها مما ادى اىل اداء �ضلبي قلما �ضهدته 

نهاية دي�ضمرب  اداء معظم �ضناديقنا كان متفوقا على موؤ�ضراتها كما يف  ان  اإل  تاأ�ضي�ضها،  “املركز” منذ  �ضناديق 

.2008

و“فر�ضة  ميداف”  والتطوير-  لال�ضتثمار  “املركز  و  املمتاز”   - املمتازة  للعوائد  “املركز  �ضناديق  قيم  وانخف�ضت 

املايل”يف عام 2008 بن�ضب %37.8 و%42.2 و%45.1 على التوايل، مقارنة مبوؤ�ضر ال�ضوق )KIC( والذي اغلق 

تداولت العام على انخفا�س بن�ضبة %43.4. كما انخف�س “�ضندوق املركز ال�ضالمي” بن�ضبة %44.8، مقارنة 

بانخفا�س بلغ %51.6 �ضجله موؤ�ضر املدار ال�ضالمي.

اأما بالن�ضبة “ل�ضندوق املركز اخلليجي”، امل�ضتثمر ب�ضكل رئي�ضي يف اأ�ضواق ال�ضهم اخلليجية، فقد تفوق على موؤ�ضر 

اأم اأ�س �ضي اآي اخلليجي )MSCI – GCC( بن�ضبة %15.8 حيث اغلق العام على انخفا�س بلغ 40%.

وجاري حاليا العمل على اطالق �ضندوق ا�ضهم ا�ضالمي ي�ضتثمر يف ال�ضهم املدرجة يف اأ�ضواق منطقة ال�ضرق الو�ضط 

و�ضمال افريقيا، والتي يتم تداولها بتقييمات جذابة.

ال�صتثمارات العاملية وال�صت�صارات ال�صتثمارية 
اأطل�س  “فئة  قيم  انخف�ضت  حيث  موؤ�ضراتها،  عن  طفيف  ب�ضكل  متدنيا  العاملية  ال�ضتثمارية  منتجاتنا  اأداء  جاء 

تي  اإي  اأطل�س  و“برنامج   ،26.52% بن�ضبة  التحوط”  ل�ضناديق  اأطل�س  و“�ضندوق   ،43.28% املتنوعة”بن�ضبة 

اأف”بن�ضبة %39.07، و “برنامج املركز لال�ضدارات الولية وماقبل الولية” بن�ضبة 12.78%.

كما اأطلق املركز يف �ضهر يوليو 2008 “فئة اأطل�س لال�ضواق النا�ضئة”، والذي �ضجل انخفا�ضا بلغ %34.80 كما يف 

نهاية 2008.

ال�صتثمارات يف �صركات امللكية اخلا�صة
بلغ   2008 لعام  عوائدها  يف  �ضلبية  نتائج  اخلا�ضة”  امللكيات  �ضناديق  يف  لال�ضتثمار  املركز  “حمفظة  �ضجلت 

%8.5. وتتوزع ا�ضتثمارات املحفظة على اكرث من 60 من اف�ضل �ضناديق هذا القطاع، مع احلر�س على التنوع من 

2008 على مراقبة  التاأ�ضي�س والتوزيع اجلغرايف وال�ضرتاتيجيات. وقد ان�ضبت جهودنا خالل عام  حيث �ضنوات 

املتعرثة  ال�ضتثمار  واأدوات  الثانوية  ال�ضتثمارات  �ضناديق  يف  حمدود  ب�ضكل  ال�ضتثمار  مع  احلالية،  ا�ضتثماراتنا 

وال�ضركات املتو�ضطة احلجم، والتي قد تتاأثر ايجابا بالو�ضع احلايل لال�ضواق.

ال�صتثمارية  الفر�س  درا�صة  نهجنا  يبقى 
ب�صكل متحفظ والتحكم يف املخاطر امل�صاحبة 

لال�صتثمارات.

اأ�صواق  موؤ�صرات  �صهدتها  حادة  تراجعات 
اإل  ال�صناديق،  اأداء  على  انعك�س  مما  املنطقة 
على  متفوقا  كان  �صناديقنا  معظم  اأداء  اأن 

موؤ�صراتها.

بالو�صع  اإيجابا  تتاأثر  قد  ا�صتثمارية  اأدوات 
احلايل.
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تقرير جمل�س الإدارة 
للعام 2008   

 تابع اإدارة ال�صول

 
اخلزينة

املحلية  البنوك  مع  وعمالت  متويل  من  اخلزينة  اأن�ضطة  وتعزيز  اإدارة  يف  “باملركز”  اخلزينة  اأن�ضطة  اأهم  تتمثل 

والعاملية، وادارة �ضناديق الدخل الثابت. 

وقد ركزت ادارة اخلزينة على ترجمة �ضيا�ضة “املركز”  املتحفظة فيما يتعلق باإدارته لل�ضيولة واحلذر من الوقوع 

“املركز” من املوؤ�ض�ضات التي حتظى  اأية التزامات ق�ضرية الأمد، وبف�ضل هذه ال�ضيا�ضة يعد  حتت طائلة مواجهة 

بثقة امل�ضارف يف دولة الكويت واملنطقة، وحتى يف هذه الظروف فاإن “املركز” كان من املوؤ�ض�ضات القليلة التي تتمتع 

بت�ضهيالت ائتمانية مل ت�ضتخدم بعد.

اأدوات ال�ضتثمار اجلماعي  اأقل  اأن هذه ال�ضناديق تكون عادة من  الثابت، ورغم  اأما على �ضعيد �ضناديق الدخل 

من حيث املخاطر، اإل اأن الأزمة احلالية قد ع�ضفت بهذه الفئة من ال�ضناديق، فمن ناحية تراجعت قيم كثري من 

ال�ضندات وال�ضكوك التي اأ�ضدرت يف ال�ضنوات الخرية ب�ضكل حاد ل يعك�س املخاطر املتدنية والأ�ض�س املتينة التي 

تتمتع بها كثري من هذه ال�ضركات التي اأ�ضدرت هذه الأدوات، ول املخاطر ال�ضيادية املتدنية لدول املنطقة التي تتمتع 

باأو�ضاع مالية متينة. ومن ناحية اأخرى، فان بع�س ال�ضركات التي تدير �ضناديق النقد التي ت�ضتثمر بها �ضناديق 

“املركز”، اأو اأ�ضدرت اأدوات دخل ثابت ا�ضتثمرت بها �ضناديق “املركز” قد امتنعت عن ال�ضداد يف حالة اأدوات الدين 

الثابت، اأو امتنعت عن فتح باب ال�ضرتدادات يف حال �ضناديق النقد.

وقد �ضهدت �ضناديق النقد املدارة من قبل “املركز” وهما “�ضندوق املركز لالإدخار” و “�ضندوق املركز الإ�ضالمي 

للنقد” بع�س التاأثر من جراء ال�ضعوبات التي واجهتها �ضناديق النقد املدارة  يف دولة الكويت، مما حرى باملركز 

انطالقا من تطبيق مبداأ امل�ضاواة وال�ضفافية فيما يتعلق بحقوق امل�ضتثمرين بغ�س النظر عن حجم ا�ضتثماراتهم اىل 

طلب موافقة اجلهات الرقابية على الوقف املوؤقت لعملية ال�ضرتداد يف الفرتة املا�ضية، وقد مت اتخاذ هذا القرار 

الوقت ذاته خطوات  اتخذنا يف  اننا  اإل  امل�ضتثمرين.  ال�ضعب من منطلق حر�ضنا على احلفاظ على حقوق جميع 

حثيثة لتاأمني فتح باب ال�ضرتداد اجلزئي حلملة الوحدات، وقد قمنا باتخاذ عدد من الجراءات القانونية والفنية 

حلفظ حقوق حملة الوحدات، كما و�ضعنا ن�ضب اعيننا فتح باب ال�ضرتداد اجلزئي كلما توفرت ال�ضيولة اإما عن 

باب  وفتح  ال�ضندوق  ا�ضول  قيمة  ويبقى احلفاظ على  بيعها.  او عن طريق  ال�ضندوق  ا�ضتحقاق موجودات  طريق 

ا�ضرتداد املبالغ امل�ضتثمرة حلملة الوحدات ابتداء من الربع الأول لعام 2009 على قائمة اولوياتنا.

اخلدمات املالية والتمويلية
متويل ال�صركات

اإل ان  قام الفريق ال�ضت�ضاري بعدد من عمليات التمويل واعادة الهيكلة مركزا على ال�ضركات املتو�ضطة احلجم. 

ان�ضطتنا يف هذا املجال �ضهدت انكما�ضا ملحوظا نتيجة لت�ضدد الت�ضهيالت الئتمانية ابتداءا من الربع الثاين من 

عام 2008.

فقد القت الزمة الئتمانية بظاللها على ال�ضواق يف بدايات العام، مما ادى بال�ضركات اىل الن�ضراف عن البحث 

عن ادوات للدين والتوجه اىل عمليات زيادات راأ�س املال، ولحقا اىل بيع ا�ضولها مدفوعة ب�ضح ال�ضيولة.

وعلى  التداول  على  جهودنا  برتكيز  الرابع  الربع  خالل  قمنا  حيث  وامل�ضتجدات،  الظروف  تلك  مع  جتاوبنا  وقد 

الدخل  اأدوات  املتعرثة يف  الفر�س  “لربنامج ال�ضتثمارات يف  القواعد ال�ضا�ضية  ا�ضتثمارتنا اخلا�ضة، وقد و�ضعنا 

الثانوية  ال�ضدارات  يف  انتقائي  ب�ضكل  بال�ضتثمار   2009 عام  يف  الربنامج  هذا  �ضيبداأ  حيث  وال�ضهم”،  الثابت 

املعرو�ضة بقيم منخف�ضة من قبل امل�ضتثمرين القليميني املتعرثين.

مواجهة  طائلة  حتت  الوقوع  من  احلذر 
من  وبالرغم  الأمد.  ق�صرية  التزامات  اأية 
اأحد  “املركز”  ليزال  احلالية،  الظروف 
بت�صهيالت  تتمتع  التي  القالئل  املوؤ�ص�صات 

ائتمانية مل ت�صتخدم.

ال�صدارات  يف  انتقائي  ب�صكل  ال�صتثمار 
قبل  من  منخف�صة  بقيم  املعرو�صة  الثانوية 

امل�صتثمرين القليميني املتعرثين.
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امل�صتقات املالية
الفريق  قام  ذلك،  اىل  ا�ضافة  املال.  راأ�س  حماية  مع  ال�ضندات  ا�ضدار  عملية  يف  املالية  امل�ضتقات  فريق  ين�ضط 

با�ضتكمال عمليات هيكلة خيار البيع لال�ضهم، وعقود ال�ضراء بالعربون البديل ال�ضرعي للخيارات “الوب�ضن”، اإل ان 

تاأجيل طرح هذه الدوات يف �ضوق الكويت لالوراق املالية كان ب�ضبب الزمة املالية.

ويبقى “املركز” �ضانع ال�ضوق الوحيد يف �ضوق اخليارات على م�ضتوى ال�ضرق الو�ضط منذ عام 2005. وقد ارتفع 

عدد ال�ضهم املدرجة يف �ضوق اخليارات حتت مظلة �ضوق الكويت لالوراق املالية من 55 يف عام 2007 اىل 60 يف 

عام 2008. كما بلغ اجمايل عدد العقود املتداولة هذا العام 14,000 بقيمة اجمالية بلغت 335 مليون دينار كويتي 

مقارنة بـ 21,000 عقدا بقيمة اجمالية بلغت 550 مليون دينار كويتي يف عام 2007.

ال�صتثمار العقاري يف منطقة ال�صرق الو�صط و�صمال افريقيا
بالرغم من �ضعف اداء ال�ضواق العقارية يف املنطقة، اإل ان �ضناديق “املركز” العقارية، والتي ت�ضتثمر يف املنطقة، 

وا�ضتثمارات “املركز” العقارية اخلا�ضة �ضجلت عوائد ايجابية. فقد �ضجل “�ضندوق املركز العقاري” عوائد بلغت 

الت�ضغيلية.  النقدية  التدفقات  قوة  عن  الناجتة  ال�ضهرية  توزيعاته  ال�ضندوق  وا�ضل  كما   ،2008 لعام   10.4%

وانطالقا من هذا النجاح، فقد با�ضر الق�ضم يف نهاية عام 2008 تطوير �ضندوق عقار خليجي على نف�س النمط.

يف  م�ضاريع  تطوير  يف  العقارية”  للفر�س  املركز  “�ضندوق  ا�ضتثمر  العقارات،  تطوير  يف  ا�ضتثماراتنا  �ضعيد  وعلى 

ان  العمل يف ثالث م�ضاريع هامة كما  والردن. وقد متت مبا�ضرة  و�ضوريا  ولبنان  ال�ضعودية وقطر  العربية  اململكة 

عمليات التطوير والبيع م�ضتمرة ح�ضب املخطط لها.

كما اأطلقنا منتج ا�ضتثمار عقاري متخ�ض�س يهدف اىل ال�ضتحواذ على ارا�ضي يف اململكة العربية ال�ضعودية وقطر 

اثر  تخفيف  ال�ضتحواذ يف  وتوقيت  عليها  ا�ضتحوذنا  التي  الرا�ضي  نوعية  �ضاهمت  وقد  وبيعها.  تطويرها  ثم  ومن 

النخفا�ضات التي �ضهدتها قيم العقارات يف املنطقة موؤخرا. 

ونخطط حاليا لال�ضتحواذ على عقارات جيدة تباع باأ�ضعار زهيدة من قبل م�ضتثمرين متعرثين، مما �ضيحقق هام�س 

ربح مرتفع يف ال�ضنوات القادمة.

ال�صتثمار العقاري العاملي
�ضهد الربع الول من عام 2008 طرح وتغطية “�ضندوق املركز للعقار المريكي – 4 – تطوير الوحدات ال�ضكنية 

العقار  لقطاع  واملوؤكد  املرتقب  الزدهار  من  النتفاع  على  ال�ضتثمارية  ا�ضرتاتيجيته  يبنى  والذي  التاأجريية”، 

املخ�ض�س ل�ضكنى العائالت املتعددة نتيجة لأزمة �ضوق الرهن العقاري الثانوي. اإل ان ال�ضا�ضيات التي تدعم قطاع 

ال�ضتثمار العقاري التجاري بداأت ت�ضهد تدهورا ملحوظا منذ الربع الثاين من العام، لذا فاإن فريق “املركز” يعمل 

“املركز” يف الوليات املتحدة  ماجنمنت كومباين انكوربوريتد، وهي الذراع العقاري  جاهدا من خالل مار-غلف 

المريكية، على اخذ كافة الحتياطات لدارة حمفظتنا العقارية يف هذا املجال خالل الزمة. 

وعلى الرغم من التدهور احلا�ضل يف او�ضاع ا�ضواق املال، ال ان “املركز” ليزال يرى فر�ضا مغرية يف الدين املتعرث 

للعقارات التجارية وال�ضكنية المريكية ويعمل حاليا على تطوير عدة منتجات يف هذا ال�ضياق.

النفط والغاز
2008 مما قل�س خ�ضائر  للطاقة” بحذر خالل عام  املركز  “�ضندوق  ا�ضتثمارات  باإدارة  والغاز  النفط  ق�ضم  قام 

ال�ضندوق اىل %17 ، وقد متثل ذلك بال�ضت�ضعار املبكر للمتغريات املحتملة يف حالة ال�ضواق م�ضحوبا بالتوقيت 

املنا�ضب لتقلي�س انك�ضاف ال�ضندوق على ال�ضواق العاملية والقليمية.

وقد ا�ضتثمر ال�ضندوق يف عام 2008 �ضركة كو�ضان كر�ضبالنت )Kosan Crisplant(، وهي �ضركة عاملية رائدة يف 

جمال توفري النظمة واحللول لتعبئة عبوات الغاز البرتويل ال�ضائل. كما ا�ضتثمر يف �ضركة عاملية للحفريات مقرها 

الوليات املتحدة المريكية، ا�ضافة اىل عدد من الكتتابات الولية وماقبل الولية يف املنطقة. وقد تخارج ال�ضندوق 

من ا�ضتثماراته يف جمال الكتتابات الولية وماقبل الولية يف يونيو 2008. 

ا�صدار ال�صندات مع حماية راأ�س املال. ا�صافة 
هيكلة  عمليات  با�صتكمال  الفريق  قيام  الى 
بالعربون  ال�صراء  البيع لال�صهم، وعقود  خيار 
البديل ال�صرعي للخيارات “الوب�صن” ويبقى 
�صوق  يف  الوحيد  ال�صوق  �صانع  “املركز” 
منذ  الو�صط  ال�صرق  م�صتوى  على  اخليارات 

عام 2005.

العربية  اململكة  يف  م�صاريع  تطوير  �صفقات 
والردن،  و�صوريا  ولبنان  وقطر  ال�صعودية 
ح�صب  �صارية  والبيع  التطوير  وعمليات 
عقارات  على  لال�صتحواذ  والتمهيد  املخطط، 
جيدة تباع باأ�صعار زهيدة من قبل م�صتثمرين 
متعرثين بهدف حتقيق هام�س ربح مرتفع يف 

ال�صنوات القادمة.

تدهور يف مقومات ال�صتثمار العقاري التجاري 
املتعرث  الدين  يف  مغرية  فر�س  ظهور  مع 

للعقارات التجارية وال�صكنية المريكية.

قبل  من  للطاقة”  املركز  “�صندوق  تاأهيل 
ال�صركة الوطنية لالأوف�صت.
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ومن اجلدير بالذكر ان  “�ضندوق املركز للطاقة” موؤهل من قبل ال�ضركة الوطنية لالأوف�ضت مب�ضاعف يبلغ 3.5، 

لو�ضع اآلية ت�ضاعد املوؤ�ض�ضات على مقابلة التزاماتها من خالل ال�ضندوق. وقد جنح ال�ضندوق يف عام 2008 يف 

هيكلة برنامج ا�ضتثماري فعال مل�ضاعدة موؤ�ض�ضة �ضمن هذا الربنامج على الوفاء بالتزامها.

