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تقرير جمل�س الإدارة للعام 2014

ال�سادة امل�ساهمون،

تزامن العام 2014 مع ذكرى مرور اأربعني عام على تاأ�سي�س �سركة املركز املايل الكويتي �س.م.ك.ع. “املركز”. 

واإننا اإذ ن�ستذكر م�سرية “املركز” خالل الأربعة عقود املا�سية، فاإننا ن�سعر بالعتزاز مبا متكن من اإ�سافته اإىل 

القطاع املايل ب�سكل عام واقت�سادنا الوطني ب�سكل خا�س يف امل�سرية التنموية املميزة التي حققتها منطقتنا يف 

هذه احلقبة.

اأي�سًا حتولت مهمة ومثرية على الأ�سعدة الدميوغرافية، والجتماعية،  اإن الأربعني �سنة املا�سية قد �سهدت 

اأيامها  ومنذ  التحولت.  هذه  مع  للتاأقلم  واقت�سادية  �سيا�سية  هزات  احلال  بطبيعة  �ساحبتها  والتكنولوجية، 

الأوىل، و�سعت �سركتكم ن�سب اأعينها اتباع منهج يجمع بني النمو من ناحية، وال�ستقرار من ناحية اأخرى، 

يف  والعناية  ال�ستثمارات،  اختيار  يف  املحكمة  والإجراءات  املتينة،  ال�ستثمارية  ال�سيا�سات  اتباع  على  انعك�س 

وبناء  واملحا�سبة،  وال�سفافية،  الكفاءة،  مبادئ  على  القائمة  ال�سليم  احلكم  قواعد  وتطبيق  العمليات،  اإدارة 

القدرات، والبتكار، واأخريا ولي�س اآخرا، الهتمام بتنمية عنا�سرنا الب�سرية وتوفري كل ما يحقق لهم التناف�سية 

وفق اأف�سل املمار�سات العاملية.

العاملية،  الأ�سواق  ملواكبة  متطورة  مالية  خدمات  اإطالق  اإىل  “املركز”  �سعى   ،1974 العام  يف  تاأ�سي�سه  ومنذ 

وفتح النافذة مل�ستثمرينا على الأ�سواق الإقليمية والعاملية. وقد كانت املعرفة والبتكار من اأهم القيم الأ�سا�سية 

التي ارتكز عليها “املركز” عرب اإطالق اأدوات ا�ستثمارية يف ال�سوق املحلي ويف اأ�سواق منطقة ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اأفريقيا، اإ�سافة اإىل اأ�سواق �سرق اآ�سيا واأمريكا ال�سمالية، ومن خالل امل�ساهمة يف العديد من الأن�سطة 

ال�ستثمارية وال�سناعية والعقارية حمليًا ودوليًا.

لتوقع  الوا�سح  الأثر  بعناية،  الأو�سع  وق�ساياه  ا�ستثماراته  درا�سة  يف  “املركز”  قدرات  على  لالعتماد  وكان 

�سبيل  على  “املركز”  مكن  ما  وهو  ال�سركة،  اأن�سطة  معها من خالل جميع  والتكيف  اأعماله  بيئة  التغريات يف 

2008 والهزات  العام  العاملية يف  املالية  الأزمة  الناجتة عن  التحديات  املثال من احلفاظ على منوه وتخطي 

القت�سادية التي تبعتها.

اإن الألفية اجلديدة قد �سهدت تطورات بوترية اأ�سرع يف جمال الفر�س التي تن�ساأ واملخاطر – واأحيانا كثرية 

الأزمات – التي تالزمها على حد �سواء، و�سهدت بالتايل بيئة اأعمالنا، نتيجة لالأزمة املالية العاملية، تغريات 

جوهرية اأعادت �سياغة قواعد العمل يف القطاع املايل وانعك�ست على �سركتكم عرب تطويرها لنموذج عملها، 

التحديات  مع  التاأقلم  على  “املركز”  �ساعدت  التي  العوامل  اأبرز  من  كان  ولقد  التنظيمية.  مرونتها  وحت�سني 

القت�سادية  الدورات  مع  للتكيف  املالية  املرونة  حتقيق  هذه،  اجلديدة  الأعمال  بيئة  يف  الكثرية  القت�سادية 

التكاليف  و�سبط  العمليات،  كفاءة  الئتمانية، وحت�سني  ورفع مالءتها  ال�سركة،  اقرتا�س  تخفي�س  عن طريق 

الت�سغيلية، وتوزيع وتنويع و�سبط خماطر ال�سركة. 

نظرة على اأحداث العام 2014

حققت الأ�سواق املالية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي نتائجا قوية يف الن�سف الأول من العام 2014 بلغت 

اأدت اىل حتول هذه  اأن الن�سف الثاين من العام قد �سهد تقلبات حادة  اإل   .S&P GCC 8.4% وفقًا ملوؤ�سر 

رقعة  ات�ساع  اأهمها  يكون  قد  اأ�سباب  لعدة  وذلك  العام،  نهاية  يف   %2.5 بلغت  �سافية  خ�سائر  اإىل  املكا�سب 

الفو�سى يف العراق ومناطق اأخرى يف املنطقة، وتخلخل قوى العر�س والطلب يف اأ�سواق النفط العاملية اإثر النمو 

امللحوظ الذي �سهدته الوليات املتحدة الأمريكية يف اإنتاج النفط ال�سخري، وتباطوؤ الطلب العاملي على هذه 

ال�سلعة التي �سهدت اأ�سعارها تراجعا بن�سبة 48% خالل العام 2014.

و�سهدت الأ�سواق العاملية اأداء جيدا، حيث �سجل موؤ�سر �ستاندرد اآند بورز العاملي )S&P 500( ارتفاعا بن�سبة 

11% يف نهاية العام. ويف الأ�سواق النا�سئة، �سجلت اأ�سواق ال�سني والهند ارتفاعا بن�سبة 53% و 30% على 

التوايل، يف حني �سجل موؤ�سر مورغان �ستانلي )MSCI( لالأ�سواق النا�سئة تراجعا بن�سبة %5.

الدولر  مقابل   %60 بن�سبة  الرو�سية  الروبل  عملة  قيمة  تراجع  النا�سئة  الأ�سواق  يف  الأحداث  اأبرز  وكان 

الأمريكي.

40 عام  2014 مع ذكرى مرور  العام  تزامن 
على تاأ�صي�س “املركز”.

يجمع  منهج  تاأ�صي�صه  منذ  “املركز”  اتبع  
بني النمو من ناحية، وال�صتقرار من ناحية 

اأخرى.

الأ�صا�صية  القيم  اأهم  من  والبتكار  املعرفة 
اأدوات  لإطالق  “املركز”  عليها  ارتكز  التي 
والإقليمية  املحلية  الأ�صواق  يف  ا�صتثمارية 

والعاملية.

املالية  لالأزمة  نتيجة  اأعمالنا،  بيئة  �صهدت 
�صياغة  اأعادت  جوهرية  تغريات  العاملية، 
وانعك�صت  املايل  القطاع  يف  العمل  قواعد 
لنموذج عملها،  تطويرها  �صركتكم عرب  على 

وحت�صني مرونتها التنظيمية.

حققت الأ�صواق املالية يف دول جمل�س التعاون 
اإل  العام.  الأول من  الن�صف  نتائجا قوية يف 
الثاين  الن�صف  يف  خ�صائر  اإلى  حتولت  اأنها 

نتيجة للتقلبات احلادة.
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تابع/ تقرير جمل�س الإدارة للعام 2014

“املركز” خالل العام عوائدا اإيجابية ب�سكل عام، بالرغم من التقلبات احلادة التي  ولقد �سجلت ا�ستثمارات 

�سهدتها الأ�سواق اخلليجية يف الن�سف الثاين من العام 2014. وجنحت �سيا�سة “املركز” يف توزيع اأ�سوله  يف 

ال�سركة  لدى  املدارة  لالأ�سول  الثابت  النمو  املحافظة على  الأ�سواق، ويف  تقلبات  الناجمة عن  اإدارة خماطره 

وعلى الأداء املتما�سك ملنتجاتها و�سناديقها.

جلوبال  جملة  من  الكويت”  يف  اأ�سول  مدير  “اأف�سل  جائزة  على  “املركز”  ح�سل   ،2014 العام  ويف 

.)EMEA Finance( فاينان�س  اإمييا  ومن  التوايل،  على  اخلام�س  للعام   )Global Investor(  انفي�ستور 

 ،)Global Finance( كما ح�سل على جائزتني “كاأف�سل بنك ا�ستثماري يف الكويت” من كل من جلوبال فاينان�س

هذه  على  ليح�سل  “املركز”  اختيار  ومت   .)EMEA Finance( فاينان�س  واإمييا   )Euromoney( ويورومني 

الدين،  اأ�سواق  جمال  يف  عمالئه  ل�سالح  الناجحة  العمليات  من  العديد  تنفيذ  يف  ملهاراته  تقديرا  اجلائزة 

والأ�سهم، وعمليات الدمج وال�ستحواذ، ف�سال عن تقدميه خلدمات ال�ست�سارات املالية.  

النتائج املالية للعام 2014

�سجل“املركز” يف عام 2014 �سايف ربح للم�ساهمني بلغ 4.02 مليون دينار كويتي، اأي 8 فل�س لل�سهم الواحد، 

الر�سوم  وارتفعت   .2013 العام  يف  لل�سهم  فل�س   13 اأي  مليون،   6.23 بلغ  للم�ساهمني  ربح  ب�سايف  مقارنة 

حقوق  بلغت  حني  يف  كويتي،  دينار  مليون   7.58 اإىل  لت�سل   ،2013 بالعام  مقارنة   %18 بن�سبة  والأتعاب 

امل�ساهمني املجمعة 97 مليون دينار كويتي كما يف نهاية عام 2014.

ويعود تراجع الأرباح يف العام 2014، مقارنة بالعام 2013 بن�سبة 35% اإىل خ�سائر غري حمققة يف الربع 

ب�سبب  املنطقة  اأ�سواق  جميع  يف  املالية  لالأوراق  ال�سوقية  القيمة  تراجع  اإىل  نتيجة   ،2014 العام  من  الأخري 

الرتاجع احلاد لأ�سعار النفط. وقد مت تعوي�س اخل�سائر غري املحققة جزئيا من خالل النتائج الإيجابية لن�ساط 

ال�ستثمار العقاري يف كل من دول جمل�س التعاون والوليات املتحدة الأمريكية، واخلدمات املالية والتمويلية. 

