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ال�ضادة امل�ضاهمني،

العاملية لأزمة الرهن العقاري يف الوليات  التداعيات  اأثر  2009، على  العام  للتوقعات املتحفظة يف مطلع  خالفا 

املتحدة وانهيار بنك ليمان يف العام ال�ضابق، �ضهدت معظم الأ�ضواق العاملية مبا فيها النا�ضئة حركة ارتداد قوية يف 

اأ�ضواق الأ�ضهم املدرجة ب�ضكل خا�س ويف اأداء القت�ضاد الكلي لتلك الدول واإن كان ب�ضكل اأقل. فال�ضيا�ضات النقدية 

التو�ضعية، وحزم التحفيز املايل مبا فيها الدعم املقدم للموؤ�ض�ضات املالية، التي مت تطبيقها من قبل حكومات العامل 

كل  فاقت  قوية  مكا�ضب  العاملية  الأ�ضهم  اأ�ضواق  حققت  فقد  عديدة،  مناطق  يف  بثمارها  اأتت  الك�ضاد  من  للخروج 

التوقعات بعدما �ضجلت اأكرب انخفا�ضاتها يف مطلع العام، كما حققت كثري من اأ�ضواق العامل النا�ضئة منوا جيدا، 

و�ضهدت اأ�ضعار النفط اخلام ارتفاعا ملحوظا لترتاوح مابني 70 – 75 دولر اأمريكي ، �ضاحبه ارتفاع وا�ضح يف 

اأ�ضعار ال�ضلع واملعادن.

ومع هذا الأداء ال�ضتثنائي يف الأ�ضواق العاملية علينا اأن نتذكر اأن معظم العوائد الرئي�ضية لالأ�ضواق لل�ضنوات الع�ضر 

املنتهية بنهاية العام 2009 قد كانت �ضالبة نتيجة تتابع الأزمات العاملية منذ مطلع الألفية الثالثة والتقلبات احلادة 

التي جنمت عنها، فقد بلغت خ�ضارة موؤ�ضر �ضتاندرد اأند بورز )Standard & Poor’s( على �ضبيل املثال 2.9% 

لهذه الفرتة. كما يرى بع�س املراقبني اأن العودة القوية لروؤو�س الأموال اإىل الأ�ضواق تفتقد اإىل ما يربرها بالكامل 

على م�ضتوى القت�ضاد الكلي، فالتح�ضن يف النمو القت�ضادي لتلك الدول ما زال طفيفا ، كما واأن اأرقام البطالة 

لتلك الدول ما زالت مرتفعة.

فيها،  والنقدية  املالية  ال�ضيا�ضات  اأ�ضعدة  على  التعاون  جمل�س  لدول  حقيقي  اختبار  �ضنة   2009 العام  كان  وقد 

واأ�ضواقها وموؤ�ض�ضاتها املالية، اأدت اإىل ت�ضجيل اأ�ضواق دول جمل�س التعاون اأداًء متباينا خالل العام. فقد �ضجل �ضوق 

الكويت لالأوراق املالية على �ضبيل املثال خ�ضارة بلغت %9.3 ملوؤ�ضر KIC نتيجة لتداعيات م�ضاعب واجهتها بع�س 

�ضركات القطاع املايل وامل�ضريف، و�ضجل موؤ�ضر “تداول” يف اململكة العربية ال�ضعودية اأداًء بلغ %27 لنف�س العام 

بال�ضتفادة من ال�ضيا�ضة املالية التو�ضعية وتوزيع قطاعي جيد للموؤ�ضر اإ�ضافة اإىل ارتفاع اأ�ضعار النفط.

و�ضهد قطاع البنوك، وهو القطاع ذو الدور املحوري لأي اقت�ضاد، حتديات ملمو�ضة خالل العام، فقد تعرث عدد من 

ديونا  اللتزامات  هذه  كانت  �ضواء  دائنيها،  حيال  املالية  بالتزاماتها  الوفاء  والعقاري يف  املايل  القطاع  موؤ�ض�ضات 

وال�ضندات،  الإ�ضالمية،  كاملرابحات  ا�ضتخدمتها  التي  القرتا�س  اأدوات  اأو  والعامل،  املنطقة  مل�ضارف  م�ضتحقه 

وال�ضكوك حيال �ضريحة كبرية من الدائنني �ضملت �ضناديق النقد، بال�ضافه اإىل عدد كبري من املوؤ�ض�ضات والأفراد. 

وقد اأدت ال�ضعوبات هذه اإىل �ضبابية �ضديدة �ضادت خالل العام بني امل�ضارف اخلليجية- والكويتية منها ب�ضكل 

خا�س- حالت دون حمافظة هذه البنوك على م�ضتويات مقبولة لكفاية رهونات عمالئهم مما اأدى اإىل اإرجاء �ضريحة 

يف  حاد  تباطوؤ  يف  متثلت  مفرغة  حلقة  خلق  اإىل  ذلك  واأدى  جديدة،  متويلية  قرارات  لأية  البنوك  هذه  من  كبرية 

القطاعات الغري نفطية يف البالد اأدى اإىل مزيد من التدهور يف كفاية رهونات عمالء البنوك. كما جنم عن هذه 

احلالة �ضحب خطوط الئتمان املقدمة من البنوك الكويتية اإىل معظم �ضركات القطاع اخلا�س الت�ضغيلية يف البالد، 

فكثري من اخلطوط التمويلية �ضحبت لأ�ضباب تتعلق ب�ضيا�ضات البنوك يف اإدارتها ملخاطرها اأكرث من تعلقها باملالءة 

املالية لل�ضركات، والبع�س الآخر قدم قرو�ضا ولكن باأكالف باهظة، ل تعك�س الو�ضع الئتماين املتني لعدد كبري من 

ال�ضركات، ول تعك�س توجهات البنك املركزي خالل العام 2009.

نرى اأن اللغط الذي �ضاحب تعرث بع�س �ضركات القطاع املايل يف البالد قد اأدى اإىل خلط لدى بع�س البنوك وبع�س 

اجلهات فيما يتعلق ببع�س �ضركات القطاع املتعرثة وتلك التي تتمتع باأو�ضاع مالية متينة ومل ول يتوقع اأن تتخلف عن 

اأداء اأي من التزاماتها حيال البنوك. واإننا اإذ نقَدر حتفظ امل�ضارف حيال بع�س ال�ضركات املدينة �ضمانا حلقوق 

لل�ضركات ذات املالءة، ل يحل  بالن�ضبة  اأننا نرى فر�س �ضوابط غري �ضرورية  اإل  امل�ضارف ومودعيها،  م�ضاهمي 

م�ضاكل املرحلة احلالية واإمنا يزيد من تعقيداتها.

واإذا كان هذا العام املف�ضلي اختبارا ملوؤ�ض�ضات القطاع املايل يف البالد من حيث ا�ضتقرار هذه املوؤ�ض�ضات وقدرتها 

على احلفاظ على اأموال م�ضاهميها ومودعيها باأقل قدر من املخاطر، وباأف�ضل معايري ال�ضفافية وعر�س البيانات، 

جودة  حيث  من  لل�ضركة  املالية  املتانة  منها  م�ضتويات،  عدة  على  م�ضاهميه  ل�ضالح  كانت  “املركز”  ح�ضيلة  فان 

اأ�ضولها، وقدرتها على الوفاء الكامل بالتزاماتها، وتدين هذه القرو�س بالن�ضبة حلجم ميزانيتها، و ا�ضتمرار ال�ضركة 

 

تقرير جمل�س الإدارة

للعام 2009    

فيها  مبا  العاملية  الأ�سواق  معظم  �سهدت 

النا�سئة حركة ارتداد قوية

التحفيز  وحزم  التو�سعية،  النقدية  ال�سيا�سات 

حكومات  قبل  من  تطبيقها  مت  التي  املايل 

العامل اأتت بثمارها

مع ذلك، بلغت خ�سارة موؤ�سر �ستاندرد اأند بورز 

%2.9 �سنويا للع�سر �سنوات املنتهية يف بنهاية 
العام 2009

�سجلت اأ�سواق دول جمل�س التعاون اأداًء متباينا 

خالل العام

تعرث عدد من موؤ�س�سات القطاع املايل والعقاري 

يف الوفاء بالتزاماتها

البنوك  من  املقدمة  الئتمان  خطوط  �سحب 

القطاع  �سركات  من  كبري  عدد  اإىل  الكويتية 

اخلا�س ذات الن�ساط الت�سغيلي
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يف هذه البيئة ال�ضعبة لتدعيم و�ضعها التناف�ضي يف املنطقة، ناهيك عن قدرتها على حتقيق الأرباح وتعظيم حقوق 

م�ضاهميها.

اأما على �ضعيد الو�ضع التناف�ضي “للمركز”، فاإننا نرى اأن �ضيا�ضة  “املركز” ال�ضتثمارية قد عززت من و�ضعه على 

اأكرث من �ضعيد، منها ح�ضة ال�ضركة ال�ضوقية يف جمال �ضناعة �ضناديق ال�ضتثمار على �ضبيل املثال. فبناءا على 

 احتل “املركز” الرتتيب الرابع على م�ضتوى املنطقة 
1

ر�ضدنا حلركة �ضناديق الأ�ضهم املدرجة يف دول جمل�س التعاون 

بح�ضة �ضوقية بلغت ن�ضبتها %6.6 )كما يف دي�ضمرب 2009(، علما باأن ترتيب “املركز” كان اخلام�س حتى نهاية 

اأ�ضواق املنطقة خالل العام اإىل تراجع ملحوظ يف قيم  2008، حيث اأدت حركة الت�ضحيح احلادة التي �ضهدتها 

الأ�ضول املدارة من قبل بع�س الالعبني الرئي�ضيني، اأدى تعزيز موقع “املركز” ودفع ترتيبه اىل التقدم، كما حافظ 

على موقعه يف املرتبه الأوىل يف دولة الكويت بح�ضة �ضوقية بلغت %20.0 )كما يف دي�ضمرب 2009(.

النتائج املالية للعام 2009

�ضجلت �ضركة املركز املايل الكويتي “املركز” �س.م.ك �ضايف ربح بلغ 2.54 مليون دينار كويتي، اأي 6 فل�س لل�ضهم، 

مقارنة ب�ضايف خ�ضارة بلغت 18.77 مليون دينار كويتي يف عام 2008، ويعود ذلك ب�ضكل رئي�ضي اإىل عوائده من 

الأتعاب والر�ضوم مردها ح�ضته الرئي�ضية يف اإدارة ال�ضناديق واملحافظ، واإىل حتقيق اأرباح من ا�ضتثمارات الأ�ضهم 

يف الأ�ضواق اخلليجية والعاملية.

و�ضاحب ت�ضجيل الأرباح هذه �ضيا�ضة ا�ضتثمارية ومالية متحفظة وبالأخ�س فيما يتعلق باإدارته لل�ضيولة، من حيث 

احلذر ال�ضديد وعدم الوقوع حتت طائلة مواجهة اأية التزامات ق�ضرية الأمد، وهو ما مل�ضتموه من خالل بياناتنا الربع 

“املركز” والتزامه  اأو�ضاعنا هذه، بال�ضافة اىل �ضهادة جميع اجلهات الرقابية مبالءة  �ضنوية  املقدمة لكم حول 

القيام بكافة اأ�ضول وقواعد املهنه. كما يتمتع “املركز” مبيزانية متحفظة تتدنى فيها القرو�س ب�ضكل وا�ضح مقارنة 

اأ�ضول ال�ضركة. وبلغت ديون ال�ضركة التي  بحقوق امل�ضاهمني، مما يعرب عن مالءة مالية ممتازه وجودة عالية يف 

ت�ضتحق قبل 12 �ضهرًا 4 مليون دينار كويتي كما يف نهاية عام 2009، بينما بلغ اإجمايل حجم الدين 32.68 مليون 

دينار كويتي، وهما ميثالن %4.87 و %39.75 على التوايل من حقوق امل�ضاهمني. واأو�ضى جمل�س اإدارة ال�ضركة 

بعدم توزيع اأي اأرباح عن ال�ضنة املالية املنتهية.

اأداء اأن�سطة ال�سركة يف عام 2009

اإدارة الأ�سول

الإ�ستثمارات املحلية واخلليجية

حققت بع�س اأ�ضواق املال الن�ضطة يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا عوائد جيدة خالل عام 2009، ونتوقع 

لدورة الأ�ضواق هذه اأن توا�ضل هذا الجتاه يف عام 2010 على ال�ضواء، مع بع�س التقلبات احلادة يف اأ�ضعار الأ�ضهم 

والتي كانت ال�ضمة ال�ضائدة على اأ�ضواق املال يف املنطقة. وقد فر�ضت الأزمة املالية خالل العام املن�ضرم حتديا كبريا 

ملدراء املحافظ يف املنطقة ب�ضبب تراجع ال�ضيولة لعدد من ال�ضركات، وتدين معدلت التداول اليومي يف الأ�ضواق، 

ناهيك عن �ضبابية الروؤية فيما يتعلق بتعرث عدد من �ضركات القطاعني املايل والعقاري يف املنطقة.

وقد حقق “�ضندوق املركز اخلليجي” عوائد بلغت %14.3 منذ بداية العام، اأي اأقل من موؤ�ضره بن�ضبة %8.1 وذلك 

بالتذبذب،  تت�ضم  اأ�ضواق  بال�ضتثمار يف  املرتبطة  املخاطر  بن�ضبة  للتحكم  ا�ضتثمارية متحفظة  �ضيا�ضة  اإتباع  ب�ضبب 

العام  بداية  منذ   3.1% بن�ضبة  ريادي بني نظرائه حمققا منو  “املمتاز” على موقع  املحلي  كما حافظ �ضندوقنا 

ومتفوقا على اأداء املوؤ�ضر بفارق %12.4، وكان اأداء “�ضندوق املركز الإ�ضالمي” �ضلبيًا و�ضجل %8.4- منذ بداية 

اأداًء  “�ضندوق فر�ضة املايل” فقد �ضجل  اأما   ،-7.3% للمعاير ال�ضالمية الذي �ضجل  العام مقارنة مبوؤ�ضر املدار 

�ضلبيا للعام بلغ %7 -، واأخريا وقد �ضاعد اجتاه مدراء ال�ضتثمار للمحافظ اإىل ال�ضتثمار يف ال�ضركات ذات روؤو�س 

منذ   9.7% بلغ  للمحافظ  ت�ضجيل عائد جممع  امل�ضتدامة على  الت�ضغيلية  والعوائد  الكبرية  اإىل  املتو�ضطة  الأموال 

بداية العام.

درا�ضة من قبل ق�ضم البحوث يف “املركز”وا�ضتنادًا اإىل موقع زاوية و�ضركة ليرب التابعة ملجموعة توم�ضون رويرتز اأجريت على نحو 130 �ضندوقا يف اأ�ضواق دول جمل�س التعاون اخلليجي
 1

مالية  متانة   :2009 للعام  “املركز”  نتائج 

وجودة اأ�سول، وتعظيم حقوق امل�ساهمني.

�سعود احل�سة ال�سوقية يف ادارة ال�سناديق اىل 

الأوىل حمليا والرابعة خليجيا

دينار  مليون   2.54 بلغ  ربح  �سايف  حتقيق 

كويتي

�سيا�سة ا�ستثمارية وميزانية متحفظة

املن�سرم  العام  خالل  املالية  الأزمة  فر�ست 

حتديا كبريا ملدراء املحافظ

حافظ “املمتاز” على موقعا رياديا بني نظرائه 

وتفوق على اأداء املوؤ�سر بفارق 12.4%
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تقرير جمل�س الإدارة

للعام 2009   

 
 تابع اإدارة ال�سول

كما �ضهد العام املن�ضرم تكري�ضا ملكانة “املركز” كاأحد مدراء املحافظ وال�ضناديق املعدودين واللذين ي�ضكلون خيارا 

للموؤ�ض�ضات العاملية املهتمة بال�ضتثمار يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط ك�ضوق واعد من الأ�ضواق النا�ضئة يف العامل، فقد 

مت اختيار “املركز” من قبل جمموعات اأوروبية على اأ�ضا�س اخلربة يف هذا املجال و�ضجل الأداء، كما حاز “املركز” 

)Standard & Poor’s( ل�ضندوقي  اأند بورز  “A” من وكالة �ضتاندرد  2009 على ت�ضنيف مبرتبة  خالل عام 

“املمتاز” و“اخلليجي”. وتعد هذه الت�ضنيفات �ضهادة على املعايري العالية املتبعة يف عملياتنا ال�ضتثمارية و�ضجل 

اأدائنا امل�ضهود له، كما يربز ذلك قدرة مدراء �ضناديقنا على مواكبة املعايري العاملية التي تفر�ضها هذه املوؤ�ض�ضات 

املخت�ضة بت�ضنيف ال�ضناديق.

الإ�ستثمارات العاملية والإ�ست�سارات الإ�ستثمارية

اإرتدت اأ�ضواق العامل ب�ضكل مده�س بعد اأن �ضهدت اأدنى نقطة تراجٍع لها يف الن�ضف الثاين من عام 2008 بالن�ضبة 

لالأ�ضواق النا�ضئه والربع الأول من عام 2009 بالن�ضبة للوليات املتحدة، حيث اأنهى موؤ�ضر اأم اأ�س �ضي اآي العاملي 

)MSCI World( العام م�ضجال منو بن�ضبة %26.98، وحققت اأ�ضواق الربازيل ورو�ضيا والهند وال�ضني عوائدا 

بلغت 86.94%.

“فئة اأطل�س  2009، حققت حمافظ اأطل�س وت�ضمل �ضندوقي  “املركز” العاملية يف عام  اأداء منتجات  وعلى �ضعيد 

دي�ضمرب  نهاية  يف  كما  التوايل  على  و24.46%   11.02% بلغت  عوائد  النا�ضئة”  لالأ�ضواق  “اأطل�س  و  املتنوعة” 

2009، بينما تفوق “برنامج اإي تي اأف” )ETF’s Program( على موؤ�ضره بـ 11 نقطة مئوية، لكن نتيجة ل�ضعف 

بلغت  للعام  خ�ضارة  الأولية”  وماقبل  الأولية  لالإ�ضدارات  املركز  “برنامج  �ضجل  عامليا  ال�ضركات  ادراجات  ن�ضاط 

العوائد  العمالء على �ضعيد  لنا وحمافظ  التابعة  الإ�ضتثمارية  املحافظ  2009 جيدا على  وكان عام   ،18.54%

فتفوقت ب�ضكل ملحوظ على موؤ�ضراتها.

ونتوقع اأن حتقق ال�ضواق العاملية عوائد معقولة على الإ�ضتثمارات يف اأ�ضواق الأ�ضهم يف معظم عام 2010 وذلك على 

�ضدى منو الأرباح وال�ضيولة، وت�ضتحوذ الإقت�ضادات املعتمدة على امل�ضادر الطبيعية اىل جانب اقت�ضادات الربازيل 

ورو�ضيا والهند وال�ضني على املكانة املف�ضلة ملدرائنا للفرتة املقبلة.

ال�ستثمار يف ال�سركات الغري املدرجه

مل تكن ال�ضتثمارات يف ال�ضركات اخلا�ضة مبناأى عن الآثار ال�ضلبية للركود العاملي يف عام 2009، فقد تراجعت 

%8، وهي من اأهم حمركات  حركة ال�ضتحواذ والدمج خالل العام يف الوليات املتحدة على �ضبيل املثال بن�ضبة 

امللكيات  �ضناديق  “املركز” يف  ا�ضتثمارات  �ضجلت  فقد  على ذلك  وبناءا  املدرجة،  الغري  ال�ضركات  �ضناديق  قطاع 

اخلا�ضة تراجعا بلغ %3.43. ونتوقع اأن ي�ضرتد هذا القطاع عافيته ب�ضكل تدريجي خالل العام القادم بالنظر اإىل 

التح�ضن امللمو�س الذي �ضهدته اأ�ضواق ال�ضركات املدرجة.

اخلزينة

انعكا�ضا لتعرث بع�س موؤ�ض�ضات القطاع املايل الكربى، تاأثرت �ضناديق النقد املدارة يف دولة الكويت ومنها �ضناديق 

“املركز” قد ا�ضتثمرت معها  “املركز” بعد اأن امتنعت جهات ال�ضتثمار التي كانت �ضناديق  النقد املدارة من قبل 

من اإعادة هذه ال�ضتثمارات، وتاأمينا لتحقيق حقوق حملة وحدات �ضناديقه، قام “املركز” باتخاذ كافة الإجراءات 

جهات  قبل  من  الت�ضرف  ح�ضن  و�ضمان  ممكنة  فرتة  باأق�ضر  وم�ضتثمريه  اأمواله  حت�ضيل  اإىل  الرامية  القانونية 

والنقد  ال�ضيولة  توزيع  اإقرار  “املركز” مببادرة  قام  فقد  والعدالة  ال�ضفافية  ملبادئ  اأ�ضولها وحتقيقا  ال�ضتثمار يف 

املتوفران حاليا وم�ضتقبال يف ح�ضابات ال�ضناديق عن طريق القيام بال�ضرتداد جلميع امل�ضتثمرين يف ال�ضناديق 

دون ا�ضتثناء، على اأ�ضا�س اآخر �ضعر معلن للقيمة ال�ضوقية ال�ضافية للوحدة، وذلك باأ�ضلوب الن�ضبة والتنا�ضب لكل 

اللذين  �ضواء  ا�ضتثناء،  دون  جميعا  امل�ضتثمرين  بني  ما  امل�ضاواة  حتقيق  بهدف  ال�ضندوق  يف  ملكيته  ن�ضبة  بح�ضب 

ا�ضرتجاعنا  احتمال  بخ�ضو�س  ال�ضائد  الغمو�س  ظل  يف  يفعلوا،  مل  اللذين  اأو  ا�ضرتداد  بطلبات  تقدموا  قد  كانوا 

ل�ضتثماراتنا من ال�ضركات املدينة املذكورة.