ويخطط الق�ضم لتطبيق ا�ضرتاتيجية اقتنا�س الفر�س اجلذابة خالل عام 2009. مع الرتكيز ب�ضكل خا�س على الفر�س 

ال�ضتثمارية يف جمال الطاقة والذي ي�ضمل: ال�ضراكات العاملية مع موؤ�ض�ضات ذات م�ضتوى متقدم على ال�ضعيد التقني 

واملعرفة، وال�ضتحواذ على ا�ضهم يف �ضركات عامة وخا�ضة وذات ا�ضا�ضيات قوية من خالل م�ضتثمرين متعرثين. 

وال�ضتحواذ على ديون باأ�ضعار منخف�ضة عن القيمة العادلة من �ضركات يف جمال الطاقة. 

اإدارات اخلدمات امل�صاندة
البحوث

اأهمية البحوث يف بناء قرارات ا�ضتثمارية �ضائبة وتقدمي ال�ضت�ضارات لعمالئه. وقد امتد  “املركز”  تكر�س ثقافة 

ن�ضاط ق�ضم البحوث يف عام 2008 لي�ضمل العديد من املبادرات اجلديدة ومنها ا�ضدار بحوث حتليلية عن كربى 

ال�ضركات املدرجة، وبحوث يف جمال البنية التحتية، وبحوث متخ�ض�ضة يف قطاعات حمددة.

 وتن�ضب جهود فريق العمل يف ق�ضم البحوث على ا�ضدار بحوث ا�ضرتاتيجية وقد اأثمرت هذه اجلهود عن اإحدى ع�ضر 

2008 يف جمالت توزيع ال�ضول والتوقعات ال�ضتثمارية والن�ضاط امل�ضريف وان�ضطة  بحثا متخ�ض�ضا خالل عام 

الدمج وال�ضتحواذ و�ضناديق الرثوات ال�ضيادية وغريها من املوا�ضيع ال�ضتثمارية. وقد متكن “املركز” بف�ضل توجهه 

نحو البحوث العقارية من تبوء موقع ال�ضدارة يف هذا املجال الغري مطروق، وذلك من خالل فريقا متمر�ضا يجيد 

توظيف الدوات البحثية يف تطوير قاعدة معلوماتية عن املنطقة. كما يوا�ضل ق�ضم البحوث تعزيز قدراته البحثية 

عن طريق امل�ضاركة يف املوؤمترات واحللقات النقا�ضية وور�س العمل وو�ضائل العالم املرئي واملقروء.

 ويتمتع ق�ضم البحوث يف “املركز” بعالقات قوية ون�ضطة مع عدد من املوؤ�ض�ضات املرموقة يف هذا املجال ومنها املعهد 

العاملي للتمويل )IIF(، ويورومني، ومعهد املحللني املاليني املعتمدين )CFA(. ومن اجلدير بالذكر ان بحوث “املركز” 

تلقى اقبال متزايدا من و�ضائل العالم املختلفة ويتجلى ذلك يف ن�ضرها يف العديد من العالم املطبوع والعالم 

اللكرتوين.

احلوكمة واإدارة املخاطر 
يطبق “املركز” جمموعة من املمار�ضات ملراقبة وتقييم كفاءة احلوكمة الداخلية، حيث يقوم فريق اإدارة املخاطر 

ن�ضاطها  وت�ضابك  يعك�س منو  تواجهها، مما  اأو قد  ال�ضركة  تواجهها  التي  وال�ضتثمارية  الت�ضغيلية  بتحديد املخاطر 

الت�ضغيلي. كما يحر�س الفريق على تطبيق اأحدث اأنظمة احلوكمة مبا يتوافق مع خمتلف القوانني واللوائح املطبقة 

يف الأ�ضواق والقطاعات التي يعمل “املركز” حتت مظلتها. ويتوىل الفريق القانوين م�ضوؤولية �ضمان توافق عمليات 

ال�ضركة مع الأنظمة املعتمدة عامليا. اأما بالن�ضبة للتدقيق الداخلي، وقد مت ا�ضناده اإىل مكتب اإيرن�ضت اأند يونغ، فيتم 

من خالله مراقبة جميع الأنظمة من خالل مراجعة و�ضائل ومالحظات وظائف نظم املراقبة امل�ضتقلة الأخرى، اأو 

عن طريق التدقيق املبا�ضر يف الأنظمة املطبقة من قبل الدارة. ويعمل رئي�س ق�ضم اإدارة املخاطر واحلوكمة حتت 

مظلة جلنة التدقيق وهو خمول بالتعامل ب�ضكل مبا�ضر مع رئي�س جلنة التدقيق. وجتدر ال�ضارة اإىل اأن حتديد وتقييم 

واإدارة اأبرز املخاطر املحيطة بال�ضركة هي عملية متوا�ضلة حتت ا�ضراف جمل�س الإدارة الذي يقوم مبراجعتها ب�ضكل 

دوري.

وقد وا�ضل فريق اإدارة املخاطر خالل عام 2008 دوره يف العمل على التوافق مع معايري واأنظمة وت�ضريعات بنك 

الكويت املركزي، و�ضوق الكويت لالأوراق املالية، وهيئة تنظيم مركز قطر املايل. ومن املعروف اأن قوانني هيئة تنظيم 

مركز قطر املايل مت تطويرها بناءا على اأف�ضل املمار�ضات املتبعة من قبل هيئة اخلدمات املالية يف بريطانيا وهيئة 

الأوراق املالية – الوليات املتحدة الأمريكية.

تقرير جمل�س الإدارة 
للعام 2008  

 تابع/اخلدمات املالية والتمويلية

يتمتع ق�صم البحوث يف “املركز” بعالقات قوية 
ون�صطة مع عدد من املوؤ�ص�صات املرموقة يف هذا 
 ،)IIF( للتمويل  العاملي  املعهد  ومنها  املجال 
ويورومني، ومعهد املحللني املاليني املعتمدين 

.)CFA(

العمل  يف  دوره  املخاطر  اإدارة  فريق  وا�صل 
وت�صريعات  واأنظمة  معايري  مع  التوافق  على 
لالأوراق  الكويت  و�صوق  املركزي،  الكويت  بنك 

املالية، وهيئة تنظيم مركز قطر املايل.
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النظرة امل�صتقبلية للعام 2009 
يف ظل حالة عدم اليقني التي متر بها الأ�ضواق املالية اقليميا وعامليا والتي من املتوقع اأن ت�ضتمر خالل العام 2009، 

تقوم اإ�ضرتاتيجيتنا على املحافظة على اعلى م�ضتوى من احليطة  لنتمكن من تخطي هذه املرحلة الع�ضيبة، وموا�ضلة 

تطوير ان�ضطتنا. وا�ضتعدادا لذلك، متكنا منذ الربع الأخري من عام 2008 من حت�ضني م�ضتوى ال�ضيولة لدينا، وو�ضع 

ت�ضورا لتعزيز مقومات ال�ضركة الت�ضغيلية، وذلك من خالل رفع كفاءة الأداء وانتقاء الفر�س وتقلي�س امل�ضاريف، 

من اأجل حتقيق نتائج ايجابية للعام احلايل، فقد حتم املناخ احلايل تقنني الإدارة ب�ضكل عام، ودمج بع�س الأق�ضام 

امل�ضاندة لكن دون امل�ضا�س بالعمق الإداري لل�ضركة وتنوع اأن�ضطتها، لأننا نرى اأن امل�ضهد التناف�ضي احلايل قد يكون 

مواتيا “للمركز”. 

اننا نرى اأن املرحلة القادمة �ضتحمل معها فر�ضا ا�ضتثمارية غري اعتيادية. فعلى �ضعيد اإدارة ال�صول، تغلب على 

الأ�ضعار احلالية لالأ�ضول حالة من الرتاجع الوا�ضح، حيث فقدت جزءا لي�س ي�ضريا من قيمها اىل حد جعل العديد 

من ال�ضهم واأدوات الدين يتم تداولها بخ�ضم كبري على قيمة الت�ضييل. 

اأن قيم الأ�ضول �ضوف تتعايف مع  اإن اأزمة ال�ضيولة التي ت�ضببت يف هذا الو�ضع يف طور النفراج  تدريجيا، و نرى 

ال�ضركات  وا�ضهم  املدرجة،  ال�ضهم  يف  انتقائي  ب�ضكل  ت�ضتثمر  التي  ال�ضناديق  من  عدد  لطرح  ونخطط  الوقت. 

حت�ضن  من  لال�ضتفادة  بالفر�ضة  امل�ضتثمرين  املنتجات  هذه  �ضتزود  املتعرثة.  والعقارات  املتعرث،  والدين  اخلا�ضة، 

الو�ضع القت�ضادي القادم ، كما انها �ضتدعم توجهاتنا نحو رفع ح�ضتنا ال�ضوقية من حيث ال�ضول املدارة من قبل 

“املركز” وبالتايل زيادة دخلنا من الر�ضوم الذي كان عامال رئي�ضيا لنا خالل عام 2008 يف تخفيف وطاأة تراجع 

الأ�ضواق على نتائج “املركز”.

وال�ضتحواذ يف عدد كبري  الدمج  ان�ضطة  زيادة ملحوظة يف  فنتوقع  والتمويلية،  املالية  اخلدمات  اأما على �ضعيد 

من  القطاعات القت�ضاديه حمليًا و اإقليميًا. ونتوقع اأن تقوم ال�ضركات بخف�س م�ضتوى ديونها واعادة هيكلتها، او 

“املركز”  اأن  واننا نرى  الرئي�ضي.  ن�ضاطها  الدين مع الرتكيز على  الثانوية خلف�س م�ضتوى  ان�ضطتها  التخل�س من 

والتمويلية، حيث منتلك فريقا  املالية  ان�ضطته يف جمال اخلدمات  لتنمية  الفر�س  الآن لال�ضتفادة من هذه  موؤهل 

ا�ضت�ضاريا بتخ�ض�ضات يف خمتلف القطاعات مع خربة متمر�ضة يف جمالت العقار والنفط والغاز والقطاع املايل.

وختاما فاإننا ننتهز هذه الفر�ضة لنعرب لكم ال�ضادة امل�ضاهمني والعمالء الكرام عن تقديرنا لدعمكم املتوا�ضل، 

كما ن�ضكر العاملني على تفانيهم وجهودهم لتحقيق طموحات ال�ضركة. و�ضكرنا مو�ضول اإىل كافة اجلهات الرقابية 

والت�ضريعية لدعمهم املتوا�ضل واهتمامهم الوا�ضح الذي يولونه لق�ضايا ال�ضتثمار يف املرحلة الراهنة، متمنني اأن 

تكلل جهودهم الدءوبة لدعم القت�ضاد الوطني بالنجاح. 

جمـل�س الإدارة 

12 ابريل 2009 

يكون  قد  احلايل  التناف�صي  امل�صهد  اأن  نرى 
مواتيا “للمركز”، لذا فنحن نلتزم باملحافظة 
وتعزيز  احليطة  من  م�صتوى  اعلى  على 
مقومات ال�صركة الت�صغيلية، وذلك من خالل 
وتقلي�س  الفر�س  وانتقاء  الأداء  كفاءة  رفع 
الإداري  بالعمق  امل�صا�س  دون  امل�صاريف، 

لل�صركة وتنوع اأن�صطتها.
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تقرير مراقبي احل�صابات
امل�صتقلني    ال�ضادة امل�ضاهمني 

املركز املايل الكويتي �س.م.ك. )مقفلة(

الكويـت

تقرير حول البيانات املالية املجمعة
قمنا بتدقيق البيانات املالية املجمعة املرفقة للمركز املايل الكويتي �س.م.ك. )مقفلة( )“ال�ضركة الأم”( و�ضركاته 

التابعة )ي�ضار اإليهما معًا بـ “املجموعة”( ، والتي تتكون من امليزانية العمومية املجمعة كما يف 31 دي�ضمرب 2008، 

 ، التاريخ  بذلك  املنتهية  لل�ضنة  النقدية  والتدفقات  امللكية  حقوق  يف  التغريات  للدخل،  املجمعة  البيانات  من  وكل 

وملخ�س لل�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة ، واإي�ضاحات تف�ضريية اأخرى.

م�صوؤولية اأع�صاء جمل�س الإدارة عن البيانات املالية املجمعة
اإن اأع�ضاء جمل�س اإدارة ال�ضركة الأم م�ضوؤولون عن اإعداد هذه البيانات املالية املجمعة وعر�ضها ب�ضورة عادلة وفقًا 

امل�ضوؤولية ت�ضميم، تطبيق  وت�ضمل هذه  الكويت.  املالية كما هي مطبقة يف دولة  التقارير  الدولية لإعداد  للمعايري 

والحتفاظ برقابة داخلية لغر�س اإعداد وعر�س البيانات املالية املجمعة ب�ضورة عادلة خالية من اأخطاء جوهرية، 

�ضواء كانت نا�ضئة عن احتيال اأو عن خطاأ، وت�ضمل م�ضوؤولية الإدارة اختيار واإتباع �ضيا�ضات حما�ضبية منا�ضبة والقيام 

بتقديرات حما�ضبية معقولة ح�ضب الظروف.

م�صوؤولية مدققي احل�صابات
اإن م�ضوؤوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه البيانات املالية املجمعة ا�ضتنادًا اإىل تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايري 

الدولية للتدقيق ، وتتطلب تلك املعايري اأن نتقيد مبتطلبات قواعد ال�ضلوك املهني واأن نقوم بتخطيط واإجراء التدقيق 

للح�ضول على تاأكيد معقول فيما اإذا كانت البيانات املالية املجمعة خالية من اأخطاء جوهرية.

املالية  البيانات  يف  والإف�ضاحات  للمبالغ  ثبوتية  تدقيق  بّينات  على  للح�ضول  باإجراءات  القيام  التدقيق  يت�ضمن 

املجمعة. ت�ضتند الإجراءات املختارة اإىل تقدير مدققي احل�ضابات، مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية 

ياأخذ  اأو عن خطاأ. وعند القيام بتقييم تلك املخاطر،  البيانات املالية املجمعة، �ضواء كانت نا�ضئة عن احتيال  يف 

للبيانات  العادل  والعر�س  بالإعداد  واملتعلقة  للمن�ضاأة  الداخلية  الرقابة  اإجراءات  العتبار  يف  احل�ضابات  مدققي 

راأي حول  اإبداء  لغر�س  ولي�س  الظروف،  املنا�ضبة ح�ضب  التدقيق  اإجراءات  لغر�س ت�ضميم  املجمعة، وذلك  املالية 

فعالية الرقابة الداخلية لدى املن�ضاأة. يت�ضمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املتبعة ومعقولية 

التقديرات املحا�ضبية املعدة من قبل الإدارة، وكذلك تقييم العر�س الإجمايل للبيانات املالية املجمعة.

نعتقد اأن بّينات التدقيق الثبوتية التي ح�ضلنا عليها كافية ومنا�ضبة لتوفر اأ�ضا�ضًا لراأينا حول التدقيق.

الـــراأي
يف راأينا، اأن البيانات املالية املجمعة تظهر ب�ضورة عادلة، من جميع النواحي املادية، الو�ضع املايل للمجموعة كما 

يف 31 دي�ضمرب 2008 واأدائها املايل، وتدفقاتها النقدية لل�ضنة املنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية لإعداد 

التقارير املالية كما هي مطبقة بدولة الكويت.
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تقرير حول متطلبات قانونية وتنظيمية اأخرى
البيانات  واأن  التدقيق،  لأغرا�س  راأيناها �ضرورية  التي  والإي�ضاحات  املعلومات  على  قد ح�ضلنا  اأننا  كذلك،  نبني 

1960 والتعديالت الالحقة له والنظام الأ�ضا�ضي  املالية املجمعة تت�ضمن ما ن�س قانون ال�ضركات التجارية لعام 

وعقد التاأ�ضي�س لل�ضركة الأم على وجوب اإثباته فيها. يف راأينا اأن ال�ضركة الأم مت�ضك دفاتر حما�ضبية منتظمة واأن 

املعلومات املحا�ضبية الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة متفقة مع ما هو وارد يف هذه الدفاتر. 

مل يرد اإىل علمنا وجود اأية خمالفات خالل ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2008 لأحكام قانون ال�ضركات التجارية 

لعام   32 القانون رقم  اأو  الأم  لل�ضركة  التاأ�ضي�س  الأ�ضا�ضي وعقد  النظام  اأو  له،  والتعديالت الالحقة   1960 لعام 

1968 والتعديالت الالحقة له يف �ضاأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة امل�ضرفية والتعليمات املتعلقة به 

على وجه قد يكون له تاأثري مادي على ن�ضاط املجموعة اأو مركزها املايل.