وقد بلغ جمموع الأ�سول املدارة من قبل “املركز” 1,089 مليون دينار كويتي1 كما يف 31 دي�سمرب 2014، اأي 

بارتفاع ن�سبته 11.7% مقارنة بنهاية العام 2013. 

اأما من حيث الن�سب املالية املحددة من قبل بنك الكويت املركزي، فقد بلغ معيار الرفع املايل2 “للمركز”0.32:1، 

وهو ما يبني تدين ن�سبة اقرتا�س “املركز” عن الن�سبة املفرو�سة 2:1، وبلغ معيار ال�سيولة ال�سريعة3 “للمركز” 

21.59% مقارنة باحلد الأدنى املفرو�س من البنك املركزي عند 10%. وتعك�س هذه الن�سب قدرة ال�سركة 

على الإيفاء بالتزاماتها، واملتانة املالية بف�سل توافر ن�سبة �سيولة مريحة.

ويف دي�سمرب 2014، اأعلنت وكالة الت�سنيف الدولية كابيتال انتليجن�س )Capital Intelligence( عن تثبيت 

الت�سنيف ل�سندات �سركة املركز املايل الكويتي “املركز” عند الدرجة ال�ستثمارية BBB. ويعك�س هذا الت�سنيف 

منوذج الأعمال املحافظ “للمركز” واملتمثل يف م�ستوى ال�سيولة اجليد لل�سركة، وتدين م�ستوى الديون، وحت�سن 

امل�ستقبلية  النظرة  الوكالة  �سنفت  ولقد   .2014 عام  من  الأوىل  الت�سعة  الأ�سهر  ويف   2013 عام  الأرباح يف 

اأداء قوي يف  اإن�ساء �سناديق ذات  ال�سركة املميز من حيث  اإىل �سجل  ا�ستنادا  “م�ستقرة”  لل�سركة ب�سكل عام 

خمتلف الفئات ال�ستثمارية، وحمافظة “املركز” على �سمعته اجليدة كاأف�سل مدير لل�سناديق من حيث اإدارة 

املخاطر.

ولقد اأو�سى جمل�س اإدارة ال�سركة بتوزيع اأرباح نقدية مبعدل 6% من القيمة الإ�سمية لل�سهم، اأي بواقع 6 فل�س 

لل�سهم، وذلك للم�ساهمني املقيدين يف �سجالت ال�سركة بتاريخ اجتماع اجلمعية العمومية، علما باأن املجل�س قد 

اأو�سى مبكافاأة لأع�ساء جمل�س الإدارة عن عام 2014 بلغت 80,500 دينار كويتي.

1  ل ي�سمل املحفظة الوطنية العقارية
2  ن�سبة اإجمايل اللتزامات اإىل اإجمايل حقوق امل�ساهمني  

"3  ن�سبة الأ�سول ال�سائلة امل�ستحقة خالل �سهر اإىل اإجمايل اللتزامات                                                                              
    ميثل النك�ساف على العامل اخلارجي )ب�سط املعيار( ن�سبة اإىل اإجمايل حقوق امل�ساهمني )مقام املعيار(

العام  خالل  “املركز”  ا�صتثمارات  �صجلت 
عوائد اإيجابية ب�صكل عام.

ح�صل “املركز” على عدة جوائز للعام 2014 
مثل جائزة “اأف�صل مدير اأ�صول يف الكويت” 
“اأف�صل  وجائزة  انفي�صتور   جلوبال  من 
يورومني. من  الكويت”  يف  ا�صتثماري   بنك 

ربح  �صايف   2014 عام  يف  “املركز”  �صجل 
كويتي،  دينار  مليون   4.02 بلغ  للم�صاهمني 

اأي 8 فل�س لل�صهم الواحد.

“املركز”  قبل  من  املدارة  الأ�صول  ارتفعت 
 2014 العام  نهاية  يف  كما   %11 بن�صبة 

مقارنة بنهاية العام الذي �صبقه.

تثبيت  عن  انتليجن�س  كابيتال  اأعلنت 
الدرجة  “املركز”عند  ل�صندات  الت�صنيف 
م�صتقبلية  بنظرة   ،BBB ال�صتثمارية 

“م�صتقرة” لل�صركة.

اأرباح  بتوزيع  “املركز”  اإدارة  جمل�س  اأو�صى 
الإ�صمية  القيمة  من   %6 مبعدل  نقدية 

لل�صهم، اأي 6 فل�س لل�صهم.
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النظرة امل�ستقبلية 

وفقا لتوقعات �سندوق النقد الدويل، نتوقع اأن يبلغ النمو العاملي 3.5% يف العام 2015. كما  اأنه من املتوقع 

ال�سغوط  بع�س  ب�سبب  منوا  اأقل  اأرباحا  حمققا   2015 عام  يف   %3.6 بن�سبة  الأمريكي  القت�ساد  ينمو  اأن 

الت�سخمية. كما اأن هناك بع�س املوؤ�سرات عن بدء تعايف القت�ساد الأوروبي ا�ستجابة لتحرك ال�سادرات اإىل 

الأ�سواق النا�سئة اإثر ظهور بع�س بوادر التعايف يف الأخرية.

كما نرى فر�سة وا�سحة لعدد من اأ�سواق دول جمل�س التعاون اخلليجي للتعايف من الرتاجع احلاد يف العوائد 

الذي طالها يف الن�سف الأخري من العام املا�سي، ب�سبب تراجع العامل النف�سي ال�سلبي الوا�سح لدى امل�ستثمرين 

على  النفط  اأ�سعار  تراجع  املرحلة اجلديدة من  ما متليه  واإىل  ناحية،  النفط من  اأ�سعار  تراجع  الناجم عن 

احلكومات من حيث تر�سيد هيكل الإنفاق عرب رفع الإنفاق الراأ�سمايل، وتر�سيد امل�ساريف اجلارية، وربط كل 

ذلك مبوؤ�سرات اأداء وتناف�سية وا�سحة.  

وبناًء على ذلك، �سي�ستمر “املركز” يف التو�سع يف اأن�سطة اأ�سواق الأ�سهم يف منطقة اخلليج وال�سرق الأو�سط 

و�سمال اأفريقيا مبختلف الفئات، وذلك من خالل املنتجات احلالية وخلق منتجات جديدة ت�ستهدف العمالء 

ال�سرق  عقارات  يف  اجلغرافية  التو�سعات  “املركز”  �سيوا�سل  كما  العالية.  املالءة  واأ�سحاب  املوؤ�س�سات  من 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا لت�سمل التطوير املبا�سر لتعزيز الو�سع القوي “للمركز” كمدير اأ�سول حمرتف ورائد 

رافدا  لنا  الدولية  ال�ستثمارات  ت�سكل  للدخل. كما  املدرة  والعقارات  التطوير  املنطقة يف جمايل عقارات  يف 

هاما لتوزيع الأ�سول على �سعيد كل من اأ�سواق الأ�سهم والعقار الدويل عرب تقدمي �سل�سلة من الفر�س املنفردة 

للم�ستثمرين.

وبعد بناء �سجل قوي يف عمليات الدمج وال�ستحواذ ويف جذب جمموعة كبرية من العمالء املحليني والدوليني، 

ومن  وال�ستحواذ.  الدمج  ل�ست�سارات عمليات  املنطقة  الأوىل يف  الوجهة  ليكون  �سعيه  “املركز” يف  �سي�ستمر 

املتوقع اأن يرتفع ن�ساط اأ�سواق املال والدخل الثابت يف عام 2015، مما �سيعطي “املركز” اأف�سلية يف جذب 

الفر�س يف ال�سوق نظرا لتمتعه بقاعدة معلومات عميقة و�سجل مميز يف هذه الأ�سواق. 

واأف�سل  امل�ستقبل  نحو  متجددة  وبنظرة   ،2014 العام  يف  “املركز”  تاأ�سي�س  على  عاما  اأربعني  مرور  وبعد 

خياراته، فاإننا جندد التزامنا بقيمنا الرا�سخة والرامية اإىل التنمية امل�ستدامة ل�سركتنا و�سركائنا وجمتمعنا 

عرب الريادة واتباع اأف�سل املمار�سات.

 ويف اخلتام، ل يفوتنا اأن ن�سكر اأ�سرة “املركز” على جهودكم املتوا�سلة للحفاظ على مكانة �سركتكم كموؤ�س�سة 

مالية تتمتع بالثبات وامل�سداقية. كما ن�سكر كل اجلهات الرقابية املتمثلة يف هيئة اأ�سواق املال، وبنك الكويت 

املركزي، و�سوق الكويت لالأوراق املالية، ووزارة التجارة وال�سناعة، وجميع موؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�س 

وجمعيات املجتمع املدين على ثقتهم يف �سراكاتهم مع “املركز”، والتي ترمي اإىل حتقيق ال�سالح العام.

جمل�س الإدارة 

19 فرباير 2015

يف   %3.5 العاملي  النمو  يبلغ  اأن  املتوقع  من 
القت�صاد  لتعايف  بوادر  وهناك   ،2015 العام 

الأوربي.

�صي�صتمر“املركز” يف التو�صع يف اأن�صطة اأ�صواق 
الأو�صط  وال�صرق  اخلليج  منطقة  يف  الأ�صهم 

و�صمال اأفريقيا مبختلف الفئات.

اجلغرافيـــة  التو�صعــــــات  “املركز”  �صيوا�صــــل 
اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  عقارات  يف 

لت�صمل التطوير املبا�صر.

الوجهة  ليكون  �صعيه  يف  “املركز”  �صي�صتمر 
الأولى يف املنطقة ل�صت�صارات عمليات الدمج 

وال�صتحواذ.
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اأن�سطة ال�سركة

اإدارة الأ�سول

ا�ستثمارات الأ�سهم يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا

حققت موؤ�سرات دول اخلليج العربي ال�ست جمتمعة، مبا فيها اأبو ظبي وال�سعودية ودبي، اأداًء �سلبيا منذ 30 

الكويتي عام  ال�سوق  واأنهى   .2008 م�ستوياته منذ عام  اأدنى  اإىل  برنت  نفط  �سعر  نتيجة لنخفا�س  نوفمرب 

2014 بانخفا�س ن�سبته 3.1%، فاقدًا العوائد التي حققها خالل الت�سعة اأ�سهر الأوىل من عام 2014 بن�سبة 

 .%9.1

اأداء له خالل الربع  اأعلى  2014. وكان قد حقق ال�سوق  2.4% خالل عام  وتراجع ال�سوق ال�سعودي بن�سبة 

يف  املبا�سرة  الأجنبية  بامللكية  �سمح  الذي  ال�سعودية  املال  اأ�سواق  هيئة  لقرار  نتيجة   2014 �سنة  من  الثالث 

ال�سوق للم�ستثمرين الأجانب املوؤهلني. اإل اأنه ب�سبب انخفا�س اأ�سعار النفط، فقد تكبد ال�سوق ال�سعودي خ�سائر 

لغيًا بذلك الأرباح التي حققها بن�سبة 27% خالل الت�سعة اأ�سهر الأوىل من عام 2014، فانخف�س بن�سبة 

23% خالل الربع الأخري من العام 2014.