اختيار “املركز” من قبل جمموعات اأوروبية، و 

اأند  �ستاندرد  “A” من وكالة  ت�سنيف مبرتبة 

بورز ل�سندوقي “املمتاز” و “اخلليجي”

ارتدت اأ�سواق العامل ب�سكل مده�س

تفوق “برنامج اإي تي اأف” على موؤ�سره بـ 11 

نقطة مئوية

عوائد معقولة يف العام 2010

�سجلت ا�ستثمارات “املركز” يف �سناديق امللكيات 

اخلا�سة تراجعا بلغ 3.43%

اإىل  القانونية  الإجراءات  كافة  باتخاذ  القيام 

فرته  باأق�سر  وم�ستثمريه  اأمواله  حت�سيل 

ممكنه وحتقيقا ملبادئ ال�سفافية والعدالة



املركز املايل الكويتي -�ش.م.ك )مقفلة( و�صركاته التابعة
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اخلدمات املالية والتمويلية 

متويل ال�سركات

التحديات  من  ذلك عددا  وقد خلق   ،2009 و   2008 عام  ملحوظا يف  تغريا  املنطقة  الأعمال يف  �ضاحة  �ضهدت 

الديون  وا�ضتبدال  ال�ضركات  قبل  الإقرتا�س من  ن�ضب  تخفي�س  ت�ضكل احلاجة اىل  املحلية. فمن جانب،  لل�ضركات 

ق�ضرية املدى ببدائل متويلية ذات مدى اأطول الهاج�س الأكرب لل�ضركات.

على ح�ضة  وال�ضتحواذ  اأعمالهم  لتنمية  فر�س  ماليا عن  وامل�ضتقرة  الت�ضغيلية  ال�ضركات  تبحث  اآخر،  ومن جانب 

�ضوقية اأكرب يف بيئة تت�ضم ب�ضعف املناخ التناف�ضي و�ضيق الفر�س املتاحة لنمو الر�ضملة. 

وتركز اإدارة متويل ال�ضركات يف “املركز” ب�ضكل متزايد على توفري اخلدمات ال�ضت�ضارية يف جمال اإعادة الهيكلة 

لل�ضركات املتعرثة اىل جانب موا�ضلة البحث عن م�ضادر لنمو الر�ضملة لل�ضركات املتينة ماليا.

وقد نفذت الإدارة خالل العام ثالث عمليات اإعادة هيكلة راأ�س املال ناجحة لعمالئها، وت�ضمنت تقدمي  اخلدمات 

ال�ضت�ضارية لل�ضركات الن�ضطة يف قطاعي الإن�ضاء والإ�ضتثمار، اإل اأن عمليات اإيجاد م�ضادر ر�ضملة جديدة للعمالء 

تباطئت اىل اأق�ضى الدرجات يف خ�ضم ت�ضييق القنوات الإئتمانية والأجواء الإ�ضتثمارية ال�ضلبية.

ونتوقع للعام 2010 تطور الأ�ضواق على ثالثة اأوجه. اأول، �ضيتزايد عدد ال�ضركات الباحثة عن خدمات ا�ضت�ضارية 

�ضتبداأ  ثانيا،  التمويلي.  هيكلها  وتعزيز  الثانوية،  الأ�ضول  من  والتخل�س  الأ�ضا�ضي،  ن�ضاطها  على  الرتكيز  لإعادة 

العامة واخلا�ضة  الأ�ضواق  الدخول اىل  التمويل  التي حتتاج اىل  ال�ضركات  بالظهور ولكن ببطئ، و�ضتعاود  ال�ضيولة 

للح�ضول على الر�ضملة املطلوبة من خالل الأ�ضهم والدين. ثالثا، نتوقع تزايد احلاجة اىل التمويل غري التقليدي، 

مثل التمويل امليزانني، والدين القابل للتحويل اأو املبادلة، والأ�ضهم املمتازة.

ومتا�ضيا مع هذه التوقعات، قمنا بالتفاق على اإدارة عمليات زيادة راأ�س مال ل�ضركتني خالل عام 2010، كما نعزز 

ات�ضالتنا مع �ضبكة ن�ضطة من العمالء املهتمني باحل�ضول على خدمات ا�ضت�ضارية، ونحن ناأمل من اأننا �ضنتمكن من 

حتويل هذا الإهتمام اىل عمليات ملمو�ضة.

اأدوات الدخل الثابت

كان عام 2009 من اأ�ضعب الأعوام لل�ضركات الراغبة باحل�ضول على دين جديد واإ�ضدارات الأ�ضهم يف املنطقة، 

حيث تظافرت عدة عوامل يف خلق معوقات للم�ضدرين متثلت يف ال�ضعوبة والتكلفة املرتفعة، واأبرزها عدم اليقني 

فيما يخ�س قيمة الأ�ضول، والإنطباع ال�ضائد ب�ضعف ال�ضفافية، و�ضح ال�ضيولة.

اأدوات  2009 وبديناميكية عالية اىل اقتنا�س الفر�ضة الإ�ضتثمارية التي برزت يف �ضوق  “املركز” يف بداية  وبادر 

الدخل الثابت اخلليجي جراء الأزمة الئتمانية، فتم اطالق “برنامج املركز للدخل الثابت” يف �ضهر فرباير ل�ضراء 

ا�ضدارات دين خليجية عالية اجلودة من بائعني متعرثين، كما ا�ضتثمر الربنامج يف اإ�ضدارات ال�ضكوك وال�ضندات 

الأولية والتي كانت معرو�ضة على مدار العام من قبل احلكومات اخلليجية وال�ضركات.وقد اإ�ضتثمر الربنامج خالل 

فرتة الع�ضر �ضهور التي تلت اإطالقه مايزيد على 100 مليون دولر اأمريكي، حمققا عائد جممع بن�ضبة %17. واىل 

جانب عوائده اجليدة، اأظهر الربنامج  مقاومة يف مواجهة �ضدمات الأ�ضواق خالل العام مما يعك�س جودة اأ�ضوله 

العالية.

ونتوقع اأن يوا�ضل �ضوق اأدوات الدخل الثابت اخلليجي حتقيق عوائد جذابة على خلفية معدلت الفائدة املنخف�ضة، 

الئتمان  اأدوات  على  والعامليني  القليميني  امل�ضتثمرين  قبل  من  بالطلب  مدفوعة  الهوام�س  انخفا�س  ي�ضاحبها 

اخلليجية والنظرة اليجابية العامة للمنطقة.

احلاجة اىل تخفي�س ن�سب الإقرتا�س الهاج�س 

الأكرب لل�سركات

اإعادة  جمال  يف  ال�ست�سارية  اخلدمات  توفري 

الهيكلة لل�سركات املتعرثة

ل�سركات  هيكلة  اإعادة  عمليات  ثالث  تنفيذ 

عميلة

غري  التمويل  اىل  احلاجة  تزايد  نتوقع 

التقليدي

العمالء  ن�سطة من  �سبكة  ات�سالتنا مع  نعزز 

املهتمني باحل�سول على خدمات ا�ست�سارية

ال�سعوبة والتكلفة املرتفعة لل�سركات الراغبة 

باحل�سول على دين جديد

اطالق “برنامج املركز للدخل الثابت” ل�سراء 

جممع  عائد  يحقق  خليجية  دين  ا�سدارات 

بن�سبة 17%
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امل�ستقات املالية

عدد  وكان   ،2005 عام  منذ  املنطقة  دول  م�ضتوى  على  اخليارات  �ضوق  يف  الوحيد  ال�ضوق  �ضانع  “املركز”  يبقى 

ال�ضركات املدرجة يف �ضوق اخليارات حتت مظلة �ضوق الكويت لالأوراق املالية 60 �ضركة يف عام 2008 مقابل 56 

يف عام 2009، بعد اأن ا�ضتبعدت ال�ضركات املتعرثة والغري �ضائلة والعالية املخاطر، وتراجع اإجمايل عدد العقود 

املتداولة هذا العام اإىل 9,000 عقدا بقيمة اإجمالية بلغت 117مليون دك من 14,000 عقدا بقيمة اإجمالية بلغت 

334 مليون دك يف عام 2008 ب�ضبب ارتباط �ضوق اخليارات ب�ضوق الأ�ضهم الذي �ضجل انخفا�ضًا بن�ضبة   35% 

يف اإجمايل قيمة التداول لنف�س الفرتة.

ب�ضوق  للنهو�س  املالية  لالأوراق  الكويت  �ضوق  اإىل  تقدمي مقرتحاته  “املركز”  يوا�ضل  هذه،  لتطوير خدماته  و�ضعيا 

امل�ضتقات يف البالد من حيث العمق والتنوع، فقد تقدم “املركز” يف عام 2009 باقرتاح لل�ضماح للم�ضتثمرين ببيع 

عقود خيارات ال�ضراء املغطاة باأ�ضهمهم يف املحافظ، وهو اقرتاح قيد الدرا�ضة من قبل �ضوق الكويت لالأوراق املالية، 

كما تقدم “املركز” باقرتاح لإن�ضاء هيكلية تتيح اإدخال �ضناع �ضوق جدد يف �ضوق اخليارات من باب حتفيز املناف�ضة 

التداول  توفري  ال�ضوق  اإدارة  على  “املركز”  اقرتح  كما  ال�ضوق،  يف  اخليارات  تداول  لأعمال  وا�ضعة  �ضيولة  وتوفري 

باخليارات خالل �ضاعات عمل ال�ضوق الر�ضمي يف �ضوق الكويت لالأوراق املالية.

للتطوير  وقابلة  واآمن  اأ�ضرع  لت�ضبح  “املركز”  قبل  امل�ضتخدمة من  تداول اخليارات  اأنظمة  تغيري وحتديث  وقد مت 

ب�ضكل اأ�ضهل، ومن جانب اآخر دخلت عملية اإطالق �ضفحة خا�ضة باخليارات على موقع “املركز” اللكرتوين مراحلها 

النهائية، حيث يتم من خاللها تقدمي معلومات حديثة عن �ضوق اخليارات واآليات الت�ضعري والأ�ضعار الفورية لعقود 

اخليارات.

الن�ساط ال�ستثماري العقاري

مع  الأ�ضعار،  انخفا�ضا حادا يف   2009 عام  اأفريقيا يف  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  العقاري يف منطقة  ال�ضوق  �ضهد 

�ضح م�ضادر التمويل والنكما�س يف العمليات، اإل اأن الأ�ضواق التي ا�ضتثمر فيها “املركز” كانت اأكرث اأ�ضواق املنطقة 

ا�ضتقرارا، وهي اململكة العربية ال�ضعودية، وقطر، و�ضوريا، ورا�س اخليمة، اململكة الأردنية الها�ضمية، و�ضهد بع�ضها 

متا�ضكا ومنوا ملفتني مثل اجلمهورية اللبنانية.

يف  الأ�ضا�ضية  ا�ضتثماراتنا  جميع  اأن  كما  املخاطر،  منخف�ضة  قطاعات  على  “املركز”  ا�ضتثمارات  ركزت  وقد 

املحافظ وال�ضناديق ل تزال اأعلى من قيمة التكلفة من حيث التقييم،  ولتزال  معظم هذه ال�ضتثمارات تدار وفق 

ي�ضتثمر  الذي  العقاري”،  املركز  “�ضندوق  وقد حقق  منها.   امل�ضتهدفة  العوائد  و�ضتحقق  الأ�ضا�ضية  اإ�ضرتاتيجيتها 

يف عقارات مدرة للدخل يف الكويت منذ عام 2003، عائدًا �ضلبيًا مبقدار %5.2، اإل اأنه ليزال متفوقا على اأداء 

%20، ويتمتع هذا ال�ضندوق بجاذبية خا�ضة لدى امل�ضتثمرين  �ضوق العقار املحلي والذي يقدر بانخفا�س يعادل 

ب�ضبب توزيعاته ال�ضهرية. اأما فيما يتعلق “ب�ضندوق املركز للفر�س العقارية” والذي يقوم بالتطوير العقاري يف كل 

من ال�ضعودية، ولبنان، و�ضوريا، والأردن، وقطر، فقد مت التخارج ب�ضكل كامل من جممع كليمن�ضو ال�ضكني يف راأ�س 

بريوت، كما يتوقع اأن يتم التخارج من حمفظة “اأرا�ضي” يف نهاية عام 2010، واأن يتم التخارج من ن�ضف قيمة 

2011. واأخريا،  فقد حافظت  2010، والن�ضف الآخر يف العام  “اللو�ضيل” يف اجلزء الثاين من العام  حمفظة 

جميع حمافظنا الأخرى  على اأداء ايجابي.

وعلى  وامل�ضري  ال�ضوري  العقار  �ضوقي  وينطبق ذلك على   ،2010 ال�ضعودي يف  العقار  ل�ضوق  اإيجابي  اأداء  ونتوقع 

الأخ�س قطاعي املكاتب والتجزئة. كما نتوقع ل�ضوق اأبوظبي اأن يبقى قويا بالرغم من ظالل اأزمة اإمارة دبي املالية 

وارتفاع حجم العر�س يف ال�ضوق. ويعمل “املركز” حاليا على التح�ضري لإطالق حمفظة ا�ضتثمارية ت�ضتهدف ب�ضكل 

اأ�ضا�ضي تطوير عقارات �ضكنية يف اململكة العربية ال�ضعودية، و�ضت�ضتهل املحفظة ن�ضاطها يف املنطقة ال�ضرقية و�ضتمتد 

لت�ضمل الريا�س وجدة، كما �ضيقوم “املركز” بدرا�ضة عدد من الفر�س ال�ضتثمارية يف م�ضر و�ضوريا.

بينما وا�ضل قطاع العقار التجاري يف الوليات املتحدة تراجعه، ب�ضبب �ضعف منو القت�ضاد الأمريكي وتراجع اأ�ضواق 

املال لال�ضتثمار يف قطاع العقار التجاري، وتبقى النظرة امل�ضتقبلية اإىل �ضايف الدخل الت�ضغيلي للعقارات التجارية 

�ضعيفة للعامني القادمني.

 

تقرير جمل�س الإدارة

للعام 2009  

 تابع/اخلدمات املالية والتمويلية

�سوق  الوحيد يف  ال�سوق  �سانع  “املركز”  يبقى 

عام  منذ  املنطقة  دول  م�ستوى  على  اخليارات 

2005

لالأوراق  الكويت  �سوق  اإىل  املقرتحات  تقدمي 

البالد من  امل�ستقات يف  املالية للنهو�س ب�سوق 

حيث العمق والتنوع

عقارياأ  “املركز”  فيها  ا�ستثمر  التي  الأ�سواق 

كانت اأكرث اأ�سواق املنطقة ا�ستقرارا

اإ�سرتاتيجيتها  وفق  تدار  ال�ستثمارات  معظم 

الأ�سا�سية و�ستحقق العوائد امل�ستهدفة منها

بتوزيعاته  ي�ستمر  العقاري”   املركز  “�سندوق 
ال�سهرية

التح�سري لإطالق حمفظة عقارات �سكنية يف 

اململكة العربية ال�سعودية

تراجع العقار التجاري يف الوليات املتحدة
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“مارجلف”، وهي �ضركة تابعة ومملوكة بالكامل للمركز، بتقلي�س  ومتا�ضيا مع هذه النظرة، فقد قمنا من خالل 

حجم اأ�ضولنا املدارة يف �ضوق العقار الأمريكي بن�ضبة %50 من نقطة الذروة التي بلغناها يف عام 2006 وذلك من 

خالل ت�ضييل بع�س الأ�ضول. اأما بالن�ضبة لأ�ضولنا املتبقية، فاإننا نركز جهودنا على املحافظة على قيمة راأ�س املال. 

2009 منها املحافظة على ن�ضبة الإ�ضغال،  ولتحقيق هذا الهدف، فقد قمنا باتخاذ عدد من الإجراءات يف عام 

واملبادرة اإىل التن�ضيق مع اجلهات املقر�ضة لتمديد تاريخ ا�ضتحقاق القرو�س احلالية، وحتقيق اأعلى ن�ضبة ممكنة 

من الحتياطيات النقدية، واتخاذ املخ�ض�ضات املنا�ضبة وتخفي�س القيمة الدفرتية لالأ�ضول.

ونرى اأن التعرث الواقع يف �ضوق العقار يخلق فر�ضا ا�ضتثمارية جذابة على �ضعيد القرو�س املتعرثة يف ال�ضداد والقرو�س 

العاجزة عن ال�ضداد، ولتمكني م�ضتثمرينا من ال�ضتفادة من هذه الفر�س فاإننا �ضنطرح منتجات ا�ضتثمارية جديدة 

يف امل�ضتقبل القريب.

النفط والغاز

الأ�ضول  توزيع  يف  تكتيكية  حتركات  اإجراء  خالل  من   ،2009 عام  يف  متحفظا  توجها  والغاز  النفط  اإدارة  تبنت 

ل�ضتبدال ال�ضتثمارات املرتاجعة باأخرى تعر�س باأ�ضعار مغرية ب�ضبب الأزمة. وقد مت تعوي�س معظم هذه اخل�ضائر 

اإىل حد كبري نتيجة �ضراء ال�ضندوق لإ�ضدارات دين مرتبطة مبجال الطاقة ب�ضعر خ�ضم كبري على القيمة الإ�ضمية، 

كما ا�ضتثمر ال�ضندوق يف اأ�ضهم مدرجة ل�ضركات ت�ضغيلية قوية يف املنطقة يف الوقت الذي كانت فيه الأ�ضعار عند 

تقلي�س  على  احلالية  ال�ضندوق  ا�ضتثمارات  قيمة  يف  التح�ضن  �ضاعد  فقد  ذلك،  اإىل  بالإ�ضافة  م�ضتوياتها.  اأدنى 

اخل�ضارة املحققة.

وتوا�ضل �ضركة فري�ضت الكويتية للنقل، والتي ي�ضكل “ �ضندوق املركز للطاقة” و “املركز” م�ضاهمان رئي�ضيان فيها، 

ن�ضاطها ب�ضكل ملحوظ وواعد يف جمال تاأجري املعدات، ويذكر يف هذا ال�ضياق اأن “�ضندوق املركز للطاقة” موؤهل من 

قبل ال�ضركة الوطنية لالأوف�ضت، وقد مت رفع م�ضاعفه 3.5 اإىل 4 خالل عام 2009، مما �ضوف يزيد من حوافز 

ال�ضركات الأجنبية لال�ضتثمار يف ال�ضندوق. وتتجه الإدارة يف عام 2010، اإىل الرتكيز على ال�ضتثمار يف �ضريحة 

ال�ضركات اخلا�ضة �ضمن قطاع الطاقة، وذلك بالإ�ضافة اإىل ال�ضتحواذ على ح�ض�س يف �ضركات اخلدمات النفطية 

املدرجة يف اأ�ضواق املنطقة وتطوير منتجات ثانوية جديدة. 

الأفرع الإقليمية

اأغلقت ال�ضركة فرعها يف مركز قطر املايل تزامنا مع توقيع اتفاقية مع بنك اخلليجي، اأحد املوؤ�ض�ضات املالية الرائدة 

يف دولة قطر، ل�ضق قنوات ت�ضويقية جديدة يف ال�ضوق القطري من خالل البنك و�ضبكة الأفرع التابعة له. كما مت 

تطوير فرع “املركز” يف بريوت لتوفري اخلدمات امل�ضاندة ودعم ن�ضاط ال�ضركة يف جمهورية لبنان والدول املجاورة.

الإدارات امل�ساندة

البحوث

اإميانا منه مب�ضئوليته املوؤ�ض�ضية يف ال�ضتثمار يف حقل املعلومات ب�ضكل يعزز من قدرات ال�ضركة لال�ضتفادة ب�ضكل 

فاعل من خربتها املرتاكمة على مدى ال�ضنوات، ومن اأجل متكني املجتمع ال�ضتثماري الإقليمي من احل�ضول على 

املعلومات اخلا�ضة باملنطقة باأكرب قدر من ال�ضفافية واحليادية، قام “املركز” بتعزيز ن�ضاطه البحثي يف عام 2009 

ليواكب التطورات املت�ضارعة لهذا العام ال�ضتثنائي. وقد وا�ضلت اإدارة البحوث تركيزها على الق�ضايا الإقليمية ذات 

الأهمية املبا�ضرة لعمالئنا، حيث تركز البحوث الإ�ضرتاتيجية ب�ضكل رئي�ضي على املوا�ضيع املتعلقة باأ�ضواق املال، اأما 

التقارير الف�ضلية فتتخ�ض�س يف املنتجات البحثية.