)CPA( عبد اللطيف العيبان جا�صم اأحمد الفهد             

)مراقب مرخ�س رقم 49 فئة اأ( )مراقب مرخ�س رقم 53 فئة اأ(        

جرانت ثورنتون – القطامي ، العيبان و�صركاه  الفهد و�صركاه – ديلويت وتو�س    

15 فرباير 2009
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بيان الدخل املجمع
3120082007 دي�صمرب 2008

األف دينار كويتياألف دينار كويتياإي�صاح
الإيـرادات 

 2,104 62,393اإيرادات فوائد

 304 7813اإيرادات توزيعات اأرباح 

 15,700 810,854اأتعاب اإدارة وعمولت

)خ�ضائر(/اأرباح متحققة من بيع 

ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان 

الدخل

)1,687(7,607 

)خ�ضائر(/اأرباح غير متحققة من 

ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان 

الدخل

9)22,147(4,561 

 7,904 4,098ربح من بيع ا�ضتثمارات متوفرة للبيع

)195()4,956(انخفا�س قيمة ا�ضتثمارات متوفرة للبيع

 - 609ربح من بيع عقارات ا�ضتثمارية

 -)181(20انخفا�س قيمة عقارات ا�ضتثمارية

 -)144(21انخفا�س قيمة اأر�س وعقارات

)145()131(مخ�ض�س خ�ضائر ائتمان

)824()302(خ�ضارة تحويل عملة اأجنبية

 - 205اإيرادات اأخرى

)10,576(37,016 

الم�صاريف والأعباء الأخرى

 6,567)5,436(10م�ضاريف عمومية واإدارية 

 2,310)2,758(11تكاليف تمويل

)8,194(8,877 

)الخ�صارة(/الربح قبل ح�صة موؤ�ص�صة 
الكويت للتقدم العلمي ، �صريبة دعم 

العمالة الوطنية ، م�صاهمة الزكاة 
ومنافع اأع�صاء مجل�س الإدارة

)18,770(28,139 

مخ�ض�س ح�ضة موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم 

العلمي 

- )253(

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

)18( -مخ�ض�س م�ضاهمة الزكاة

)140( -منافع اأع�ضاء مجل�س الإدارة

 27,029)18,770()خ�صارة(/ربح ال�صنة 

العائد اإلى:

 27,017)18,784(  م�ضاهمي ال�ضركة الأم

 12 14  حقوق الأقلية 

)18,770(27,029 

)خ�صارة(/ربحية ال�صهم الأ�صا�صية 
والمخففة الخا�صة بم�صاهمي ال�صركة 

الأم )فل�س(
13)41(56 

اإن الإي�ساحات المرفقة المبينة على ال�سفحات من 17 اإلى 39 ت�سكل جزءاً ل يتجزاأ من هذه البيانات المالية المجمعة
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امليزانية العمومية املجمعه
3120082007 دي�صمرب 2008

األف دينار كويتياألف دينار كويتياإي�صاح

الأ�صول

 1,474 141,415نقد واأر�ضدة لدى البنوك 

 956 1410,001ودائع لأجل

ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

بيان الدخل
1537,153 66,978 

 12,211 169,206ذمم مدينة واأ�ضول اأخرى

 5,207 173,972تمويل ق�ضير الأجل

 20,388 1817,472قرو�س للعمالء

 76,829 1950,954ا�ضتثمارات متوفرة للبيع

 36 20747عقارات ا�ضتثمارية

 3,065 21574ممتلكات قيد التطوير

 574 738ممتلكات ومعدات

 187,718 132,232مجموع الأ�صول

اللتزامات وحقوق الملكية

اللتزامات

الم�ضتحق اإلى بنوك وموؤ�ض�ضات مالية 

اأخرى
142,774 432 

 5,336 3,900ذمم دائنة والتزامات اأخرى

 424 416توزيعات اأرباح دائنة

 22,990 2220,820قرو�س ق�ضيرة الأجل

 27,300 2327,595�ضندات

 56,482 55,505مجموع اللتزامات

راأ�س المال والحتياطيات

 44,000 2450,600راأ�س المال

 7,902 257,902عالوة اإ�ضدار

 11,870 2611,870احتياطي قانوني

 11,647 2711,816احتياطي اختياري

)11,479()16,342(28اأ�ضهم خزينة

 7,973 7,973احتياطي اأ�ضهم خزينة

 22,657 291,736احتياطي القيمة العادلة

 36,600 1,092اأرباح محتجزة

حقوق الملكية العائدة لم�ضاهمي ال�ضركة 

الأم
76,647 131,170 

 66 80حقوق الأقلية

 131,236 76,727مجموع حقوق الملكية

 187,718 132,232مجموع اللتزامات وحقوق الملكية

مناف عبد العزيز الهاجري  �ضرار يو�ضف الغانم

المديــر العــام رئي�س مجل�س الإدارة والع�ضو المنتدب

اإن الإي�ساحات المرفقة المبينة على ال�سفحات من 17 اإلى 39 ت�سكل جزءاً ل يتجزاأ من هذه البيانات المالية المجمعة
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ريات يف حقوق امللكية املجمع
بيان التغ

رب 2008
31 دي�صم

راأ�س المـال
الوة اإ�صدار

ع
احتياطـي 

قانونـي
احتياطـي 

اختيـاري
اأ�صهم خزينة

احتياطي 
اأ�صهم خزينة

احتياطـي 
القيمة العادلة

اأرباح 
محتجزة

حقوق ملكية 
م�صاهمي 

ال�صركة الأم 
حقوق الأقلية

المجمـوع

ف دينار 
األ

كويتي
ف دينار 

األ
كويتي

ف دينار 
األ

كويتي
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ريات يف حقوق امللكية املجمع
بيان التغ

رب 2008
31 دي�صم

راأ�س المـال
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احتياطـي 

القيمة العادلة
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محتجزة

حقوق ملكية 
م�صاهمي 

ال�صركة الأم 
حقوق الأقلية
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بيان التدفقات النقدية املجمع
31 دي�صمرب 2008

20082007 األف دينار كويتياألف دينار كويتياإي�صاح
الأن�صطة الت�صغيلية

 27,029)18,770()خ�ضارة(/ربح ال�ضنة
تعديـالت لـ :

 153 172  ا�ضتهالك 
 2,310 2,758  تكاليف تمويل

)7,904()4,098(  ربح بيع ا�ضتثمارات متوفرة للبيع
 195 4,956  انخفا�س في  قيمة ا�ضتثمارات  متوفرة للبيع

 - 181  انخفا�س قيمة عقارات ا�ضتثمارية
 - 144  انخفا�س قيمة ممتلكات قيد التطوير

 145 131  مخ�ض�س خ�ضائر ائتمان
 - 295  خ�ضارة تحويل عمالت اأجنبية ل�ضندات

)304()813(  اإيرادات توزيعات اأرباح
)2,104()2,393(  اإيرادات فوائد

)17,437(19,520 
النق�س/)الزيادة( في ا�ضتثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
29,825 )15,136(

النق�س/)الزيادة( في ذمم مدينة 

واأ�ضول اأخرى
3,435 )7,772(

)4,094( 2,785النق�س/)الزيادة( في قرو�س للعمالء
)5,207( 1,235النق�س/)الزيادة( في تمويل ق�ضير الأجل

)النق�س(/الزيادة في ذمم دائنة 

والتزامات اأخرى
)1,348(1,907 

�صافي النقد الناتج من/)الم�صتخدم 
)10,782( 18,495في( الأن�صطة الت�صغيلية

الأن�صطة ال�صتثمارية
)458()336(�ضراء ممتلكات ومعدات

)3,065( -�ضراء ممتلكات قيد التطوير
)17,196()10,147(�ضراء ا�ضتثمارات متوفرة للبيع

 19,903 14,243المح�ضل من بيع ا�ضتثمارات متوفرة للبيع
مبلغ م�ضترد م�ضتلم على ح�ضاب عقارات 

قيد التطوير
2,347 - 

 123 -تمويل مرابحة 
 -)907(�ضراء عقارات ا�ضتثمارية

 - 15المح�ضل من بيع عقارات ا�ضتثمارية
 304 813توزيعات اأرباح م�ضتلمة

 1,729 1,963فوائد م�ضتلمة
�صافي النقد الناتج من الأن�صطة 

 1,340 7,991ال�صتثمارية

الأن�صطة التمويلية
)2,412()4,863(�ضراء اأ�ضهم خزينة

)4,312()9,963(توزيعات اأرباح مدفوعة
)9,904()2,170(النق�س في قرو�س ق�ضيرة الأجل

27,300 -المح�ضل من اإ�ضدار �ضندات
)2,226()2,846(تكاليف تمويل مدفوعة

�صافي النقد )الم�صتخدم في(/الناتج 
 8,446)19,842(من الأن�صطة التمويلية

�ضافي الزيادة/)النق�س( في النقد 

والنقد المعادل
6,644 )996(

 2,994 1,998 النقد والنقد المعادل في بداية ال�ضنة
 1,998 148,642النقد والنقد المعادل في نهاية ال�صنة

اإن الإي�ساحات المرفقة المبينة على ال�سفحات من 17 اإلى 39 ت�سكل جزءاً ل يتجزاأ من هذه البيانات المالية المجمعة
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1. تاأ�شي�س ون�شاط ال�شركة
اإن �ضركة املركز املايل الكويتي �س.م.ك. )مقفلة(، ال�ضركة الأم، هي �ضركة م�ضاهمة كويتية مقفلة تاأ�ض�ضت عام 

1974 وفقًا لأحكام قانون ال�ضركات التجارية يف دولة الكويت. لقد اأدرجت ال�ضركة الأم يف �ضوق الكويت لالأوراق 

املالية بتاريخ 7 اإبريل 1997 وهي تخ�ضع لتوجيهات بنك الكويت املركزي.

ت�ضتمل املجموعة على ال�ضركة الأم و�ضركاتها التابعة)“املجموعة”(. تفا�ضيل ال�ضركات التابعة مو�ضحة يف اإي�ضاح 5.

اإدارة ال�ضتثمار، متويل ال�ضركات، ال�ضت�ضارات املالية وال�ضتثمارية، ال�ضتثمار  الأن�ضطة الرئي�ضية للمجموعة هي 

يف ال�ضناديق ال�ضتثمارية اخلا�ضة وامل�ضرتكة، اإدارة ال�ضناديق العقارية، تعامالت ال�ضوق النقدية وحتويل العملة 

الأجنبية.

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

متت املوافقة على اإ�ضدار البيانات املالية املجمعة للمجموعة لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2008 من قبل جمل�س 

اإدارة ال�ضركة الأم بتاريخ 15 فرباير 2009 وتخ�ضع ملوافقة اجلمعية العمومية للم�ضاهمني.

2. تطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة
التف�صريات ال�صارية خالل الفرتة احلالية 

مت تطبيق 3 تف�ضريات �ضادرة عن جلنة تف�ضريات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية اعتبارًا من الفرتة احلالية 

وهي: تف�ضري جلنة تف�ضريات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية 11 املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 2 – 

12 ترتيبات  املالية  التقارير  الدولية لإعداد  املعايري  واأ�ضهم اخلزينة، تف�ضري جلنة تف�ضريات  معامالت املجموعة 

امتياز تقدمي اخلدمات وتف�ضري جلنة تف�ضريات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية  14 معيار املحا�ضبة الدويل 

19 : حدود الأ�ضل ذو املنافع املحددة واملتطلبات الدنيا للتمويل وتفاعلها.

مل ينتج عن تطبيق هذه التف�ضريات اأي تعديالت على ال�ضيا�ضات املحا�ضبية للمجموعة. 

املعايري والتف�صريات ال�صادرة ولكن مل تطبق بعد
بتاريخ الت�ضريح باإ�ضدار هذه البيانات املالية املجمعة ، كانت املعايري والتف�ضريات التالية قد �ضدرت غري اأنها مل 

تطبق بعد :

معيار المحا�ضبة الدولي 1 )المعدل( عر�س البيانات •

المالية

ي�ضري على الفترات ال�ضنوية اعتبارًا من اأو ما بعد 

1 يناير 2009

معيار المحا�ضبة الدولي 16 )المعدل( الممتلكات، •

الم�ضانع والمعدات

ي�ضري على الفترات ال�ضنوية اعتبارًا من اأو ما بعد 

1 يناير 2009

معيار المحا�ضبة الدولي 19 )المعدل( منافع •

الموظفين

ي�ضري على الفترات ال�ضنوية اعتبارًا من اأو ما بعد 

1 يناير 2009

معيار المحا�ضبة الدولي 20 )المعدل( محا�ضبة المنح •

الحكومية والإف�ضاح عن الم�ضاعدات الحكومية

ي�ضري على الفترات ال�ضنوية اعتبارًا من اأو ما بعد 

1 يناير 2009

معيار المحا�ضبة الدولي 23 )المعدل( تكاليف •

القترا�س

ي�ضري على الفترات ال�ضنوية اعتبارًا من اأو ما بعد 

1 يناير 2009

معيار المحا�ضبة الدولي 27 )المعدل( البيانات •

المالية الموحدة والمنف�ضلة

ي�ضري على الفترات ال�ضنوية اعتبارًا من اأو ما بعد 

1 يوليو 2009

معيار المحا�ضبة الدولي 28 )المعدل( المحا�ضبة عن •

ال�ضتثمارات في المن�ضاآت الزميلة

ي�ضري على الفترات ال�ضنوية اعتبارًا من اأو ما بعد 

1 يناير 2009

معيار المحا�ضبة الدولي 29 )المعدل( التقرير المالي •

في القت�ضاديات ذات الت�ضخم المرتفع

ي�ضري على الفترات ال�ضنوية اعتبارًا من اأو ما بعد 

1 يناير 2009

معيار المحا�ضبة الدولي 31 )المعدل( الح�ض�س في •

الم�ضاريع الم�ضتركة

ي�ضري على الفترات ال�ضنوية اعتبارًا من اأو ما بعد 

1 يناير 2009

اي�صاحات حول البيانات 
املالية املجمعة

31 دي�صمرب 2008
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معيار المحا�ضبة الدولي 32 )المعدل( الأدوات •

المالية : العر�س

ي�ضري على الفترات ال�ضنوية اعتبارًا من اأو ما بعد 

1 يناير 2009

معيار المحا�ضبة الدولي 36 )المعدل( انخفا�س قيمة •

الأ�ضول

ي�ضري على الفترات ال�ضنوية اعتبارًا من اأو ما بعد 

1 يناير 2009

معيار المحا�ضبة الدولي 38 )المعدل( الأ�ضول غير •

الملمو�ضة

ي�ضري على الفترات ال�ضنوية اعتبارًا من اأو ما بعد 

1 يناير 2009

معيار المحا�ضبة الدولي 39 )المعدل( الأدوات •

المالية: العتراف والقيا�س

ي�ضري على الفترات ال�ضنوية اعتبارًا من اأو ما بعد 

1 يناير 2009

معيار المحا�ضبة الدولي 40 )المعدل( عقارات •

ا�ضتثمارية

ي�ضري على الفترات ال�ضنوية اعتبارًا من اأو ما بعد 

1 يناير 2009

معيار المحا�ضبة الدولي 41 )المعدل( الزراعة•

ي�ضري على الفترات ال�ضنوية اعتبارًا من اأو ما بعد 

1 يناير 2009

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 1 )المعدل( •

تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة 

الأولى

ي�ضري على الفترات ال�ضنوية اعتبارًا من اأو ما بعد 

1 يناير 2009

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 2 )المعدل( •

الدفع على اأ�ضا�س الأ�ضهم

ي�ضري على الفترات ال�ضنوية اعتبارًا من اأو ما بعد 

1 يناير 2009

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 3 )المعدل( •

اندماج الأعمال

ي�ضري على الفترات ال�ضنوية اعتبارًا من اأو ما بعد 

1 يوليو 2009

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 5 )المعدل( •

الأ�ضول غير المتداولة المحتفظ بها بر�ضم البيع 

والعمليات المتوقفة

ي�ضري على الفترات ال�ضنوية اعتبارًا من اأو ما بعد 

1 يوليو 2009

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 8 – قطاعات •

الت�ضغيل

ي�ضري على الفترات ال�ضنوية اعتبارًا من اأو ما بعد 

1 يناير 2009

تف�ضير لجنة تف�ضيرات المعايير الدولية لإعداد •

التقارير المالية 13 برامج ولء العمالء

ي�ضري على الفترات ال�ضنوية اعتبارًا من اأو ما بعد 

1 يوليو 2008

تف�ضير لجنة تف�ضيرات المعايير الدولية لإعداد •

التقارير المالية  15 اتفاقيات اإن�ضاء عقارات

ي�ضري على الفترات ال�ضنوية اعتبارًا من اأو ما بعد 

1 يناير 2009

تف�ضير لجنة تف�ضيرات المعايير الدولية لإعداد •

التقارير المالية  16 تحوط �ضافي ال�ضتثمار في 

عملية اأجنبية

ي�ضري على الفترات ال�ضنوية اعتبارًا من اأو ما بعد 

1 اأكتوبر 2008

تف�ضير لجنة تف�ضيرات المعايير الدولية لإعداد •

التقارير المالية  17 اأ�ضول غير نقدية للمالكين

ي�ضري على الفترات ال�ضنوية اعتبارًا من اأو ما بعد 

1 يوليو 2009

تتوقع الإدارة اأن تطبيق هذه املعايري والتف�ضريات يف الفرتات امل�ضتقبلية لن يكون له اأثر مادي على البيانات املالية 

املجمعة للمجموعة يف فرتة التطبيق املبدئي. اإ�ضافة اإىل ذلك، ل تنوي الإدارة تطبيق هذه البيانات مبكرًا.

3.ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة
اإعداد  يف  امل�ضتخدمة  تلك  مع  متما�ضية  املجمعة  املالية  البيانات  اإعداد  يف  امل�ضتخدمة  املحا�ضبية  ال�ضيا�ضات  اإن 

البيانات املالية املجمعة لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2007. 

اإن ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الرئي�ضية املطبقة يف اإعداد البيانات املالية املجمعة مبينة فيما يلي اأدناه: 

اأ�صا�س الإعداد
اأعدت هذه البيانات املالية املجمعة وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية )“IFRS”( من قبل جمل�س معايري 

املحا�ضبية الدولية )IASB( وجلنة تف�ضري التقارير املالية الدولية التابعة ملجل�س معايري املحا�ضبة الدولية والتف�ضريات 

ال�ضادرة عن جلنة تف�ضريات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية التابعة ملجل�س معايري املحا�ضبة الدولية ، املعدلة 

2. تابع/تطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة 
تابع/املعايري والتف�صريات ال�صادرة ولكن مل تطبق بعد

اي�صاحات حول البيانات 
املالية املجمعة

31 دي�صمرب 2008
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لغر�س تطبيقها يف دولة الكويت ملوؤ�ض�ضات اخلدمات املالية التي تخ�ضع لرقابة بنك الكويت املركزي. هذه التعليمات تتطلب 

تطبيق كافة املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية، با�ضتثناء متطلبات معيار املحا�ضبة الدويل 39 حول املخ�ض�س املجمع 

لنخفا�س القيمة والتي حتل حملها متطلبات بنك الكويت املركزي حول احلد الأدنى للمخ�ض�س العام، كما هو مبني اأدناه.