وكان �سوق قطر الرابح الأكرب بني اأقرانه من اأ�سواق دول جمل�س التعاون اخلليجي حمققًا ارتفاعا بن�سبة %18 

2014. ولكن ب�سبب  33% حتى �سهر �سبتمرب  اأرباحًا بن�سبة  العام، حقق �سوق قطر  2014. وخالل  ل�سنة 

الت�سحيح يف اأ�سواق دول جمل�س التعاون اخلليجي، فقد تكبد موؤ�سر ال�سوق القطري خ�سارة ك�سائر اأقرانه من 

اأ�سواق دول جمل�س التعاون اخلليجي بن�سبة 11% من اأعلى م�ستوى له. ويف غ�سون ذلك، كان اأداء موؤ�سر �سوق 

دبي الأ�سواأ يف املنطقة بانخفا�س بن�سبة 25% خالل الربع الأخري من عام 2014. وانخف�س اأداء موؤ�سر اأبو 

ظبي بن�سبة 11% خالل الربع الأخري من 2014 حمققا بذلك اأداء �سنويا بن�سبة 6% يف 2014.

انفي�ستور جلوبل  من  الكويت”  يف  اأ�سول  مدير  “اأف�سل  جائزة  على   2014 العام  يف  “املركز”   وحاز 

على  اخلام�سة  لل�سنة  يورومني،  ملجموعة  تابعة  متخ�س�سة  اقت�سادية  جملة  وهي   ،)Global Investor(

فاينان�س  اإمييا  من   2014 للعام  الكويت”  يف  اأ�سول  مدير  “اأف�سل  جائزة  على  “املركز”  حاز  كما  التوايل. 

)EMEA Finance(، وهي جملة متخ�س�سة يف التمويل وال�ستثمار يف املنطقة.

كما حققت �سناديق “املركز” التي ت�ستثمر يف اأ�سواق ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا نتائجًا اإيجابية. وللمزيد 

www.markaz.com :”من التفا�سيل حول اأداء ال�سناديق، يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين “للمركز

ومن ناحية التطور الرقابي، فقد ح�سل “املركز” على رخ�سة من هيئة اأ�سواق املال يف عام 2014 للن�ساطات 

التالية:

· و�ساطة )غري م�سجلة مع �سوق الكويت لالأوراق املالية(
· اإدارة املحافظ ال�ستثمارية

· تاأ�سي�س واإدارة اأنظمة ال�ستثمار اجلماعي
· م�ست�سار ا�ستثمار

· مدير اإ�سدارات
ويقوم ق�سم ا�ستثمارات الأ�سهم يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا حاليًا بالعمل على جتهيز �سندوق 

جديد ي�ستهدف ال�ستثمارات التي تتبع ال�سريعة الإ�سالمية، و�سي�ستثمر ال�سندوق يف اأ�سواق منطقة اخلليج 

وال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. 

ال�ستثمارات العاملية

على الرغم من تباطوؤ النمو العاملي خالل العام، اإل اأن النتعا�س القت�سادي ا�ستمر بقوة يف الوليات املتحدة 

النفط اخلام،  اأ�سعار  انهيار  امل�ستثمرين  واجهت  التي  ال�سعوبات  بني  وكان من  املتحدة.  واململكة  الأمريكية 

والأحداث اجليو�سيا�سية، وقوة �سعر الدولر، والأداء املتوا�سع لالقت�ساد الأوروبي يف عام 2015. 

ال�صت  العربي  اخلليج  دول  موؤ�صرات  حققت 
جمتمعة  اأداًء �صلبيا منذ 30 نوفمرب نتيجة 

لنخفا�س اأ�صعار النفط.

جائزة  على   2014 العام  يف  “املركز”  حاز 
“اأف�صل مدير اأ�صول يف الكويت” من جلوبل 

انفي�صتور ومن اإمييا فاينان�س.

يف  ت�صتثمر  التي  “املركز”  �صناديق  حققت 
اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  اأ�صواق 

عوائدا اإيجابية.

ح�صل “املركز” على رخ�صة من هيئة اأ�صواق 
املال يف عام 2014 لعدة ن�صاطات.

خالل  العاملي  النمو  تباطوؤ  من  الرغم  على 
ا�صتمر  القت�صادي  النتعا�س  اأن  اإل  العام، 
بقوة يف الوليات املتحدة الأمريكية واململكة 

املتحدة.



14

�شركة املركز املايل الكويتي - �ش.م.ك.ع. و�شركاتها التابعة

وعلى الرغم من �سعف اأداء اأ�سهم الطاقة، مل يبتعد موؤ�سر �ستاندرد اأند بورز S&P 500( 500( عن اأعلى 

اأطول مدة زمنية متتالية لالأرباح ال�سنوية )6 �سنوات( منذ  م�ستوياته التاريخية يف هذا العام، حيث حقق 

 MSCI العاملي بن�سبة 2.09%، وارتفع موؤ�سر MSCI AC الت�سعينيات بارتفاع قدره 11.4%. وارتفع موؤ�سر

4.6%، بينما  12 عاما بن�سبة  اأول انخفا�س �سنوي منذ   MSCI EM 4.09%. وحقق موؤ�سر  اأوروبا بن�سبة 

واجه الروبل اأ�سواأ عام له منذ اأزمة الديون الرو�سية يف عام 1998.

و�سجلت حمفظة “املركز” لال�ستثمار العاملي تراجعًا بن�سبة %0.52 بهام�س فرق �سالب بلغ 97 نقطة اأ�سا�س 

القيمة  من  اأقل  عوائد  الو�سطاء  ال�ستثمارية  ال�سناديق  مدراء  لتحقيق  نتيجة  ال�سرتاتيجي،  املوؤ�سر  عن 

الإ�سمية.وللمزيد من التفا�سيل حول اأداء �سناديق وحمافظ “املركز” العاملية، يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين 

 www.markaz.com :”للمركز“

العوائد  على  تركز  والتي  البديلة  ال�ستثمارات  ا�سرتاتيجيات  يف  ا�ستثماراته  زيادة  يف  “املركز”  و�سي�ستمر 

املطلقة غري املرتبطة باأداء اأ�سواق الأ�سهم ب�سكل عام. كما �سيتم اإ�سافة بع�س الأ�سواق النا�سئة مثل الهند 

وال�سني اإىل قائمة “املركز” للفر�س ال�ستثمارية املحتملة. 

ال�ستثمار يف ال�سركات غري املدرجة

يف العام 2014، بلغ اإجمايل ال�ستثمارات يف ال�سركات غري املدرجة 486 مليار دولر اأمريكي، وقد يرتفع 

اإجمايل احلجم بن�سبة 10% اإىل 20% عند توافر املزيد من البيانات، مما �سي�سع اإجمايل ال�ستثمارات 

2013. ولقد مت الإعالن خالل العام عن  اأعلى عنها يف عام  اأو  2014 على قدم امل�ساواة  املحققة يف عام 

 ،2013 10% مقارنة مع عام  332 مليار دولر اأمريكي، بارتفاع بلغت ن�سبته  �سفقات ا�ستحواذ باإجمايل 

والذي يعد الأعلى قيمة منذ الأزمة املالية. و�سجل مدراء ال�سناديق رقمًا قيا�سيًا خالل العام للتخارج بعدد 

اإجمايل 1,604 �سفقة تخارج تقدر قيمتها بـ 428 مليار دولر بارتفاع ن�سبته 30% عن العام ال�سابق. 

ويف العام 2014، حققت “حمفظة املركز لال�ستثمار املبا�سر” عائدا بلغ حوايل 13.4%. وملزيد من التفا�سيل 

 www.markaz.com :”حول اأداء املحفظة، يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين “للمركز

اخلزينة

“املركز” باملحافظة على م�ستويات وفرية من ال�سيولة النقدية، حمققًة التوازن  اإدارة اخلزينة يف  ا�ستمرت 

املطلوب بني تواريخ ا�ستحقاقات اللتزامات مع تلك اخلا�سة بالأ�سول، حيث اأوفى “املركز” بالتزاماته املالية 

مبوعدها املحدد. وتقوم الإدارة بالتن�سيق لتوفري اأف�سل اخلدمات امل�سرفية جلميع اإدارات “املركز” و�سركاته 

التابعة، والتي ت�سمل حتويل الأموال واأ�سواق املال والتحويالت الأجنبية، لتمكنهم من اإمتام �سفقاتهم ب�سال�سة 

ودقة. وتوظف اإدارة اخلزينة فريقًا على م�ستوى عايل من اخلربة، بالإ�سافة اإىل اأحدث تقنيات الت�سالت 

ل�سمان اأف�سل النتائج يف عملياتها اليومية.

اخلدمات املالية والتمويلية

متويل ال�سركات

ا�ستمر اأداء اأ�سواق راأ�س املال يف التح�سن خالل عام 2014 مع تزايد وترية عمليات الدمج وال�ستحواذ. اإل 

اأن هبوط اأ�سعار النفط موؤخرا والتذبذب القت�سادي الناجت عنه قد ي�سكالن حتديا رئي�سيا للنمو يف ن�ساط 

ال�سفقات.

وقد مت اختيار “املركز” يف 2014 وللعام الثاين على التوايل، كاأف�سل بنك ا�ستثماري يف الكويت )من قبل 

الكبرية  ال�سفقات  الفعالة يف عدد كبري من  مل�ساركته  وذلك  فاينان�س(  واإمييا  فاينان�س،  يورومني، جلوبال 

هذا  “املركز”  م�سروعات  اأبرز  وكان   .2014 عام  خالل  “املركز”  لعمالء  �سفقة   13 تنفيذ  ومت  والرائدة. 

العام هو م�ساعدة جمموعة من الدائنني الدوليني لت�سوية قر�س بقيمة 200 مليون دولر للمجموعة الدولية 

لال�ستثمار من خالل عملية ت�سوية عالية امل�ستوى.