اأبحاث  جمال  يف  املنطقة  منه  تعاين  وا�ضح  فراغ  �ضد  يف  امل�ضاهمة  رائدة  مالية  كموؤ�ض�ضة  واجبنا  من  اأن  ونرى 

ال�ضركات والق�ضايا العامة التي تتعلق بالقت�ضاد عامة والقطاعات املرتبطة بالقطاع املايل كالبنوك والعقار والبنية 

التحتية خا�ضة. وتوا�ضل اأبحاث “املركز” حتقيق �ضدى طيب للغاية لت�ضليط ال�ضوء وتعزيز ال�ضفافية على اأ�ضواق 

املنطقة من خالل �ضبكة توزيع وا�ضعة “للمركز” وتواجد مكثف يف قنوات املعلومات املتخ�ض�ضة عامليا مثل بلومربغ 

.)Thomson Reuters( وتوم�ضون رويرتز )Bloomberg(

تقلي�س حجم الأ�سول يف �سوق العقار الأمريكي 

بن�سبة %50 من نقطة الذروة

�سعيد  على  جذابة  ا�ستثمارية  فر�س  خلق 

القرو�س املتعرثة

وتعوي�س  الأ�سول  توزيع  تكتيكيه يف  حتركات 

معظم اخل�سائر

قبل  من  موؤهل  للطاقة”  املركز  “�سندوق 
رفع  مت  وقد  لالأوف�ست،  الوطنية  ال�سركة 

م�ساعفه 3.5 اإىل 4.

جمال  يف  املنطقة  منه  تعاين  وا�سح  فراغ  �سد 

ال�ستثماري  املجتمع  ومتكني  الأبحاث 

اخلا�سة  املعلومات  على  للح�سول  الإقليمي 

باأكرب قدر من ال�سفافية واحليادية

لتوفري  بريوت  يف  “املركز”  فرع  تطوير 

اخلدمات امل�ساندة.
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تقرير جمل�س الإدارة

للعام 2009  

مبيعات املوؤ�س�سات تابع/الإدارات امل�ساندة

2009 يف جمال تنمية حجم الأموال املدارة، كان هناك عدد من املوؤ�ض�ضات املتحفزة  بالرغم من �ضعوبة العام 

لالإ�ضتفادة من الفر�س التي برزت يف بع�س قطاعات الأ�ضول مثل الدخل الثابت والأ�ضهم. وقد �ضاركت اإدارة مبيعات 

املوؤ�ض�ضات يف بناء �ضراكات واعدة مع البنوك وغريها من موفري اخلدمات يف منطقة اخلليج واأوروبا، وذلك بهدف 

ت�ضويق �ضناديق “املركز” على عمالء تلك املوؤ�ض�ضات، ونرى اأن التحديات �ضتتوا�ضل يف عام 2010 لإطالق منتجات 

ا�ضتثماريه بديلة ومبتكره من اأجل تقدمي حلول منا�ضبة للح�ضا�ضية املرتفعة التي يبديها امل�ضتثمرين  جتاه املخاطر.

اإدارة اخلدمات ال�ستثمارية اخلا�سة

كان عام 2009 مليئا بالتحديات على �ضعيد �ضناعة اخلدمات ال�ضتثمارية اخلا�ضة والتي كان لها انعكا�ضات �ضلبية 

على ثقة امل�ضتثمرين يف الأ�ضواق، حيث اأدى الرتاجع احلاد يف قيم الأ�ضول باأنواعها اإىل �ضح ال�ضيولة امل�ضتثمرة يف 

الأ�ضواق املالية، وارتفاعها على �ضكل ودائع يف البنوك املحلية والذي يوؤكد فقدان الثقة لدى امل�ضتثمرين.

باأبرز  التوا�ضل معهم وموافاتهم  العمالء احلالية من خالل  الإدارة الأكرب يف املحافظة على قاعدة  ومتثل حتدي 

الأول  الن�ضف  بني  تباين ملحوظ  اأثمر ذلك عن  وقد  املتاحة،  ال�ضتثمارية  الفر�س  باأف�ضل  وتعريفهم  امل�ضتجدات 

والن�ضف الثاين من العام متثل يف حت�ضن امل�ضاعر العامة بني اأو�ضاط العمالء ب�ضكل عام وارتفاع م�ضتوى التدفقات 

ال�ضتثمارية اإىل م�ضتويات مقبولة.

الت�سويق والعالقات العامة

اإن�ضب ن�ضاط قطاع الت�ضويق يف “املركز” على تعزيز تواجده يف الأ�ضواق التي حتقق اأهدافه الإ�ضرتاتيجية وتعزيز 

تواجده يف منطقة دول ال�ضرق كاأ�ضواق �ضاحلة لال�ضتثمار من قبل املوؤ�ض�ضات الإقليمية والعاملية. ول نن�ضى دور هذا 

القطاع احليوي يف تعزيز ر�ضالة “املركز” القائمة على ال�ضتثمار احل�ضيف والناأي مبمار�ضات ال�ضتثمار عن كل ما 

مي�س م�ضالح امل�ضاهمني والعمالء. ومتا�ضيا مع اأحدث التوجهات نحو و�ضائل الإعالم الجتماعي، اأطلق “املركز” 

�ضفحات لتوفري املعلومات حول ال�ضناديق والبحوث واأخبار ال�ضركة، كما تبنى موقع “املركز” نف�س التوجه وذلك 

باإطالق مدونة جتاوبية ومقاطع الفيديو.

ومن ناحية اأخرى كثف “املركز” جهوده يف جمال امل�ضوؤولية الجتماعية وذلك انطالقا من اإميان ال�ضركة باأهمية 

خدمة املجتمع، وقد ا�ضتحوذ قطاعي ال�ضباب وال�ضحة على جل الهتمام، ومن �ضمن اجلهات التي مت التعاون معها 

امل�ضت�ضفى الأمريي، ومركز �ضرطان الأطفال يف لبنان، ولوياك، واجلمعية الكويتية لرعاية الأطفال يف امل�ضت�ضفيات، 

وجامعة الكويت.

ويف عام 2010، �ضت�ضهد الإعالنات على الهاتف النقال وو�ضائل الإعالم التفاعلية انت�ضارا وا�ضعا، لذا فاإننا �ضرنكز 

على تعزيز توظيفنا لهذه الو�ضائل، وذلك اإىل جانب حتديث موقعنا على الإنرتنت باإ�ضافات مثل خدمة الو�ضاطة 

اللكرتونية.

احلوكمة واإدارة املخاطر

اإدارة  اأنظمة  جميع  جانب  اإىل  “املركز”  يف   املخاطر  اإدارة  لعملية  العري�ضة  واخلطوط  العامة  ال�ضيا�ضة  تخ�ضع 

املخاطر املطبقة يف ال�ضركة واجلهات التابعة لها اإىل توجيهات جمل�س الإدارة وجلنة التدقيق املنبثقة منه ب�ضكل 

وثيق، ويطبق “املركز” اإجراءات مكثفة على �ضعيد اإدارة املخاطر واحلوكمة وذلك لتعزيز ممار�ضات اتخاذ القرار 

و�ضالمة العمليات يف ال�ضركة واجلهات التابعة من �ضناديق وغريها.

تعزيز ر�سالة “املركز” القائمة على ال�ستثمار 

احل�سيف والناأي مبمار�سات ال�ستثمار عن كل 

ما مي�س م�سالح امل�ساهمني والعمالء

تكثيف جهود امل�سوؤولية الجتماعية

�سعيد  على  مكثفة  اإجراءات  “املركز”  يطبق 

اإدارة املخاطر واحلوكمة

والن�سف  الأول  الن�سف  بني  ملحوظ  تباين 

توقعات  حت�سن  يف  متثل  العام  من  الثاين 

امل�ستثمرين

من  وغريها  البنوك  مع  واعدة  �سراكات  بناء 

موفري اخلدمات يف منطقة اخلليج واأوروبا
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وتتمثل م�ضوؤولية الق�ضم الرئي�ضية يف تعريف وقيا�س وتقييم وتوثيق خماطر الئتمان وال�ضيولة وخماطر ال�ضوق التي 

ينك�ضف عليها “املركز”، كما تقوم اللجان الإدارية بدور التقييم واملالحظة ملختلف نواحي املخاطر، و متار�س الإدارة 

احلوكمة  �ضيا�ضات  وحتديث  التقارير  حت�ضري  اإىل  بالإ�ضافة  ف�ضلي،  ب�ضكل  واملالحظة  املخاطر  لإدارة  اإجراءات 

املطبقة.

التي  التنفيذية  الدارة وجلنته  بدءا من جمل�س  ال�ضركة  اأن�ضطة احلوكمة يف  كل  وتوثيق  الدارة مبتابعة  تقوم  كما 

تراجع اأداء ال�ضتثمارات و توافق على تخ�ضي�س الأ�ضول، وجلنة التدقيق التي ت�ضرف على �ضنع القرار يف ال�ضركة 

وتتابع فعالية ال�ضوابط الداخلية.

بتوزيع  يتعلق  فيما  عملها  خطوط  �ضياغة  يف  وت�ضاهم  الإدارية  “املركز”  جلان  هيكل  على  الدارة  ت�ضرف  كما 

ال�ضتثمار  ل�ضيا�ضة  التوجيهية  املبادئ  ت�ضع  التي  ال�ضتثمار  جلنة  اللجان  هذه  ومن  التقارير،  وتقدمي  امل�ضئوليات 

كما تقوم باملوافقة على تخ�ضي�س ال�ضول، هذا بال�ضافة اىل قيامها بتوجيه بدء وتنفيذ قرارات ال�ضتثمار وفقا 

لقرارات جمل�س الإدارة، وجلنة املواءمة ونظم املعلومات التي تراجع املخاطر والمتثال لالأنظمة املعمول بها، وجلنة 

الأ�ضول واخل�ضوم التي تخت�س بال�ضيولة والئتمان.

نظم املعلومات

توا�ضل اإدارة نظم املعلومات يف “املركز” تطبيق اأحدث التقنيات باأن�ضب التكاليف واأف�ضل م�ضتوى من اجلودة. وقد 

انعك�ضت جهود الإدارة على حت�ضني التعاون والتوا�ضل بني املوظفني اأينما كان تواجدهم، وذلك من خالل الأنظمة 

املوحدة، و�ضبكات الربط املتطورة، واإجراءات ال�ضالمة والحرتاز من الكوارث، كما اأن لالإدارة دور رئي�ضي حاليا 

يف اإعادة هيكلة اخلدمات امل�ضاندة “املركز” لرفع الإنتاجية باأقل تكاليف ممكنه، وحتديث تقدمي تقارير العمالء 

ملواكبة املعايري العاملية، وتوثيق ربط معلومات ال�ضركة من تقارير واأبحاث بال�ضبكات العاملية العامة مثل النرتنت، 

.)Bloomberg( واملتخ�ض�ضة يف جمال الأعمال كبلومربغ

الإدارة املالية

ترجمت هذه الإدارة فل�ضفة “املركز” يف حتقيق النمو امل�ضئول والقائم على ال�ضفافية العالية يف عر�س البيانات، مع 

اللتزام بكافة املتطلبات الرقابية مبا فيها بنك الكويت املركزي، ومواكبة عر�س البيانات مبهنية عالية. ولقد مكنتنا 

ثقافة اإدارة الأعمال هذه من حماية تواجدنا يف اأوقات ال�ضدة والرخاء، م�ضتندين اإىل خربة متتد اإىل 35 عاما.

كما يعمل الق�ضم على �ضمان توافق جميع اأن�ضطة ال�ضركة ومبادراتها مع اإ�ضرتاتيجيتها وميزانيتها، ناهيك عن ن�ضاط 

الإدارة يف تطبيق كل ما ورد على �ضناديق “املركز” واأ�ضوله املدارة مبا يف ذلك احت�ضاب تقييمات ال�ضناديق بكل 

�ضفافية وحتفظ ومتابعة التوزيعات دون تاأخري.

املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية

اإدارة  “املركز” ليتم توحيدها حتت مظلة  العمليات امل�ضاندة يف  اإدارات  اإعادة هيكلة  لعبت الإدارة دورا حيويا يف 

عمليات موحدة، مما ي�ضمن م�ضتوى عال من الكفاءة والرقابة. كما ن�ضطت الإدارة يف توفري التدريب املهني للعاملني 

يف ال�ضركة، ملواكبة التطور ال�ضريع يف املهارات والتكنولوجيا، وذلك من خالل برامج متخ�ض�ضة تنظمها الإدارة 

واللتحاق بدورات التدريب التي ينظمها املركز العاملي يف كلية العلوم الدارية بجامعة الكويت، بالتعاون مع موؤ�ض�ضات 

تعليمية عاملية رائدة، والذي ي�ضاهم “املركز” يف رعايته  لت�ضجيع هذا الن�ضاط احليوي.

امل�ساندة يف  العمليات  اإدارات  اإعادة هيكلة  متت 

“املركز”

وحتقيق  ال�سفافية  مبنتهى  البيانات  عر�س 

النمو امل�سئول

من  م�ستوى  باأف�سل  التقنيات  اأحدث  تطبيق 

اجلودة
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النظرة للعام 2010

واإذا كانت الأجواء يف العام املن�ضرم حافلة  بالتحديات واأهمها حالة عدم اليقني وتوقعات �ضعف القت�ضاديات 

املتحدة  فالوليات  التما�ضك،  من  مزيد  ت�ضهد  قد  احلايل  للعام  الأ�ضواق  اأن  نرى  فاننا  ال�ضيولة،  و�ضح  والأ�ضواق، 

القت�ضاد  مرور  ب�ضبب  امل�ضتهلك  اإنفاق  ب�ضعف  للتوقعات  نظرا  وذلك  وبطيئا،  طفيفا  انتعا�ضا  �ضتحقق  الأمريكية 

مبرحلة انتعا�س بالرغم من الرتفاع الوا�ضح يف ن�ضبة البطالة، ونتوقع متابعة الإنتعا�س يف �ضوق املال مع ا�ضتقرار 

الأ�ضواق،  الرغم من متاثل  وال�ضلع. وعلى  الأ�ضهم  �ضين�ضب على  العاملية فرتكيزنا  بالن�ضبة لالأ�ضواق  اأما  الدولر، 

نرجح كفة اأ�ضواق الربازيل ورو�ضيا والهند وال�ضني.

باأ�ضعار  %4 مدعوما  يقارب  2010 مبا  ن�ضاطه خالل  القت�ضادي  النمو  يعاود  اأن  املتوقع  اأما يف منطقتنا، فمن 

اأ�ضعار  ت�ضتمر  اأن  نتوقع  كما  النفطية.  الغري  القطاعات  بع�س  وانتعا�س منو  املايل،  الإنفاق  وارتفاع  القوية،  النفط 

النفط يف متا�ضكها. ومن ناحية اأخرى، لتعاين معظم دول املنطقة من �ضغوطات يف دينها اخلارجي مما لن يعيق 

لتمكني  مواتية  القت�ضادية احلالية  الأجواء  اأن  كما  التحتية،  البنية  ال�ضتثمار يف  فيها  ال�ضتثمارية مبا  براجمهم 

ال�ضركات من حتقيق منو اإيجابي يف اأرباحها. اإل اأننا نتوقع اأن يظل �ضح التمويل الهاج�س الرئي�ضي لل�ضركات، مما 

�ضيجرب الكثري منها على بيع اأ�ضولها لتعوي�س �ضح القنوات التمويلية، لذا فاإن تعايف اأ�ضعار الأ�ضول لن يتحقق، وذلك 

على الرغم من التوقعات الإيجابية لأداء ال�ضركات، كما تتجه البنوك الإقليمية اإىل متديد فرتات ال�ضتحقاق بهدف 

احلد من النحدار احلاد يف اأ�ضعار الأ�ضول، وتبقى اأ�ضواق املال والدين �ضعيفة  ب�ضكل عام.

وعلى �ضعيد اإدارة الأ�ضول، متنح قوة الإقت�ضاد الكلي املتوقعة لدول جمل�س التعاون دعما قويا لقطاع الأ�ضهم، حيث 

نتوقع حتقيق عوائد جذابة يف اأ�ضواق اململكة العربية ال�ضعودية وم�ضر وقطر. و�ضرنكز على اقتنا�س الفر�س املتاحة 

العقار  ل�ضوق  متفائلة  نظرة  نحمل  بينما   ، بالأبحاث  ا�ضتثماراتنا  بناء  يف  م�ضتمرين  اخلليجية  الأ�ضهم  اأ�ضواق  يف 

الإقليمي بفر�س يغذيها الطلب املرتفع على العقارات ال�ضكنية يف اململكة العربية ال�ضعودية، والإنتعا�س املتوقع يف 

�ضوق العقار يف اأبوظبي، اإ�ضافة اإىل مزيد من الفر�س اجلذابة يف  �ضوريا، ولبنان. وي�ضتمر حتفظنا على و�ضع العقار 

العقارية املتعرثة، كما تبقى نظرتنا  الديون  اأننا �ضنتتبع الفر�س ال�ضتثمارية وعلى الأخ�س يف قطاع  اإل   ، العاملي 

حمايدة ل�ضناعة اأدوات الدخل الثابت الثانوي. واأخريا، نتوقع اأن يعاود قطاع اخلدمات الإ�ضت�ضارية ن�ضاطه يف عام 

2010 وذلك نتيجة الفر�س التي �ضتربز يف جمال اإعادة الهيكلة والإندماج، حيث �ضيحتاج عدد كبري من ال�ضركات 

اىل خدمات ا�ضت�ضارية مع الرتكيز على الإ�ضرتاتيجية، وت�ضييل الأ�ضول الثانوية، وزيادات راأ�س املال.

ونغتنم الفر�ضة من جديد ل�ضكر م�ضاهمينا وعمالئنا على كل ما قدموه من ثقة ودعم، واىل اأ�ضرة “املركز” على ما 

بذلوه من جهد على مدى ال�ضنوات املا�ضية �ضاهم يف ثبات املوؤ�ض�ضة  واجتيازها لالإمتحان ال�ضعب العام املا�ضي، كما 

ن�ضكر كافة اجلهات الرقابية وبالأخ�س بنك الكويت املركزي على تعاونهم وتوجيهاتهم ال�ضديدة.

جمـل�س الإدارة 

10 مار�س 2010

 

تقرير جمل�س الإدارة

للعام 2009  

نتوقع اإنتعا�س الأ�سواق العاملية ويف املنطقة

الهاج�س  �سيظل  التمويل  �سح  يظل  اأن  نتوقع 

الرئي�سي لل�سركات

يف  املتاحة  الفر�س  اقتنا�س  على  �سرنكز 

بناء  يف  م�ستمرين  اخلليجية  الأ�سهم  اأ�سواق 

ا�ستثماراتنا بالأبحاث
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تقرير مراقبي احل�سابات

امل�ستقلني    ح�ضرات 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 

دي�ضمرب   31 يف  كما  املجمع  املايل  املركز  بيان  من  تتكون  والتي  “املجموعة”(،  بـ  جمتمعني  اإليهم  )ي�ضار  التابعة 

والتدفقات  امللكية  والتغريات يف حقوق  ال�ضامل،  والدخل  الدخل،  لكل من  بها  املتعلقة  املجمعة  والبيانات   ،2009

النقدية لل�ضنة املنتهية بذلك التاريخ، وملخ�س لل�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة، واإي�ضاحات تف�ضريية اأخرى.

م�سوؤولية الإدارة عن البيانات املالية املجمعة

اإن اإدارة ال�ضركة الأم م�ضوؤولة عن اإعداد هذه البيانات املالية املجمعة وعر�ضها ب�ضورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية 

لإعداد التقارير املالية كما هي مطبقة يف دولة الكويت. وت�ضمل هذه امل�ضوؤولية ت�ضميم وتطبيق والحتفاظ برقابة 

داخلية لغر�س اإعداد وعر�س البيانات املالية املجمعة ب�ضورة عادلة خالية من اأخطاء جوهرية، �ضواء كانت نا�ضئة 

بتقديرات  والقيام  منا�ضبة  حما�ضبية  �ضيا�ضات  واتباع  اختيار  الإدارة  م�ضوؤولية  وت�ضمل  خطاأ،  عن  اأو  احتيال  عن 

حما�ضبية معقولة ح�ضب الظروف.