يف مار�س 2007 اأ�ضدر بنك الكويت املركزي تعميم بتعديل اأ�ضا�س احت�ضاب املخ�ض�ضات على الت�ضهيالت حيث مت 

تغيري ن�ضبة املخ�ض�س من %2 اإىل %1 على الت�ضهيالت النقدية و%0.5 على الت�ضهيالت غري النقدية. وت�ضري 

هذه الن�ضب املعدلة اعتبارًا من 1 يناير 2007 على �ضايف الزيادة يف الت�ضهيالت، بعد خ�ضم بع�س فئات ال�ضمانات 

خالل فرتة التقرير. خالل ال�ضنة، اأجاز بنك الكويت املركزي للمجموعة عك�س فائ�س املخ�ض�س العام بن�ضبة 1% 

يف بيان الدخل املجمع على اأن يتم حتويل املبلغ اإىل الحتياطي العام.

تعر�س البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي وهي العملة الوظيفية لل�ضركة الأم ومت اإعدادها وفقًا ملبداأ التكلفة 

التاريخية با�ضتثناء بع�س ال�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وال�ضتثمارات املتوفرة للبيع حيث تدرج 

جميعها بالقيمة العادلة.

اأ�صا�س التجميع
تت�ضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لكل من ال�ضركة الأم، وال�ضركات التي تخ�ضع ل�ضيطرة ال�ضركة الأم 

)�ضركاتها التابعة(. تتحقق ال�ضيطرة عندما يكون لل�ضركة الأم القدرة على التحكم يف ال�ضيا�ضات املالية والت�ضغيلية 

لل�ضركة التابعة بحيث ت�ضتفيد من اأن�ضطتها.

اإن نتائج ال�ضركات التابعة التي يتم �ضراءها اأو بيعها خالل ال�ضنة تدرج �ضمن بيان الدخل املجمع اعتبارًا من تاريخ 

ال�ضيطرة الفعلية وحتى التاريخ الفعلي لبيع ال�ضركة التابعة، متى كان ذلك منا�ضبًا.

يتم عند ال�ضرورة عمل تعديالت على البيانات املالية لل�ضركات التابعة لتوحيد �ضيا�ضاتها املحا�ضبية مع ال�ضيا�ضات 

املحا�ضبية املطبقة من قبل املجموعة.

يتم عند التجميع ا�ضتبعاد كافة املعامالت والأر�ضدة والإيرادات وامل�ضروفات بني �ضركات املجموعة. 

يتم حتديد حقوق الأقلية يف �ضايف اأ�ضول ال�ضركات التابعة املجمعة )فيما عدا ال�ضهرة( ب�ضورة منف�ضلة عن حقوق 

ملكية املجموعة يف هذه ال�ضركات التابعة. وتتكون حقوق الأقلية من قيمة تلك احل�ض�س بالتاريخ الفعلي لندماج 

الأقلية من اخل�ضائر  توزيع ح�ضة  يتم  الندماج.  تاريخ  امللكية من  التغريات يف حقوق  الأقلية يف  الأعمال وح�ضة 

مبا يزيد عن ح�ضة الأقلية يف حقوق ملكية ال�ضركة التابعة على ح�ض�س املجموعة، اإل اإذا كان على الأقلية التزام 

اإجباري ويكون باإمكانهم تقدمي ا�ضتثمار اإ�ضايف لتغطية هذه اخل�ضائر. 

حتويل العمالت الأجنبية
يتم عر�س البيانات املالية الأحادية لكل من �ضركات املجموعة بالعملة ال�ضائدة بالبيئة القت�ضادية الأ�ضا�ضية التي 

تعمل فيها ال�ضركة )العملة الوظيفية لها(. لغر�س البيانات املالية املجمعة ، تعر�س النتائج واملركز املايل لكل �ضركة 

بالدينار الكويتي وهو العملة الوظيفية لل�ضركة الأم وعملة العر�س للبيانات املالية املجمعة. 

عند اإعداد البيانات املالية لل�ضركات الأحادية، تقيد املعامالت بالعمالت غري العملة الوظيفية لل�ضركة )العمالت 

الأجنبية( ح�ضب اأ�ضعار ال�ضرف التقريبية ال�ضائدة بتاريخ املعامالت. ويتم بتاريخ كل ميزانية عمومية اإعادة حتويل 

العمومية  امليزانية  بتاريخ  ال�ضائدة  التقريبية  ال�ضرف  اأ�ضعار  ح�ضب  الأجنبية  بالعمالت  امل�ضجلة  النقدية  البنود 

ال�ضرف  اأ�ضعار  ح�ضب  اأجنبية  بعمالت  وامل�ضجلة  العادلة  بالقيمة  النقدية  غري  البنود  حتويل  اإعادة  يتم  املجمعة. 

للتكلفة  وفقًا  تقا�س  التي  النقدية  غري  البنود  حتويل  اإعادة  يتم  ل  بينما  العادلة.  القيمة  حتديد  بتاريخ  ال�ضائدة 

التاريخية بعملة اأجنبية.

لغر�س عر�س البيانات املالية املجمعة، يتم عر�س اأ�ضول والتزامات العمالت الأجنبية للمجموعة بالدينار الكويتي 

با�ضتخدام اأ�ضعار ال�ضرف ال�ضائدة بتاريخ امليزانية العمومية. يتم حتويل بنود الإيرادات وامل�ضروفات وفقًا ملتو�ضط 

اأ�ضعار ال�ضرف للفرتة، اإل اإذا تقلبت اأ�ضعار ال�ضرف ب�ضكل كبري خالل هذه الفرتة ويف هذه احلالة يتم ا�ضتخدام 

اإن وجدت، كحقوق  الناجتة،  التحويل  بتاريخ املعامالت. يتم ت�ضنيف فروقات  ال�ضائدة  التقريبية  اأ�ضعار ال�ضرف 

ملكية وتوؤخذ اإىل احتياطي التحويل للمجموعة. تدرج فروقات التحويل يف بيان الدخل املجمع يف الفرتة التي يتم 

فيها بيع العمليات الأجنبية.
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3.تابع/ ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة
 العرتاف بالإيرادات

يتم العرتاف باإيرادات الفوائد على اأ�ضا�س التوزيع الن�ضبي الزمني بالرجوع اإىل اأ�ضل املبلغ القائم ومعدل الفائدة 

الفعلي املطبق، وهو املعدل الذي يخ�ضم املتح�ضالت النقدية امل�ضتقبلية املتوقعة حتديدًا من خالل العمر املتوقع 

ن�ضبي زمني  اأ�ضا�س  املرابحة على  باإيرادات  يتم العرتاف  امل�ضجل لالأ�ضل.  املبلغ  اإىل مقدار �ضايف  املايل  لالأ�ضل 

بحيث تدر عائدًا زمنيًا ثابتًا على اأ�ضا�س الر�ضيد القائم. 

يتم العرتاف باإيرادات توزيعات الأرباح عند ثبوت احلق يف ا�ضتالم تلك الدفعات. 

ال�ضناديق  واإدارة  الئتمانية  العمالء  املتعلقة مبحفظة  العمولت  واإيرادات  الإدارة  اأتعاب  باإيرادات  يتم العرتاف 

حينما يتم تقدمي اخلدمات.

تكاليف متويل
يتم احت�ضاب الفوائد على القرو�س على اأ�ضا�س مبداأ ال�ضتحقاق وتدرج يف بيان الدخل املجمع يف الفرتة التي تتكبد فيها.

ح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي
مبوؤ�ض�ضة  اخلا�ضة  املجموعة  بح�ضة  العرتاف  يتم  العلمي.  للتقدم  الكويت  موؤ�ض�ضة  يف  ت�ضاهم  اأن  املجموعة  على 

منافع   ، القانوين  الحتياطي  اإىل  التحويل  قبل  الربح  من   1% بواقع  العلمي كم�ضروف وحتت�ضب  للتقدم  الكويت 

اأع�ضاء جمل�س الإدارة، �ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة.

�صريبة دعم العمالة الوطنية
على املجموعة اأن ت�ضاهم يف �ضريبة دعم العمالة الوطنية. يتم العرتاف بح�ضة املجموعة اخلا�ضة ب�ضريبة دعم 

العمالة الوطنية كم�ضروف وحتت�ضب وفقًا لقرار وزير املالية رقم 24 لعام 2008 والقانون رقم 19 لعام 2000.

م�صاهمة الزكاة
بالزكاة كم�ضروف وحتت�ضب وفقًا  الزكاة. يتم العرتاف بح�ضة املجموعة اخلا�ضة  ت�ضاهم يف  اأن  على املجموعة 

لقراري وزير املالية رقمي 58 لعام 2007 و46 لعام 2006.

الدفعات على اأ�صا�س الأ�صهم
متنح املجموعة لبع�س موظفيها حق �ضراء اأ�ضهم ال�ضركة الأم من اأ�ضهم اخلزينة. اإن �ضعر املمار�ضة هو القيمة ما 

بني القيمة الدفرتية لل�ضهم ومتو�ضط تكلفة اأ�ضهم اخلزينة. يتم اعتبار الفرق الناجت ما بني �ضعر املمار�ضة والقيمة 

ال�ضوقية لالأ�ضهم بذلك التاريخ كخ�ضم.

يتم حتميل القيمة العادلة املحددة بتاريخ منح دفعات حق خيار �ضراء الأ�ضهم للموظفني على اأ�ضا�س الق�ضط الثابت 

على مدى الفرتة املقررة ا�ضتنادًا اإىل تقديرات املجموعة لالأ�ضهم امل�ضتخدمة يف اآخر الأمر. تقوم املجموعة بتاريخ 

كل ميزانية عمومية مبراجعة تقديراتها فيما يتعلق بعدد اأدوات حقوق امللكية املتوقع ا�ضتخدامها. يتم ت�ضجيل اأثر 

تعديل التقديرات الأ�ضلية، اإن وجد، يف بيان الدخل املجمع على مدى الفرتة املتبقية لال�ضتخدام مع اإجراء تعديل 

على الذمم الدائنة واللتزامات الأخرى.

الأ�صول املالية
يتم العرتاف وعدم العرتاف بال�ضتثمارات على اأ�ضا�س تاريخ املتاجرة بحيث يتم �ضراء اأو بيع اأي ا�ضتثمار مبوجب 

عقد تتطلب �ضروطه ت�ضليم ال�ضتثمار �ضمن اإطار زمني يتم حتديده بال�ضوق املعني وتقا�س مبدئيًا بالقيمة العادلة 

بال�ضايف من تكاليف املعاملة، با�ضتثناء الأ�ضول املالية امل�ضنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والتي تقا�س 

مبدئيًا بالقيمة العادلة.

الدخل”،  بيان  خالل  من  العادلة  “بالقيمة  املالية  الأ�ضول   : التالية  املحددة  البنود  اإىل  املالية  الأ�ضول  ت�ضنف 

“ا�ضتثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ضتحقاق” ، “اأ�ضول مالية متوفرة للبيع” و“القرو�س والذمم املدينة”. ي�ضتند 

الت�ضنيف اإىل طبيعة الأ�ضول املالية والغر�س منها ويتم حتديد ذلك عند العرتاف املبدئي.

اي�صاحات حول البيانات 
املالية املجمعة

31 دي�صمرب 2008
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النقد والنقد املعادل
ي�ضتمل النقد والنقد املعادل كما هو مدرج يف بيان التدفقات النقدية املجمع على اأر�ضدة لدى البنوك ونقد، ودائع 

لأجل ناق�ضًا امل�ضتحق اإىل بنوك وموؤ�ض�ضات مالية اأخرى. اإن الودائع لأجل املحتفظ بها لدى بنوك باإ�ضعار ق�ضري 

الأجل ميكن ا�ضرتدادها نقدًا خالل 90 يومًا.

اأ�صول مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
تدرج الأ�ضول املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل مبدئيًا بالقيمة العادلة با�ضتثناء تكاليف املعاملة. ت�ضنف 

الأ�ضول املالية كاأ�ضول بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل اإذا كان الأ�ضل املايل حمتفظ به لغر�س املتاجرة اأو 

م�ضنف بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

ي�ضنف الأ�ضل املايل كاأ�ضول حمتجزة للمتاجرة اإذا :

i(  مت �ضراوؤه اأ�ضا�ضًا بغر�س بيعه على املدى الق�ضري؛ اأو

ii( اإذا كان جزء من حمفظة حمددة ت�ضمل اأدوات مالية تقوم املجموعة باإدارتها معًا والتي يوجد دليل على حتقيق 

اأرباح فعلية ق�ضرية الأجل موؤخرًا؛ اأو 

iii( اإذا كان اأداة م�ضتقة غري م�ضنفة ت�ضتخدم كاأداة تغطية.  

يجوز اأن ت�ضنف الأ�ضول املالية بخالف تلك املحتجزة للمتاجرة كاأ�ضول بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل عند 

العرتاف املبدئي اإذا:

i( كان هذا الت�ضنيف يحذف اأو يقلل بن�ضبة كبرية اأي تفاوت يف القيا�س اأو العرتاف قد يحدث بطريقة اأخرى؛ اأو

تقييم  ويتم  تدار  والتي  كالهما  اأو  مالية  التزامات  اأو  اأ�ضول  جمموعة  من  جزءًا  ي�ضكل  املايل  الأ�ضل  كان  اإذا   )ii

اأدائها على اأ�ضا�س القيمة العادلة ووفقًا لال�ضرتاتيجية املوثقة لإدارة خماطر اأو ا�ضتثمارات املجموعة ويتم توفري 

املعلومات حول هذا الت�ضنيف داخليًا وفقًا لهذا الأ�ضا�س؛ اأو

iii( اإذا كان ي�ضكل جزء من عقد يت�ضمن عن�ضرًا اأو اأكرث من امل�ضتقات اجلزئية وي�ضمح معيار املحا�ضبة الدويل رقم 

39 “الأدوات املالية : العرتاف والقيا�س” باأن ي�ضنف العقد بالكامل )اأ�ضل اأو التزام( كاأ�ضول بالقيمة العادلة 

من خالل بيان الدخل.   

بعد العرتاف املبدئي ، يعاد قيا�س الأ�ضول املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وفقًا للقيمة العادلة. يتم 

حتديد القيمة العادلة لالأ�ضول الأ�ضول املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل التي لها �ضروط وظروف ثابتة 

واملتاجر بها يف اأ�ضواق ن�ضطة بالرجوع اإىل اأ�ضعار ال�ضوق الن�ضط. تدرج الأرباح اأو اخل�ضائر الناجتة اإما عن بيع اأو 

تغريات يف القيمة العادلة عند اإعادة القيا�س يف بيان الدخل املجمع.

اأ�صول مالية متوفرة للبيع
ت�ضجل ال�ضتثمارات املتوفرة للبيع مبدئيًا بالقيمة العادلة زائدًا جميع تكاليف املعاملة املتعلقة مبا�ضرة با�ضتمالك 

تلك ال�ضتثمارات. بعد العرتاف املبدئي، يعاد قيا�س ال�ضتثمارات املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة با�ضتثناء ال�ضتثمار 

يف اأوراق مالية ل يوجد لها اأ�ضعار �ضراء �ضوقية معرو�ضة يف �ضوق ن�ضط ول ميكن قيا�س القيمة العادلة لها ب�ضكل 

موثوق فيه ، حيث يتم قيا�ضها بالتكلفة. 

يتم حتديد القيمة العادلة لالأ�ضول املالية املتوفرة للبيع التي لها �ضروط وظروف ثابتة واملتاجر بها يف اأ�ضواق ن�ضطة 

بالرجوع اإىل اأ�ضعار ال�ضوق الن�ضط. يتم حتديد القيم العادلة لالأ�ضول املالية املتوفرة للبيع غري املتاجر بها يف اأ�ضواق 

ن�ضطة وفقًا لنماذج الت�ضعري املتعارف عليها واملقبولة ب�ضكل عام ا�ضتنادًا اإىل حتليل التدفقات النقدية املخ�ضومة 

با�ضتخدام اأ�ضعار من معامالت ال�ضوق احلالية والأ�ضعار التجارية لأدوات مماثلة. توؤخذ الأرباح واخل�ضائر الناجتة 

عن التغريات يف القيمة العادلة مبا�ضرة اإىل حقوق امللكية �ضمن احتياطي القيمة العادلة با�ضتثناء خ�ضائر النخفا�س 

يف القيمة ، الفوائد املحت�ضبة با�ضتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي واأرباح وخ�ضائر حتويل العملة الأجنبية لالأ�ضول 

النقدية حيث يتم اإدراج كل منهم مبا�ضرة يف بيان الدخل املجمع. حينما يتم بيع ال�ضتثمار اأو يتم حتديد انخفا�س 

يف قيمته، تدرج الأرباح اأو اخل�ضائر املرتاكمة التي مت اإدراجها �ضابقًا �ضمن احتياطي اإعادة تقييم ال�ضتثمارات يف 

بيان الدخل املجمع للفرتة.
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3.تابع/ ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة
تابع/ اأ�صول مالية متوفرة للبيع

 يتم حتديد القيمة العادلة لالأ�ضول املالية املتوفرة للبيع امل�ضجلة بعملة اأجنبية وفقًا لهذه العملة ويتم حتويلها بال�ضعر 

النقدي بتاريخ امليزانية العمومية املجمعة. ويتم اإدراج التغري يف القيمة العادلة لفروقات التحويل الناجتة عن اأي 

تغري يف التكلفة املطفاأة لالأ�ضل يف بيان الدخل املجمع وتدرج التغريات الأخرى �ضمن حقوق امللكية.