ا�ستثماراته  ن�ساط  لتو�سيع  “املركز”  ي�صعى 
العاملية يف ال�صرتاتيجيات البديلة.

املبا�صر”  لال�صتثمار  املركز  “حمفظة  حققت 
عائدا بلغ حوايل 13.4% يف العام 2014.

ا�صتمرت اإدارة اخلزينة يف “املركز”باملحافظة 
على م�صتويات وفرية من ال�صيولة النقدية.

كاأف�صل   2014 العام  يف  “املركز”  اختيار  مت 
يورومني  من   كل  قبل  من  ا�صتثماري  بنك 

وجلوبال فاينان�س واإمييا فاينان�س.
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وقد بداأ “املركز” ن�ساط متويل ال�سركات يف عام 2015 بقوة، حيث مت توقيع ثمانية عقود ا�ست�سارية مع عمالء 

الهيكلة  واإعادة  وال�ستحواذ  الدمج  عمليات  ا�ست�سارات  بني  ما  تتنوع  والتي  خمتلفة،  مالية  �سفقات  لتنفيذ 

والتقييم واإدارة الكتتاب العام وا�ست�سارات خا�سة بربنامج الأوف�ست.

اأدوات الدخل الثابت

خالل عام 2014، بلغ اإجمايل الإ�سدارات اخلليجية من ال�سندات وال�سكوك 36.24 مليار دولر اأمريكي 

بانخفا�س قدره 21.45% عن م�ستواه يف العام ال�سابق الذي بلغ 46.14 مليار دولر اأمريكي. وارتفع موؤ�سر 

العام  6.765% خالل  بن�سبة  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  وال�سكوك يف منطقة  لل�سندات  بي  اأند  اأ�س 

ارتفع هام�س معدل املخاطرة لدول اخلليج )البحرين  نهاية �سهر دي�سمرب. وفيما  108.74 يف  اإىل  لي�سل 

بن�سبة 0.73% وقطر بن�سبة 39.28% وال�سعودية بن�سبة 21.29% واأبوظبي بن�سبة 15.53%(، انخف�س 

هام�س املخاطرة لإمارة دبي بن�سبة %6.15.

وا�ستمر  “برنامج املركز للدخل الثابت”، وهو برنامج ا�ستثمارات من خالل املحافظ، يف ال�ستثمار يف اأدوات 

الدخل الثابت اخلليجية، حيث و�سل اإجمايل الأ�سول املدارة 59 مليون دولر اأمريكي. وتباين اأداء املحافظ 

ح�سب ن�سبة املخاطر للم�ستثمرين، حيث تراوحت بني 4.0% و %9.0.

ق�سرية  اجلودة  عالية  وال�سكوك  ال�سندات  على  الرتكيز  يف  الثابت”  للدخل  املركز  “�سندوق  ا�ستمر  كما 

اأداء  يف  التقلبات  ن�سبة  وا�ستقرت  اأفريقيا.  و�سمال  الأو�سط  وال�سرق  اخلليج  منطقة  يف  الأجل  ومتو�سطة 

ال�سندوق ب�سبب انخفا�س معدل ا�ستحقاق ال�ستثمارات. للمزيد من التفا�سيل حول اأداء ال�سندوق، يرجى 

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

ا�ست�سارات اأ�سواق املال

يف عام 2014، مت تعيني “املركز” كم�ست�سار اإدراج لأ�سهم �سركة جمموعة اخل�سو�سية القاب�سة )�س.م.ك.م( 

يف ال�سوق الر�سمي لبور�سة الكويت، وهي �سركة متخ�س�سة يف ت�سنيع وجتارة املواد الإن�سائية والنفط والغاز 

الإجمالية  قيمتها  تبلغ  واأ�سول  كويتي  دينار  مليون   15 يبلغ  مال  راأ�س  ال�سركة  ومتلك  العقارية.  والأن�سطة 

41.96 مليون دينار كويتي حتى 31 دي�سمرب 2013. ومت اإدراج ال�سركة يف 16 فرباير 2014.

كما قدم فريق “املركز” ل�ست�سارات اأ�سواق املال خدمات ا�ست�سارية لإحدى �سركات التغذية مل�ساعدتها على 

خدمات  تقدميه  اإىل  بالإ�سافة  امل�ستوى،  عالية  ال�سرتاتيجية  اخلطط  وحتديد  املحتملة  النمو  فر�س  تعيني 

ا�ست�سارية لأحد البنوك الكربى يف الكويت.

حلول امل�ستقات

بنجاح، بهدف  املتكاملة  الأ�سول  اإدارة  اإنهاء عملية تطوير نظم  “املركز”  امل�ستقات يف  ا�ستطاع فريق حلول 

ا�ستبدال النظم امل�ستخدمة حاليا للمحافظ ال�ستثمارية واإدارة ال�سناديق والنظم املحا�سبية لدى “املركز”، 

الأمر الذي �سيمكن ال�سركة من توحيد وربط عملياتها الأ�سا�سية من خالل من�سة واحدة متكاملة، وبالتايل 

حت�سني اأ�سلوب اإدارة املخاطر والقدرات الإدارية وم�ستوى الكفاءة الإنتاجية ب�سكل كبري.

ويوا�سل “املركز” جهوده لتقدمي حلول مبتكرة للم�ستقات وتطوير �سوق اخليارات يف الكويت. ويعمل الفريق 

حاليا مع كٍل من هيئة اأ�سواق املال و�سوق الكويت لالأوراق املالية لتطوير القواعد واللوائح لإدخال منتجات 

جديدة للم�ستقات املالية يف ال�سوق مثل خيارات البيع واخليارات الإ�سالمية.

من  اخلليجية  الإ�صدارات  اإجمايل  بلغ 
دولر  مليار   36.24 وال�صكوك  ال�صندات 

اأمريكي بانخفا�س قدره %21.45.

بلغ اإجمايل الأ�صول املدارة يف “برنامج املركز 
للدخل الثابت” 59 مليون دولر اأمريكي.

“املركز”  يف  امل�صتقات  حلول  فريق  ا�صتطاع 
الأ�صــول  اإدارة  نظـــم  تطويـــر  عمليـــة  اإنهـــاء 

املتكاملة بنجاح.
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ال�ستثمار العقاري يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا

وا�سل �سوق العقارات يف الكويت اجتاهه الت�ساعدي لكل من قطاع املكاتب التجارية وقطاع البيع بالتجزئة، يف 

حني ا�ستقرت قطاعات العقارات ال�ستثمارية والأرا�سي ال�سناعية الرئي�سية. ويظل قطاع العقارات ال�سكنية 

يف اململكة العربية ال�سعودية جذابا، فيما ل يزال �سوق املكاتب م�ستقرًا. وحت�سن �سوق العقارات ال�سكنية يف 

كل من اأبوظبي ودبي ب�سكل ملحوظ خالل الأ�سهر الت�سعة الأوىل من العام، اإل اأنها مرت بفرتة ركود يف الربع 

الأخري من العام. وظلت العقارات ال�سكنية يف قطر م�ستقرة، يف حني اأن �سوق عقارات املكاتب ل يزال يعاين 

من زيادة العر�س.

ويف عام 2014، و�سل حجم الأ�سول ال�سافية “ل�سندوق املركز العقاري” 118 مليون دينار كويتي، وميتلك 

حمفظة ا�ستثمارية حتوي 44 عقارا. ويحاول ال�سندوق تطوير اأرا�سي يف منطقتي د�سمان وبنيد القار يف دولة 

الكويت. وعلى �سعيد الأداء املايل، ا�ستمر ال�سندوق بالقيام بتوزيعات نقدية �سهرية ثابتة للم�ستثمرين، وحقق 

عوائد بن�سبة 11.5% ل�سنة 2014.

وبالن�سبة لتطوير الأحياء ال�سكنية يف اململكة العربية ال�سعودية، اأكمل “املركز” عملية البناء والبيع لفلل منطقة 

اخلرب، ومن املتوقع توزيع العوائد خالل 2015.

كما ح�سل “املركز” على قطعة �سكنية يف اخلرب يف حي الروابي بهدف تطويرها اإىل جممعات �سققية �سكنية 

“املركز” درا�سة عن ال�سوق واأنهى  للتاأجري، ت�ستهدف فئة املقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية. ولقد اأجرى 

الت�ساميم والرتاخي�س الالزمة، وبا�سر عملية البناء كما هو خمطط له.

“املركز”  اأجرى  اأر�س بهدف تطويرها اإىل جممعات �سكنية. ولقد  “املركز” على قطعة  ويف الريا�س، ح�سل 

درا�سة عن ال�سوق، ويتم الآن العمل يف مرحلة الت�ساميم واحل�سول على الرتاخي�س الالزمة.

ال�سكني يف  ال�سم�س  تطوير حي  من  كجزء  رمي  اأر�س يف جزيرة  قطعتي  بتملك  “املركز”  قام  الإمارات،  ويف 

درا�سة عن  “املركز”  اأجرى  ولقد  اأبو ظبي.  للمقيمني يف  للتاأجري  �سكنية  �سقق  اإىل  اأبو ظبي بهدف تطويرها 

ال�سوق، ويتم الآن العمل يف مرحلة الت�ساميم واحل�سول على الرتاخي�س الالزمة. وبالإ�سافة اإىل ذلك، قام 

“املركز”بتملك قطعة اأر�س يف منطقة الأعمال يف دبي ليتم تطويرها اإىل مبنى �سكني. ولقد اأجرى “املركز” 

الدرا�سة ال�سوقية، ويتم الآن العمل يف مرحلة الت�ساميم واحل�سول على الرتاخي�س الالزمة.

250 مليون دينار كويتي  اإدارة جزء من املحفظة الوطنية العقارية بقيمة اإجمالية تبلغ  “املركز” يف  وي�ستمر 

كحد اأعلى، وهي خم�س�سة لال�ستثمار يف ال�سوق العقارية الكويتية.

ال�ستثمار يف العقار العاملي

 NCREIF موؤ�سر  من  كل  ارتفع  حيث  العام،  خالل  اجليد  اأداءه  املتحدة  الوليات  يف  العقاري  ال�سوق  وا�سل 

)اخلا�س( بن�سبة 8.5% )حتى �سبتمرب 2014( وموؤ�سر NAREIT )عام( بن�سبة 27.1% منذ بداية العام. 