م�سوؤولية مراقبي احل�سابات

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 مراقبي 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  بالإعداد والعر�س  للمجموعة واملتعلقة  الداخلية  الرقابة  اإجراءات  مراقبو احل�ضابات يف العتبار 

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 املجموعة. يت�ضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة 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 هذه البيانات املالية املجمعة تظهر ب�ضورة عادلة، من جميع النواحي املادية، املركز املايل للمجموعة 

يف 31 دي�ضمرب 2009 واأداءها املايل، وتدفقاتها النقدية لل�ضنة املنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية لإعداد 

التقارير املالية كما هي مطبقة يف دولة الكويت.
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تقرير حول متطلبات قانونية وتنظيمية اأخرى

نبني كذلك، اأننا قد ح�ضلنا على املعلومات والإي�ضاحات التي راأيناها �ضرورية لأغرا�س التدقيق، واأن هذه البيانات 

له،  الالحقة  والتعديالت   ،1960 لعام  التجارية  ال�ضركات  قانون  يتطلبها  التي  املعلومات  تت�ضمن  املجمعة  املالية 

واأن  منتظمة  حما�ضبية  دفاتر  مت�ضك  الأم  ال�ضركة  اأن  راأينا  يف  الأم.  لل�ضركة  التاأ�ضي�س  وعقد  الأ�ضا�ضي  والنظام 

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 2009 لأحكام قانون ال�ضركات التجارية لعام 1960، والتعديالت 

الالحقة له، اأو النظام الأ�ضا�ضي وعقد التاأ�ضي�س لل�ضركة الأم، اأو القانون رقم 32 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�سم اأحمد الفهد             

)مراقب مرخ�س رقم 94 فئة اأ( )مراقب مرخ�س رقم 53 فئة اأ(        

جرانت ثورنتون – القطامي و العيبان و�سركاه  الفهد و�سركاه – ديلويت وتو�س    

26 يناير 2010
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بيان الدخل املجمع

لل�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2009

20092008

األف دينار كويتياألف دينار كويتياإي�ساح

الإيـرادات 

 2,393 61,716اإيرادات فوائد

 813 7172اإيرادات توزيعات اأرباح 

 10,854 88,338اأتعاب اإدارة وعمولت

بيع  مـــن  متحققة  اأربـــاح/)خـــ�ـــضـــائـــر( 

خالل  من  العادلة  بالقيمة  ا�ضتثمارات 

بيان الدخل
280 )1,687(

ا�ضتثمارات  مــن  متحققة  غير  خ�ضائر 

)22,147()1,184(9بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 4,098 753ربح من بيع ا�ضتثمارات متاحة للبيع

)4,956()2,483(انخفا�س قيمة ا�ضتثمارات متاحة للبيع

 609 -ربح من بيع عقارات ا�ضتثمارية

ا�ضترداد مخ�ض�س/)مخ�ض�س( خ�ضائر 

ائتمان

653 )131(

)302( 735ربح/)خ�ضارة( ترجمة عملة اأجنبية

 205 17اإيرادات اأخرى

8,997 )10,251(

الم�ساريف والأعباء الأخرى

)5,436()5,140(10م�ضاريف عمومية واإدارية 

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

)144( -21انخفا�س قيمة ممتلكات قيد التطوير

)2,758()1,194(11تكاليف تمويل

)6,334()8,519(

الربح/)الخ�سارة( قبل ح�سة موؤ�س�سة 

الكويت للتقدم العلمي و�سريبة دعم 

العمالة الوطنية وم�ساهمة الزكاة 

 

2,663)18,770(

للتقدم  مخ�ض�س ح�ضة موؤ�ض�ضة الكويت 

العلمي 

)25(- 

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

 -)28(مخ�ض�س م�ضاهمة الزكاة

)18,770( 2,540ربح/)خ�سارة( ال�سنة 

العائد اإلى:

)18,784( 2,573  مالكي ال�ضركة الأم

 14)33(  ح�ض�س غير م�ضيطرة 

2,540 )18,770(

ربحية/)خ�سارة( ال�سهم الأ�سا�سية 

والمخففة الخا�سة بمالكي ال�سركة 

)41( 136الأم )فل�س(

اإن الإي�ساحات المرفقة المبينة على ال�سفحات من 21 اإلى 51 ت�سكل جزءاً ل يتجزاأ من هذه البيانات المالية المجمعة
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بيان الدخل ال�سامل املجمع

لل�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2009

20092008

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

)18,770(2,540ربح/)خ�سارة( ال�سنة

الدخل ال�ضامل الآخر

ا�ضتثمارات متاحة للبيع:

)21,779(1,781- التغير في القيمة العادلة

الدخل  بيان  اإلــى  المحول  الربح  �ضافي   -

المجمع من البيع 

)753()4,098(

نتيجة  المجمع  الدخل  بيان  اإلى  المحول   -

 2,4834,956انخفا�س القيمة 

3,511)20,921(

تحوطات التدفق النقدي

 -)560(-  �ضافي التغير في القيمة العادلة

)560(- 

)20,921(2,951مجموع الدخل ال�سامل الآخر لل�سنة 

)39,691(5,491مجموع الدخل ال�سامل لل�سنة

العائد اإلى:

)39,705(5,524 مالكي ال�ضركة الأم

 14)33(ح�ض�س غير م�ضيطرة 

5,491)39,691(

اإن الإي�ساحات المرفقة المبينة على ال�سفحات من 21 اإلى 51 ت�سكل جزءاً ل يتجزاأ من هذه البيانات المالية المجمعة
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بيان املركز املايل املجمع

كما فـي 31 دي�سمرب 2009

20092008
األف دينار كويتياألف دينار كويتياإي�ساح

الأ�سول

 1,415 143,348نقد واأر�ضدة لدى البنوك 

 10,001 148,713ودائع لأجل
خالل  من  العادلة  بالقيمة  ا�ضتثمارات 

بيان الدخل
1541,165 37,153 

 9,206 164,690ذمم مدينة واأ�ضول اأخرى

 3,972 1754تمويل ق�ضير الأجل

 17,472 1811,873قرو�س للعمالء

 50,954 1947,187ا�ضتثمارات متاحة للبيع

 747 201,931عقارات ا�ضتثمارية

 574 -21ممتلكات قيد التطوير

 738 573ممتلكات ومعدات

 132,232 119,534مجموع الأ�سول

اللتزامات وحقوق الملكية

اللتزامات

 2,774 143الم�ضتحق اإلى بنوك وموؤ�ض�ضات مالية اأخرى

 3,900 4,253ذمم دائنة والتزامات اأخرى

 416 368توزيعات اأرباح دائنة

 20,820 224,012قرو�س ق�ضيرة الأجل

 27,595 2328,680�ضندات

 55,505 37,316مجموع اللتزامات
حقوق الملكية

 50,600 2450,600راأ�س المال

 7,902 257,902عالوة اإ�ضدار

 11,870 2612,140احتياطي قانوني

 11,816 2712,086احتياطي اختياري

)16,342()16,342(28اأ�ضهم خزينة

 7,973 7,973احتياطي اأ�ضهم خزينة

 1,736 5,247احتياطي القيمة العادلة

 -)560(35احتياطي تحوطات التدفق النقدي

 1,092 3,125اأرباح محتفظ بها

 76,647 82,171حقوق الملكية العائدة لمالكي ال�ضركة الأم

 80 47ح�ض�س غير م�ضيطرة
 76,727 82,218مجموع حقوق الملكية

 132,232 119,534مجموع 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 21 اإلى 51 ت�سكل جزءاً ل يتجزاأ من هذه البيانات المالية المجمعة
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20092008
األف دينار كويتياألف دينار كويتياإي�ساح

الأن�سطة الت�سغيلية

)18,770( 2,540ربح/)خ�ضارة( ال�ضنة
تعديـالت لـ:

)2,393()1,716(اإيرادات فوائد
)813()172(اإيرادات توزيعات اأرباح

)4,098()753(ربح بيع ا�ضتثمارات متاحة للبيع
 4,956 2,483انخفا�س في قيمة ا�ضتثمارات متاحة للبيع

خ�ضائر  مخ�ض�س(/مخ�ض�س  )ا�ضترداد 

ائتمان

)653(131 

 295 1,085خ�ضارة تحويل عمالت اأجنبية ل�ضندات
 172 193 ا�ضتهالك 

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

 2,758 1,194تكاليف تمويل
4,201 )17,437(

بالقيمة  ا�ضتثمارات  في  )الزيادة(/النق�س 

العادلة من خالل بيان الدخل

)4,012(29,825 

 3,435 4,417النق�س في ذمم مدينة واأ�ضول اأخرى
 2,785 6,252النق�س في قرو�س للعمالء

 1,235 3,918النق�س في تمويل ق�ضير الأجل

الزيادة/)النق�س( في ذمم دائنة والتزامات 

اأخرى

334 )1,348(

 18,495 15,110�سافي النقد الناتج من الأن�سطة الت�سغيلية
الأن�سطة ال�ستثمارية

)336()28(�ضراء ممتلكات ومعدات
)10,147()7,102(�ضراء ا�ضتثمارات متاحة للبيع

 14,243 12,650المح�ضل من بيع ا�ضتثمارات متاحة للبيع

مبلغ م�ضترد م�ضتلم على ح�ضاب عقارات قيد 

التطوير

- 2,347 

)907()610(اإ�ضافات لعقارات ا�ضتثمارية
 15 -المح�ضل من بيع عقارات ا�ضتثمارية

 813 172توزيعات اأرباح م�ضتلمة
 1,963 1,815فوائد م�ضتلمة

�سافي النقد الناتج من الأن�سطة 

ال�ستثمارية
6,897 7,991 

الأن�سطة التمويلية

)4,863( -�ضراء اأ�ضهم خزينة
)9,963()48(توزيعات اأرباح مدفوعة

)2,170()16,808(النق�س في قرو�س ق�ضيرة الأجل
)2,846()1,735(تكاليف تمويل مدفوعة

�سافي النقد الم�ستخدم في الأن�سطة 

التمويلية
)18,591()19,842(

 6,644 3,416�ضافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
 1,998  8,642النقد والنقد المعادل في بداية ال�ضنة

 8,642 1412,058النقد والنقد المعادل في نهاية ال�سنة

اإن الإي�ساحات المرفقة المبينة على ال�سفحات من 21 اإلى 51 ت�سكل جزءاً ل يتجزاأ من هذه البيانات المالية المجمعة

بيان التدفقات النقدية املجمع

لل�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2009
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1. التاأ�سي�س والأن�سطة

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 اأ�ضهم ال�ضركة الأم يف �ضوق الكويت 

لالأوراق املالية 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. الأن�ضطة الرئي�ضية للمجموعة هي اإدارة ال�ضتثمار، ومتويل ال�ضركات، وخدمات ال�ضت�ضارات املالية وال�ضتثمارية، 

واإدارة ال�ضناديق ال�ضتثمارية اخلا�ضة وامل�ضرتكة واإدارة ال�ضناديق العقارية، وتعامالت ال�ضوق النقدي، وترجمة 

العمالت الأجنبية.

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

2009 من قبل  31 دي�ضمرب  متت املوافقة على اإ�ضدار هذه البيانات املالية املجمعة للمجموعة لل�ضنة املنتهية يف 

جمل�س اإدارة ال�ضركة الأم بتاريخ 26 يناير 2010 وتخ�ضع ملوافقة اجلمعية العمومية للم�ضاهمني.

2.تطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة

معايري توؤثر على مبالغ مف�سح عنها خالل الفرتة احلالية 

خالل ال�ضنة، قامت املجموعة بتطبيق املعايري والتف�ضريات والتعديالت التالية على املعايري الدولية لإعداد التقارير 

املالية ال�ضادرة عن جمل�س معايري املحا�ضبة الدولية )“IASB”( والتي تتعلق بعملياتها واملطبقة على البيانات املالية 

املجمعة للمجموعة التي تبداأ يف اأو ما بعد 1 يناير 2009.

معيار املحا�سبة الدويل 1 )املعدل يف 2007( عر�س البيانات املالية

املالية  البيانات  يف  الواردة  املعّدلة  العناوين  ذلك  يف  )مبا  امل�ضطلحات  على  تغيريات  عدة  املعدل  املعيار  اأدخل 

كافة  يتم عر�س  اأن  املعدل  املعيار  ويقت�ضي  والإف�ضاح.  العر�س  تغريات يف  لذلك، طراأت عدة  ونتيجة  املجمعة(، 

تغريات حقوق امللكية لغري املالكني )اأي الدخل ال�ضامل( ب�ضكل منف�ضل �ضمن بيان الدخل ال�ضامل املجمع. اإل اأن 

تطبيق املعيار املعدل مل يوؤثر على النتائج املف�ضح عنها اأو املركز املايل للمجموعة.

معيار املحا�سبة الدويل 40 العقارات ال�ستثمارية

مت تعديل معيار املحا�ضبة الدويل 40 لي�ضمل �ضمن نطاقه العقارات ال�ضتثمارية قيد الإن�ضاء. وعليه، وبعد تطبيق 

يف  الإن�ضاء  قيد  ال�ضتثمارية  العقارات  ت�ضمني  مت  للمجموعة،  العامة  املحا�ضبية  ال�ضيا�ضة  مع  ومتا�ضيًا  التعديالت 

العقارات ال�ضتثمارية وقيا�ضها بالتكلفة. وقامت املجموعة يف ال�ضابق باملحا�ضبة عن هذه الأ�ضول بالتكلفة ناق�ضًا 

اخل�ضائر املرتاكمة لنخفا�س القيمة وفقًا ملعيار املحا�ضبة الدويل 16 “املمتلكات وامل�ضانع واملعدات”.

مت تطبيق التعديل باأثر م�ضتقبلي اعتبارًا من 1 يناير 2009 وفقًا لالأحكام النتقالية املتعلقة بذلك، ونتج عن ذلك 

حتويل “العقارات قيد التطوير” اإىل “عقارات ا�ضتثمارية”. كما يف 31 دي�ضمرب 2009، متثل اأثر هذا التحويل يف 

زيادة “العقارات ال�ضتثمارية” مببلغ 574 األف دينار كويتي ونق�س “العقارات قيد التطوير” مببلغ 574 األف دينار 

كويتي. غري اأنه مل يوؤثر املعيار املعدل على النتائج املف�ضح عنها للمجموعة نظرًا لأن املجموعة تتبع منوذج التكلفة 

للمحا�ضبة عن العقارات ال�ضتثمارية.

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 8: القطاعات الت�سغيلية

اإن املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 8 هو معيار اإف�ضاحي نتج عنه اإعادة حتديد قطاعات املجموعة املف�ضح 

يتطلب هذا  للمجموعة.  املايل  للمركز  املف�ضح عنها  النتائج  تاأثري على  له  لي�س  ولكن   ،)30 اإي�ضاح  عنها )انظر 

املعيار اجلديد، الذي حل حمل معيار املحا�ضبة الدويل 14 “التقرير عن املعلومات املالية لقطاعات الأعمال”، اإتباع 

اأ�ضلوب اإداري لتقدمي التقارير حول القطاعات يتم مبوجبه تقدمي معلومات القطاعات على نف�س الأ�ضا�س امل�ضتخدم 

لأغرا�س التقارير الداخلية. واأ�ضبحت نتائج القطاعات املف�ضح عنها ت�ضتند اإىل معلومات تقارير الإدارة الداخلية 

التي تخ�ضع دوريًا ملراجعة �ضانع القرار الت�ضغيلي الرئي�ضي. ويف البيانات املالية املجمعة ال�ضنوية املدققة ال�ضابقة، 

كانت القطاعات حتدد بالرجوع اإىل ال�ضبب امل�ضيطر وطبيعة خماطر املجموعة وعائداتها. 

اي�ساحات حول البيانات 

املالية املجمعة

لل�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2009
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حت�سني الإف�ساحات عن الأدوات املالية )التعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 7 الأدوات املالية: 

الإف�ساحات(

نتج عن التعديالت التي طراأت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 7 اإف�ضاحات اإ�ضافية حول مقايي�س القيمة 

العادلة وخماطر ال�ضيولة. اختارت املجموعة عدم عر�س اأرقام املقارنة لهذه الإف�ضاحات الإ�ضافية لل�ضنة احلالية 

وفقًا لالإعفاءات النتقالية املمنوحة �ضمن هذه التعديالت.  

التح�سينات ال�سنوية 2008

اأعاله، فقد نتج عن  املالية كما هو مبني  البيانات  توؤثر على املبالغ املف�ضح عنها يف  التي  التغريات  اإىل  بالإ�ضافة 

التح�ضينات عدة تغريات يف تفا�ضيل ال�ضيا�ضات املحا�ضبية للمجموعة– بع�س منها طراأ تغريات على امل�ضطلحات 

فقط والبع�س الآخر �ضمل تغريات كبرية لكنها مل توؤثر ب�ضكل مادي على املبالغ املف�ضح عنها. مت �ضريان غالبية هذه 

التعديالت اعتبارًا من 1 يناير 2009.

معايري وتف�سريات �سدرت ومل يبداأ �سريانها بعد

بتاريخ الت�ضريح باإ�ضدار هذه البيانات املالية املجمعة، كانت املعايري والتف�ضريات التالية قد �ضدرت ولكن مل يبداأ 

�ضريانها بعد:

معيار المحا�ضبة الدولي 1 )المعدل( عر�س ·

البيانات المالية 

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

1 يناير 2010

معيار المحا�ضبة الدولي 7 )المعدل( بيانات ·

التدفق النقدي

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

1 يناير 2010

معيار المحا�ضبة الدولي 17 )المعدل( عقود ·

الإيجار

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

1 يناير 2010

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 يوليو 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 يوليو 2009

معيار المحا�ضبة الدولي 32 )المعدل( الأدوات ·

المالية: العر�س

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

1 فبراير 2010 

معيار المحا�ضبة الدولي 36 )المعدل( انخفا�س ·

قيمة الأ�ضول

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

1 يناير 2010

معيار المحا�ضبة الدولي 38 )المعدل( الأ�ضول ·

غير الملمو�ضة

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

1 يوليو 2009

معيار المحا�ضبة الدولي 39 )المعدل( الأدوات ·

المالية: العتراف والقيا�س

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

1 يوليو 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 2010

·
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 2010

2. تابع/تطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة 

تابع/معايري توؤثر على مبالغ مف�سح عنها خالل الفرتة احلالية

اي�ساحات حول البيانات 

املالية املجمعة

لل�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2009
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·
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 

القطاعات الت�ضغيلية

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

1 يناير 2010

·
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 الأدوات 

المالية 

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

1 يناير 2013

تف�ضير لجنة تف�ضيرات المعايير الدولية لإعداد ·

التقارير المالية 17 توزيعات اأ�ضول غير نقدية 

للمالكين

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

1 يوليو 2009

·
تف�ضير لجنة تف�ضيرات المعايير الدولية لإعداد 

التقارير المالية 18 تحويالت اأ�ضول من عمالء

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

1 يوليو 2009

تف�ضير لجنة تف�ضيرات المعايير الدولية لإعداد ·

التقارير المالية 19 اإطفاء اللتزامات المالية 

مقابل اأدوات حقوق الملكية

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

1 يوليو 2010

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

املجمعة للمجموعة يف فرتة بدء التطبيق، با�ضتثناء املعيار الدويل للتقارير املالية 9 “الأدوات املالية”.

مت اإ�ضدار املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 9 يف نوفمرب 2009 ويحل حمل اأجزاء من معيار املحا�ضبة الدويل 

ا�ضتبدال  اإىل   )IASB( الدولية  املحا�ضبة  معايري  جمل�س  يهدف  املالية.  الأ�ضول  وقيا�س  بت�ضنيف  يتعلق  فيما   39

معيار املحا�ضبة الدويل 39 بالكامل بنهاية 2010. اأبقى املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 9 على منوذج القيا�س 

والقيمة  بالإطفاء  املعدلة  التكلفة  وهي  املالية  الأ�ضول  لقيا�س  رئي�ضيتني  فئتني  واأدخل  تب�ضيطه  مت  ولكن  املختلط 

العادلة. يعتمد اأ�ضا�س الت�ضنيف على منوذج اأعمال املن�ضاأة وخ�ضائ�س التدفقات النقدية التعاقدية لالأ�ضل املايل. 

على الرغم من اأن تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 9 يعترب اإلزاميًا اعتبارًا من 1 يناير 2013، تقوم املجموعة 

بدرا�ضة نتائج تطبيق هذا املعيار واأثر ذلك على املجموعة وتوقيت تطبيقه.

3. ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

املجمعة  املالية  البيانات  هذه  اإعداد  يف  امل�ضتخدمة  املحا�ضبية  ال�ضيا�ضات  اإن   ،2 اإي�ضاح  يف  مبني  هو  ما  با�ضتثناء 

دي�ضمرب   31 يف  املنتهية  لل�ضنة  املدققة  املجمعة  ال�ضنوية  املالية  البيانات  اإعداد  يف  امل�ضتخدمة  تلك  مع  متما�ضية 

 .2008

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

اأ�سا�س الإعداد

اأعدت هذه البيانات املالية املجمعة وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية )“IFRS”( ال�ضادرة عن جمل�س 

التقارير  لإعداد  الدولية  املعايري  تف�ضريات  ال�ضادرة عن جلنة  والتف�ضريات   ،)”IASB“( الدولية  املحا�ضبة  معايري 

املالية التابعة ملجل�س معايري املحا�ضبة الدولية، املعدلة 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 حلت 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 العامة 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 2007. 
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خالل عام 2008، 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 الختياري.

ومت  األف  لأقرب  مقّربًا  الأم  لل�ضركة  الوظيفية  العملة  وهو  الكويتي  بالدينار  املجمعة  املالية  البيانات  هذه  تعر�س 

اإعدادها وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية با�ضتثناء ال�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وال�ضتثمارات 

املتاحة للبيع وامل�ضتقات حيث تدرج جميعها بالقيمة العادلة.