قرو�س العمالء
دفعات  لها  والتي  املقرت�س  اإىل  مبا�ضرة  اأموال  توفري  طريق  عن  املجموعة  اأن�ضاأتها  التي  العمالء  قرو�س  ت�ضنف 

ثابتة اأو ميكن حتديدها والتي ل يوجد لها اأ�ضعار معرو�ضة يف �ضوق ن�ضط كـ “قرو�س للعمالء”. يتم قيا�س القرو�س 

خم�ض�ضات  احت�ضاب  يتم  القيمة.  يف  انخفا�س  اأي  ناق�ضًا   ، الفعلية  الفائدة  طريقة  با�ضتخدام  املطفاأة  بالتكلفة 

ملخاطر الئتمان عند انخفا�س قيمة القر�س.

طريقة معدل الفائدة الفعلي
اإن طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة تقت�ضي احت�ضاب التكلفة املطفاأة لأ�ضل مايل وتوزيع م�ضروف الفائدة على 

الفرتة املرتبطة بها. اإن معدل الفائدة الفعلي هو املعدل الذي يخ�ضم فعليًا الدفعات النقدية امل�ضتقبلية املقدرة )مبا يف 

ذلك جميع الر�ضوم عن النقاط املدفوعة اأو امل�ضتلمة التي ت�ضكل جزءًا ل يتجزاأ من معدل �ضعر الفائدة الفعلي ، تكاليف 

املعاملة والأق�ضاط اأو اخل�ضومات الأخرى( خالل العمر املتوقع لالأ�ضل املايل اأو خالل فرتة اأق�ضر، اإن اأمكن ذلك.

يتم العرتاف بالإيرادات على اأ�ضا�س معدل الفائدة الفعلي فيما يتعلق باأدوات الدين بخالف تلك الأ�ضول املالية 

امل�ضنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. 

عدم العرتاف بالأ�صول املالية
اإل عندما تنتهي احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية املتحققة  ل يتم العرتاف بالأ�ضل املايل من قبل املجموعة 

من الأ�ضل؛ اأو عندما تقوم املجموعة بنقل الأ�ضل املايل وكافة خماطر ومنافع امللكية اإىل طرف اآخر. اإذا مل تقم 

اأو الحتفاظ بكافة خماطر ومنافع امللكية ول تزال ت�ضيطر على الأ�ضول املنقولة، تعرتف ال�ضركة  املجموعة بنقل 

بكافة  املجموعة  احتفظت  اإذا  �ضدادها.  ي�ضتحق  قد  ملبالغ  التزام م�ضاحب  واأي  الأ�ضل  بها يف  املحتفظ  بح�ضتها 

خماطر ومنافع ملكية الأ�ضل املايل املنقول ، يتم العرتاف بالأ�ضل املايل من قبل املجموعة كما تقوم بت�ضجيل قر�س 

م�ضمون مقابل املتح�ضالت امل�ضتلمة.

انخفا�س قيمة الأ�صول املالية
يتم بتاريخ كل ميزانية عمومية التقدير فيما اإذا كان هناك موؤ�ضرات على انخفا�س يف قيمة اأ�ضول مالية بخالف 

تلك الأ�ضول بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. تنخف�س قيمة الأ�ضول املالية يف حال وجود دليل مو�ضوعي على 

اأن التدفقات النقدية امل�ضتقبلية املقدرة لالأ�ضول قد تاأثرت نتيجة حلدث ما اأو عدة اأحداث وقعت بعد العرتاف 

املبدئي بالأ�ضل املايل. 

بالن�ضبة لالأ�ضهم غري املدرجة امل�ضنفة كمتوفرة للبيع ، فاإن النخفا�س الهام اأو املطول يف القيمة العادلة لل�ضهم 

باأقل من تكلفته يعترب دليل مو�ضوعي على حدوث انخفا�س يف القيمة. 

اأما بالن�ضبة لكافة الأ�ضول املالية الأخرى ، فاإن الدليل املو�ضوعي على انخفا�س قيمتها قد ي�ضمل :

اأو ؛  املقابل  الطرف  اأو  للم�ضدر  كبرية  مالية  • �ضعوبات 

اأو  ؛  الأ�ضا�ضية  الدفعات  اأو  الفائدة  عن  تخلف  اأو  • توقف 

املالية. اأموره  تنظيم  يعيد  اأو  اإفال�ضه  املقرت�س  يعلن  اأن  املحتمل  من  • اأنه 

بالن�ضبة لبع�س �ضرائح الأ�ضول املالية مثل الذمم التجارية املدينة ، يتم تقييم مدى انخفا�س قيمة الأ�ضول التي حتدد 

اإن الدليل املو�ضوعي على انخفا�س قيمة حمفظة  اأ�ضا�س جمعي.  عدم انخفا�س قيمتها ب�ضكل اإفرادي لحقًا على 

ذمم مدينة قد ي�ضمل خربة املجموعة ال�ضابقة يف حت�ضيل الدفعات ، زيادة عدد الدفعات املوؤجلة يف املحفظة عن 

اي�صاحات حول البيانات 
املالية املجمعة

31 دي�صمرب 2008
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متو�ضط فرتة الدين بنحو 60 يومًا، بالإ�ضافة اإىل التغريات امللحوظة يف الظروف القت�ضادية القومية اأو املحلية 

امل�ضاحبة لتاأخر �ضداد الذمم املدينة امل�ضتحقة.

لالأ�ضل  امل�ضجلة  القيمة  بني  الفرق  القيمة ميثل  انخفا�س  فاإن  املطفاأة،  بالتكلفة  امل�ضجلة  املالية  لالأ�ضول  بالن�ضبة 

والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ضتقبلية املقدرة املخ�ضومة مبعدل العائد الأ�ضلي الفعلي لالأ�ضل املايل. يتم 

حتديد النخفا�س الفردي يف القيمة على م�ضتوى حمدد مقابل حينما يثبت دليل مو�ضوعي على حدوث انخفا�س يف 

قيمة اأ�ضول مالية. قد يحدث ذلك بعد التخلف عن دفع فائدة اأو اأ�ضل مبلغ مايل اأو عند خمالفة اأحكام عقد. وحتدد 

القيمة احلالية للتدفقات النقدية املقدرة القابلة لال�ضرتداد بعد الأخذ يف العتبار اأي اأوراق مالية حمتفظ بها.

تنخف�س القيمة امل�ضجلة لالأ�ضل املايل مبا�ضرة نتيجة خل�ضارة انخفا�س القيمة لكافة الأ�ضول املالية فيما عدا الذمم 

التجارية املدينة التي تنخف�س القيمة امل�ضجلة لها من خالل ا�ضتخدام ح�ضاب خم�ض�س. حينما ل ميكن حت�ضيل 

قيمة الذمم التجارية املدينة، يتم حذفها مقابل ح�ضاب املخ�ض�س. تقيد املبالغ امل�ضرتدة لحقًا، والتي مت حذفها 

م�ضبقًا، مقابل ح�ضاب خم�ض�س. تدرج التغريات يف القيمة امل�ضجلة حل�ضاب املخ�ض�س يف بيان الدخل املجمع.

با�ضتثناء اأدوات حقوق امللكية املتوفرة للبيع، يف حال انخفا�س مبلغ اخل�ضارة الناجتة عن انخفا�س القيمة، يف فرتة 

لحقة، وارتبط هذا النخفا�س بحدث ما بعد اأن مت العرتاف بالنخفا�س يف القيمة، يتم عك�س خ�ضارة النخفا�س 

يف القيمة التي مت العرتاف بها �ضابقًا يف بيان الدخل املجمع اإىل احلد الذي ل تتجاوز فيه القيمة امل�ضجلة لال�ضتثمار 

تكلفته املطفاأة بتاريخ العك�س يف حال عدم العرتاف بالنخفا�س يف القيمة.

وبالن�ضبة لالأوراق املالية املتداولة املتوفرة للبيع، ل يتم عك�س خ�ضارة النخفا�س يف القيمة التي مت العرتاف بها 

�ضابقًا من خالل بيان الدخل املجمع يف بيان الدخل املجمع. اإن اأي زيادة يف القيمة العادلة لحقة خل�ضارة النخفا�س 

يف القيمة تدرج مبا�ضرة يف حقوق امللكية.

كافة  على   1% اأدنى  بحد  عام  خم�ض�س  احت�ضاب  يتم  املركزي،  الكويت  بنك  لتعليمات  وفقًا  ذلك،  اإىل  اإ�ضافة 

الت�ضهيالت النقدية و%0.5 للت�ضهيالت غري النقدية التي مل يتم احت�ضاب خم�ض�ضات حمددة لها بعد ا�ضتبعاد بع�س 

فئات ال�ضمانات التي تنطبق عليها تعليمات بنك الكويت املركزي.

ممتلكات ومعدات وا�صتهالك
تدرج املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�ضًا ال�ضتهالك املرتاكم واأي خ�ضائر نتيجة انخفا�س يف القيمة. يتم احت�ضاب 

الأ�ضول  هذه  من  لكل  املقدرة  الإنتاجية  الأعمار  مدى  على  الأ�ضول  تقييم  اأو  التكلفة  �ضطب  بغر�س  ال�ضتهالك 

با�ضتخدام طريقة الق�ضط الثابت. يتم بتاريخ كل ميزانية عمومية مراجعة الأعمار الإنتاجية املقدرة والقيم املتبقية 

وطرق ال�ضتهالك مع الأخذ يف العتبار اأثر اأي تغريات يف التقدير املحا�ضب عنه على اأ�ضا�س م�ضتقبلي. 

اإن الأرباح اأو اخل�ضائر الناجتة عن بيع اأو ا�ضتبعاد اأي بند من بنود املمتلكات واملعدات يتم حتديدها على اأنها الفرق 

بني متح�ضالت املبيعات والقيمة امل�ضجلة لالأ�ضل ويتم اإدراجها يف بيان الدخل املجمع.

يتم احت�ضاب ا�ضتهالك املمتلكات واملعدات على اأ�ضا�س الق�ضط الثابت كما يلي :

معدات مكتبية وبرامج   3 �ضنة

مركبات     4 �ضنة

اأثاث وجتهيزات   10 �ضنة

ديكورات    7 �ضنة

اأتعاب ترخي�س   3 �ضنة

عقارات ا�صتثمارية
راأ�س  زيادة  لأغرا�س  و/اأو  اإيجارات  اكت�ضاب  بهدف  املحتجزة  العقارات  تلك  وهي   ، ال�ضتثمارية  العقارات  تقا�س 

املال، مبدئيًا بالتكلفة مبا يف ذلك تكاليف املعاملة. يتم مراجعة املبالـغ املدرجة يف تاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد 

ما اإذا كانت م�ضجلة باأكرث من مبالغها ال�ضرتدادية، واإذا جتاوزت القيمة املدرجة مبالغها ال�ضرتدادية يتم تخفي�س 

الأ�ضول اإىل قيمتها ال�ضرتدادية. 
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3.تابع/ ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة
 خم�ص�صات

اأو ا�ضتدليل( نتيجة حلدث �ضابق  يتم العرتاف باملخ�ض�ضات عندما يكون على املجموعة التزام حايل )قانوين 

يكون من املرجح معه اأن يتطلب ذلك من املجموعة �ضداد هذا اللتزام، مع اإمكانية اإجراء تقدير موثوق فيه ملبلغ 

اللتزام. 

العمومية  امليزانية  بتاريخ  احلايل  اللتزام  ل�ضداد  الالزم  للمبلغ  تقدير  اأف�ضل  ميثل  كمخ�ض�س  املحقق  املبلغ  اإن 

مع الأخذ يف العتبار املخاطر وال�ضكوك املالزمة لهذا اللتزام. حينما يتم قيا�س خم�ض�س با�ضتخدام التدفقات 

النقدية املقدرة ل�ضداد اللتزام احلايل، فاإن القيمة الدفرتية له متثل القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية.

اأو كافة املنافع القت�ضادية الالزمة ل�ضداد خم�ض�س من طرف ثالث، يتم  حينما يكون من املتوقع ا�ضرتداد بع�س 

العرتاف مببلغ الدين امل�ضتحق كاأ�ضل وذلك يف حال التاأكد التام من ا�ضرتداد املبلغ وحتديد قيمته ب�ضكل موثوق فيه.

التزامات مالية واأدوات حقوق امللكية ال�صادرة من قبل املجموعة

الت�صنيف كاأداة دين اأو حقوق امللكية
ت�ضنيف اأدوات الدين وحقوق امللكية اإما كالتزامات مالية اأو كحقوق ملكية وفقًا مل�ضمون ترتيبات التعاقد.

اأدوات حقوق امللكية
اإن اأداة حقوق امللكية هي اأي عقد ينتج عنه ح�ضة يف �ضكل اأ�ضهم يف اأ�ضول املجموعة بعد خ�ضم كافة التزاماتها. تدرج 

اأدوات حقوق امللكية ال�ضادرة من قبل املجموعة وفقًا للمتح�ضالت امل�ضتلمة بال�ضايف من تكاليف الإ�ضدار املبا�ضرة.

التزامات مالية
ت�ضنف اللتزامات املالية كـ “�ضندات” و “قرو�س ق�ضرية الأجل”.

تقا�س اللتزامات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، بال�ضايف بعد تكاليف املعاملة.

تقا�س اللتزامات املالية الأخرى لحقًا بالتكلفة املطفاأة با�ضتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي مع اإدراج تكاليف 

القرتا�س على اأ�ضا�س العائد الفعلي.

اإن طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة تقت�ضي احت�ضاب التكلفة املطفاأة للتزام مايل وتوزيع تكاليف القرتا�س 

على الفرتة املرتبطة بها. اإن معدل الفائدة الفعلي هو املعدل الذي يخ�ضم فعليًا الدفعات النقدية امل�ضتقبلية املقدرة 

خالل العمر املتوقع لاللتزام املايل اأو خالل فرتة اأق�ضر، اإن اأمكن ذلك.

عدم العرتاف باللتزام املايل
ل يعرتف باللتزام املايل من قبل املجموعة فقط عند الإعفاء من اللتزام اأو اإلغاوؤه اأو انتهاء �ضالحيته.

اأ�صهم اخلزينة
تتمثل اأ�ضهم اخلزينة يف اأ�ضهم ال�ضركة الأم الذاتية والتي مت اإ�ضدارها، ولحقًا مت اإعادة �ضرائها من قبل ال�ضركة 

الأم ومل يتم اإعادة  اإ�ضدارها اأو اإلغاءها بعد. تتم املحا�ضبة عن اأ�ضهم اخلزينة با�ضتخدام طريقة التكلفة. مبوجب 

تلك الطريقة فاإن متو�ضط التكلفة املوزون لالأ�ضهم اململوكة يظهر يف ح�ضاب معاك�س حلقوق امللكية. عندما يتم اإعادة 

اإ�ضدار اأ�ضهم اخلزينة، فاإن الأرباح تظهر يف ح�ضاب م�ضتقل �ضمن حقوق امل�ضاهمني )احتياطي اأ�ضهم اخلزينة(، 

وهي غري قابلة للتوزيع. يف حالة وجود خ�ضائر متحققة يتم اإدراجها يف نف�س احل�ضاب اإىل احلد الذي يغطي الر�ضيد 

الدائن يف ذلك احل�ضاب. تدرج اأي خ�ضائر زائدة يف الأرباح املحتجزة ثم تنقل اإىل الحتياطيات. ويتم ا�ضتخدام 

اأوًل لتخفي�س اأي خ�ضائر م�ضجلة يف ح�ضاب الحتياطيات والأرباح  الأرباح املتحققة لحقًا من بيع اأ�ضهم اخلزينة 

املحتجزة من بيع اأ�ضهم اخلزينة. ل يتم توزيع اأرباح نقدية عن تلك الأ�ضهم. اإن اإ�ضدار اأ�ضهم منحة �ضوف يوؤدي اإىل 

زيادة عدد اأ�ضهم اخلزينة ب�ضكل تنا�ضبي وكذلك تخفي�س متو�ضط التكلفة لل�ضهم دون اأن يوؤثر على التكلفة الإجمالية 

لأ�ضهم اخلزينة.

اي�صاحات حول البيانات 
املالية املجمعة
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معامالت مع اأطراف ذات عالقة
املقربون  عائالتهم  اأفراد  التنفيذيني،  امل�ضوؤولني  الإدارة،  جمل�س  اأع�ضاء  على  العالقة  ذات  الأطراف  ت�ضتمل 

اأ�ض�س جتارية  تتم على  الأطراف ذات عالقة  املعامالت مع  التي ميلكون فيها ح�ض�ضًا رئي�ضية. جميع  وال�ضركات 

ومبوافقة الإدارة.

خم�ص�س منافع نهاية خدمة املوظفني
الكويتي  العمل  قانون  للموظفني مبوجب  ال�ضداد  ت�ضتحق  والتي  املوظفني  نهاية خدمة  تكوين خم�ض�س منافع  يتم 

وعقود املوظفني. اإن هذا املخ�ض�س غري املمول يتم حتديده كالتزام لكل موظف والذي �ضوف ينتج فيما لو مت اإنهاء 

خدماته يف تاريخ امليزانية العمومية والذي يقارب القيمة احلالية لهذا اللتزام.