ولقد �ساهم ارتفاع الدخل الت�سغيلي ال�سايف )ب�سبب انخفا�س معدلت ال�سواغر وارتفاع الإيجارات مدعومة 

باأداء اقت�سادي قوي( وا�ستقرار املعدلت الراأ�سمالية )عند م�ستوى منخف�س( يف حتقيق هذا الأداء. ولقد اأدى 

النمو يف �سايف الدخل الت�سغيلي، وانخفا�س الفوائد، والتح�سن يف ميزانية املوؤ�س�سات املقر�سة اإىل زيادة ن�ساط 

ال�سناعية  العقارات  ن�ساطات  اأي�سا  وتزايدت  ال�سققية،  املباين  مل�ساريع  ول�سيما  والبناء،  التطوير  م�ساريع 

واملكاتب.

العوائد  ذات  قبله  من  املدارة  العقارات  بع�س  بيع  يف  “املركز”  ف�سي�ستمر  م�سبقًا،  ذكره  مت  ما  مع  ومتا�سيًا 

ت�سهد م�ستويات منو مرتفعة  اأن  يتوقع  اأ�سواق  البيع يف م�ساريع تطوير يف  ا�ستثمار عوائد  واإعادة  املنخف�سة، 

اإ�س  يو  ب.ب.ك.  املركز  “�سندوق  ا�ستثمارات  �سمن  )وهي  لل�سقق  بنايتني  بيع  مت  ولقد  العام.  خالل 

املركز  “�سندوق  ا�ستثمارات  )�سمن  للتجزئة  عقار  و13   )”IIII  – العائالت  ل�سكن  العقاري  لال�ستثمار 

املتعرثة.  العقارات  حمفظة  من  عقارات  وثالثة   )”III – التجارية  للمجمعات  الأمريكي  العقاري  ب.ب.ك. 

يف  مكتبية  عقارات  م�سروعي  ذلك:  يف  مبا  جديدة  تطوير  �سفقات  اأربع  بعقد  العام  خالل  “املركز”  وبادر 

اأريزونا. فينك�س  يف  �سكني  وم�سروع  تك�سا�س،  اأنطونيو،  �سان  يف  واحد  �سناعي  وم�سروع  تك�سا�س،   دال�س، 

بتقدمي  العقاري”  املركز  “�صندوق  ا�صتمر 
مل�صتثمريه،  ثابتة  �صهرية  نقدية  توزيعات 

وحقق عوائد بن�صبة 11.5% ل�صنة 2014.

املحفظة  من  جزء  اإدارة  يف  “املركز”  ي�صتمر 
تبلغ  اإجمالية  بقيمة  العقارية  الوطنية 
وهي  اأعلى  كحد  كويتي  دينار  مليون   250

العقارية  ال�صوق  يف  لال�صتثمار  خم�ص�صة 
الكويتية.

اأربع �صفقات  بعقد  العام  “املركز”خالل  بادر 
م�صروعي  ذلك:  يف  مبا  جديدة  تطوير 
عقارات مكتبية يف دال�س - تك�صا�س، وم�صروع 
تك�صا�س،  اأنطونيو-  �صان  يف  واحد  �صناعي 

وم�صروع �صكني يف فينك�س - اأريزونا.
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ومن املتوقع م�ستقباًل اأن يتم ال�ستمرار يف تخ�سي�س راأ�س مال اإ�سايف مل�ساريع التنمية يف الوليات املتحدة، 

بالن�سبة  الرئي�سي  الهتمام  جمال  ويعترب  املرتفع.  النمو  معدلت  ذات  اجلغرافية  املناطق  يف  وخ�سو�سا 

“املركز”هو تطوير املواقع احل�سرية اجلديدة.

الإدارات امل�ساندة

البحوث 

لإجراء  تكثيف جهودها  “املركز”  البحوث يف  اإدارة  وا�سلت  الأبحاث،  بتو�سيع نطاق  اأهدافها  لتحقيق  �سعيا 

البحوث يف جمال �سيا�سات القت�ساد واأ�سواق راأ�س املال والبنية التحتية وخمتلف قطاعات الأعمال الرئي�سية.

وقد مت دعم اجلهود البحثية لالإدارة من خالل �سركة مارمور مينا انتلجن�س برايفت املحدودة، وهي �سركة 

تابعة “للمركز” متخ�س�سة يف اإجراء الأبحاث ويقع مقرها يف ت�سيناي )الهند(. ويتم تعزيز فريق مارمور 

للقيام مبهام بحثية معقدة ليلبي متطلبات “املركز” من خالل اإ�سدار تقارير بحثية موا�سيعية ون�سرها عن 

طريق املوقع الإلكرتوين www.e-marmore.com. كما يقوم فريق مارمور باإجراء بحوث بح�سب متطلبات 

العمالء اخلارجيني.

ولقد مت ن�سر �سبعة وثالثون تقريرًا اإ�سافيًا خالل العام 2014 غطت موا�سيع مثل البنية التحتية، والتقارير 

الدورية وتقارير ال�سيا�سات القت�سادية. وخالل العام، تطرق “املركز” اإىل بع�س املو�سوعات البحثية غري 

التقليدية من خالل ن�سر تقارير حول موا�سيع مثل اإنرتنت الأ�سياء - قواعد البيانات الكبرية، بيت-كوين، 

حتديث على قانون البناء والت�سغيل والتحويل يف الكويت، امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة وغريها.

وعزز “املركز” التزامه جتاه اإجراء البحوث التي تغطي مو�سوع البنية التحتية، حيث اأ�ساف عدد كبري من 

اأي�سا  ومت  واملياه.  والطريان  واملوانئ  الطاقة  مثل:  بلد  لكل  التحتية  البنية  قطاعات  عن  اخلا�سة  التقارير 

ن�سر تقرير عن قطاع الإ�سكان املي�سر يف دول جمل�س التعاون اخلليجي للتاأكيد على الحتياجات ال�سكنية يف 

املنطقة.

حول  بحثية  تقارير  ن�سر  البحوث  اإدارة  �ستوا�سل  “املركز”،  بحوث  على  املتزايد  الطلب  اإىل  وا�ستجابة 

موا�سيع ذات �سلة مبنطقة معينة مع تركيز اإ�سايف على توفري اأبحاث متخ�س�سة ح�سب الطلب من العمالء 

اخلارجيني من خالل �سركة مارمور Marmore. وملزيد من التفا�سيل حول اأبحاث “املركز”، يرجى زيارة 

 www.e-marmore.com :املوقع الإلكرتوين

اخلدمات ال�ستثمارية اخلا�سة

لالجتاهات  بالنظر  العمالء  وم�سالح  احتياجات  تلبية  على  اخلا�سة  ال�ستثمارية  اخلدمات  اإدارة  حتر�س 

القت�سادية ال�سائدة.

الوا�سعة، متكنت الإدارة من جمع الأموال لال�ستثمار يف امل�ساريع يف مدد زمنية  ومن خالل �سبكة العمالء 

حمددة من خالل اإطالق املنتجات ب�سورة تتما�سى مع ا�سرتاتيجية املنتجات. ومن اأهم الإجنازات، الإطالق 

والإغالق الناجح ملجموعة متنوعة من املنتجات التي ت�ستثمر يف املنطقة والأ�سواق العاملية. 

وتتوىل الإدارة اأي�سًا اإدارة العالقات مع املوؤ�س�سات وامل�سارف. وعملت الإدارة خالل العام 2014 على تعزيز 

التعاون بني “املركز” والعديد من املوؤ�س�سات املرموقة املحلية من خالل مدراء العمالء املميزين. 

جميع  معلومات  اأن  اخلا�سة  ال�ستثمارية  اخلدمات  اإدارة  �سمنت  الكويت،  يف  التنظيمية  البيئة  تغري  ومع   

العمالء ممتثلة للتوجيهات والقوانني اجلديدة لهيئة اأ�سواق املال.

�صركة  خالل  من  البحثية  اجلهود  دعم  مت 
املحدودة،  برايفت  انتلجن�س  مينا  مارمور 

وهي �صركة تابعة “للمركز”.

مت ن�صر �صبعة وثالثون تقريراً اإ�صافيا خالل 
التحتية  البنية  موا�صيع  يف   2014 العام 
ال�صيا�صات  وتقارير  الدورية  والتقارير 

القت�صادية.

من اأهم اإجنازات اإدارة اخلدمات ال�صتثمارية 
اخلا�صة الإطالق والإغالق الناجح ملجموعة 
يف  ت�صتثمر  التي  املنتجات  من  متنوعة 
املنطقة والأ�صواق العاملية، وتعزيز ال�صراكات 

املوؤ�ص�صية.

اإدارة اخلدمات ال�صتثمارية اخلا�صة  �صمنت 
ممتثـلـــــة  العمــــــالء  جميــــــــع  معلومــــــات  اأن 
للتوجيهات والقوانني اجلديدة لهيئة اأ�صواق 

املال.
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الإعالم والت�سال 

يف العام 2014، اأكملت اإدارة الإعالم والت�سالت درا�سة �ساملة حول فاعلية اأن�سطة “املركز” لالت�سالت مع 

واخلارجية  الداخلية  لالت�سالت  متكاملة  ا�سرتاتيجية  على  الدرا�سة  نتائج  الإدارة  وعك�ست  م�ستقل.  م�ست�سار 

ل�سمان و�سوح ر�سائل الت�سال مع جميع اجلهات املعنية من خالل و�سائل الت�سال التقليدية والرقمية.

كما انتهت الإدارة خالل العام من حتديث املوقع الإلكرتوين لل�سركة www.markaz.com، والذي يقدم جتربة 

ال�سفافية من خالل تقدمي معلومات  ت�سفح �سل�سة للم�ستخدمني باللغتني العربية والإجنليزية، ويعك�س معايري 

مف�سلة عن اأداء منتجات “املركز” بطريقة تفاعلية.

وت�ستمر الإدارة يف تطبيق ا�سرتاتيجية “املركز” يف جمال امل�سوؤولية الجتماعية والقت�سادية، والتي تركز على 

ثالثة حماور رئي�سية، وهي بناء القدرات الب�سرية، ومواءمة طبيعة اأعمال “املركز” مع مبادئ التنمية امل�ستدامة، 

“املركز”مع خمتلف  يتعاون  املحاور،  ولتحقيق هذه  “املركز”.  اأعمال  بيئة  الر�سيدة يف  وتفعيل مبادئ احلوكمة 

موؤ�س�سات املجتمع املدين يف عدة جمالت، مثل ال�سحة والتعليم وال�ستدامة البيئية والقت�سادية.