اأ�سا�س التجميع

تت�ضمن هذه البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لكل من ال�ضركة الأم، وال�ضركات التي تخ�ضع ل�ضيطرة ال�ضركة 

التحكم يف  ال�ضلطة على  الأم  لل�ضركة  يكون  ال�ضيطرة عندما  تتحقق   .)5 اإي�ضاح  – انظر  التابعة  الأم )�ضركاتها 

ال�ضيا�ضات املالية والت�ضغيلية ملن�ضاأة ما 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 

احليازة الفعلي اأو حتى التاريخ الفعلي لبيع ال�ضركة التابعة، متى كان ذلك منا�ضبًا.

يتم عند ال�ضرورة عمل تعديالت على البيانات املالية لل�ضركات التابعة لتتوافق �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 احل�ض�س غري امل�ضيطرة يف �ضايف اأ�ضول ال�ضركات التابعة املجمعة )فيما عدا ال�ضهرة( ب�ضورة منف�ضلة 

تلك احل�ض�س  قيمة  امل�ضيطرة من  وتتكون احل�ض�س غري  التابعة.  ال�ضركات  املجموعة يف هذه  ملكية  عن حقوق 

بالتاريخ الأ�ضلي لندماج الأعمال واحل�ضة غري امل�ضيطرة يف التغريات يف حقوق امللكية من تاريخ الندماج. يتم 

توزيع اخل�ضائر العائدة اإىل احل�ض�س غري امل�ضيطرة التي تزيد عن ح�ضتهم يف حقوق ملكية  ال�ضركة التابعة على 

ح�ض�س املجموعة، اإل اإذا كان على احل�ض�س غري امل�ضيطرة التزام اإجباري ويكون باإمكانهم تقدمي ا�ضتثمار اإ�ضايف 

لتغطية هذه اخل�ضائر. 

حينما تفقد املجموعة ال�ضيطرة على �ضركة تابعة، يتم احت�ضاب الأرباح اأو اخل�ضائر عند الت�ضّرف على اأنها الفرق 

بني )i( اإجمايل القيمة العادلة للمقابل املقبو�س والقيمة العادلة لأي ح�ضة حمتفظ بها، و)ii( واملبلغ املدرج �ضابقًا 

لالأ�ضول )مبا يف ذلك ال�ضهرة(، والتزامات هذه ال�ضركة التابعة واأي ح�ض�س غري م�ضيطرة. ويتم املحا�ضبة عن 

املبالغ املعرتف بها �ضابقًا يف الدخل ال�ضامل الآخر ذات العالقة بتلك ال�ضركة التابعة )اأي املعاد ت�ضنيفها يف بيان 

الدخل املجمع اأو املحّولة مبا�ضرة اإىل الأرباح املحتفظ بها( على نف�س الأ�ضا�س كما �ضيكون مطلوبًا لو مت الت�ضرف 

يف الأ�ضول اأو اللتزامات ذات العالقة. ويتم اعتبار القيمة العادلة لأي ا�ضتثمار م�ضتبقى يف ال�ضركة التابعة ال�ضابقة 

العادلة عند العرتاف الأويل لأغرا�س املحا�ضبة الالحقة وفقًا ملعيار  القيمة  اأنها  ال�ضيطرة على  تاريخ فقدان  يف 

الأويل  العرتاف  عند  التكلفة  مالئمًا،  كان  حيثما  اأو  والقيا�س،  العرتاف  املالية:  الأدوات   39 الدويل  املحا�ضبة 

بال�ضتثمار يف ال�ضركة الزميلة اأو املن�ضاأة امل�ضيطر عليها ب�ضكل م�ضرتك.

العمالت الأجنبية

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

النتائج  يتم ترجمة  املالية املجمعة،  البيانات  لها(. لغر�س عر�س هذه  الوظيفية  ال�ضركة )العملة  التي تعمل فيها 

واملركز املايل لكل �ضركة يف املجموعة اإىل الدينار الكويتي وهو العملة الوظيفية لل�ضركة الأم وعملة العر�س لهذه 

البيانات املالية املجمعة. 

عند اإعداد البيانات املالية لكل �ضركة من ال�ضركات، تقيد املعامالت املقّومة بالعمالت غري العملة الوظيفية لل�ضركة 

)العمالت الأجنبية( ح�ضب اأ�ضعار ال�ضرف ال�ضائدة بتاريخ املعامالت. ويتم بتاريخ كل بيان جممع للمركز املايل 

3. تابع/ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

تابع/اأ�سا�س الإعداد

اي�ساحات حول البيانات 

املالية املجمعة

لل�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2009
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اإعادة ترجمة البنود النقدية املقّومة بالعمالت الأجنبية ح�ضب اأ�ضعار ال�ضرف ال�ضائدة بتاريخ البيان املجمع للمركز 

املايل. يتم اإعادة ترجمة البنود غري النقدية امل�ضجلة بالقيمة العادلة واملقّومة بعمالت اأجنبية ح�ضب اأ�ضعار ال�ضرف 

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

التاريخية بعملة اأجنبية. 

لغر�س عر�س البيانات املالية املجمعة، يتم ترجمة اأ�ضول والتزامات املجموعة من العمليات الأجنبية اإىل الدينار 

الإيرادات  بنود  ترجمة  يتم  املايل.  للمركز  املجمع  البيان  بتاريخ  ال�ضائدة  ال�ضرف  اأ�ضعار  با�ضتخدام  الكويتي 

وامل�ضروفات وفقًا ملتو�ضط اأ�ضعار ال�ضرف للفرتة، اإل اإذا تقلبت اأ�ضعار ال�ضرف ب�ضكل كبري خالل هذه الفرتة ويف 

اأ�ضعار ال�ضرف ال�ضائدة بتاريخ املعامالت. يتم ت�ضنيف فروقات الرتجمة الناجتة، اإن  هذه احلالة يتم ا�ضتخدام 

وجدت، كحقوق ملكية وتوؤخذ اإىل احتياطي ترجمة العمالت الأجنبية للمجموعة. تدرج فروقات الرتجمة يف بيان 

الدخل املجمع يف الفرتة التي يتم فيها بيع العمليات الأجنبية.

العرتاف بالإيرادات

ت�ضتحق اإيرادات الفوائد والإيرادات املماثلة على اأ�ضا�س ن�ضبي زمني بالرجوع اإىل اأ�ضل املبلغ القائم ومعدل الفائدة 

الفعلي املطبق، وهو املعدل الذي يخ�ضم املتح�ضالت النقدية امل�ضتقبلية املقّدرة حتديدًا خالل العمر املتوقع لالأ�ضل 

املايل اإىل مقدار املبلغ امل�ضجل لالأ�ضل. 

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 تلك اخلدمات.

تكاليف متويل

يتم احت�ضاب تكاليف التمويل على القرو�س على اأ�ضا�س مبداأ ال�ضتحقاق وتدرج يف بيان الدخل املجمع يف الفرتة 

التي تتكبد فيها.

ح�سة موؤ�س�سة 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 

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

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

�سريبة دعم العمالة الوطنية

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

19 لعام  2008 والقانون رقم  24 لعام  دعم العمالة الوطنية كم�ضروف وحتت�ضب وفقًا لقرار وزارة املالية رقم 

.2000

م�ساهمة الزكاة

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

لقراري وزارة املالية رقمي 58 لعام 2007 و46 لعام 2006.

الدفع على اأ�سا�س الأ�سهم 

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 يف نهاية كل �ضنة ومتو�ضط تكلفة اأ�ضهم اخلزينة. يتم اعتبار الفرق الناجت ما بني �ضعر 

املمار�ضة والقيمة ال�ضوقية لالأ�ضهم بذلك التاريخ كخ�ضم.

على  الثابت  الق�ضط  اأ�ضا�س  على  الأ�ضهم  اأ�ضا�س  على  الدفع  منح  بتاريخ  املحددة  العادلة  القيمة  حتميل  يتم 

الأمر. اآخر  يف  التخويل  حلق  امل�ضتخدمة  لالأ�ضهم  املجموعة  تقديرات  اإىل  ا�ضتنادًا  املقررة  ال�ضتحقاق  فرتة  مدى 

 

املتوقع  امللكية  حقوق  اأدوات  بعدد  يتعلق  فيما  تقديراتها  مبراجعة  املايل  للمركز  بيان  كل  بتاريخ  املجموعة  تقوم 

ا�ضتحقاقها. يتم ت�ضجيل اأثر تعديل التقديرات الأ�ضلية، اإن وجد، يف بيان الدخل املجمع على مدى فرتة ال�ضتحقاق 

املتبقية مع اإجراء تعديل منا�ضب على الذمم الدائنة واللتزامات الأخرى.
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3. تابع/ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

الأ�سول املالية

يتم العرتاف وعدم العرتاف بكافة الأ�ضول املالية على اأ�ضا�س تاريخ املتاجرة بحيث يتم �ضراء اأو بيع اأي اأ�ضل مايل 

مبوجب عقد تتطلب �ضروطه ت�ضليم الأ�ضل املايل �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.

العادلة من  “بالقيمة  املالية  والأ�ضول  املعادل”،  والنقد  “النقد  التالية:  البنود املحددة  اإىل  املالية  الأ�ضول  ت�ضنف 

خالل بيان الدخل”، و “اأ�ضول مالية متاحة للبيع” و “قرو�س وذمم مدينة”. ي�ضتند الت�ضنيف اإىل طبيعة الأ�ضول 

املالية والغر�س منها ويتم حتديد ذلك عند العرتاف الأويل.

النقد والنقد املعادل

ي�ضتمل النقد والنقد املعادل كما هو مدرج يف بيان التدفقات النقدية املجمع على اأر�ضدة نقدية ولدى البنوك، وودائع 

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�سول 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�ضل حمتفظ به للمتاجرة اإذا:

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

على حتقيق  دليل  ويوجد  معًا  باإدارتها  املجموعة  تقوم  مالية  اأدوات  ت�ضمل  كان جزءًا من حمفظة حمددة  اإذا   )ii 

      اأرباح فعلية ق�ضرية الأجل موؤخرًا؛ اأو 

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

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

عند العرتاف الأويل اإذا:

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

 ii( اإذا كان الأ�ضل املايل ي�ضكل جزءًا من جمموعة اأ�ضول اأو التزامات مالية اأو كالهما والتي تدار ويتم تقييم 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 جزءًا من عقد يت�ضمن عن�ضرًا اأو اأكرث من امل�ضتقات اجلزئية وي�ضمح معيار املحا�ضبة الدويل رقم 

      39 باأن ي�ضنف العقد بالكامل )اأ�ضل اأو التزام( كاأ�ضول بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.   

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

حتديد القيمة العادلة لالأ�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.

اي�ساحات حول البيانات 

املالية املجمعة

لل�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2009
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اأ�سول مالية متاحة للبيع

ت�ضجل ال�ضتثمارات املتاحة للبيع مبدئيًا بالقيمة العادلة زائدًا جميع تكاليف املعاملة املتعلقة مبا�ضرة باحليازة. بعد 

العرتاف الأويل، يعاد قيا�س ال�ضتثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة با�ضتثناء ال�ضتثمار يف اأوراق مالية ل يوجد 

لها �ضوق ن�ضط ول ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�ضكل موثوق فيه، حيث يتم قيا�ضها بالتكلفة. 

يتم حتديد القيمة العادلة لالأ�ضول املالية املتاحة 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 املتاحة للبيع غري املتاجر بها يف اأ�ضواق 

ن�ضطة وفقًا لنماذج الت�ضعري املقبولة 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 

العادلة با�ضتثناء خ�ضائر النخفا�س يف  ال�ضامل الآخر �ضمن احتياطي القيمة  اإىل الدخل  العادلة مبا�ضرة  القيمة 

القيمة، والفوائد املحت�ضبة با�ضتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي واأرباح وخ�ضائر ترجمة 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 القيمة العادلة يف بيان الدخل 

املجمع للفرتة.

يتم حتديد القيمة العادلة لالأ�ضول النقدية املتاحة للبيع املقّومة بعملة اأجنبية وفقًا لهذه العملة ويتم حتويلها بال�ضعر 

النقدي بتاريخ حتديد القيمة العادلة. ويتم اإدراج التغري يف القيمة العادلة العائد لفروقات التحويل الناجتة عن اأي 

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

قرو�س للعمالء

ت�ضنف قرو�س للعمالء التي اأن�ضاأتها املجموعة عن طريق توفري الأموال مبا�ضرة اإىل املقرت�س والتي لها دفعات ثابتة 

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

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

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 اإيراد 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، 

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

اأمكن ذلك، اإىل �ضايف املبلغ املدرج عند العرتاف الأويل.

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�سول املالية

ل يتم العرتاف بالأ�ضل املايل من قبل املجموعة فقط عندما تنتهي احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية املتحققة 

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

تعرتف  فاإنها  املنقولة،  الأ�ضول  على  ت�ضيطر  تزال  ول  امللكية  ومزايا  خماطر  بكافة  الحتفاظ  اأو  بنقل  املجموعة 

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

خماطر ومزايا ملكية الأ�ضل املايل املنقول، تقوم بالعرتاف بالأ�ضل املايل كما تقوم بت�ضجيل قر�س م�ضمون مقابل 

املتح�ضالت امل�ضتلمة.
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انخفا�س قيمة الأ�سول املالية

يتم بتاريخ كل بيان جممع للمركز املايل التقدير فيما اإذا كان هناك موؤ�ضرات على انخفا�س قيمة الأ�ضول املالية 

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

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

العرتاف الأويل بالأ�ضل املايل. 

بالن�ضبة لأدوات حقوق امللكية امل�ضنفة كمتاحة للبيع، فاإن النخفا�س الهام اأو املطول يف القيمة العادلة لل�ضهم اإىل 

اأقل من تكلفته يعترب دلياًل مو�ضوعيًا 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:

· �ضعوبات مالية كبرية للم�ضدر اأو الطرف املقابل؛ اأو
· توقف اأو تخلف عن �ضداد الفائدة اأو الدفعات الأ�ضا�ضية؛ اأو 

· اأنه من املحتمل اأن يعلن املقرت�س اإفال�ضه اأو يعيد تنظيم اأموره املالية.
ر عدم  ُقدِّ بالن�ضبة لبع�س �ضرائح الأ�ضول املالية مثل الذمم املدينة، يتم تقييم مدى انخفا�س قيمة الأ�ضول التي 

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

عن  املحفظة  يف  املتاأخرة  الدفعات  عدد  وزيادة  الدفعات،  حت�ضيل  يف  ال�ضابقة  املجموعة  خربة  ي�ضمل  قد  مدينة 

متو�ضط فرتة الدين، بالإ�ضافة اإىل التغريات امللحوظة يف الظروف القت�ضادية القومية اأو املحلية امل�ضاحبة لتاأخر 

�ضداد الذمم املدينة امل�ضتحقة.

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

لالأ�ضل  الفعلي  الأ�ضلي  الفائدة  مبعدل  املخ�ضومة  املقدرة  امل�ضتقبلية  النقدية  للتدفقات  احلالية  والقيمة  لالأ�ضل 

املايل. يتم حتديد النخفا�س الفردي يف القيمة على م�ضتوى حمدد مقابل حينما يظهر دليل مو�ضوعي على حدوث 

انخفا�س يف قيمة الأ�ضول املالية. 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.

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

ا�ضتخدام ح�ضاب خم�ض�س. حينما ل  امل�ضجلة من خالل  تنخف�س قيمتها  التي  للعمالء  والقرو�س  املدينة  الذمم 

ميكن حت�ضيل قيمة الذمم املدينة اأو القرو�س للعمالء، يتم �ضطبها مقابل ح�ضاب املخ�ض�س. تقيد املبالغ امل�ضرتدة 

لحقًا وامل�ضطوبة م�ضبقًا، مقابل ح�ضاب املخ�ض�س. وتدرج التغريات يف القيمة امل�ضجلة حل�ضاب املخ�ض�س يف بيان 

الدخل املجمع.

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

لحقة، وارتبط هذا النخفا�س ب�ضورة مو�ضوعية بحدث ما بعد العرتاف بالنخفا�س يف القيمة، يتم عك�س خ�ضارة 

القيمة  فيه  تتجاوز  ل  الذي  احلد  اإىل  املجمع  الدخل  بيان  يف  �ضابقًا  بها  العرتاف  مت  التي  القيمة  يف  النخفا�س 

امل�ضجلة لال�ضتثمار بتاريخ عك�س النخفا�س تكلفته املطفاأة يف حال عدم العرتاف بالنخفا�س يف القيمة.

وبالن�ضبة حلقوق امللكية املتاحة 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 الدخل ال�ضامل الآخر.

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. 

اي�ساحات حول البيانات 

املالية املجمعة

لل�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2009
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ممتلكات ومعدات وا�ستهالك

يتم  القيمة.  انخفا�س  نتيجة  واأي خ�ضائر مرتاكمة  املرتاكم  ال�ضتهالك  ناق�ضًا  بالتكلفة  واملعدات  املمتلكات  تدرج 

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

الأ�ضول با�ضتخدام طريقة الق�ضط الثابت. يتم يف نهاية كل �ضنة 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:

3 �ضنواتمعدات مكتبية وبرمجيات
4 �ضنواتمركبات

10 �ضنواتاأثاث وتجهيزات
7 �ضنواتديكورات

3 �ضنواتاأتعاب ترخي�س

عقارات ا�ستثمارية

تقا�س العقارات ال�ضتثمارية، وهي تلك العقارات املحتفظ بها بهدف اكت�ضاب اإيجارات و/اأو لأغرا�س زيادة راأ�س 

املال، مبدئيًا بالتكلفة مبا يف ذلك تكاليف املعاملة. يتم مراجعة املبالـغ املدرجة يف تاريخ كل بيان للمركز املايل 

القيمة املدرجة مبالغها املمكن  واإذا جتاوزت  باأكرث من مبالغها املمكن ا�ضرتدادها،  اإذا كانت م�ضجلة  لتحديد ما 

ا�ضرتدادها يتم تخفي�س الأ�ضول اإىل قيمتها املمكن ا�ضرتدادها. 

خم�س�سات

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. 

اإن املبلغ املعرتف به كمخ�ض�س ميثل اأف�ضل تقدير للمبلغ الالزم ل�ضداد اللتزام احلايل بتاريخ بيان املركز املايل 

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

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

النقدية.

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

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�سادرة من قبل املجموعة

الت�سنيف كاأداة دين اأو حقوق امللكية

ت�ضنف 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 من�ضاأة ما 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.
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تابع / التزامات مالية واأدوات حقوق امللكية ال�سادرة من قبل املجموعة

التزامات مالية

و  اأخرى”،  والتزامات  دائنة  “ذمم  و  اأخرى”،  مالية  وموؤ�ض�ضات  للبنوك  “م�ضتحق  كـ  املالية  اللتزامات  ت�ضنف 

“�ضندات”و “قرو�س ق�ضرية الأجل”.

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

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

على اأ�ضا�س العائد الفعلي.

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

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 يف حالت الإعفاء من اللتزام اأو اإلغائه اأو انتهاء �ضالحيته.

م�ستقات الأدوات املالية

واأ�ضعار  الفائدة  اأ�ضعار  تقلبات  ملخاطر  انك�ضافاتها  لإدارة  املالية  الأدوات  م�ضتقات  من  عدد  يف  املجموعة  تدخل 

ال�ضرف، مبا يف ذلك عقود العمالت الأجنبية الآجلة ومقاي�ضات معدلت الفائدة.

يتم العرتاف بامل�ضتقات مبدئيًا بالقيمة العادلة من تاريخ اإبرام عقد امل�ضتقات ويتم اإعادة قيا�ضها لحقًا بقيمتها 

اأو اخل�ضائر الناجتة مبا�ضرة يف بيان الدخل املجمع ما  العادلة يف نهاية كل فرتة تقرير. ويتم العرتاف بالأرباح 

املجمع  الدخل  بيان  توقيت العرتاف يف  ي�ضتند  كاأدوات حتّوط، ويف هذه احلالة،  وت�ضتخدم  امل�ضتقات  ت�ضّنف  مل 

اإىل طبيعة عالقة التحّوط )انظر اأدناه(. يتم العرتاف بامل�ضتقات ذات القيمة العادلة املوجبة كاأ�ضل مايل ويتم 

العرتاف بامل�ضتقات ذات القيمة العادلة ال�ضالبة كالتزام مايل.

حما�سبة التحّوط

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

الناجتة من �ضنداتها.

عند بدء عالقة التحّوط، تقوم املجموعة باإعداد وثائق ر�ضمية للعالقة بني اأداة التحّوط والبند املحّوط ويجب اأن 

ت�ضمل اأهداف اإدارة املخاطر، وا�ضرتتيجيتها للقيام بالعمليات املحّوطة املتعددة. اإ�ضافة اإىل ذلك، تقوم املجموعة، 

عند بدء التحّوط وب�ضفة م�ضتمرة، بتقييم فاعلية اأداة التحّوط يف معادلة التعّر�س للتغريات يف القيمة العادلة اأو 

التدفقات النقدية للبند املحّوط.

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

حتّوطات التدفق النقدي

يتم العرتاف باجلزء الفّعال من التغريات يف القيمة العادلة للم�ضتقات امل�ضنفة واملوؤهلة كتحوطات التدفق النقدي 

يف الدخل ال�ضامل الآخر. ويتم العرتاف بالربح اأو اخل�ضارة املتعلقني باجلزء غري الفّعال مبا�ضرًة يف بيان الدخل 

املجمع. 