معلومات القطاع
تقدمي  اأو  الأعمال(  اأو خدمات )قطاع  منتجات  بتقدمي  اإما  يقوم  والذي  املجموعة  القطاع هو جزء مميز من  اإن 

املتعلقة  تلك  تختلف عن  ومكافاأة  ملخاطر  ويتعر�س  معينة )قطاع جغرايف(  اقت�ضادية  بيئة  وخدمات يف  منتجات 

بالقطاعات الأخرى.

الأحداث املحتملة
ل يتم اإدراج اللتزامات املحتملة يف البيانات املالية املجمعة. ولكن يتم الإف�ضاح عنها اإل اإذا كان احتمال التدفق 

للم�ضادر التي ت�ضمل املكافاأة القت�ضادية م�ضتبعدًا.

مكافاأة  حتقيق  يكون  عندما  عنها  الإف�ضاح  يتم  ولكن  املجمعة  املالية  البيانات  يف  املحتملة  الأ�ضول  اإدراج  يتم  ل 

اقت�ضادية مرجحًا.

ح�صابات اأمانات
اإن الأ�ضول التي حتتفظ بها املجموعة كاأمانات ل تعامل كاأ�ضول للمجموعة ولذلك ل تظهر يف هذه البيانات املالية املجمعة.

4. الأحكام املحا�صبية الهامة والأ�صباب الرئي�صية لعدم التاأكد من التقديرات 
خالل عملية تطبيق ال�ضيا�ضات املحا�ضبية للمجموعة واملبينة يف اإي�ضاح 3، يجب اأن تتخذ الإدارة اأحكام وتقديرات 

تلك  اأخرى.  م�ضادر  خالل  من  ب�ضهولة  تت�ضح  ل  والتي  واللتزامات  لالأ�ضول  امل�ضجلة  القيم  ب�ضاأن  وافرتا�ضات 

التقديرات والفرتا�ضات امل�ضاحبة لها ت�ضتند اإىل عامل اخلربة ال�ضابقة وعوامل اأخرى ذات عالقة ، وقد تختلف 

النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

يتم مراجعة التقديرات والفرتا�ضات الرئي�ضية ب�ضكل م�ضتمر. تدرج التعديالت على التقديرات املحا�ضبية يف الفرتة 

التي يتم فيها مراجعة التقدير وذلك يف حال اأثر هذا التعديل على تلك الفرتة فقط، بينما تدرج يف فرتة املراجعة 

وفرتات م�ضتقبلية يف حال اأثر هذا التعديل على كل من الفرتة احلالية والفرتات امل�ضتقبلية.

الأ�صباب الرئي�صية لعدم التاأكد من التقديرات
بتاريخ  التقديرات  التاأكد من  لعدم  الأخرى  والرئي�ضية  امل�ضتقبلية  بالأ�ضباب  تتعلق  التي  الرئي�ضية  الفرتا�ضات  اإن 

الدفرتية لالأ�ضول واللتزامات خالل  القيمة  اإىل تعديل مادي على  يوؤدي  والتي لها خطر كبري  العمومية  امليزانية 

ال�ضنة املالية الالحقة مبينة فيما يلي اأدناه :

تقييم ا�صتثمارات يف اأ�صهم غري م�صعرة
اإن تقييم ال�ضتثمارات يف اأ�ضهم غري م�ضعرة ي�ضتند عادًة اإىل واحدة مما يلي:

بحتة؛  جتارية  ب�ضروط  ال�ضوق  يف  حديثة  • معامالت 

كبري؛  حد  اإىل  مماثل  اآخر  ل�ضتثمار  احلالية  العادلة  • القيمة 

• التدفقات النقدية املتوقعة خم�ضومة باملعدلت احلالية املطبقة للبنود ذات �ضروط و�ضمات خماطر مماثلة؛ اأو

اأخرى. تقييم  • مناذج 

اإن حتديد التدفقات النقدية ومعامل اخل�ضم لال�ضتثمارات يف اأ�ضهم غري م�ضعره يتطلب تقديرات هامة.
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4. تابع/ الأحكام املحا�صبية الهامة والأ�صباب الرئي�صية لعدم التاأكد من التقديرات  
 اأحكام هامة لتطبيق ال�صيا�صات املحا�صبية

قامت الإدارة بو�ضع الأحكام التالية ، بعيدّا عن تلك التي تتعلق بالتقديرات، يف اإطار تطبيق ال�ضيا�ضات املحا�ضبية 

للمجموعة، والتي كان لها اأثر كبري على املبالغ امل�ضجلة يف البيانات املالية املجمعة.

ت�صنيف ممتلكات عقارات
اأو  التطوير  لغر�س  به  حمتفظ  اأو  للمتاجرة  كعقار  بت�ضنيفه  تقوم  اأن  اإما  عقار  اأي  ا�ضتمالك  عند  الإدارة  حتدد 

كا�ضتثمار عقاري.

ت�ضنف املجموعة عقاراتها كعقارات للمتاجرة اإذا مت حيازتها اأ�ضا�ضًا بغر�س بيعها �ضمن الن�ضاط الطبيعي لالأعمال.

ت�ضنف املجموعة عقاراتها كعقارات حتت التطوير اإذا مت حيازتها بنية التطوير.

ت�ضنف املجموعة عقاراتها كعقارات ا�ضتثمارية اإذا مت حيازتها بغر�س حتقيق اأرباح من التاأجري اأو لأغرا�س زيادة 

راأ�س املال اأو ل�ضتخدام غري حمدد يف امل�ضتقبل.

ت�صنيف ال�صتثمارات  
تقرر الإدارة عند �ضراء ا�ضتثمار ت�ضنيفه كا�ضتثمار بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل اأو حمتفظ به حتى تاريخ 

ال�ضتحقاق اأو متوفر للبيع.

قبل  من  الأجل  ق�ضري  ربح  حتقيق  لغر�س  اأ�ضا�ضًا  �ضراوؤه  مت  اإذا  املجموعة  قبل  من  للمتاجرة  ال�ضتثمار  ي�ضنف 

املتداولني.

اإن ت�ضنيف ال�ضتثمار كا�ضتثمار بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يعتمد على كيفية مراقبة اأداء هذا ال�ضتثمار 

من قبل الإدارة. عندما ل يتم ت�ضنيف ال�ضتثمار للمتاجرة ويتم حتديد قيمة عادله موثوق منها وتدرج التغريات يف 

القيمة العادلة كبند يف بيان الدخل ي�ضنف عند ذلك كا�ضتثمار بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. يتم ت�ضنيف 

كافة ال�ضتثمارات الأخرى كا�ضتثمارات متوفرة للبيع.

انخفا�س قيمة ال�صتثمارات
تقوم املجموعة مبعاملة ال�ضتثمارات يف اأ�ضهم كا�ضتثمارات انخف�ضت قيمتها اإذا كان هناك انخفا�س كبري اأو م�ضتمر 

يف القيمة العادلة مبا يقل عن تكلفتها. اإن عملية حتديد النخفا�س “الكبري” اأو “امل�ضتمر” تتطلب قرارات اأ�ضا�ضية. 

اإ�ضافة اإىل ذلك ، تقوم املجموعة بتقييم العوامل الأخرى مبا يف ذلك التقلبات العادية يف اأ�ضعار الأ�ضهم بالن�ضبة 

لالأ�ضهم امل�ضعرة والتدفقات النقدية امل�ضتقبلية وعوامل اخل�ضم لالأ�ضهم غري امل�ضعرة.

5.�صركات تابعة

الن�شاط الرئي�شي ن�صبة حق 
القتراع ن�صبة الملكية بلد التاأ�صي�س ا�صم ال�صركة التابعة

اإدارة الأ�ضول 100% 100%
 الوليات 

المتحدة الأمريكية
مارجلف لالإدارة اإنك

اإدارة الأ�ضول 100% 100%
 الوليات

المتحدة الأمريكية
موؤ�ض�ضة لون �ضتار ، اإنك

اإدارة الأ�ضول 100% 100%
 الوليات 

المتحدة الأمريكية
موؤ�ض�ضة لون �ضتار 1 ، اإنك

ا�ضت�ضارات اقت�ضادية 100% الكويت 100%
فير�ضت لال�ضت�ضارات الإدارية 

والقت�ضادية – �س.م.ك )مقفلة(

ا�ضت�ضارات كمبيوتر 67% 67% الكويت
�ضركة مار�ضوفت لبرمجة الكمبيوتر 

والخدمات ال�ضت�ضارية – ذ.م.م

اي�صاحات حول البيانات 
املالية املجمعة
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6. اإيرادات فوائد

2007 2008
األف دينار كويتي األف دينار كويتي

236 142 ودائع لأجل

207 304 ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

138 330 تمويل ق�ضير لأجل

5 - مدينو مرابحة

1,518 1,617 قرو�س للعمالء

2,104 2,393

7. اإيرادات توزيعات اأرباح

2007 2008
األف دينار كويتي األف دينار كويتي

236 439 ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

68 374 ا�ضتثمارات متوفرة للبيع

304 813

8. اأتعاب اإدارة وعمولت
اإدارة املجموعة ملحافظ، �ضناديق، و�ضاية، وغريها من  الناجتة عن  اأتعاب الإدارة والعمولت هي تلك الإيرادات 

�ضركات اإدارة الأموال والأن�ضطة الئتمانية.

9.)خ�صائر(/اأرباح غري متحققة من ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

2007 2008
األف دينار كويتي األف دينار كويتي

361 )242( التغير في القيمة العادلة لأوراق مالية متداولة

4,200 )21,905(
التغير في القيمة العادلة ل�ضتثمارات محددة 

كا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

4,561 )22,147(

10. م�صاريف عمومية واإدارية

2007 2008
األف دينار كويتي األف دينار كويتي

4,372 2,744 تكاليف موظفين

153 172 ا�ضتهالك

11. تكاليف متويل

2007 2008
األف دينار كويتي األف دينار كويتي

895 1,297 �ضندات

1,406 1,423 قرو�س ق�ضيرة الأجل

9 38 م�ضتحق للبنوك

2,310 2,758

2,310 2,758
م�ضاريف فوائد على التزامات مالية بالتكلفة 

المطفاأة
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12. �صايف )اخل�صارة(/الربح على الأ�صول املالية

2007 2008
األف دينار كويتي األف دينار كويتي

236 142 ودائع لأجل

12,611 )23,091( ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

7,777 )484( ا�ضتثمارات متوفرة للبيع

5 - مدينو مرابحة

1,373 1,654 قرو�س للعمالء

138 330 تمويل ق�ضير الأجل

22,140 )21,449(

13.)خ�صارة(/ربحية ال�صهم الأ�صا�صية واملرتاجعة اخلا�صة مب�صاهمي ال�صركة الأم

2007 2008
تحت�ضب )خ�ضارة(/ربحية ال�ضهم الأ�ضا�ضية 

والمتراجعة الخا�ضة بم�ضاهمي ال�ضركة الأم كالتالي:

27,017 )18,784(
)خ�ضارة(/ربح ال�ضنة الخا�س بم�ضاهمي ال�ضركة 

الأم )األف دينار كويتي(

479,194 459,730
المتو�ضط المرجح لعدد الأ�ضهم القائمة با�ضتثناء 

اأ�ضهم الخزينة )بالألف(

56 )41(
)خ�ضارة(/ربحية ال�ضهم الأ�ضا�ضية والمتراجعة 

الخا�ضة بم�ضاهمي ال�ضركة الأم )فل�س(

بلغت )خ�ضارة(/ربحية ال�ضهم الأ�ضا�ضية واملرتاجعة 65 فل�س لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2007 ،  قبل التعديل 

باأثر رجعي لأ�ضهم املنحة امل�ضدرة )اإي�ضاح 24(.

14. النقد والنقد املعادل

2007 2008
األف دينار كويتي األف دينار كويتي

1,474 1,415 النقد والأر�ضدة لدى البنوك

956 10,001 ودائع لأجل

)432( )2,774( ناق�ضًا : م�ضتحق للبنوك وموؤ�ض�ضات مالية اأخرى

1,998 8,642

تكت�ضب الودائع لأجل العائدة للمجموعة فائدة مبتو�ضط �ضعر فائدة بواقع %5.06 �ضنويًا ) 2007 : 4.875% 

�ضنويًا(، وت�ضتحق خالل �ضهر من تاريخ الإيداع.

15. ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

2007 2008
األف دينار كويتي األف دينار كويتي

متاجــرة :

9,266 703 اأوراق مالية محلية م�ضعرة و�ضناديق مدارة

752 1,098 اأوراق مالية اأجنبية م�ضعرة و�ضناديق مدارة

محددة عند العتراف المبدئي :

48,417 26,912 اأوراق مالية محلية م�ضعرة و�ضناديق مدارة

2,129 2,441 اأوراق مالية اأجنبية م�ضعرة و�ضناديق مدارة

6,414 5,999 اأوراق مالية بفائدة ثابتة

66,978 37,153

اإن معدل الفائدة على الأوراق املالية ذات الإيراد الثابت يرتاوح من %3.87 اإىل %6 �ضنويًا )2007 : %6 اإىل 

%7.125 �ضنويًا(.

اي�صاحات حول البيانات 
املالية املجمعة
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16. ذمم مدينة واأ�صول اأخرى

2007 2008
األف دينار كويتي األف دينار كويتي

4,315 2,134 اأتعاب اإدارة وعمولت م�ضتحقة

736 452 فوائد م�ضتحقة

4,421 79 الم�ضتحق من بيع ا�ضتثمارات متوفرة للبيع

492 371 مدفوعات مقدمًا

2,247 6,170 اأخرى

12,211 9,206

17. متويل ق�صري الأجل 

ميثل التمويل ق�ضري الأجل دفعات مقدمة ق�ضرية الأجل مبعدل فائدة بواقع %8.25 �ضنويًا )2007 : %9( )انظر 

اإي�ضاح 30(. ت�ضتحق الدفعة املقدمة خالل �ضهرين من تاريخ امليزانية العمومية.

18. قرو�س للعمالء

2007 2008
األف دينار كويتي األف دينار كويتي

10,077 7,300 قرو�س تجارية

8,268 7,202 قرو�س الهام�س

3,956 4,858 قرو�س �ضخ�ضية

22,301 19,360
)1,913( )1,888( مخ�ض�س خ�ضائر ائتمان

20,388 17,472
اإن ا�ضتحقاقات قرو�س للعمالء هو كما يلي :

410 986 اأقل من �ضهر

2,739 6,416 ما بين �ضهر واحد و�ضتة اأ�ضهر

16,873 10,372 ما بين �ضتة اأ�ضهر و�ضنة

742 49 اأكثر من �ضنة

1,537 1,537 قرو�س غير منتظمة

22,301 19,360

اإن املخ�ض�س املكون لقاء خ�ضائر الئتمان حمت�ضب وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي حيث ي�ضمل خم�ض�س عام 

)انظر اإي�ضاح 3( على مبلغ الت�ضهيالت العادية التي مل يح�ضب خم�ض�س حمدد لها.

بلغ جمموع القرو�س غري املنتظمة التي يقابلها خم�ض�س حمدد مببلغ 1,537 األف دينار كويتي )2007 : 1,537 

األف دينار كويتي(.

اإىل   7.75%  :  2007( �ضنويًا   6.75% اإىل   5.25% بني  ترتاوح  التجارية  العمالء  قرو�س  على  الفائدة  ن�ضبة 

%9.25 �ضنويًا( ون�ضبة %5.75 اإىل %6.75 �ضنويًا )2007 : %7.75 اإىل %8.75( للقرو�س الهام�س ون�ضبة 

 9.25% اإىل   5.5%  :  2007( �ضنويًا   6.75% اإىل   6.05% بني  ترتاوح  ال�ضخ�ضية  القرو�س  على  الفائدة 

�ضنويًا(.

بالكامل  م�ضمونة  التجارية  القرو�س  اإن  الأمريكي.  الدولر  اأو  الكويتي  بالدينار  مقومة  املمنوحة  القرو�س  جميع 

بعقارات وا�ضتثمار يف ال�ضناديق واأوراق مالية حمتجزة يف حمافظ حل�ضاب املقرت�ضني.

19. ا�صتثمارات متوفرة للبيع

2007 2008
األف دينار كويتي األف دينار كويتي

51,716 24,452 اأوراق مالية م�ضعرة و�ضناديق مدارة

25,113 26,502 م�ضاهمات في روؤو�س اأموال �ضركات

76,829 50,954
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19. تابع/ا�صتثمارات متوفرة للبيع

 يتم امل�ضاهمة يف روؤو�س اأموال ال�ضركات بهدف زيادة راأ�س املال على مدى نطاق زمني متو�ضط اإىل طويل الأجل. 

اإن امل�ضاهمات يف روؤو�س اأموال ال�ضركات مببلغ 1,704 األف دينار كويتي )2007 : 909 األف دينار كويتي( قد مت 

اإدراجها بالتكلفة حيث ل ميكن قيا�س القيمة العادلة لتلك امل�ضاهمات ب�ضكل يعتمد عليه.

تت�ضمن امل�ضاهمات يف روؤو�س اأموال �ضركات ا�ضتثمارات مببلغ 24,798 األف دينار كويتي )2007 : 24,204 األف 

دينار كويتي( مت حتديد قيمتها العادلة با�ضتخدام اأ�ضاليب تقييم ل ت�ضتند بال�ضرورة اإىل اأ�ضعار اأو معدلت ال�ضوق.

ا�ضتنادًا اإىل تقديرات الإدارة، قامت املجموعة بالعرتاف بخ�ضارة انخفا�س القيمة على ال�ضتثمارات املتوفرة للبيع 

كويتي  دينار   195  :  2008( كويتي  دينار  و617  كويتي  دينار   4,956 مببلغ  والتكلفة  العادلة  بالقيمة  امل�ضجلة 

ول�ضيء( على التوايل.

20. عقارات ا�صتثمارية

2007 2008
األف دينار كويتي األف دينار كويتي

36 36 القيمة الم�ضجلة في 1 يناير

- 907 اإ�ضافات

- )15( م�ضتبعدات

- )181( انخفا�س القيمة

36 747 القيمة الم�ضجلة في 31 دي�ضمبر

تتم العقارات ال�ضتثمارية خارج الكويت.