ويف العام 2015، �ستقوم الإدارة بتطبيق خطة الت�سال لل�سركة مع الرتكيز على زيادة الوعي بالعالمة التجارية 

“املركز”  حمالت  حول  التفا�سيل  من  وللمزيد  املنطقة.  يف  وموقعها  ال�سركة  اأداء  مع  تتالءم  ب�سورة  اقليميًا 

 .www.markaz.com :واأن�سطته يف جمال امل�سوؤولية الجتماعية والقت�سادية، يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين

املخاطر واللتزام

مع  التابعة  و�سركاته  “املركز”  توافق  ل�سمان  واملراقبة  واللتزام  املخاطر  لإدارة  �ساماًل  اإطارًا  “املركز”  و�سع 

اإدارة املخاطر وكل  العمليات، وهو م�سوؤول عن  واإطار  ال�سيا�سة  بتوجيه  الإدارة  قواعد احلوكمة. ويقوم جمل�س 

اأنظمة املراقبة املتبعة يف “املركز” و�سركاته التابعة.

ويتم تطبيق قواعد احلوكمة اخلا�سة مبجل�س الإدارة بالإ�سافة اإىل تعليمات ومبادئ حوكمة ال�سركات املقررة 

من هيئة اأ�سواق املال عن طريق اإدارة م�ستقلة للمخاطر واللتزام. وحتدد الإدارة املعايري وتقيم وتبلغ عن كل 

املخاطر �سواء اخلا�سة بالئتمان اأو الت�سغيل اأو ال�سيولة اأو خماطر ال�سوق التي قد يتعر�س لها “املركز”. وتقوم 

اللتزام  و�سيا�سات  املراجعات  وتنفيذ  بتح�سري  اأي�سًا  وتقوم  دورية،  ب�سورة  الأن�سطة  ومراقبة  املخاطر  باإدارة 

واملراقبة.

وتقوم الإدارة اأي�سًا مبتابعة وتوثيق اأن�سطة احلوكمة يف ال�سركة، والتي ت�سمل اللجنة التوجيهية ملجل�س الإدارة التي 

تقوم مبراجعة والنظر اإىل اأداء ال�ستثمارات والقرارات ال�ستثمارية، وجلنة التدقيق للمجل�س التي تتحقق من 

فاعلية ال�سوابط الداخلية. وكجزء من واجباتها، تقوم الإدارة بالتن�سيق مع مدققي اجلهات الرقابية واملدققني 

الداخليني ووكالت الت�سنيف.

نظم املعلومات

الدعم  نظم  يوحد  “املركز”  يف  متطور  حماية  نظام  با�ستكمال   2014 عام  خالل  املعلومات  نظم  ق�سم  قام 

املهمة.  العمل  قيم  يتبع  الذي  الأمر  الوقت،  خ�سارة  دون  املعلومات  وا�سرتداد  الن�سخ  على  و�ساعد  للمعلومات، 

كما قام الق�سم بتطوير نظام تخزين املعلومات لتح�سني كفاءة العمل وال�سعة واأداء ال�سبكات بنجاح. وقام اأي�سًا 

القادمة  ال�سنة  خالل  اأكرث  للتو�سع  التخطيط  يتم  كما  ظبي.  واأبو  اخلرب  مكاتب  لت�سم  ال�سركة  �سبكة  بتو�سيع 

وذلك  واملوظفني  العمالء  ليتوافق مع متطلبات  لل�سركة  الإلكرتوين  املوقع  تطوير  ال�سركة. ومت  لتحقيق مطالب 

با�ستخدام التكنولوجيا املتطورة يف تطوير املواقع اللكرتونية.

الإدارة املالية

قامت الإدارة املالية بتوفري الدعم الكامل من خالل اإن�ساء قواعد وعمليات املحا�سبة واإعداد التقارير لعدد من 

الكيانات اجلديدة التي مت اإن�ساءها خالل العام، ل�سمان دقة املعلومات جلميع الأن�سطة واللتزام مبواعيد اإعداد 

التقارير وكفاءة البيئة الرقابية. 

ومتا�سيا مع متطلبات هيئة اأ�سواق املال والبنك املركزي لإعداد التقارير املالية، مت تطوير اآليات وخدمات من قبل 

الإدارة من اأجل تعزيز نظم الرقابة الداخلية وحت�سني الكفاءة والفعالية.

درا�صة  والت�صالت  الإعالم  اإدارة  اأكملت 
مع  “املركز”  ات�صالت  فاعلية  حول  �صاملة 
جميع الأطراف املعنية، ومت ترجمة نتائجها 

ل�صرتاتيجية اإعالمية متكاملة.

الإلكرتوين  املوقع  حتديث  الإدارة  اأمتت 
باللغتني العربية والإجنليزية.

ا�صرتاتيجية  تطبيق  يف  الإدارة  ت�صتمر 
الجتماعية  امل�صوؤولية  جمال  يف  “املركز” 
والقت�صادية بالتعاون مع خمتلف موؤ�ص�صات 

املجتمع املدين يف عدة جمالت.

املخاطر  لإدارة  �صاماًل  اإطاراً  “املركز”  و�صع 
“املركز”  توافق  ل�صمان  واملراقبة  واللتزام 

و�صركاته التابعة مع قواعد احلوكمة.

 2014 عام  خالل  املعلومات  نظم  ق�صم  طَور 
الدعم  نظم  يوحد  للحماية  تقني  نظام 

للمعلومات.
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املحا�سبة  معايري  ح�سب  املالية  التقارير  وتنوع  جودة  وحت�سني  املحا�سبة  جمال  يف  التطورات  مواكبة  اأجل  ومن 

الدولية ومعايري املحا�سبة املالية الدولية، قامت الإدارة املالية بو�سع خطة ل�ستبدال نظامها الإلكرتوين املايل 

القائم باأحدث نظام. وتعمل الإدارة على و�سع اللم�سات الأخرية لختيار النظام الإلكرتوين املايل الأمثل وتطبيقه 

بال�سكل املنا�سب يف عام 2015. 

العمليات

كجزء من اإدارتها الفعالة للمخاطر، حر�ست اإدارة العمليات يف “املركز” على تنفيذ ال�سوابط الت�سغيلية ال�ساملة 

ل�سمان توفري الدعم الآمن وال�سليم لإدارة ح�سابات العمالء.

وت�سمن املراقبة امل�ستمرة ومراجعة ال�سيا�سات والإجراءات الوا�سحة، التدفق اجليد للعمل، وت�ساعد على حتديد 

م�سوؤوليات وا�سحة للموظفني امل�ساركني يف اإجراء ال�سفقات والت�سوية واإعداد التقارير املالية.

“املركز” العليا نظرة م�ستقبلية لتحقيق ال�ستغناء عن ا�ستخدام الورق داخل املكاتب عن طريق  اإدارة  ومتتلك 

الإدارة  وتاأمل  الجتاه،  هذا  يف  مهما  تقدما  حتقيق  مت  ولقد  والوثائق.  امل�ستندات  حلفظ  الكمبيوتر  ا�ستخدام 

الو�سول اإىل الهدف باأن يتم ال�ستغناء عن ا�ستخدام الورق فيها بحلول نهاية عام 2015.

املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية

يف عام 2014، عملت اإدارة املوارد الب�سرية والإدارة يف “املركز” على حت�سني ال�سيا�سات والإجراءات ذات ال�سلة 

باملوارد الب�سرية ل�سمان دراية املوظفني الكاملة بالقواعد والتعليمات التي حتكم املمار�سات العملية اليومية.

“املركز” بتغيري بع�س الدعائم املحددة  2013، قام  ومبتابعة منوذج املوارد الب�سرية الذي مت تقدميه يف عام 

يف “نظام اإدارة الأداء” اخلا�س “باملركز”، وقام بطرح نظم اأخرى تهدف اإىل حت�سني النموذج املقدم من اإدارة 

املوارد الب�سرية من خالل جعل نظام التقييم اأكرث مو�سوعية ل�سمان النزاهة واملو�سوعية يف مكافاأة املوظفني. 

وغريت الإدارة دورة التوظيف ل�سمان اختيار املر�سحني ذوي الكفاءات العالية جلميع الحتياجات من املوظفني 

يف الوقت املنا�سب وبطريقة فعالة.

وقامت الإدارة اأي�سًا بعمل درا�سة كاملة عن نظام الرواتب لتحديد جدول الأجور جلميع امل�ستويات مقابل كافة 

الوظيفية ذات  والأو�ساف  الدرجات  ولتجديد هياكل  املايل،  القطاع  الرتكيز على  القطاعات حمليا وعامليا مع 

ال�سلة.

للم�ساعدة يف  وذلك   ،2014 عام  اأعمال  اأ�سا�سيًا يف جدول  اأي�سا عن�سرًا  املواهب”  اإدارة  “نظام  اإن�ساء  وكان 

للموظفني  الوظيفي  امل�سار  اأ�سا�سيًا يف حتديد  اأمرًا  املواهب  ويعترب تطوير وحتديد  وتدريبهم.  املوظفني  تطوير 

ومدى تطورهم واإيجاد بدلء لهم والتطوير القيادي مع ا�ستخدام عدة اأدوات للتقييم ل ت�ستمل على المتحانات 

النف�سية واملتعلقة بال�سخ�سية.

ومت حتديد اإطار وخارطة طريق لنظام اإدارة املواهب، عن طريق ا�ستخدام الأنظمة الإلكرتونية يف عام 2015.

ل�صتبدال  خطة  بو�صع  املالية  الإدارة  قامت 
باأحدث  القائم  املايل  الإلكرتوين  نظامها 

نظام.

على  “املركز”  يف  العمليات  اإدارة  حتر�س 
تنفيذ ال�صوابط الت�صغيلية ال�صاملة ل�صمان 
توفري الدعم الآمن وال�صليم لإدارة ح�صابات 

العمالء.

قام “املركز” بتغيري بع�س الدعائم يف “نظام 
اإدارة الأداء” بهدف حت�صني النموذج.

عن�صراً  املواهب”  اإدارة  “نظام  اإن�صاء  كان 
اأ�صا�صياً يف جدول اأعمال عام 2014.
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تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني اإىل ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني

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

الكويـت

تقرير عن البيانات املالية املجمعة

لقد دققنا البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�سركة املركز املايل الكويتي �س.م.ك.ع )“ال�سركة الأم”( و�سركاتها التابعة )ي�سار اإليهم جمتمعني بـ “املجموعة”( 

والتي تتكون من بيان املركز املايل املجمع يف 31 دي�سمرب 2014، وكذلك بيانات الربح اأو اخل�سارة، والربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر، والتغريات يف 

حقوق امللكية، والتدفقات النقدية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية بذلك التاريخ، وكذلك ملخ�س لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة والإي�ساحات التف�سيلية الأخرى.