يتم اإعادة ت�ضنيف املبالغ املعرتف بها �ضابقًا يف الدخل ال�ضامل الآخر واملرتاكمة يف حقوق امللكية اإىل بيان الدخل 

املجمع يف الفرتات التي يعرتف فيها بالبند املحّوط يف بيان الدخل املجمع. غري اأنه، اإذا نتج عن التحّوط للمعاملة 

املتنباأ بها العرتاف باأ�ضل غري مايل اأو التزام غري مايل، يتم حتويل الأرباح واخل�ضائر املرتاكمة �ضابقًا يف حقوق 

امللكية من حقوق امللكية وتدخل �ضمن التكلفة الأولية لالأ�ضل غري املايل اأو اللتزام غري املايل.

اي�ساحات حول البيانات 

املالية املجمعة

لل�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2009
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يتم التوقف عن حما�ضبة التحّوط حينما تقوم املجموعة باإنهاء عالقة التحّوط، اأو عند انتهاء مدة اأداة التحّوط اأو 

بيعها، اأو اإنهاوؤها اأو ممار�ضتها، اأو مل يعد التحّوط يلبي مقايي�س التاأهيل ملحا�ضبة التحّوط. حينما يكون من املتوقع 

حدوث معاملة متنباأ بها، تبقى اأي اأرباح اأو خ�ضائر مرتاكمة يف ذلك الوقت ب�ضورة منف�ضلة يف حقوق امللكية ويتم 

العرتاف بها يف بيان الدخل املجمع حينما ت�ضجل املعاملة املتنباأ بها يف النهاية يف بيان الدخل املجمع. اأما عندما 

ل يعود من املتوقع حدوث املعاملة املتنباأ بها، يتم العرتاف بالربح اأو اخل�ضارة املرتاكمة يف حقوق امللكية مبا�ضرًة 

يف بيان الدخل املجمع.

اأ�سهم اخلزينة

تتمثل اأ�ضهم اخلزينة يف اأ�ضهم ال�ضركة الأم اململوكة لها التي مت اإ�ضدارها، ولحقًا مت اإعادة �ضرائها من قبل ال�ضركة 

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

تلك الطريقة فاإن متو�ضط التكلفة املرجح لالأ�ضهم املعاد �ضراوؤها يظهر يف ح�ضاب معاك�س حلقوق امللكية. عندما يتم 

اإعادة اإ�ضدار اأ�ضهم اخلزينة، تقّيد الأرباح 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 املحتفظ بها ثم تنقل اإىل الحتياطيات. ويتم ا�ضتخدام 

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

والأرباح املحتفظ بها والأرباح من بيع ح�ضاب 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.

معامالت مع الأطراف ذات العالقة

املقربني  عائالتهم  واأفراد  التنفيذيني،  وامل�ضوؤولني  الإدارة،  جمل�س  اأع�ضاء  على  العالقة  ذات  الأطراف  ت�ضتمل 

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

بحت ومبوافقة الإدارة.

خم�س�س مكافاأة نهاية خدمة املوظفني

يتم تكوين خم�ض�س مكافاأة نهاية خدمة املوظفني وت�ضتحق ال�ضداد للموظفني مبوجب قانون العمل الكويتي وعقود 

املوظفني وقوانني العمل املعمول بها يف البالد التي متار�س فيها ال�ضركات التابعة ن�ضاطًا ت�ضغيليًا. اإن هذا اللتزام 

غري املمول ميثل املبلغ امل�ضتحق دفعه لكل موظف نتيجة لإنهاء خدماته يف تاريخ بيان املركز املايل املجمع.

القطاع الت�سغيلي

اإن القطاع الت�ضغيلي هو اأحد عنا�ضر املجموعة:

 1( املرتبطة باأن�ضطة الأعمال التي قد حتقق اإيرادات اأو تتكبد م�ضاريف )مبا يف ذلك الإيرادات وامل�ضاريف املتعلقة 

      باملعامالت التي تتم مع العنا�ضر الأخرى لنف�س املن�ضاأة(؛

 2( التي يتم مراجعة نتائجها الت�ضغيلية بانتظام من قبل �ضانع القرار الت�ضغيلي الرئي�ضي للمن�ضاأة من اأجل اتخاذ 

      القرارات حول تخ�ضي�س املوارد للقطاع وتقييم اأدائها؛ و

3( التي يتوفر لها معلومات مالية منف�ضلة.

الأحداث املحتملة

ل يتم اإدراج اللتزامات املحتملة يف بيان املركز املايل املجمع، ولكن يتم الإف�ضاح عنها اإل اإذا كان احتمال التدفق 

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

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

اقت�ضادية مرجحًا.

اأ�سول ائتمانية

اإن الأ�ضول التي حتتفظ بها املجموعة كاأمانات اأو ذات �ضفة ائتمانية ل تعامل كاأ�ضول للمجموعة ولذلك ل تدرج يف 

هذه البيانات املالية املجمعة.
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4. الأحكام املحا�سبية الهامة والأ�سباب الرئي�سية 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  التي  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.

التقديرات  على  التعديالت  تدرج  م�ضتمر.  ب�ضكل  لها  امل�ضاحبة  الرئي�ضية  والفرتا�ضات  التقديرات  مراجعة  يتم 

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�سباب الرئي�سية لعدم التاأكد من التقديرات

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

املركز املايل املجمع والتي لها خطر كبري يوؤدي اإىل تعديل مادي على القيمة الدفرتية لالأ�ضول واللتزامات خالل 

ال�ضنة املالية الالحقة مبينة اأدناه:

تقييم ا�ستثمارات يف اأ�سهم غري م�سعرة

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

· معامالت حديثة يف ال�ضوق ب�ضروط جتارية بحتة؛ 
· القيمة العادلة احلالية ل�ضتثمار اآخر مماثل اإىل حد كبري؛ 

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

· مناذج تقييم اأخرى.
اإن حتديد التدفقات النقدية وعوامل اخل�ضم لال�ضتثمارات يف اأ�ضهم غري م�ضعرة يتطلب تقديرات هامة.

فاعلية التحّوط

اإن حتديد فاعلية التحّوط يتطلب عمل تقدير جوهري للمدخالت املتنوعة )معدلت الفائدة امل�ضتقبلية، التدفقات 

النقدية، ما اإذا كان �ضيتم اإنهاء معاملة التحّوط قبل انتهاء مدتها(. ت�ضتخدم الإدارة البيانات التي حت�ضل عليها 

من م�ضادر متنوعة لقيا�س فاعلية التحّوط.

اأحكام هامة لتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية

ال�ضيا�ضات  تطبيق  اإطار  يف  بالتقديرات،  تتعلق  التي  تلك  عن  بعيدًا  التالية،  الهامة  الأحكام  بو�ضع  الإدارة  قامت 

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

ت�سنيف ممتلكات عقارية

حتدد الإدارة عند حيازة اأي عقار اإما اأن تقوم بت�ضنيفه كعقار للمتاجرة اأو حمتفظ به لغر�س التطوير اأو كعقار 

ا�ضتثماري.

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

لالأعمال.

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

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

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

اي�ساحات حول البيانات 

املالية املجمعة

لل�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2009
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ت�سنيف ال�ستثمارات  

تقرر الإدارة عند �ضراء ا�ضتثمار ما اإذا كان يتوجب ت�ضنيفه كا�ضتثمار حمتفظ به بالقيمة العادلة من خالل بيان 

الدخل اأو حمتفظ به حتى تاريخ ال�ضتحقاق اأو متاح للبيع.

ت�ضنف املجموعة ال�ضتثمار للمتاجرة اإذا مت �ضراوؤه اأ�ضا�ضًا لغر�س حتقيق ربح ق�ضري الأجل من قبل 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 كا�ضتثمار حمتفظ به للمتاجرة ولكن تتوفر له قيمة عادلة موثوق 

منها وتدرج التغريات يف القيمة العادلة كبند يف بيان الدخل �ضمن ح�ضابات الإدارة ي�ضنف عند ذلك كا�ضتثمار 

بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. يتم ت�ضنيف كافة ال�ضتثمارات الأخرى كا�ضتثمارات متاحة للبيع.

انخفا�س قيمة ال�ستثمارات

تقوم املجموعة مبعاملة ال�ضتثمارات كا�ضتثمارات انخف�ضت قيمتها اإذا كان هناك انخفا�س كبري اأو مطّول يف القيمة 

العادلة عن تكلفتها. اإن عملية حتديد النخفا�س “الكبري” اأو “املطّول” تتطلب حكمًا فيها. اإ�ضافة اإىل ذلك، تقوم 

املجموعة بتقييم العوامل الأخرى مبا يف ذلك التقلبات العادية يف اأ�ضعار الأ�ضهم بالن�ضبة لال�ضتثمارات يف اأ�ضهم 

م�ضعرة والتدفقات النقدية امل�ضتقبلية وعوامل اخل�ضم لال�ضتثمارات يف اأ�ضهم غري م�ضعرة.

5. �سركات تابعة

بلد التاأ�سي�سا�سم ال�سركة التابعة

ن�سبة 

حقوق 

الملكية 

 2009

و2008

ن�سبة حق 

الت�سويت 

المحتفظ 

بها 

 2009

و2008

الن�ساط 

الرئي�سي

مارجلف لالإدارة اإنك
الوليات المتحدة 

الأمريكية
اإدارة الأ�ضول100%100%

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

الأمريكية
اإدارة الأ�ضول100%100%

موؤ�ض�ضة لون �ضتار 1، اإنك

الوليات المتحدة 

الأمريكية
اإدارة الأ�ضول100%100%

فير�ضت لال�ضت�ضارات الإدارية 

والقت�ضادية – �س.م.ك )مقفلة(
%100%100الكويت

ا�ضت�ضارات 

اقت�ضادية

�ضركة مار�ضوفت لبرمجة 

الكمبيوتر والعمليات والخدمات 

ال�ضت�ضارية – ذ.م.م

%67%67الكويت
ا�ضت�ضارات 

كمبيوتر

�ضركة �ضندوق المركز الخليجي 

�س.م.ب. )مقفلة(
اإدارة �ضناديق%99%99البحرين

�ضركة �ضندوق المركز للفر�س 

العقارية �س.م.ب. )مقفلة(
اإدارة �ضناديق%99%99البحرين

6. اإيرادات فوائد

20092008

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

 142 82ودائع لأجل
 304 589ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 330 182تمويل ق�ضير لأجل
 1,617 863قرو�س للعمالء

1,716 2,393 
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7. اإيرادات توزيعات اأرباح

متثل اإيرادات توزيعات الأرباح خالل ال�ضنة توزيعات اأرباح م�ضتلمة من:

20092008

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

 439 131ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 374 41ا�ضتثمارات متاحة للبيع

172 813 

8. اأتعاب اإدارة وعمولت

اإن اأتعاب الإدارة والعمولت هي تلك الإيرادات الناجتة عن اإدارة املجموعة ملحافظ و�ضناديق وو�ضاية، وغريها من 

الأن�ضطة الئتمانية واأعمال الو�ضاية.

9. خ�سائر غري متحققة من ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

20092008

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

)242()22(التغير في القيمة العادلة لأوراق مالية متداولة

التغير في القيمة العادلة ل�ضتثمارات محددة كا�ضتثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
)1,146()21,905(

التغير في القيمة العادلة لعقود ترجمة عمالت اأجنبية 

اآجلة )اإي�ضاح 35(
)16(- 

)1,184()22,147(

10. م�ساريف عمومية واإدارية

تت�ضمن امل�ضاريف العمومية والإدارية ما يلي:

20092008

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

 2,744 2,680تكاليف موظفين
 172 193ا�ضتهالك

11. تكاليف متويل

20092008

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

 1,297 584�ضندات
 1,423 233قرو�س ق�ضيرة الأجل

 38 377م�ضتحق للبنوك
1,194 2,758 

تتعلق كافة تكاليف التمويل خالل ال�ضنة بالتزامات مالية 

بالتكلفة المطفاأة.

اي�ساحات حول البيانات 

املالية املجمعة

لل�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2009
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12. �سايف الربح/)اخل�سارة( على الأ�سول املالية

20092008
األف دينار كويتياألف دينار كويتي

 142 82ودائع لأجل
)23,091()168(ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

)484()1,689(ا�ضتثمارات متاحة للبيع
 1,474 1,476قرو�س للعمالء

 342 222تمويل ق�ضير الأجل
)77()21,617(

13. )خ�سارة(/ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة العائدة ملالكي ال�سركة الأم 

ال�ضنة  بتق�ضيم ربح/)خ�ضارة(  الأم  ال�ضركة  ملالكي  العائدة  واملخففة  الأ�ضا�ضية  ال�ضهم  حتت�ضب ربحية/)خ�ضارة( 

اخلا�س مبالكي ال�ضركة الأم على املتو�ضط املرجح لعدد الأ�ضهم ال�ضادرة با�ضتثناء اأ�ضهم اخلزينة.

20092008

ربح/)خ�ضارة( ال�ضنة الخا�س بمالكي ال�ضركة الأم )األف 

دينار كويتي(
2,573 )18,784(

عدد الأ�ضهم القائمة

506,000 506,000المتو�ضط المرجح لعدد الأ�ضهم المدفوعة )بالألف(
)46,270()48,094(المتو�ضط المرجح لعدد اأ�ضهم الخزينة )بالألف(

 459,730 457,906المتو�ضط المرجح لعدد الأ�ضهم القائمة )بالألف(

ربحية/)خ�ضارة( ال�ضهم الأ�ضا�ضية والمخففة الخا�ضة 

بمالكي ال�ضركة الأم )فل�س(
6  )41(

14. النقد والنقد املعادل

20092008
األف دينار كويتياألف دينار كويتي

 1,415 3,348النقد والأر�ضدة لدى البنوك
 10,001 8,713ودائع لأجل

)2,774()3(ناق�ضًا: م�ضتحق لبنوك وموؤ�ض�ضات مالية اأخرى
12,058 8,642 

 5.06%  :2008( �ضنويًا   1.28% بواقع  فائدة  �ضعر  مبتو�ضط  فائدة  للمجموعة  العائدة  لأجل  الودائع  تكت�ضب 

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

15. ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

20092008
األف دينار كويتياألف دينار كويتي

متاجــرة:

 703 554اأوراق مالية محلية م�ضعرة و�ضناديق مدارة
 1,098 2,126اأوراق مالية اأجنبية م�ضعرة و�ضناديق مدارة

2,680 1,801 
 

محددة عند العتراف الأولي:

 26,912 22,833اأوراق مالية محلية م�ضعرة و�ضناديق مدارة
 2,441 3,123اأوراق مالية اأجنبية م�ضعرة و�ضناديق مدارة

 5,999 12,529اأوراق مالية بعائد ثابت
38,485 35,352 
41,165 37,153 

 :2008( �ضنويًا   8.75% اإىل   1.79% من  يرتاوح  الثابت  العائد  ذات  املالية  الأوراق  على  الفائدة  معدل  اإن 

%3.87 اإىل %6 �ضنويًا(.
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16. ذمم مدينة واأ�سول اأخرى

20092008

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

 2,134 2,307اأتعاب اإدارة وعمولت م�ضتحقة
 452 352فوائد م�ضتحقة

 79 82الم�ضتحق من بيع ا�ضتثمارات متاحة للبيع
 371 288مدفوعات مقدمًا

 6,170 1,661اأخرى
4,690 9,206 

ت�ضتحق كافة الذمم املدينة والأ�ضول الأخرى خالل �ضنة واحدة.

17. متويل ق�سري الأجل 

 8.25%  :2008( �ضنويًا   12% بواقع  فائدة  مبعدل  الأجل  ق�ضرية  مقدمة  دفعات  الأجل  ق�ضري  التمويل  ميثل 

�ضنويًا( )انظر اإي�ضاح 29(. ت�ضتحق الدفعة املقدمة خالل 6 اأ�ضهر من تاريخ بيان املركز املايل املجمع.

18. قرو�س للعمالء

20092008

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

 7,300 5,300قرو�س تجارية
 7,202 4,142قرو�س هام�ضية

 4,858 3,069قرو�س �ضخ�ضية
12,511 19,360 

)1,888()638(مخ�ض�س خ�ضائر ائتمان
11,873 17,472 

اإن ا�ضتحقاقات القرو�س للعمالء هي كما يلي:

 986 1,134اأقل من �ضهر
 6,416 2,318ما بين �ضهر واحد و�ضتة اأ�ضهر

 10,372 8,517ما بين �ضتة اأ�ضهر و�ضنة
 49 61اأكثر من �ضنة

 1,537 481قرو�س غير منتظمة
12,511 19,360 

يحت�ضب املخ�ض�س مقابل خ�ضائر الئتمان وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي حيث ي�ضمل خم�ض�س عام )انظر 

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

بلغ جمموع القرو�س غري املنتظمة التي مت احت�ضاب خم�ض�س لها بالكامل مبلغ 481 األف دينار كويتي )2008: 

1,537 األف دينار كويتي(.

يرتاوح معدل الفائدة على قرو�س العمالء التجارية بني %4.5 اإىل %6.75 )2008: %5.25 اإىل 6.75%( 

�ضنويًا ون�ضبة %5.5 اإىل %6.75 )2008: %5.75 اإىل %6.75( �ضنويًا للقرو�س الهام�ضية، ويرتاوح معدل 

الفائدة على القرو�س ال�ضخ�ضية بني %2.28 اإىل %6.00 )2008: %6.05 اإىل %6.75( �ضنويًا.

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

عقارات وا�ضتثمارات يف �ضناديق والأوراق املالية املحتفظ بها يف املحافظ الئتمانية نيابة عن املقرت�ضني.

اي�ساحات حول البيانات 

املالية املجمعة

لل�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2009
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19. ا�ستثمارات متاحة للبيع

20092008

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

 24,452 21,423اأوراق مالية م�ضعرة و�ضناديق مدارة
 26,502 25,764م�ضاهمات في حقوق الملكية 

47,187 50,954 

ت�ضجل  الأجل.  اإىل طويل  متو�ضط  زمني  نطاق  على مدى  املال  راأ�س  زيادة  بغر�س  امللكية  امل�ضاهمة يف حقوق  يتم 

امل�ضاهمات يف حقوق امللكية والبالغة 2,257 األف دينار كويتي )2008: 1,704 األف دينار كويتي( بالتكلفة نظرًا 

لعدم اإمكانية قيا�س قيمتها العادلة مبوثوقية.

األف   24,798  :2008( كويتي  دينار  األف   23,507 مببلغ  ا�ضتثمارات  امللكية  حقوق  يف  امل�ضاهمات  تت�ضمن 

دينار كويتي( مت حتديد قيمتها العادلة با�ضتخدام اأ�ضاليب تقييم عادًة ما ي�ضتخدمها مدراء ال�ضناديق ول ت�ضتند 

بال�ضرورة اإىل اأ�ضعار اأو معدلت ال�ضوق.

للبيع  املتاحة  ال�ضتثمارات  قيمة  انخفا�س  نتيجة  بت�ضجيل خ�ضارة  املجموعة  قامت  الإدارة،  تقديرات  اإىل  ا�ضتنادًا 

امل�ضجلة بالقيمة العادلة والتكلفة مببلغ 1,614 األف دينار كويتي و869 األف دينار كويتي )2008: 4,339 األف 

دينار كويتي و617 األف دينار كويتي( على التوايل. قامت الإدارة باإجراء حتليل لباقي ال�ضتثمارات املتاحة للبيع 

ذات العالقة وامل�ضجلة بالتكلفة والذي ي�ضري اإىل عدم وجود مزيد من النخفا�س يف قيمتها.

20. عقارات ا�ستثمارية

20092008

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

 36 747القيمة الم�ضجلة في 1 يناير

المحول من عقارات قيد التطوير )انظر اإي�ضاحي 2 

و21(
574 - 

 907 610اإ�ضافات

)15( -م�ضتبعدات

)181( -خ�ضارة انخفا�س القيمة

 747 1,931القيمة الم�ضجلة كما في 31 دي�ضمبر

بعد تطبيق معيار املحا�ضبة الدويل 40 )املعّدل(، كما هو مبني يف اإي�ضاح 2، قامت املجموعة بتحويل بند »عقارات 

قيد التطوير« اإىل عقارات ا�ضتثمارية اعتبارًا من 1 يناير 2009. وبالتايل، اأ�ضبحت العقارات ال�ضتثمارية تت�ضمن 

عقارات قيد التطوير بقيمة 1,175 األف دينار كويتي.

تعادل  ال�ضتثمارية  للعقارات  امل�ضجلة  القيمة  اأن  الإدارة  ترى  الكويت.  دولة  خارج  ال�ضتثمارية  العقارات  تتمركز 

تقريبًا قيمتها العادلة.

اإن بند التزامات مقابل تطوير عقارات ا�ضتثمارية مبني يف اإي�ضاح 33.