21. ممتلكات قيد التطوير

2007 2008
األف دينار كويتي األف دينار كويتي

- 3,065 القيمة الم�ضجلة في 1 يناير

3,065 - اإ�ضافات

- )2,347( مبالغ م�ضتردة

- )144( انخفا�س القيمة

3,065 574 القيمة الم�ضجلة في 31 دي�ضمبر

اإن اللتزام مقابل تطوير الأر�س مف�ضح عنه يف اإي�ضاح 34.

22. قرو�س ق�صرية الأجل

وهذه  والأجنبية.  املحلية  البنوك  من  النقدية  ال�ضوق  قرو�س  يف  اأ�ضا�ضية  ب�ضورة  الأجل  ق�ضرية  القرو�س  تتمثل 

 1.25% القرو�س ممنوحة بالدينار الكويتي والدولر الأمريكي وت�ضتحق عليها متو�ضط فائدة مبعدل يرتاوح بني 

اإىل %7.5 �ضنويًا )2007 :%5 اإىل %6.5 �ضنويًا( وهي غري م�ضمونة.

23. �صندات

األف دولر   100,000 اأ�ضلي بقيمة  باإ�ضدار �ضندات غري م�ضمونة مببلغ  ال�ضركة الأم  2007 ، قامت  5 يوليو  يف 

اأمريكي مبعدل فائدة يعادل �ضعر الليبور زائدًا %1.1 ي�ضتحق ال�ضداد على اأ�ضا�س ربع �ضنوي. مت اإدراج ال�ضندات يف 

بور�ضة دبي العاملية وت�ضتحق يف 5 يوليو 2012.

24. راأ�س املـال

100 فل�س لل�ضهم الواحد  506,000 األف �ضهم م�ضرح به وم�ضدر ومدفوع بالكامل بقيمة  يتكون راأ�س املال من 

)31 دي�ضمرب 2007 : 440,000 األف �ضهم بقيمة 100 فل�س لل�ضهم الواحد(.

اي�صاحات حول البيانات 
املالية املجمعة

31 دي�صمرب 2008
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قرر امل�ضاهمون يف اجتماع اجلمعية العمومية العادية املنعقد يف 31 مار�س 2008 على توزيعات اأرباح نقدية بواقع 

25 فل�س لل�ضهم الواحد بواقع 9,955 األف دينار كويتي واأ�ضهم منحة بقيمة %15 )31 دي�ضمرب 2007 : توزيعات 

اأرباح نقدية بواقع 10 فل�س لل�ضهم الواحد(.

25. عالوة اإ�صدار 

اإن عالوة اإ�ضدار الأ�ضهم غري قابلة للتوزيع.

26. احتياطي قانوين

وفقا لأحكام قانون ال�ضركات التجارية واأحكام النظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة الأم يتم حتويل %10 من ربح ال�ضنة قبل 

ح�ضة موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية وم�ضاهمة الزكاة ومنافع اأع�ضاء جمل�س الإدارة 

اإىل الحتياطي القانوين حتى ي�ضل هذا الحتياطي اإىل %50 من راأ�س مال ال�ضركة املدفوع كحد اأدنى. اإن هذا 

الحتياطي غري قابل للتوزيع فيما عدا توزيع ن�ضبة %5 من راأ�س املال املدفوع يف ال�ضنوات التي ل ت�ضمح فيها الأرباح 

املرتاكمة بتاأمني هذا احلد.

27. احتياطي اختياري

وفقًا ملتطلبات النظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة الأم يتم حتويل %10 من ربح ال�ضنة قبل ح�ضة موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم 

اإىل الحتياطي الختياري  الإدارة  اأع�ضاء جمل�س  الزكاة ومنافع  الوطنية وم�ضاهمة  العمالة  العلمي و�ضريبة دعم 

حتى يقرر امل�ضاهمون وقف التحويل اإىل التوزيعات من الحتياطي الختياري. ل ي�ضتلزم عمل اأي حتويل يف ال�ضنة 

التي تتكبد فيها خ�ضارة اأو حينما تكون هناك خ�ضائر مرتاكمة. وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي، قامت املجموعة 

169 األف دينار كويتي )2007: ل �ضيء( اإىل الحتياطي  %1 مبا قيمته  بتحويل فائ�س املخ�ض�س العام بن�ضبة 

الختياري.

28. اأ�صهم خزينة

2007 2008
29,351 48,094 عدد الأ�ضهم )األف(

6.67% 9.5% ن�ضبة الأ�ضهم الم�ضدرة

10,566 4,425 القيمة ال�ضوقية )األف دينار كويتي(

اإن احتياطيات ال�ضركة الأم املعادلة لتكلفة اأ�ضهم اخلزينة غري قابلة للتوزيع.

29. احتياطي القيمة العادلة

2007 2008
األف دينار كويتي األف دينار كويتي

17,534 22,657 الر�ضيد في 1 يناير

12,832 )20,553( �ضافي )خ�ضارة(/ربح غير محقق خالل ال�ضنة

195 4,339 انخفا�س قيمة المحول لبيان الدخل المجمع

)7,904( )4,707( الم�ضترد من بيع ا�ضتثمارات متوفرة للبيع

22,657 1,736 الر�ضيد في 31 دي�ضمبر
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30. املعامالت مع اأطراف ذات عالقة  

الإدارة  وموظفي  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  الرئي�ضيني،  امل�ضاهمني  الزميلة،  ال�ضركات  العالقة  ذات  الأطراف  متثل 

الرئي�ضية للمجموعة، وال�ضركات املدارة وتلك التي تدار ب�ضكل م�ضرتك اأو التي ميار�س عليها هوؤلء الأطراف تاأثريًا 

جوهريًا. يتم اعتماد �ضيا�ضات الت�ضعري و�ضروط هذه املعامالت من قبل اإدارة املجموعة. مت ا�ضتبعاد املعامالت بني 

ال�ضركة الأم و�ضركاتها التابعة التي هي اأطراف ذات عالقة بال�ضركة الأم عند التجميع ومل يتم الإف�ضاح عنها يف 

هذا الإي�ضاح. اإن تفا�ضيل املعامالت بني املجموعة والأطراف ذات عالقة مبينة اأدناه.

خالل ال�ضنة ، اأبرمت املجموعة املعامالت التجارية التالية مع الأطراف ذات عالقة غري الأع�ضاء باملجموعة :

2007 2008
األف دينار كويتي األف دينار كويتي

المعامالت المت�صمنة في بيان الدخل المجمع
492 1,240 اأ(  اإيرادات فوائد

10,207 8,329 ب( اأتعاب اإدارة وعمولت

ج(  مدفوعات موظفي الإدارة الرئي�ضية

356 478 رواتب ومنافع اأخرى ق�ضيرة الأجل

59 37 منافع نهاية الخدمة

415 515
الأر�صدة المت�صمنة في الميزانية العمومية المجمعة

قرو�س لأطراف ذات عالقة
5,207 4,012  تمويل ق�ضير الأجل )انظر اإي�ضاح 17( 

9,422 12,871 قرو�س لأع�ضاء مجل�س الإدارة والإدارة الرئي�ضية

14,629 16,883

31. معلومات القطاع

متار�س املجموعة ن�ضاطًا رئي�ضيًا واحدًا وهو ال�ضتثمار وبناء عليه فاإن اأ�ضا�س عر�س القطاعات الرئي�ضي يتم على 

اأ�ضا�س جغرايف. اإن ملخ�س معلومات حتليل القطاع اجلغرايف هو كما يلي :

ال�صنـــــــــــــــــــــة المنتهيـــــــــــــة فـــــي 31 دي�صـــمبـــــر
2007 2008

الربح الإيراد الخ�صارة الإيراد
األف دينار كويتي األف دينار كويتي األف دينار كويتي األف دينار كويتي

17,437 26,640 )10,685( )3,656( الكويت

1,682 2,005 )1,706( )1,047( الخليج وال�ضرق الأو�ضط

5,550 5,987 )2,588( )2,196( اأمريكا ال�ضمالية

2,269 2,276 )3,084( )2,996( اأوروبا

91 108 )707( )681( اأخرى

27,029 37,016 )18,770( )10,576(

اي�صاحات حول البيانات 
املالية املجمعة

31 دي�صمرب 2008
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كمــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــي 31 ديــ�صـــــــــــــــمــــبـــــــــــــــــــــــــــــر
2007 2008

�صافي 
الأ�صول 

الم�صتخدمة
مجموع 

اللتزامات
 مجموع
الأ�صول

 �صافي
 الأ�صول

الم�صتخدمة

 مجموع
اللتزامات

مجموع 
الأ�صول

األف دينار 
كويتي

األف دينار 
كويتي

األف دينار 
كويتي

األف دينار 
كويتي

األف دينار 
كويتي

األف دينار
 كويتي

77,720 31,429 109,149 21,727 53,344 75,071 الكويت

)3,462( 24,966 21,504 20,236 1,666 21,902 الخليج وال�ضرق الأو�ضط

41,263 78 41,341 26,872 487 27,359 اأمريكا ال�ضمالية

11,210 4 11,214 5,070 5 5,075 اأوروبا

4,505 5 4,510 2,822 3 2,825 اأخرى

131,236 56,482 187,718 76,727 55,505 132,232

32. اأ�صول بر�صم الأمانة

تدير املجموعة حمافظ نيابة عن اأطراف اأخرى، �ضناديق م�ضرتكة وحتتفظ باأر�ضدة نقدية واأوراق مالية يف ح�ضابات 

اأمانة ل تظهر يف امليزانية العمومية املجمعة. اإن الأ�ضول التي تخ�ضع ل�ضيطرة الإدارة كما يف 31 دي�ضمرب 2008 

بلغت قيمتها 820,541 األف دينار كويتي )2007 : 1,240,673 األف دينار كويتي(. اكت�ضبت املجموعة اأتعاب 

اإدارة مببلغ 9,545 األف دينار كويتي )2007 : 8,093 األف دينار كويتي( نتيجة القيام بتلك الأن�ضطة املت�ضمنة 

يف اإي�ضاح 8.

33. برنامج نظام خيار �صراء الأ�صهم للموظفني 

وفقًا  املوظفني.  اأداء  ملنافع   )ESOP( للموظفني  الأ�ضهم  �ضراء  خيار  نظام  برنامج  املجموعة  اعتمدت   ،2005 يف 

للربنامج ، فاإن لبع�س املوظفني احلق ب�ضراء اأ�ضهم ال�ضركة الأم من اأ�ضهم اخلزينة لل�ضركة الأم ولن يتم اإ�ضدار 

لأ�ضهم  التكلفة  ومتو�ضط  الأم  ال�ضركة  ل�ضهم  الدفرتية  القيمة  بني  ما  املمار�ضة  حق  �ضعر  يرتاوح  جديدة.  اأ�ضهم 

تطبيق  وقت  الأم  لل�ضركة  املدفوع  املال  راأ�س  %10 من  يتجاوز  ل  اأ�ضهم  بعدد  �ضنوات   9 الربنامج  اخلزينة. مدة 

الربنامج. 

بناء على الربنامج ، اعتمد جمل�س الإدارة توفري 1,680 األف �ضهم لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2005 املوافق 

عليها من قبل اجلهات الر�ضمية املخت�ضة واجلمعية العامة للم�ضاهمني يف 2 ابريل 2006. اإن القيمة العادلة لل�ضهم 

بذلك التاريخ 700 فل�س و�ضعر حق املمار�ضة هو 500 فل�س. قامت املجموعة بت�ضجيل م�ضروف والتزام مقابل مببلغ 

336 األف دينار كويتي يف البيانات املالية املجمعة لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2005. مل يتم منح، ا�ضتخدام، 

انتهاء اأو التنازل عن اأي اأ�ضهم مبوجب برنامج نظام خيار �ضراء الأ�ضهم للموظفني )ESOP( خالل ال�ضنة املنتهية 

يف 31 دي�ضمرب 2008.

34. ارتباطات والتزامات طارئة

2007 2008
األف دينار كويتي األف دينار كويتي

التزامات راأ�صمالية
17,724 15,500 ل�ضراء ا�ضتثمارات

717 725 لتطوير اأر�س

18,441 16,225

35. الأدوات املالية 

ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة
واأ�ضا�س  القيا�س  اأ�ضا�س  العرتاف،  معايري  ذلك  يف  مبا  املتبعة  والطرق  الهامة  املحا�ضبية  ال�ضيا�ضات  تفا�ضيل  اإن 

العرتاف بالإيرادات وامل�ضروفات، فيما يتعلق بكل �ضريحة من الأ�ضول واللتزامات املالية مبينة يف اإي�ضاح 3 حول 

البيانات املالية املجمعة.
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35. تابع/ الأدوات املالية 

 �صرائح الأدوات املالية

2007 2008
األف دينار كويتي األف دينار كويتي

الأ�صول المالية
1,474 1,415 النقد واأر�ضدة لدى البنوك

956 10,001 ودائع لأجل

66,978 37,153 ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

11,717 8,833 ذمم مدينة واأ�ضول اأخرى

5,207 3,972 تمويل ق�ضير الأجل

20,388 17,472 قرو�س وعمالء

76,829 50,954 ا�ضتثمارات متوفرة للبيع

183,549 129,800
اللتزامات المالية

432 2,774 م�ضتحق للبنوك وموؤ�ض�ضات مالية اأخرى

4,386 2,331 ذمم دائنة والتزامات اأخرى

22,990 20,820 قرو�س ق�ضيرة الأجل

27,300 27,595 �ضندات

55,108 53,520

اأهداف اإدارة املخاطر املالية
املحلية  املالية  الأ�ضواق  اإىل  الدخول  تن�ضيق  الأعمال،  قطاع  اإىل  اخلدمات  تقدمي  هي  املجموعة  خزينة  وظيفة  اإن 

والعاملية، مراقبة واإدارة املخاطر املالية املتعلقة بعمليات املجموعة من خالل تقارير املخاطر الداخلية التي ُتعنى 

بتحليل النك�ضاف للمخاطر من حيث درجة وحجم املخاطر. ت�ضمل هذه املخاطر خماطر ال�ضوق )وت�ضمل خماطر 

النقدية  التدفقات  ال�ضيولة وخماطر  الفائدة(، خماطر الئتمان، خماطر  العادلة لأ�ضعار  القيمة  العملة وخماطر 

لأ�ضعار الفائدة.

خماطر ال�صوق
اإن خماطر ال�ضوق هي خطر اأن توؤثر التغريات يف اأ�ضعار ال�ضوق مثل اأ�ضعار �ضرف العمالت الأجنبية، اأ�ضعار الفائدة 

واأ�ضعار الأ�ضهم، على حجم اإيرادات املجموعة اأو قيمة ما لديها من اأدوات مالية. تهدف اإدارة خماطر ال�ضوق اإىل 

اإدارة ومراقبة النك�ضاف ملخاطر ال�ضوق يف اإطار احلدود املقبولة مع تعظيم العائد يف الوقت نف�ضه.

اإن اأن�ضطة املجموعة تعر�ضها ب�ضكل رئي�ضي للمخاطر املالية الناجمة عن التغريات يف اأ�ضعار �ضرف العمالت الأجنبية 

واأ�ضعار الفائدة.

خماطر الأ�صعار
تتعر�س املجموعة ملخاطر اأ�ضعار اأ�ضهم راأ�س املال فيما يتعلق با�ضتثماراتها يف تلك الأ�ضهم. ت�ضنف تلك ال�ضتثمارات 

كا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وا�ضتثمارات متوفرة للبيع.

حمافظها  بتنويع  املجموعة  تقوم  املتداولة،  املالية  الأوراق  يف  ال�ضتثمارات  عن  الناجتة  الأ�ضعار  خماطر  لإدارة 

ال�ضتثمارية وفقًا للحدود املو�ضوعة من قبلها.

مت حتديد حتليل احل�ضا�ضية على اأ�ضا�س النك�ضاف ملخاطر اأ�ضعار اأ�ضهم راأ�س املال بتاريخ التقرير. مل يكن هناك اأي 

تغيري يف الطرق املحا�ضبية والفرتا�ضات امل�ضتخدمة يف اإعداد حتليل احل�ضا�ضية.

 31 يف  املنتهية  لل�ضنة  امللكية  وحقوق  ال�ضنة  ربح  على  ذلك  اأثر  كان   ،10% بن�ضبة  ال�ضهم  �ضعر  زاد/قل  حال  يف 

اي�صاحات حول البيانات 
املالية املجمعة

31 دي�صمرب 2008
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دي�ضمرب كما يلي :

ي�ضري الرقم الإيجابي اأدناه اإىل زيادة الربح وحقوق امللكية الأخرى حينما يزيد �ضعر ال�ضهم بواقع %10. اأما اإذا 

قل �ضعر ال�ضهم بن�ضبة %10، ينتج عن ذلك اأثر معادل عك�ضي على الربح وحقوق امللكية الأخرى و�ضتظهر الأر�ضدة 

اأدناه بال�ضالب.

2007 2008
الأثر على 

حقوق الملكية
الأثر على

 الربح
الأثر على 

حقوق الملكية
الأثر على 

الربح
% ن�صبة التغير 

في الأ�صعار
موؤ�صرات ال�صوق

األف دينار 
كويتي

األف دينار 
كويتي

األف دينار 
كويتي

األف دينار 
كويتي

428 1,540 68 304 10%
�ضوق الكويت لالأوراق 

المالية

اإدارة خماطر العمالت الأجنبية
اأ�ضعار  تقلبات  ملخاطر  النك�ضاف  خطر  ين�ضاأ  ثم  ومن  اأجنبية  بعمالت  امل�ضجلة  املعامالت  ببع�س  املجموعة  تقوم 

ال�ضرف. يتم اإدارة خماطر اأ�ضعار �ضرف العمالت الأجنبية يف حدود ال�ضيا�ضة املعتمدة با�ضتخدام عقود �ضرف 

العمالت الأجنبية الآجلة.