م�سوؤولية الإدارة عن البيانات املالية املجمعة

اإن الإدارة هي امل�سوؤولة عن اإعداد وعر�س البيانات املالية املجمعة ب�سكل عادل طبقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية كما هو مطبق يف دولة الكويت وكذلك عن 

و�سع نظام الرقابة الداخلي الذي تراه �سروريًا لإعداد بيانات مالية جممعة خالية من اأية اأخطاء مادية �سواء كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ.

م�سوؤولية مراقبي احل�سابات

اإن م�سوؤوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه البيانات املالية املجمعة ا�ستنادًا اإىل اأعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بالتدقيق وفقًا ملعايري التدقيق الدولية. اإن 

هذه املعايري تتطلب منا اللتزام مبتطلبات املهنة الأخالقية وتخطيط واأداء اأعمال التدقيق للح�سول على تاأكيد معقول باأن البيانات املالية املجمعة ل حتتوي 

على اأخطاء مادية.

اإن اأعمال التدقيق تتطلب تنفيذ اإجراءات للح�سول على اأدلة تدقيق على املبالغ والإي�ساحات الواردة يف البيانات املالية املجمعة. اإن تلك الإجراءات تعتمد على 

احلكم املهني ملراقب احل�سابات مبا يف ذلك تقييم خماطر وجود اأخطاء مادية يف البيانات املالية املجمعة �سواء كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ. يف �سبيل 

تقييم تلك املخاطر فاإن مراقب احل�سابات ياأخذ يف العتبار الرقابة الداخلية املرتبطة باإعداد البيانات املالية املجمعة وعر�سها ب�سكل عادل وذلك بهدف 

ت�سميم اإجراءات التدقيق املالئمة، ولي�س بغر�س اإبداء راأي حول فاعلية نظم الرقابة الداخلية املطبقة باملن�ساأة. اإن اأعمال التدقيق تت�سمن اأي�سًا تقييم مدى 

مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة ومعقولية التقديرات املحا�سبية التي اأعدتها الإدارة بالإ�سافة اإىل تقييم العر�س ال�سامل للبيانات املالية املجمعة.

باعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفري اأ�سا�س ميكننا من اإبداء راأينا.

الراأي

يف راأينا اأن البيانات املالية املجمعة تعرب ب�سورة عادلة، من جميع النواحي املادية، عن املركز املايل ل�سركة املركز املايل الكويتي �س.م.ك.ع. و�سركاتها التابعة كما يف         

31  دي�سمرب 2014 وعن اأدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية كما هو مطبق يف دولة الكويت. 

تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

براأينا كذلك، اأن ال�سركة الأم مت�سك ح�سابات منتظمة واأن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س اإدارة ال�سركة الأم متفقة مع ما هو وارد يف 

دفاتر ال�سركة الأم، واأننا قد ح�سلنا على املعلومات التي راأيناها �سرورية لأداء مهمتنا، واأن البيانات املالية املجمعة تت�سمن كل ما ن�س قانون ال�سركات رقم 25 

ل�سنة 2012، وتعديالته الالحقة ولئحته التنفيذية، وعقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم، وتعديالتهما الالحقة، على وجوب اإثباته فيها، واأن اجلرد قد 

اأجري وفقًا لالأ�سول املرعية، واأنه يف حدود املعلومات التي توفرت لدينا مل تقع خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 خمالفات لأحكام قانون ال�سركات 

رقم 25 ل�سنة 2012، وتعديالته الالحقة ولئحته التنفيذية، اأو لعقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم، وتعديالتهما الالحقة، على وجه يوؤثر ماديًا يف ن�ساط 

ال�سركة الأم اأو مركزها املايل املجمع.

نبني اأي�سًا اأنه خالل تدقيقنا مل يرد اإىل علمنا وجود اأية خمالفات مادية لأحكام القانون رقم 32 ل�سنة 1968 وتعديالته الالحقة يف �ساأن النقد وبنك الكويت 

املركزي وتنظيم املهنة امل�سرفية واللوائح املتعلقة به اأو لأحكام القانون رقم 7 ل�سنة 2010 يف �ساأن هيئة اأ�سواق املال ولئحته التنفيذية خالل ال�سنة املالية املنتهية 

يف 31 دي�سمرب 2014، والتي قد يكون لها اأثر مادي على اأن�سطة ال�سركة الأم اأو مركزها املايل.

الكويت 

يف 19 فرباير 2015

)CPA( عبداللطيف حممد العيبان طالل يو�سف املزيني        

)مراقب مرخ�س رقم 94 فئة اأ( �سجل مراقبي احل�سابات رقم 209 فئة اأ      
جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان و�سركاهم ديلويت وتو�س- الوزان و�سركاه        
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بيان الربح اأو اخل�سارة املجمع - ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2013 31 دي�سمبر 2014اإي�ساح

الإيـرادات 
49721,277اإيرادات فوائد

726545اإيرادات توزيعات 

57,5806,438اأتعاب اإدارة وعمولت

1,207921اأرباح من بيع ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة 

3,387)961(6التغير في القيمة العادلة ل�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة 

2,2431,670ربح من ا�سترداد/بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

89)3(16ح�سة في نتائج �سركة زميلة / م�سروع م�سترك

171,9451,403ربح من بيع عقارات ا�ستثمارية

547209�سافي اإيرادات عقارات ا�ستثمارية

43521ربح من �سرف عمالت اأجنبية

822اإيرادات اأخرى

14,69915,982

الم�صاريف والأعباء الأخرى
)6,743()7,834(7م�ساريف عمومية واإدارية 

)207()374(15انخفا�س في قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع 

)70()96(مخ�س�سات 

)1,058()1,096(8تكاليف تمويل

)9,400( )8,078(

العمالة  دعــم  و�صريبة  العلمي  للتقدم  الكويت  موؤ�ص�صة  ح�صة  قبل  الربح 
الوطنية وم�صاهمة الزكاة ومكافاأة اأع�صاء مجل�س الإدارة  

5,2997,904

)60()39(9مخ�س�س ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي 

)174()116(9مخ�س�س �سريبة دعم العمالة الوطنية

)70()46(9مخ�س�س م�ساهمة الزكاة

)140()81(28مكافاأة اأع�ساء مجل�س الإدارة

5,0177,460ربح ال�سنة 

العائد اإلى:
4,0216,231مالكي ال�سركة الأم

279961,229ح�س�س غير م�سيطرة 

5,0177,460

13فل�س8فل�س10ربحية ال�صهم الأ�صا�صية والمخففة الخا�صة بمالكي ال�صركة الأم 

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر املجمع – ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2013 31 دي�سمبر 2014

5,0177,460ربح ال�سنة

الدخل ال�صامل الآخر: 
البنود التي �سيتم اإعادة ت�سنيفها لحقًا في بيان الربح اأو الخ�سارة المجمع:   

ا�ستثمارات متاحة للبيع: 

2,9604,556- �سافي التغير في القيمة العادلة الناتج خالل ال�سنة 

)1,670()2,243(- المحول اإلى بيان الربح اأو الخ�سارة المجمع نتيجة البيع  

374207- المحول اإلى بيان الربح اأو الخ�سارة المجمع من النخفا�س في القيمة 

اأخرى   

51428- فروق تحويل ناتجة من ترجمة العمليات الأجنبية 

11- ح�سة في الدخل ال�سامل الآخر من م�سروع م�سترك / �سركة زميلة 

1,6063,122اإجمالي الدخل ال�صامل الآخر لل�صنة 

6,62310,582 اإجمالي الدخل ال�سامل لل�سنة 

اإجمالي الدخل ال�صامل العائد اإلى:
5,4089,312مالكي ال�سركة الأم 

1,2151,270ح�س�س غير م�سيطرة 

6,62310,582

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان املركز املايل املجمع - 31 دي�سمرب 2014

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2013 31 دي�سمبر 2014اإي�ساح

الموجودات
117,8483,833نقد واأر�سدة لدى البنوك 

11753,517ودائع لأجل

1238,19542,949ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة

135,7673,545ذمم مدينة وموجودات اأخرى

143,7988,248قرو�س لعمالء

1561,83558,856ا�ستثمارات متاحة للبيع

162,9932,177ا�ستثمار في �سركة زميلة / م�سروع م�سترك

1724,20113,507عقارات ا�ستثمارية 

326403ممتلكات ومعدات  

145,038137,035مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

188,4285,856ذمم دائنة ومطلوبات اأخرى

-194,663قرو�س بنكية

2022,00022,000�سندات

35,09127,856اإجمالي المطلوبات 

حقوق الملكية
2153,13053,130راأ�س المال

227,9027,902عالوة اإ�سدار

2314,54414,114احتياطي قانوني

2314,49014,060احتياطي اختياري

)16,342()16,342(24اأ�سهم خزينة

7,9737,973احتياطي اأ�سهم خزينة

269,7038,316بنود اأخرى لحقوق الملكية 

5,6017,095اأرباح محتفظ بها

97,00196,248حقوق الملكية العائدة لمالكي ال�صركة الأم

2712,94612,931ح�س�س غير م�سيطرة

109,947109,179اإجمالي حقوق الملكية

145,038137,035اإجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

  

�صرار يو�صف الغانم
رئي�س مجل�س الإدارة 

مناف عبدالعزيز الهاجري
الرئي�س التنفيذي

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان التدفقات النقدية املجمع – ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2013 31 دي�سمبر 2014اإي�ساح

الأن�صطة الت�صغيلية
5,0177,460ربح ال�صنة

تعديـالت لـ:

)1,277()972(اإيرادات فوائد 

)545()726(اإيرادات توزيعات اأرباح 

7243304ا�ستهالك

)1,670()2,243(ربح من ا�سترداد / بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

374207انخفا�س في قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع 

)89(3ح�سة في نتائج �سركة زميلة / م�سروع م�سترك

)1,403()1,945(ربح من بيع العقارات ال�ستثمارية 

9670مخ�س�سات 

1,0961,058تكاليف تمويل

التغيرات في الموجودات والمطلوبات الت�سغيلية:

)4,716(4,754ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة 

826)2,423(ذمم مدينة وموجودات اأخرى

)373(4,491قرو�س لعمالء

2,525398ذمم دائنة ومطلوبات اأخرى

10,290250�صافي النقد الناتج من الأن�صطة الت�صغيلية

الأن�صطة ال�صتثمارية
)7()11(ودائع لأجل ت�ستحق بعد ثالثة اأ�سهر

)136()75(�سراء ممتلكات ومعدات 

10,4016,041المح�سل من ا�سترداد / بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