21. عقارات قيد التطوير

20092008

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

 3,065 574القيمة الم�ضجلة في 1 يناير

المحول اإلى عقارات ا�ضتثمارية )انظر اإي�ضاحي 2 

و20(
)574(- 

)2,347( -مبالغ م�ضتردة
)144( -خ�ضارة انخفا�س القيمة

 574 -القيمة الم�ضجلة كما في 31 دي�ضمبر
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22. قرو�س ق�سرية الأجل

تتمثل القرو�س ق�ضرية الأجل يف قرو�س ال�ضوق النقدي من بنوك حملية واأجنبية. هذه القرو�س مقّومة بالدينار 

 :2008(  5.4% اإىل   2.29% من  يرتاوح  مبعدل  فائدة  متو�ضط  عليها  وي�ضتحق  الأمريكي  والدولر  الكويتي 

%1.25 اإىل %7.5( �ضنويًا وهي غري م�ضمونة.

23. �سندات

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

اأ�ضا�س ربع �ضنوي. مت  %1.1 وي�ضتحق ال�ضداد ب�ضكل متاأخر على  اأمريكي مبعدل فائدة يعادل �ضعر الليبور زائدًا 

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

24. راأ�س املـال

يتكون راأ�س املال امل�ضرح به وامل�ضدر واملدفوع بالكامل من 506,000 األف �ضهم بقيمة 100 فل�س لل�ضهم الواحد 

)31 دي�ضمرب 2008: 506,000 األف �ضهم بقيمة 100 فل�س لل�ضهم الواحد(.

املجمعة  املالية  البيانات  على   2009 مايو   7 يف  املنعقد  ال�ضنوي  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يف  امل�ضاهمون  وافق 

 31 اأرباح لل�ضنة املنتهية يف  2008، وعلى عدم توزيع  31 دي�ضمرب  ال�ضنوية املدققة للمجموعة لل�ضنة املنتهية يف 

دي�ضمرب 2008 )2007: توزيعات اأرباح نقدية بواقع 25 فل�س لل�ضهم الواحد واأ�ضهم منحة بواقع 15%(.

25. عالوة اإ�سدار 

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

26. احتياطي قانوين

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

الوطنية وم�ضاهمة  العمالة  العلمي و�ضريبة دعم  للتقدم  الكويت  الأم قبل ح�ضة موؤ�ض�ضة  ال�ضركة  اخلا�س مبالكي 

الزكاة ومدفوعات اأع�ضاء جمل�س الإدارة اإىل الحتياطي القانوين حتى ي�ضل هذا الحتياطي اإىل %50 على الأقل 

من راأ�س املال املدفوع. اإن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع فيما عدا توزيع اأرباح بن�ضبة %5 من راأ�س املال املدفوع 

يف ال�ضنوات التي ل تكفي فيها الأرباح املرتاكمة لتغطية هذا احلد. ل ي�ضتلزم اإجراء اأي حتويل يف ال�ضنة التي تتكبد 

فيها خ�ضارة اأو حينما تكون هناك خ�ضائر مرتاكمة.

27. احتياطي اختياري

وفقًا ملتطلبات النظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة الأم، يتم حتويل %10 من ربح ال�ضنة اخلا�س مبالكي ال�ضركة الأم قبل ح�ضة 

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

الحتياطي الختياري حتى يقرر امل�ضاهمون وقف التحويل. ل ي�ضتلزم اإجراء اأي حتويل يف ال�ضنة التي تتكبد فيها خ�ضارة 

اأو حينما تكون هناك خ�ضائر مرتاكمة. خالل 2008، ووفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي، قامت املجموعة بتحويل 

فائ�س املخ�ض�س العام بن�ضبة %1 مبا قيمته 169 األف دينار كويتي اإىل الحتياطي الختياري.

28. اأ�سهم خزينة

20092008

48,09448,094عدد الأ�ضهم )األف(

 %9.5 %9.5ن�ضبة الأ�ضهم الم�ضدرة 

 16,342 16,342التكلفة )األف دينار كويتي(

 4,425 5,386القيمة ال�ضوقية )األف دينار كويتي(

اي�ساحات حول البيانات 

املالية املجمعة

لل�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2009
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29. املعامالت مع الأطراف ذات العالقة  

الإدارة  وموظفي  الإدارة  جمل�س  واأع�ضاء  الرئي�ضيني،  وامل�ضاهمني  الزميلة،  ال�ضركات  عالقة  ذات  الأطراف  متثل 

الرئي�ضيني 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 عند التجميع ا�ضتبعاد 

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

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

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

20092008

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

اأ( المعامالت المت�سمنة في بيان الدخل المجمع

 1,240 841     اإيرادات فوائد
 8,329 5,754     اأتعاب اإدارة وعمولت

ب( الأر�سدة المت�سمنة في بيان المركز المالي المجمع

قرو�س لالأطراف ذات العالقة

 4,012 54تمويل ق�ضير الأجل )انظر اإي�ضاح 17(
 12,871 9,830قرو�س لأع�ضاء مجل�س الإدارة والإدارة الرئي�ضية

9,884 16,883 
ج( مدفوعات موظفي الإدارة الرئي�سيين:

 478 460      رواتب ومدفوعات اأخرى ق�ضيرة الأجل
 37 42      مدفوعات نهاية الخدمة

502  515 

30. معلومات القطاع

قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 8 “القطاعات الت�ضغيلية” اعتبارًا من 1 يناير 2009. 

تتم  التي  لالإدارة  الداخلية  املالية  التقارير  معلومات  اإىل  ت�ضتند  املعلنة  القطاع  اأرباح  فاإن  املعيار،  هذا  ومبوجب 

مراجعتها بانتظام من قبل �ضانع القرار الت�ضغيلي الرئي�ضي من اأجل تخ�ضي�س املوارد للقطاع وتقييم اأدائه، ومن ثم 

مطابقتها مع اأرباح اأو خ�ضائر املجموعة. باملقابل، يتطلب املعيار ال�ضابق )معيار املحا�ضبة الدويل 14 “التقرير عن 

املعلومات املالية لقطاعات الأعمال”( اأن تقوم املن�ضاأة بتحديد جمموعتني من القطاعات )قطاع الأعمال والقطاع 

�ضيا�ضات  اإن  املجموعة.  تغري حتديد قطاعات  فقد   ،8 املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  لتطبيق  ونتيجة  اجلغرايف(. 

القيا�س التي ت�ضتخدمها املجموعة لتقارير القطاعات مبوجب املعيار الدويل 8 هي نف�س ال�ضيا�ضات امل�ضتخدمة يف 

بياناتها املالية ال�ضنوية املجمعة املدققة. 

تعمل املجموعة ب�ضكل اأ�ضا�ضي يف جمال واحد من الأعمال وهو ال�ضتثمار. وعليه، فقد مت يف �ضنوات �ضابقة حتليل 

معلومات القطاع املعلنة خارجيًا على اأ�ضا�س جغرايف. ومع ذلك، فاإن املعلومات املعلنة ل�ضّناع قرار املجموعة لغر�س 

املعلنة  املجموعة  قطاعات  اإن  ال�ضتثمارية.  الأن�ضطة  اأنواع  على  حتديدًا  اأكرث  مرتكزة  الأداء  وتقييم  املوارد  توزيع 

مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية 8 هي كما يلي: 

اإدارة الأ�سول

- ا�ضتثمارات دول جمل�س التعاون اخلليجي وال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا 

- ا�ضتثمارات دولية 

- اأ�ضهم �ضركات خا�ضة 



40
الـتقـــريـــر ال�سنــــــوي 2009

30. تابع/معلومات القطاع

اأعمال م�سرفية ا�ستثمارية 

- اأعمال ال�ضركة التمويلية وال�ضت�ضارية 

- عقارات 

- نفط وغاز 

- خزينة 

- قرو�س

- متويل منظم وم�ضتقات 

فيما يلي ملخ�س لالإيرادات والأرباح التي حققتها املجموعة من قطاعات الأعمال:

                               ال�سنــة المنتهيــة فــي 31 دي�سمبــر

المجموعا�ستثمارات بنكيةاإدارة الأ�سول

200920082009200820092008

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

)10,576( 8,997 5,472 4,854)16,048( 4,143اإيرادات القطاع

ربح/)خ�ضارة( 

القطاع
1,651 )19,025(1,012 255 2,663 )18,770(

ح�ضة موؤ�ض�ضة 

الكويت للتقدم 

العلمي و�ضريبة 

دعم العمالة 

الوطنية والزكاة

)74(- )49(- )123(- 

ربح/)خ�ضارة( 

ال�سنة
1,577 )19,025(963 255 2,540 )18,770(

اإجمالي اأ�ضول 

القطاع
59,675 65,109 59,859 67,123 119,534 132,232 

اإجمالي التزامات 

القطاع
30 290 36,710 55,215 36,740 55,505 

 2,393 1,716 2,339 1,575 54 141اإيرادات فوائد

)2,758()1,194()2,758()1,194( - -تكاليف تمويل

ا�ضترداد  

مخ�ض�س/ 

)مخ�ض�س( 

خ�ضائر ائتمان

- - 653 )131(653 )131(

)172()193()134()150()38()43(ا�ضتهالك
انخفا�س قيمة 

ا�ضتثمارات متاحة 

للبيع

)1,508()4,483()975()473()2,483()4,956(

�ضراء ممتلكات 

ومعدات
)10()38()18()298()28()336(

اإ�ضافات على 

عقارات ا�ضتثمارية
- - )610(- )610(- 

مخ�ض�س مكافاأة 

نهاية خدمة 

الموظفين

)32()30()104()146()136()176(

اي�ساحات حول البيانات 

املالية املجمعة

لل�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2009
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متثل اإيرادات القطاع اأعاله الإيراد املحقق من عمالء خارجيني. ل توجد اإيرادات فيما بني القطاعات خالل ال�ضنة 

)2008: ل �ضيء(.

اإن ال�ضيا�ضات املحا�ضبية للقطاعات املف�ضح عنها متثل نف�س ال�ضيا�ضات املحا�ضبية للمجموعة املبينة يف اإي�ضاح 3.

ميثل ربح القطاع الربح املكت�ضب لكل قطاع. وميثل ذلك املقيا�س املف�ضح عنه ل�ضانع القرار الت�ضغيلي الرئي�ضي من 

اأجل تخ�ضي�س املوارد للقطاع وتقييم اأدائه.

لأغرا�س مراقبة اأداء القطاع وتخ�ضي�س املوارد بني القطاعات:

· ل ت�ضتخدم اأي اأ�ضول ب�ضكل م�ضرتك من قبل اأي قطاع يتم الإف�ضاح عنه.
· ل توجد التزامات يكون اأي قطاع م�ضوؤوًل عنها ب�ضكل م�ضرتك.

31. اأ�سول اأمانة

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

اأمانة ل تظهر يف بيان املركز املايل املجمع. اإن الأ�ضول التي تخ�ضع ل�ضيطرة الإدارة كما يف 31 دي�ضمرب 2009 

اأتعاب  املجموعة  اكت�ضبت  كويتي(.  دينار  األف   820,541 كويتي )2008:  دينار  األف   798,922 قيمتها  بلغت 

اإدارة مببلغ 7,285 األف دينار كويتي )2008: 9,545 األف دينار كويتي( نتيجة القيام بتلك الأن�ضطة املت�ضمنة 

يف اإي�ضاح 8.

32. برنامج نظام خيار �سراء الأ�سهم للموظفني 

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

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

نهاية كل �ضنة ومتو�ضط  الأم يف  ال�ضركة  ل�ضهم  الدفرتية  القيمة  املمار�ضة ما بني  اأ�ضهم جديدة. يرتاوح �ضعر حق 

%10 من راأ�س املال املدفوع  9 �ضنوات بعدد اأ�ضهم ل يتجاوز  التكلفة لأ�ضهم اخلزينة. ي�ضري هذا الربنامج ملدة 

لل�ضركة الأم وقت تطبيق الربنامج. 

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

ما وافقت عليه اجلهات الر�ضمية املخت�ضة واجلمعية العمومية للم�ضاهمني يف 2 اأبريل 2006. اإن القيمة العادلة 

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

مقابل باإجمايل مبلغ 336 األف دينار كويتي يف البيانات املالية املجمعة لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2005. مل 

للموظفني  الأ�ضهم  �ضراء  خيار  نظام  برنامج  مبوجب  �ضهم  اأي  عن  التنازل  اأو  انتهاء  اأو  ا�ضتخدام  اأو  منح  يتم 

)ESOP( خالل ال�ضنتني املنتهيتني يف 31 دي�ضمرب 2009 و 31 دي�ضمرب 2008.

33. التزامات 

20092008

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

 15,500 12,915ل�ضراء ا�ضتثمارات
 725 -لتطوير اأر�س

12,915 16,225 

34. الأدوات املالية 

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

واأ�ضا�س  القيا�س  واأ�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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34. تابع/الأدوات املالية

 �سرائح الأدوات املالية

20092008

دينار كويتيدينار كويتي

الأ�سول المالية

 1,415 3,348النقد واأر�ضدة لدى البنوك
 10,001 8,713ودائع لأجل

 37,153 41,165ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 8,833 4,400ذمم مدينة واأ�ضول اأخرى

 3,972 54تمويل ق�ضير الأجل
 17,472 11,873قرو�س لعمالء

 50,954 47,187ا�ضتثمارات متاحة للبيع
116,740 129,800 

اللتزامات المالية

 2,774 3م�ضتحق لبنوك وموؤ�ض�ضات مالية اأخرى
 2,331  2,955ذمم دائنة والتزامات اأخرى

 416 368توزيعات اأرباح دائنة
 20,820 4,012قرو�س ق�ضيرة الأجل

 27,595 28,680�ضندات
36,018 53,936 

اأهداف اإدارة املخاطر املالية

اإدارة ال�ضركة الأم م�ضوؤولون ب�ضكل رئي�ضي عن حتديد اأهداف اإدارة املخاطر. اإن وظيفة اإدارة  اإن اأع�ضاء جمل�س 

خماطر املجموعة هي تقدمي اخلدمات اإىل قطاع الأعمال، وتن�ضيق الدخول اإىل الأ�ضواق املالية املحلية والعاملية، 

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

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

الأ�ضهم وخماطر العمالت الأجنبية وخماطر اأ�ضعار الفائدة(، وخماطر الئتمان وخماطر ال�ضيولة.

خماطر ال�سوق

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

اإدارة ومراقبة  اإدارة خماطر ال�ضوق اإىل  اأدوات مالية. تهدف  اأو قيمة ما لديها من  اإيرادات املجموعة  على حجم 

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 واأ�ضعار الأ�ضهم.

خماطر اأ�سعار الأ�سهم

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 متاحة 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.

لال�ضتثمارات  املعلنة  ال�ضوق  اأ�ضعار  اأ�ضا�س  على  اأدناه  املبني  الأ�ضهم  اأ�ضعار  ملخاطر  احل�ضا�ضية  حتليل  حتديد  مت 

بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وال�ضتثمارات املتاحة للبيع املدرجة لدى �ضوق الكويت لالأوراق املالية بتاريخ 

التقرير. 

اي�ساحات حول البيانات 

املالية املجمعة

لل�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2009



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

43
الـتقـــريـــر ال�سنــــــوي 2009

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

دي�ضمرب كما يلي:

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

اأي تغيري يف  ثابتة. مل يكن هناك  اأثر عك�ضي. تبقى كافة املتغريات الأخرى  %10، ينتج عن ذلك  ال�ضهم بن�ضبة 

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

20092008

موؤ�سرات ال�سوق

%
ن�سبة التغير 

في الأ�سعار

 الأثر على 

الربح

 الأثر على 

حقوق 

الملكية

 الأثر على 

الربح

 الأثر على 

حقوق 

الملكية

األــف دينار 

كويتي

األــف دينار 

كويتي

األــف دينار 

كويتي

األــف دينار 

كويتي

�ضوق الكويت 

لالأوراق المالية
10%2156430468

لي�س لدى املجموعة اأي تعر�س هام لأي �ضوق اأوراق مالية ب�ضكل فردي بخالف �ضوق الكويت لالأوراق املالية.

اإدارة خماطر العمالت الأجنبية

تقوم املجموعة باإمتام بع�س املعامالت امل�ضجلة بعمالت اأجنبية ومن ثم ين�ضاأ خطر النك�ضاف ملخاطر تقلبات اأ�ضعار 

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

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

الأ�سولاللتزامات

2009200820092008
األف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتي

 47,322 52,931 29,815 32,623دولر اأمريكي
 3,528 3,527 5 3يورو

 583 588 1 2جنيه ا�ضترليني
 172 138 - -دينار بحريني
 1,652 1,817 - -درهم اإماراتي

 - 237 - -ريال قطري
 179 592 7 6اأخرى

حتليل ح�سا�سية العمالت الأجنبية

تتعر�س املجموعة ب�ضكل رئي�ضي لالنك�ضاف للدولر الأمريكي واليورو والدرهم الإماراتي.

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

الأمريكي واليورو والدرهم الإماراتي. اإن حتليل احل�ضا�ضية ي�ضمل فقط الأ�ضول واللتزامات النقدية القائمة املقّومة 

%5 يف  بن�ضبة  التغري  ال�ضنة مقابل  نهاية  �ضعر حتويلها يف  وتعديل  الإماراتي  والدرهم  واليورو  الأمريكي  بالدولر 

اإىل  ال�ضالب  الرقم  وي�ضري  امللكية  وحقوق  الربح  زيادة  اإىل  اأدناه  الإيجابي  الرقم  ي�ضري  الأجنبية.  العمالت  اأ�ضعار 

النق�س يف الربح وحقوق امللكية. تبقى كافة املتغريات الأخرى ثابتة. مل يكن هناك اأي تغيري يف الطرق املحا�ضبية 

والفرتا�ضات امل�ضتخدمة يف اإعداد حتليل احل�ضا�ضية.

الأثر بن�سبة  %5 -الأثر بن�سبة 5% +

2009200820092008
األف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتي

)332()413( 332 413بيان الدخل المجمع
)i( حقوق الملكية)1,467 1,695)1,467()1,695 

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

 اإدارة خماطر اأ�سعار الفائدة

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

هذه املخاطر عن طريق الحتفاظ مبزيج معقول من القرو�س ذات الفائدة الثابتة وذات الفائدة العائمة ومن خالل 

ا�ضتخدام عقود مقاي�ضات اأ�ضعار الفائدة. يتم تقييم اأن�ضطة التحّوط ب�ضكل دوري لتتوافق مع اأ�ضعار الفائدة واأ�ضلوب 

املخاطر املحدد ل�ضمان تطبيق اأكرث ا�ضرتاتيجيات التحّوط توفريًا للتكلفة على نحو فّعال.

حتليل ح�سا�سية اأ�سعار 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.

بن�ضبــــة الفــائـــــدة  معـــدلت  يف  وممكن  معقول  لتغري  ال�ضنة  ربح/)خ�ضارة(  ح�ضا�ضية  التايل  اجلدول   يبني 

 %1 +  و %1 - )2008: %1 + و %1 -( اعتبارًا من بداية ال�ضنة. اإن هذه التغريات تعترب معقولة وممكنة 

بتاريخ  للمجموعة  بها  املحتفظ  املالية  الأدوات  اإىل  الحت�ضاب  ي�ضتند  احلالية.  ال�ضوق  ظروف  ر�ضد  اإىل  ا�ضتنادًا 

املحا�ضبية  الطرق  تغيري يف  اأي  يكن هناك  ثابتة. مل  الأخرى  املتغريات  كافة  تبقى  املايل.  للمركز  بيان جممع  كل 

والفرتا�ضات امل�ضتخدمة يف اإعداد حتليل احل�ضا�ضية، با�ضتثناء حقيقة اأنه قد مت حاليًا حتويل معدل �ضعر الفائدة 

اأمريكي اإىل معدل �ضعر فائدة ثابت من خالل ا�ضتخدام مقاي�ضات  األف دولر   50,000 العائم على �ضند مببلغ 

اأ�ضعار الفائدة )اإي�ضاح 35(.

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

20092008
+ 1 %- 1 %+ 1 %- 1 %

األف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتي

 300)300( 163)163(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. 

عمالئها  ت�ضنيف  لغر�س  بها  اخلا�ضة  التجارية  و�ضجالتها  للجمهور  املتاحة  املالية  باملعلومات  املجموعة  ت�ضتعني 

ب�ضكل  املقابلة  لالأطراف  الئتمانية  اجلدارة  وتقييم  الئتمان  ملخاطر  املجموعة  انك�ضاف  مراقبة  يتم  الرئي�ضيني. 

م�ضتمر وتوزيع القيمة الإجمالية لل�ضفقات املربمة فيما بني الأطراف املقابلة املعتمدة. يتم التحكم يف النك�ضاف 

ملخاطر الئتمان من خالل احلدود الئتمانية لالأطراف املقابلة والتي تخ�ضع للمراجعة والعتماد من قبل الإدارة 

�ضنويًا. ويتم عمل تقييم م�ضتمر للجدارة الئتمانية للو�ضع املايل للذمم املدينة.