اإن القيم امل�ضجلة لأ�ضول والتزامات املجموعة النقدية املقومة بعمالت اأجنبية كما يف تاريخ التقرير هي كما يلي :

الأ�صول  اللتزامات 
2007 2008 2007 2008

األف دينار كويتي األف دينار كويتي األف دينار كويتي األف دينار كويتي
66,472 47,322 28,960 29,815 دولر اأمريكي

6,637 3,528 3 5 يورو

817 583 2 1 جنيه ا�ضترليني

156 172 - - دينار بحريني

651 1,652 - - درهم اإماراتي

448 179 397 7 اأخرى

حتليل ح�صا�صية العمالت الأجنبية
تتعر�س املجموعة ب�ضكل رئي�ضي لالنك�ضاف للدولر الأمريكي.

الدولر  الكويتي مقابل  الدينار  %5 يف  بن�ضبة  والنق�س  للزيادة  املجموعة  تفا�ضيل ح�ضا�ضية  التايل  يبني اجلدول 

الأمريكي. اإن حتليل احل�ضا�ضية ي�ضمل فقط البنود النقدية القائمة املقومة بعملة اأجنبية وتعديل حتويلها يف نهاية 

الفرتة مقابل التغري بن�ضبة %5 يف اأ�ضعار العمالت الأجنبية. اإن حتليل احل�ضا�ضية ي�ضمل القرو�س اخلارجية ف�ضاًل 

عن قرو�س لعمليات اأجنبية داخل املجموعة حيث يدرج القر�س بعملة غري عملة املقر�س اأو املقرت�س. ي�ضري الرقم 

الإيجابي اأدناه اإىل زيادة الربح وحقوق امللكية الأخرى حينما يقل الدينار الكويتي بن�ضبة %5 مقابل العملة الأخرى. 

اأما اإذا زاد �ضعر �ضرف الدينار الكويتي بن�ضبة %5 مقابل الدولر الأمريكي ، ينتج عن ذلك اأثر معادل وعك�ضي على 

الربح وحقوق امللكية الأخرى و�ضتظهر الأر�ضدة اأدناه بال�ضالب.

اأثر - 5% اأثر + 5% 
2007 2008 2007 2008

األف دينار 
كويتي

األف دينار 
كويتي

األف دينار 
كويتي

األف دينار 
كويتي

980 )782( )980( 782 بيان الدخل المجمع

2,772 )i( 2,533 )i( )2,772( )i( )2,533( )i( حقوق الملكية

)i( نتيجة للتغريات يف القيمة العادلة لال�ضتثمارات املتوفرة للبيع.
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35. تابع/ الأدوات املالية 

 اإدارة خماطر اأ�صعار الفائدة

تتعر�س املجموعة ملخاطر اأ�ضعار الفائدة من جراء اقرتا�ضها لأموال مبعدلت فائدة ثابتة ومتغرية. تدير املجموعة 

هذه املخاطر عن طريق الحتفاظ مبزيج معقول من القرو�س ذات الفائدة الثابتة وذات الفائدة املتغرية.

حتليل ح�صا�صية اأ�صعار الفائدة

اإن تعر�س املجموعة ملخاطر اأ�ضعار الفائدة على الأ�ضول واللتزامات املالية مبني بالتف�ضيل يف بند اإدارة خماطر 

ال�ضيولة �ضمن هذا الإي�ضاح.

يبني اجلدول التايل ح�ضا�ضية ربح ال�ضنة وحقوق امللكية لتغري معقول وممكن يف معدلت الفائدة بن�ضبة %+1 و -1

% )2007 : %+1 و %-1( اعتبارًا من بداية ال�ضنة. اإن هذه التغريات تعترب معقولة وممكنة ا�ضتنادًا اإىل ر�ضد 

ظروف ال�ضوق احلالية. ي�ضتند الحت�ضاب اإىل الأدوات املالية املحتفظ بها للمجموعة بتاريخ كل ميزانية عمومية. 

تبقى كافة املتغريات الأخرى ثابتة. مل يكن هناك اأي تغيري يف الطرق املحا�ضبية والفرتا�ضات امل�ضتخدمة يف اإعداد 

حتليل احل�ضا�ضية.

ي�ضري الرقم الإيجابي اأدناه اإىل زيادة الربح وي�ضري الرقم ال�ضالب اإىل انخفا�س الربح.

2007 2008
- %1 + %1 - %1 + %1

األف دينار كويتي األف دينار كويتي األف دينار كويتي األف دينار كويتي

119 )119( 300 )300( )خ�ضارة(/ربح ال�ضنة

اإدارة خماطر الئتمان
تتمثل خماطر الئتمان يف ف�ضل الطرف املقابل يف الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما ي�ضبب خ�ضارة مالية للمجموعة. 

تتبع املجموعة �ضيا�ضة تقت�ضي التعامل ب�ضكل ح�ضري مع اأطراف ذات جدارة ائتمانية عالية واحل�ضول على �ضمانات 

كافية ، حيثما كان ذلك منا�ضبًا ، كو�ضيلة للحد من التعر�س خلطر تكبد خ�ضارة مالية عند اإخفاق الأطراف الأخرى. 

يتم توفري هذه املعلومات من قبل وكالت ت�ضنيف م�ضتقلة، اإذا اأتيح ذلك، واإذا مل يكن متاحًا، ت�ضتعني املجموعة 

يتم  الرئي�ضيني.  عمالئها  ت�ضنيف  لغر�س  بها  اخلا�ضة  التجارية  و�ضجالتها  للجمهور  املتوفرة  املالية  باملعلومات 

مراقبة انك�ضاف املجموعة ملخاطر الئتمان وتقييم اجلدارة الئتمانية لالأطراف املقابلة ب�ضكل م�ضتمر وتوزع القيمة 

الإجمالية لل�ضفقات املربمة فيما بني الأطراف املقابلة املعتمدين. يتم التحكم يف النك�ضاف ملخاطر الئتمان من 

خالل احلدود الئتمانية لالأطراف املقابلة والتي تخ�ضع للمراجعة والعتماد من قبل الإدارة �ضنويًا.

تتكون الذمم املدينة من عدد كبري من العمالء، موزعة بني خمتلف ال�ضناعات واملناطق اجلغرافية. يتم عمل تقييم 

للجدارة الئتمانية احلالية فيما يتعلق بالو�ضع املايل للذمم املدينة.

لي�س لدى املجموعة اأي تعر�س هام ملخاطر الئتمان مع اأي طرف مقابل ب�ضكل اإفرادي اأو لأي جمموعة من الأطراف 

اإذا كانت  لها خ�ضائ�س مماثلة  اأنها  املقابلة على  الأطراف  لها خ�ضائ�س مماثلة. تعرف املجموعة  التي  املقابلة 

%5 من جمموع الأ�ضول النقدية يف اأي وقت خالل  اأطراف ذات عالقة. مل يتجاوز تركز خماطر الئتمان ن�ضبة 

ال�ضنة. اإن التعر�س ملخاطر الئتمان على الأموال ال�ضائلة حمدود نظرًا لأن الأطراف املقابلة متثل بنوك ذات جدارة 

ائتمانية عالية م�ضنفة من قبل وكالت ت�ضنيف ائتمان عاملية.

اي�صاحات حول البيانات 
املالية املجمعة

31 دي�صمرب 2008
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النك�صاف ملخاطر الئتمان
متثل القيم امل�ضجلة لالأ�ضول املالية يف امليزانية العمومية املجمعة بال�ضايف من خ�ضائر النخفا�س يف القيمة احلد 

الأق�ضى خلطر النك�ضاف ملخاطر الئتمان دون احت�ضاب قيمة اأي �ضمانات حم�ضلة. اإن احلد الأق�ضى لالنك�ضاف 

ملخاطر الئتمان بتاريخ التقرير هو كما يلي :

القيمة الم�صجلة
2007 2008

األف دينار كويتي األف دينار كويتي
1,473 1,414 اأر�ضدة لدى البنوك

956 10,001 ودائع لأجل

66,978 37,153 ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

11,717 8,833 ذمم مدينة واأ�ضول اأخرى

5,207 3,972 تمويل ق�ضير الأجل

20,388 17,472 قرو�س وعمالء

76,829 50,954 ا�ضتثمارات متوفرة للبيع

183,548 129,799

اإن احلد الأق�ضى لالنك�ضاف ملخاطر الئتمان بتاريخ التقرير ح�ضب القطاع اجلغرايف هو كما يلي :

القيمة الم�صجلة
2007 2008

األف دينار كويتي األف دينار كويتي
109,130 74,016 الكويت

22,813 20,524 الخليج وال�ضرق الأو�ضط

35,881 27,359 اأمريكا ال�ضمالية

11,214 5,075 اأوروبا

2,520 - ال�ضرق الأق�ضى

1,990 2,825 مناطق اأخرى

183,548 129,799

جودة ائتمان الأ�صول املالية
ميكن تقييم جودة ائتمان الأ�ضول املالية التي مل ينتهي تاريخ ا�ضتحقاقها ومل تنخف�س قيمتها بالرجوع اإىل معلومات 

تاريخية عن معدلت التخلف عن الدفع لالأطراف املقابلة. مل يتم ت�ضنيف اأي من الأ�ضول املالية للمجموعة من قبل 

وكالت ت�ضنيف جدارة ائتمانية خارجية.

تقوم املجموعة بتقييم اجلدارة الئتمانية لالأ�ضول املالية با�ضتخدام ت�ضنيفات داخلية.

اإدارة خماطر ال�صيولة
اإن خماطر ال�ضيولة هي املخاطر التي تكمن يف عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها املالية عند ا�ضتحقاقها. 

اإن نهج املجموعة يف اإدارة هذه املخاطر هو دوام التاأكد، قدر الإمكان، من توافر �ضيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند 

ال�ضتحقاق، �ضواء يف ظل ظروف طبيعية اأو قا�ضية، دون تكبد خ�ضائر غري مقبولة اأو املخاطرة ب�ضمعة املجموعة.

ياأخذ جمل�س الإدارة على عاتقه امل�ضوؤولية الكاملة عن اإدارة خماطر ال�ضيولة والذي قام باعتماد اإطار منا�ضب لإدارة 

املجموعة  تقوم  ال�ضيولة.  اإدارة  ومتطلبات  الأجل  التمويل ق�ضري، متو�ضط وطويل  لإدارة عمليات  ال�ضيولة  خماطر 

القرتا�س  وت�ضهيالت  امل�ضرفية  الت�ضهيالت   ، كافية  احتياطيات  على  الإبقاء  طريق  عن  ال�ضيولة  خماطر  باإدارة 

الحتياطي وعن طريق املراقبة والر�ضد املتوا�ضل للتدفقات النقدية املتوقعة والفعلية وم�ضاهاة تواريخ ا�ضتحقاق 

الأ�ضول واللتزامات املالية. يت�ضمن اإي�ضاح 23 قائمة بالت�ضهيالت الإ�ضافية غري امل�ضحوبة والتي تخ�ضع لت�ضرف 

املجموعة بغر�س احلد من خماطر ال�ضيولة ب�ضكل اأكرث.
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35. تابع/ الأدوات املالية 

 جداول ال�صيولة وخماطر الفائدة
امليزانية  تاريخ  من  املتبقية  الفرتة  اأ�ضا�س  على  للمجموعة  امل�ضتقة  غري  املالية  اللتزامات  التايل  اجلدول  يحلل 

التعاقدية  اإن املبالغ املت�ضمنة يف هذا اجلدول متثل التدفقات النقدية  التعاقدي.  اإىل تاريخ ال�ضتحقاق  العمومية 

غري املخ�ضومة. تعادل الأر�ضدة امل�ضتحقة خالل 12 �ضهرًا اأر�ضدتها امل�ضجلة حيث اأن تاأثري اخل�ضم لي�س جوهريًا.

المتو�صط 
المرجح لمعدل 

الفائدة الفعلي
المجموع من �صنة اإلى 

5 �صنوات
من 3 اإلى 12 

�صهراً
من 1 اإلى 3 

اأ�صهر
اأقل من 

1 �صهر  في 31 دي�صمبر 2007

% األف دينار 
كويتي

األف دينار 
كويتي

األف دينار 
كويتي

األف دينار 
كويتي

األف دينار 
كويتي

اللتزامات المالية

7.5 2,774 - - - 2,774
م�ضتحقات للبنوك 

وموؤ�ض�ضات مالية اأخرى

- 2,331 - 194 - 2,137
 ذمم دائنة والتزامات

اأخرى

- 416 - - - 416 توزيعات اأرباح دائنة

4.375 20,820 - - - 20,820 قرو�س ق�ضيرة الأجل

4.725 32,458 30,820 1,316 322 - �ضندات

58,799 30,820 1,510 322 26,147
- 16,225 15,500 725 - - التزامات

المتو�صط 
المرجح لمعدل 

الفائدة الفعلي
المجموع من �صنة اإلى 

5 �صنوات
من 3 اإلى 12 

�صهراً
من 1 اإلى 3 

اأ�صهر
اأقل من 

1 �صهر  في 31 دي�صمبر 2007

% األف دينار 
كويتي

األف دينار 
كويتي

األف دينار 
كويتي

األف دينار 
كويتي

األف دينار 
كويتي

اللتزامات

7.5 432 - - - 432
م�ضتحقات للبنوك 

وموؤ�ض�ضات مالية اأخرى

- 4,386 - - 4,386 -
 ذمم دائنة والتزامات

اأخرى

- 424 - - 424 - توزيعات اأرباح دائنة

5.75 22,990 - 4,800 - 18,190 قرو�س ق�ضيرة الأجل

6 34,671 33,033 1,228 410 - �ضندات

62,903 33,033 6,028 5,220 18,622
- 18,441 17,724 717 - - التزامات

القيمة العادلة لالأدوات املالية
يتم حتديد القيمة العادلة لالأ�ضول واللتزامات املالية التي لها �ضروط وظروف ثابتة واملتاجر بها يف اأ�ضواق ن�ضطة 

بالرجوع اإىل اأ�ضعار ال�ضوق الن�ضط.

يتم حتديد القيم العادلة لالأ�ضول واللتزامات املالية غري املتاجر بها يف اأ�ضواق ن�ضطة )فيما عدا الأدوات امل�ضتقة( 

وفقًا لنماذج الت�ضعري املتعارف عليها واملقبولة ب�ضكل عام ا�ضتنادًا اإىل حتليل التدفقات النقدية املخ�ضومة با�ضتخدام 

اأ�ضعار من معامالت ال�ضوق احلالية والأ�ضعار التجارية لأدوات مماثلة.

بتاريخ امليزانية العمومية املجمعة ، تعادل القيمة العادلة لكافة الأ�ضول واللتزامات املالية للمجموعة تقريبًا القيمة 

امل�ضجلة لها يف امليزانية العمومية املجمعة.

اي�صاحات حول البيانات 
املالية املجمعة

31 دي�صمرب 2008
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الأ�صول المالية
2007 2007 2008 2008

األف دينار كويتي األف دينار كويتي األف دينار كويتي األف دينار كويتي
بالتكلفة المطفاأة القيمة العادلة بالتكلفة المطفاأة القيمة العادلة

- 1,474 - 1,415 اأر�ضدة لدى البنوك ونقد

- 956 - 10,001 ودائع لأجل

- 66,978 - 37,153
ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة 

من خالل بيان الدخل

11,717 - 8,833 - ذمم مدينة واأ�ضول اأخرى

5,207 - 3,972 - تمويل ق�ضير الأجل

20,388 - 17,472 - قرو�س للعمالء

- 76,829 - 50,954 ا�ضتثمارات متوفرة للبيع

37,312 146,237 30,277 99,523

اللتزامات المالية

432 - 2,774 -
 م�ضتحق لبنوك وموؤ�ض�ضات

مالية اأخرى

5,336 - 3,900 - ذمم دائنة والتزامات اأخرى

22,990 - 20,820 - قرو�س ق�ضيرة الأجل

27,300 - 27,595 - �ضندات

56,058 - 55,089 -

36. اأهداف اإدارة راأ�س املال

وتعظيم  امل�ضتمرة  املن�ضاأة  اأ�ضا�س  على  عملياتها  موا�ضلة  على  املجموعة  مقدرة  ل�ضمان  راأ�ضمالها  املجموعة  تدير 

العائد اإىل امل�ضاهمني من خالل ال�ضتخدام الأمثل للدين وحقوق امللكية. مل تتغري ال�ضيا�ضة العامة للمجموعة منذ 

عام 2007.

تتكون بنية راأ�ضمال املجموعة من حقوق امللكية اخلا�ضة مب�ضاهمي ال�ضركة الأم التي ت�ضتمل على راأ�س املال امل�ضدر، 

24، 25، 26، 27، 28 و29 على  عالوة اإ�ضدار، الحتياطيات والأرباح املحتجزة كما هو مبني يف الإي�ضاحات 

التوايل، اأ�ضهم اخلزينة كما هو مبني يف اإي�ضاح 28 والأرباح املحتجزة. يتكون الدين من القرو�س ق�ضرية الأجل 

املبينة يف اإي�ضاح 22 وال�ضندات املبينة يف اإي�ضاح 23.

معدل الرفع املايل
اإن معدل الرفع املايل يف نهاية ال�ضنة هو كما يلي :

2007 2008
األف دينار كويتي األف دينار كويتي

50,290 48,415 الدين

)1,998( )8,642( ناق�ضًا : النقد والنقد المعادل )اإي�ضاح 14(

48,292 39,773 �ضافي الدين

131,170 76,647 حقوق الملكية

36.82% 51.89% �ضافي الدين اإلى ن�ضبة حقوق الملكية