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

املقابلة التي لها خ�ضائ�س مماثلة. تعّرف املجموعة الأطراف املقابلة باأنها ذات خ�ضائ�س مماثلة اإذا كانت اأطراف 

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

النك�ساف ملخاطر الئتمان

متثل القيم امل�ضجلة لالأ�ضول املالية يف بيان املركز املايل املجمع بال�ضايف من خ�ضائر انخفا�س القيمة احلد الأق�ضى 

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

ملخاطر الئتمان بتاريخ التقرير هو كما يلي:

اي�ساحات حول البيانات 

املالية املجمعة

لل�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2009
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القيمة الم�سجلة

20092008

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

 1,414 3,347اأر�ضدة لدى البنوك
 10,001 8,713ودائع لأجل

 37,153 41,165ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 8,833 4,400ذمم مدينة واأ�ضول اأخرى

 3,972 54تمويل ق�ضير الأجل
 17,472 11,873قرو�س لعمالء

 50,954 47,187ا�ضتثمارات متاحة للبيع
116,739 129,799 

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

القيمة الم�سجلة

20092008
األف دينار كويتياألف دينار كويتي

 74,016 70,027الكويت
 20,524 15,935الخليج وال�ضرق الأو�ضط

 27,359 20,403اأمريكا ال�ضمالية
 5,075 6,154اأوروبا

 - 4,043الأ�ضواق النا�ضئة
 2,825 177مناطق اأخرى

116,739 129,799 

اجلدارة الئتمانية لالأ�سول املالية

بالرجوع  قيمتها  تنخف�س  ومل  ا�ضتحقاقها  تاريخ  ينتهي  مل  التي  املالية  لالأ�ضول  الئتمانية  اجلدارة  تقييم  ميكن 

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

ائتمانية خارجية. تقوم املجموعة بتقييم اجلدارة الئتمانية لالأ�ضول  للمجموعة من قبل وكالت ت�ضنيف جدارة 

املالية با�ضتخدام ت�ضنيفات داخلية.

اإدارة خماطر ال�سيولة

عند  املالية  بالتزاماتها  الوفاء  على  املجموعة  قدرة  عدم  يف  تكمن  التي  املخاطر  تلك  هي  ال�ضيولة  خماطر  اإن 

ا�ضتحقاقها. اإن نهج املجموعة يف اإدارة هذه املخاطر هو دوام التاأكد، قدر الإمكان، من توافر �ضيولة كافية للوفاء 

املخاطرة  اأو  تكبد خ�ضائر غري مقبولة  قا�ضية، دون  اأو  �ضواء يف ظل ظروف طبيعية  ال�ضتحقاق،  بالتزاماتها عند 

ب�ضمعة املجموعة.

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

املجموعة  تقوم  ال�ضيولة.  اإدارة  الأجل ومتطلبات  ومتو�ضط وطويل  التمويل ق�ضري  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. 
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34. تابع/الأدوات املالية

تابع/ اإدارة خماطر ال�سيولة

 جداول ال�سيولة وخماطر الفائدة

يحلل اجلدول التايل اللتزامات املالية للمجموعة على اأ�ضا�س الفرتة املتبقية من تاريخ بيان املركز املايل املجمع اإىل 

تاريخ ال�ضتحقاق التعاقدي. اإن املبالغ املت�ضمنة يف هذا اجلدول متثل التدفقات النقدية التعاقدية غري املخ�ضومة. 

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

كما في 31 

دي�سمبر 2009

 اأقل من 

1 �سهر
من 1 اإلى 

3 اأ�سهر

من 3 اإلى 

12 �سهراً

من �سنة 

اإلى 5 

�سنوات

المجموع

المتو�سط 

المرجح 

لمعدل 

الفائدة 

الفعلي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي
%

اللتزامات  المالية

م�ضتحقات لبنوك 

وموؤ�ض�ضات مالية 

اأخرى

3 - - - 3 5.33 

ذمم دائنة 

والتزامات اأخرى
195 467 539 1,754 2,955 - 

توزيعات اأرباح 

دائنة
368 - - - 368 - 

قرو�س ق�ضيرة 

الأجل
3,012 - 1,000 - 4,012 3.845 

1.3525 30,572 29,815 568 189 -�ضندات
3,578 656 2,107 31,569 37,910 

 12,915 12,915 - - -التزامات

كما في 31 

دي�سمبر 2008

 اأقل من 

1 �سهر
من 1 اإلى 

3 اأ�سهر

من 3 اإلى 

12 �سهراً

من �سنة 

اإلى 5 

�سنوات

المجموع

المتو�سط 

المرجح 

لمعدل 

الفائدة 

الفعلي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي
%

اللتزامات  المالية

م�ضتحقات  لبنوك 

وموؤ�ض�ضات  مالية 

اأخرى

2,774 - - - 2,774 7.5 

ذمم دائنة 

والتزامات اأخرى
2,137 - 194 - 2,331 - 

توزيعات اأرباح 

دائنة
416 - - - 416 - 

قرو�س ق�ضيرة 

الأجل
20,820- - - 20,820 4.375 

 4.725 32,458 30,820 1,316 322 -�ضندات
26,147322 1,510 30,820 58,799 

 -16,225 15,500 725 - -التزامات

اي�ساحات حول البيانات 

املالية املجمعة

لل�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2009
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القيمة العادلة لالأدوات املالية

2009200920082008

األف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتي

بالتكلفة المطفاأةالقيمة العادلةبالتكلفة المطفاأةالقيمة العادلة

الأ�سول المالية

 1,415 - 3,348 -نقد واأر�ضدة لدى البنوك 
 10,001 - 8,713 -ودائع لأجل

ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة 

من خالل بيان الدخل
41,165 - 37,153 - 

 8,833 - 4,400 -ذمم مدينة واأ�ضول اأخرى
 3,972 - 54 -تمويل ق�ضير الأجل

 17,472 - 11,873 -قرو�س للعمالء
 - 50,954 - 47,187ا�ضتثمارات متاحة للبيع

88,352 28,388 88,107 41,693 

اللتزامات المالية

م�ضتحق لبنوك 

وموؤ�ض�ضات مالية اأخرى
- 3 - 2,774 

ذمم دائنة والتزامات 

اأخرى
5602,395 - 2,331 

 20,820 - 4,012 -قرو�س ق�ضيرة الأجل
 27,595 - 28,680 -�ضندات

56035,090 - 53,520 

مقايي�س القيمة العادلة املعرتف بها يف بيان املركز املايل املجمع

قامت املجموعة بتطبيق تعديالت املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 7 حت�ضينات الإف�ضاح عن الأدوات املالية 

2(. تتطلب هذه التعديالت من املجموعة عر�س بع�س املعلومات عن  اإي�ضاح  2009 )انظر  1 يناير  اعتبارًا من 

الأدوات املالية التي تقا�س بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل املجمع. ول يتطلب ذلك عر�س اأرقام املقارنة يف 

ال�ضنة الأوىل للتطبيق. وبالتايل، فاإن الإف�ضاح عن م�ضوؤوليات القيمة العادلة يتم عر�ضه فقط لنهاية ال�ضنة املالية 

يف 31 دي�ضمرب 2009.

يحلل اجلدول التايل الأدوات املالية املقا�ضة بالقيمة العادلة لحقًا لالعرتاف الأويل، وتنق�ضم اإىل ثالث م�ضتويات 

بح�ضب درجة مالحظة ور�ضد القيمة العادلة:

· امل�ضتوى 1: مقايي�س القيمة العادلة امل�ضتقة من الأ�ضعار املعلنة )غري املعدلة( يف اأ�ضواق ن�ضطة لأ�ضول اأو التزامات 
متطابقة؛

· امل�ضتوى 2: مقايي�س القيمة العادلة امل�ضتقة من معلومات غري ال�ضعر املعلن املت�ضمن يف امل�ضتوى 1 الذي يتم ر�ضده 
لالأ�ضل اأو اللتزام، �ضواء ب�ضورة مبا�ضرة )مثل الأ�ضعار( اأو غري مبا�ضرة )اأي م�ضتقة من الأ�ضعار(؛ و

· امل�ضتوى 3: مقايي�س القيمة العادلة امل�ضتقة من اأ�ضاليب تقييم تت�ضمن معلومات عن الأ�ضل اأو اللتزام ل ت�ضتند 
اإىل تلك املر�ضودة من ال�ضوق )معلومات غري ظاهرة(.
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34. تابع/الأدوات املالية

تابع/ مقايي�س القيمة العادلة املعرتف بها يف بيان املركز املايل املجمع

2009
الإجماليالم�ستوى 3الم�ستوى 2الم�ستوى 1

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من 

خالل بيان الدخل

ا�ضتثمارات محتفظ بها 

للمتاجرة
1,1751,3771282,680

اأ�ضول مالية م�ضنفة بالقيمة 

العادلة من خالل بيان الدخل
8,60326,3173,56538,485

 ا�ضتثمارات متاحة للبيع
604- -604اأوراق مالية م�ضّعرة

�ضناديق مدارة

4,988-4,988-- محلي
14,2181,61315,831-- اأجنبي 

م�ضاركات في حقوق الملكية 

)اأوراق مالية غير م�ضعرة(
-- 25,76425,764

م�ضتقات الأدوات المالية

القيمة العادلة ال�ضالبة

)560( -)560(--تحّوطات التدفق النقدي 
- عقود مبادلة عمالت اأجنبية 

اآجلة
-)16(- )16(

10,38246,32431,07087,776

مل تتم اأية حتويالت ما بني امل�ضتوى 1 و 2 خالل ال�ضنة.

اأ�ساليب وافرتا�سات التقييم لأغرا�س قيا�س القيمة العادلة

1( اأوراق مالية م�سّعرة 

العادلة  القيمة  لقد مت حتديد  اأوراق مالية معروفة.  �ضوق  ب�ضكل عام يف  امل�ضعرة متداولة  املالية  الأوراق  اإن جميع 

بالرجوع اإىل الأ�ضعار املعلنة بتاريخ التقرير.

2( �سناديق حملية مدارة

متداولة مت حتديد  مالية حملية  اأوراق  من  رئي�ضي  ب�ضكل  مدارة  �ضناديق حملية  ال�ضمنية يف  ال�ضتثمارات  تتكون 

قيمتها العادلة بالرجوع على الأ�ضعار املعلنة بتاريخ التقرير.

3( �سناديق اأجنبية مدارة 

تتكون ال�ضتثمارات ال�ضمنية يف �ضناديق اأجنبية مدارة ب�ضكل رئي�ضي من اأوراق مالية اأجنبية م�ضعرة وغري م�ضعرة. 

مت حتديد القيمة العادلة لالأوراق املالية ال�ضمنية امل�ضعرة بالرجوع اإىل اأ�ضعارها املعلنة بتاريخ التقرير. ومت حتديد 

مدراء  قبل  من  ت�ضتخدم  ما  عادًة  تقييم  اأ�ضاليب  با�ضتخدام  امل�ضعرة  غر  ال�ضمنية  املالية  لالأوراق  العادلة  القيمة 

ال�ضناديق. وت�ضتند جميع املدخالت الهامة �ضمن هذا النموذج اإىل اأ�ضعار ال�ضوق املر�ضودة.

اي�ساحات حول البيانات 

املالية املجمعة

لل�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2009
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4( اأوراق مالية غري م�سعرة

التدفقات  منوذج  مثل  خمتلفة  مناذج  با�ضتخدام  املقّدرة  العادلة  بالقيمة  املدرجة  غري  املالية  الأوراق  قيا�س  يتم 

النقدية املخ�ضومة التي تت�ضمن بع�س الفرتا�ضات غري املوؤيدة باأ�ضعار اأو معدلت ال�ضوق املر�ضودة.

امل�ستوى 3 ملقايي�س القيمة العادلة

اإن الأ�ضول واللتزامات املالية للمجموعة امل�ضنفة يف امل�ضتوى 3 ت�ضتخدم اأ�ضاليب تقييم ت�ضتند اإىل مدخالت هامة 

ل ت�ضتند اإىل املعلومات املر�ضودة من ال�ضوق. ميكن قيا�س الأدوات املالية التي تندرج �ضمن هذا امل�ضتوى على النحو 

التايل:

مطابقة امل�ستوى 3 من مقايي�س القيمة العادلة لالأ�سول املالية

ا�ستثمارات 

بالقيمة العادلة 

من خالل بيان 

الدخل2009

متاحة للبيع

اأدوات حقوق 

ملكية غير 

م�سعرة 2009

اأدوات دين غير 

م�سعرة 2009

الإجمالي

2009

األف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتي

31,879 -3,76528,114الر�ضيد الفتتاحي
مجموع الأرباح والخ�ضائر

680 -680 -- في بيان الدخل المجمع
)1,911( -)1,911( -- في الدخل ال�ضامل الآخر

3,736 -3,736 -م�ضتريات
)3,314( -)3,242()72(مبيعات

31,070 -3,69327,377الر�ضيد الختامي

ت�ضمنت الأرباح اأو اخل�ضائر املعرتف بها يف بيان الدخل املجمع لل�ضنة اأرباح/)خ�ضائر( حمققة من بيع ا�ضتثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، واأرباح /)خ�ضائر( غري حمققة من ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

بيان الدخل، وربح من بيع ا�ضتثمارات متاحة للبيع.

اإن تغيري املعلومات حول مقايي�س امل�ضتوى 3 اإىل افرتا�ضات بديلة ممكنة ومعقولة مل تغرّي ب�ضكل كبري املبالغ املعرتف 

بها يف بيان الدخل املجمع اأو جمموع الأ�ضول اأو جمموع اللتزامات اأو جمموع حقوق امللكية.

مل تتم خالل ال�ضنة اأي حتويالت من/اإىل امل�ضتوى 3.

35. م�ستقات الأدوات املالية

اأو  الأجنبية  العمالت  �ضرف  اأ�ضعار  اأو  الفائدة  اأ�ضعار  اإىل  بالرجوع  قيمتها  تتحدد  مالية  اأدوات  هي  امل�ضتقات  اإن 

املوؤ�ضرات الأخرى. متثل املبالغ ال�ضمية الأ�ضلية فقط املبالغ التي يطبق عليها ن�ضبة اأو �ضعرًا لتحديد مبالغ التدفقات 

النقدية التي �ضيتم تبادلها، وهي ل متثل الربح اأو اخل�ضارة املحتملني املتعلقني مبخاطر ال�ضوق اأو الئتمان التي تت�ضم 

بها تلك الأدوات.

اأي معامالت موازنة داخلية.  بعد  بال�ضايف  املجمع  املايل  املركز  بيان  العادلة وتظهر يف  بالقيمة  امل�ضتقات  ت�ضجل 

اإنهاء احلقوق  اإذا مت  املجموعة  ل�ضالح  العادلة  بالقيمة  املعامالت  كافة  اإمتام  تكلفة  املوجبة  العادلة  القيمة  متثل 

واللتزامات الناجتة من تلك الأدوات يف معاملة �ضوق عادية يف تاريخ بيان املركز املايل املجمع. تقت�ضر خماطر 

الئتمان املتعلقة بالأدوات املالية امل�ضتقة على القيمة العادلة املوجبة لالأدوات. متثل القيمة العادلة ال�ضالبة التكلفة 

امل�ضتحقة على املجموعة  ل�ضالح الأطراف املقابلة.

فائدة.  حتمل  التي  ال�ضندات  على   الفائدة  اأ�ضعار  خماطر  لإدارة  الفائدة  اأ�ضعار  مقاي�ضات  يف  املجموعة  تتعامل 

والتدفقات  الأجنبية  العمالت  مراكز  لإدارة  الآجلة  الأجنبية  العمالت  حتويل  عقود   يف  املجموعة  تتعامل  وكذلك 

النقدية لديها.
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35. تابع/م�ستقات الأدوات املالية

1( م�ستقات حمتفظ بها لأغرا�س املتاجرة )عقود حتويل عمالت اأجنبية اآجلة(

كـ »م�ضتقات  التحّوط  التاأهيل ملحا�ضبة  تلبي مقايي�س  التحّوط ولكنها ل  امل�ضتخدمة لغر�س  امل�ضتقات  يتم ت�ضنيف 

حمتفظ بها لأغرا�س املتاجرة«. 

اإن عقود حتويل العمالت الأجنبية الآجلة هي اتفاقيات تعاقدية ل�ضراء اأو بيع عمالت اأجنبية ب�ضعر حمدد وتاريخ 

م�ضتقبلي. ت�ضتحق عقود مبادلة العمالت الأجنبية الآجلة خالل اأربعة اأ�ضهر من تاريخ بيان املركز املايل املجمع.

فيما يلي ملخ�س القيمة الإ�ضمية لعقود حتويل العمالت الأجنبية الآجلة بالإ�ضافة اإىل القيمة العادلة كما يف 31 دي�ضمرب:

القيمة الإ�سمية الرئي�سية 
القيمة العادلة 

)ال�سالبة(/الموجبة

2009200820092008

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

م�ضتقات محتفظ بها لأغرا�س 

المتاجرة 

- عقود تحويل عمالت اأجنبية اآجلة 

)دولر اأمريكي – دينار كويتي(
5,736 - )16(- 

2( حتوطات التدفق النقدي )عقود مقاي�سات اأ�سعار الفائدة(

مبوجب عقود مقاي�ضات اأ�ضعار الفائدة، توافق املجموعة على مبادلة الفرق بني قيم معدلت الفائدة الثابتة والعائمة 

على ال�ضندات املحت�ضبة وفقًا للقيم الإ�ضمية الأ�ضلية املتفق عليها. وت�ضمح هذه العقود للمجموعة باحلد من خماطر 

تغريات معدلت الفائدة وانك�ضافات التدفق النقدي على ال�ضندات امل�ضّدرة بفائدة عائمة ل�ضعر الليبور خالل ثالثة 

اأ�ضعار الفائدة بنهاية فرتة التقرير من خالل خ�ضم  %1.1. ويتم حتديد القيمة العادلة ملقاي�ضات  اأ�ضهر زائدًا 

التدفقات النقدية با�ضتخدام منحنيات القيمة بنهاية فرتة التقرير وخماطر الئتمان املت�ضمنة يف العقد كما هو 

مبني اأدناه. وي�ضتند متو�ضط معدل �ضعر الفائدة اإىل الأر�ضدة القائمة بنهاية فرتة التقرير.

ل اجلدول التايل القيم الإ�ضمية الأ�ضلية وال�ضروط املتبقية لعقود مقاي�ضات اأ�ضعار الفائدة القائمة بنهاية فرتة  ُيف�ضّ

التقرير.

تاريخ ا�ستحقاق 

عقود قائمة، �سعر 

الفائدة الم�ستلمة 

عائم و�سعر الفائدة 

المدفوعة ثابت

متو�سط معدل 

�سعر الفائدة الثابت 

المتعاقد عليه

القيمة الإ�سمية الأ�سلية
القيمة العادلة 

)ال�سالبة(/الموجبة

200920082009200820092008

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

األف دينار 

كويتي

-)236(- 7,170-%52.38 يوليو 2010
-)324(- 7,170-%53.27 يوليو 2010

ت�ضدد مقاي�ضات معدلت الفائدة على اأ�ضا�س ربع �ضنوي. اإن املعدل العائم ملقاي�ضات اأ�ضعار الفائدة ميثل معدل �ضعر 

الليبور خالل ثالثة اأ�ضهر.

ت�ضدد املجموعة الفرق بني معدل �ضعر الفائدة الثابت والعائم على اأ�ضا�س �ضايف القيمة.

اي�ساحات حول البيانات 

املالية املجمعة

لل�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2009
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مت ت�ضنيف جميع عقود مقاي�ضات اأ�ضعار الفائدة ملبادلة مبالغ معدلت الفائدة العائمة مببالغ اأ�ضعار الفائدة الثابتة 

كتحوطات التدفق النقدي لغر�س تقليل انك�ضاف التدفقات النقدية للمجموعة الناجتة عن معدلت اأ�ضعار الفائدة 

العائمة على ال�ضندات. تتم معًا مقاي�ضات اأ�ضعار الفائدة ومدفوعات الفائدة على ال�ضندات.

36. خماطر الت�سغيل

اإن خماطر الت�ضغيل هي خماطر اخل�ضارة الناجتة من العمليات الداخلية غري الكافية اأو القا�ضرة اأو اخلطاأ الب�ضري 

اأو تعطل الأنظمة اأو ب�ضبب الأحداث اخلارجية. توجد لدى املجموعة منظومة من ال�ضيا�ضات والإجراءات التي اأقرها 

اإتباع  التاأكد من  الإدارة على  تعمل  الت�ضغيل.  وتقييم ومراقبة خماطر  ب�ضاأن حتديد  ويتم تطبيقها  الإدارة  جمل�س 

ال�ضيا�ضات والإجراءات ومراقبة خماطر الت�ضغيل كجزء من اأن�ضطة اإدارة املخاطر ال�ضامل.

37. اأهداف اإدارة راأ�س املال

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

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

عام 2008.

يتكون هيكل راأ�ضمال املجموعة من حقوق امللكية اخلا�ضة مبالكي ال�ضركة الأم التي ت�ضتمل على راأ�س املال، وعالوة 

اإ�ضدار، والحتياطيات كما هو مبني يف الإي�ضاحات 24 و25 و26 و27 على التوايل، واأ�ضهم اخلزينة كما هو مبني 

يف اإي�ضاح 28 بالإ�ضافة اإىل الأرباح املحتفظ بها. 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:

20092008

األف دينار كويتياألف دينار كويتي

 48,415 32,692الدين 

)8,642()12,058(ناق�ضًا: النقد والنقد المعادل )اإي�ضاح 14(

 39,773 20,634�ضافي الدين

 76,647 82,171حقوق الملكية 

 %51.89 %25.11ن�ضبة �ضافي الدين اإلى حقوق الملكية