)6,657()11,239(�سراء ا�ستثمارات متاحة للبيع

)295()17,652(17�سراء عقارات ا�ستثمارية

8,8128,188المح�سل من بيع عقارات ا�ستثمارية 

726545ايرادات توزيعات اأرباح م�ستلمة

1,0361,258ايرادات فوائد م�ستلمة

8,937)8,002(�صافي النقد )الم�صتخدم في( / الناتج من الأن�صطة ال�صتثمارية 

الأن�صطة التمويلية
)2,847()4,763(توزيعات اأرباح مدفوعة

-4,663قرو�س بنكية

)1,058()1,093(تكاليف تمويل مدفوعة

)404()1,047(�سافي التغير في الح�س�س غير الم�سيطرة

)4,309()2,240(�صافي النقد الم�صتخدم في الأن�صطة التمويلية

51428تعديالت عملة اأجنبية

5624,906الزيادة في النقد والنقد المعادل

7,2862,380النقد والنقد المعادل في بداية ال�سنة

117,8487,286النقد والنقد المعادل في نهاية ال�صنة

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات المالية المجمعة
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اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة - 31 دي�سمرب 2014

1. التاأ�سي�س والأن�سطة

اأ�سهم  اأدرجت  1974 وفقًا لأحكام قانون ال�سركات التجارية يف دولة الكويت. وقد  تاأ�س�ست �سركة املركز املايل الكويتي �س.م.ك.ع )“ال�سركة الأم”( عام 

ال�سركة الأم يف �سوق الكويت لالأوراق املالية وهي تخ�سع لتعليمات بنك الكويت املركزي وهيئة اأ�سواق املال بالكويت.

تتمثل الأن�سطة الرئي�سية لل�سركة الأم و�سركاتها التابعة )“املجموعة”( يف اإدارة ال�ستثمار، ومتويل ال�سركات، واإدارة ال�سناديق ال�ستثمارية اخلا�سة وامل�سرتكة 

واإدارة ال�سناديق العقارية، وال�ستثمارات العقارية، وتعامالت ال�سوق النقدي، و�سفقات العمالت الأجنبية.

اإن عنوان ال�سركة الأم امل�سجل هو �س.ب. 23444، ال�سفاة 13095 -  دولة الكويت.

 19 بتاريخ  الأم  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  قبل  من   2014 دي�سمرب   31 يف  املنتهية  لل�سنة  للمجموعة  املجمعة  املالية  البيانات  هذه  اإ�سدار  على  املوافقة  متت 

فرباير2015 وتخ�سع ملوافقة اجلمعية العمومية للم�ساهمني.

2. اأ�سا�س الإعداد 

مت اإعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة على اأ�سا�س مبداأ التكلفة التاريخية با�ستثناء املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة 

واملوجودات املالية املتاحة للبيع وم�ستقات الأدوات املالية والتي مت قيا�سها بالقيمة العادلة.

لقد مت عر�س البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي )“دينار كويتي”( وهو العملة الوظيفية وعملة العر�س لل�سركة الأم مدورة لأقرب األف. 

للتقارير املالية ال�سادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية، واملعدلة من قبل دولة الكويت  البيانات املالية املجمعة وفقًا للمعايري الدولية  اإعداد هذه  مت 

املالية،  للتقارير  الدولية  املعايري  كافة  تطبيق  التعليمات  هذه  وتتطلب  املركزي.  الكويت  بنك  لرقابة  تخ�سع  التي  املالية  موؤ�س�سات اخلدمات  على  لتطبيقها 

با�ستثناء متطلبات معيار املحا�سبة الدويل 39 لتكوين خم�س�س جممع لالنخفا�س يف القيمة والتي حلت حملها تعليمات بنك الكويت املركزي حول تكوين حد 

اأدنى للمخ�س�س العام، كما هو مو�سح بال�سيا�سات املحا�سبية املتعلقة بانخفا�س قيمة املوجودات املالية. 

2.1 املعايري اجلديدة واملعدلة ال�سادرة وذات ال�سلة باملجموعة

التالية وال�سيا�سة املحا�سبية  املالية اجلديدة واملعدلة  للتقارير  الدولية  ال�سابقة با�ستثناء املعايري  ال�سنة  ال�سيا�سات املحا�سبية مع تلك املطبقة خالل  تتوافق 

اجلديدة اخلا�سة بال�ستثمار يف م�سروع م�سرتك على النحو املف�سح عنه اأدناه يف البند 2.12.

تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 10 واملعيار الدويل للتقارير املالية 12 ومعيار املحا�سبة الدويل 27 �سركات ال�ستثمار 

املالية  البيانات   10 املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  ت�ستويف تعريف �سركات ال�ستثمار مبوجب  التي  املن�ساآت  ا�ستثناء من �سرط جتميع  التعديالت  تقدم هذه 

املجمعة. يتطلب ال�ستثناء من �سرط التجميع من �سركات ال�ستثمار املحا�سبة عن ال�سركات التابعة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة. لي�س لهذه 

التعديالت اأي تاأثري على املجموعة حيث ل ت�ستويف ال�سركة الأم تعريف �سركات ال�ستثمار مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية 10.

معيار املحا�سبة الدويل 32 مقا�سة املوجودات املالية واملطلوبات املالية 

تو�سح هذه التعديالت املق�سود بـ “لديها حق قانوين حايل ملزم باملقا�سة” ومعايري اآليات املقا�سة غري املتزامنة لبيوت املقا�سة للتاأهل للمقا�سة. لي�س لهذه 

التعديالت اأي تاأثري على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

معيار املحا�سبة الدويل 39 ا�ستبدال امل�ستقات وا�ستمرار حما�سبة التحوط 

تقدم هذه التعديالت اإعفاء من وقف حما�سبة التحوط عندما ي�ستويف ا�ستبدال م�ستقات م�سنفة كاأداة حتوط معايري معينة. لي�س لهذه التعديالت اأي تاأثري 

على املجموعة لأنها مل تقم با�ستبدال م�ستقاتها خالل الفرتات احلالية اأو ال�سابقة. 

معيار املحا�سبة الدويل 36 انخفا�س قيمة املوجودات – اإف�ساحات املبالغ القابلة لال�سرتداد للموجودات غري املالية )تعديل(

13 قيا�س القيمة العادلة حول الإف�ساحات املطلوبة مبوجب معيار املحا�سبة  ت�ستبعد هذه التعديالت النتائج غري املق�سودة للمعيار الدويل للتقارير املالية 

الدويل 36 انخفا�س قيمة املوجودات. اإ�سافًة اإىل ذلك، تتطلب هذه التعديالت الإف�ساح عن املبالغ املمكن ا�سرتدادها للموجودات اأو وحدات اإنتاج النقد التي 

مت لها ت�سجيل خ�سارة انخفا�س القيمة اأو عك�سها خالل الفرتة. لي�س لهذه التعديالت اأي تاأثري مادي على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
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2. تابع/ اأ�صا�س الإعداد

التح�سينات ال�سنوية 2012-2010

2010-2012، قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية باإ�سدار �سبعة تعديالت على �ستة معايري، والتي ت�سمنت تعديالت على  يف دورة التح�سينات ال�سنوية 

املعيار الدويل للتقارير املالية 13 قيا�س القيمة العادلة. وي�سرى اأثر التعديل على املعيار الدويل للتقارير املالية ب�سكل فوري، وبالتايل، على الفرتات التي تبداأ 

يف 1 يناير 2014، كما يو�سح يف اأ�سا�س ال�ستنتاجات اأن الذمم ق�سرية الأجل �سواء مدينة اأو دائنة والتي ل حتمل فائدة حمددة ميكن قيا�سها مببالغ الفاتورة 

عندما يكون اأثر اخل�سم غري جوهري. لي�س لهذا التعديل على املعيار الدويل للتقارير املالية 13 لي�س اأي اأثر على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

التح�سينات ال�سنوية 2011 - 2013

يف دورة التح�سينات ال�سنوية 2011-2013، قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية باإ�سدار اأربعة تعديالت على اأربعة معايري، والتي ت�سمنت تعديالت على 

ب�سكل فوري،  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  التعديل على  اأثر  الأوىل. وي�سرى  للمرة  املالية  للتقارير  الدولية  املعايري  1 تطبيق  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار 

وبالتايل، على الفرتات التي تبداأ يف 1 يناير 2014، كما يو�سح يف اأ�سا�س ال�ستنتاجات اأن املن�ساأة قد تختار اإما تطبيق معيار قائم اأو تطبيق معيار جديدة مل 

ي�سبح اإلزاميًا بعد، وذلك يف حال كان ي�سمح بتطبيقه ب�سكل مبكر، �سريطة اأن يتم تطبيق ذلك املعيار ب�سكل ثابت على الفرتات املف�سح عنها يف اأول بيانات 

مالية تبنت فيها املن�ساأة تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية. لي�س لهذا التعديل اأي اأثر على املجموعة، حيث اأن املجموعة تعد بياناتها املالية بالفعل على 

اأ�سا�س املعايري الدولية للتقارير املالية يف الوقت احلايل.

مل يكن لتطبيق التعديالت املذكورة اأعاله اأي اأثر مادي على املركز اأو الأداء املايل للمجموعة. 

2.2 معايري وتف�سريات جديدة �سدرت ومل يبداأ �سريان مفعولها بعد وتنطبق على عمليات املجموعة

فيما يلي املعايري ال�سادرة التي مل ي�سر مفعولها حتى تاريخ اإ�سدار البيانات املالية املجمعة للمجموعة. تنوي املجموعة تطبيق هذه املعايري عند �سريانها. غري 

اأنها ل تتوقع اأي اأثر جوهري نتيجة تطبيق تلك التعديالت على مركزها اأو اأدائها املايل املجمع.

املعيار الدويل للتقارير املالية 9: الأدوات املالية: 

يف يوليو �سنة 2014، قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية باإ�سدار الن�سخة النهائية من املعيار الدويل للتقارير املالية 9 الأدوات املالية والتي تعك�س جميع 

ال�سابقة من املعيار  التحقق والقيا�س وكذلك حمل كافة الإ�سدارات  املالية:  39 الأدوات  املالية وحتل حمل معيار املحا�سبة الدويل  مراحل م�سروع الأدوات 

الدويل للتقارير املالية 9. يقدم املعيار متطلبات جديدة للت�سنيف والقيا�س، والنخفا�س يف القيمة، وحما�سبة التحوط. ي�سري مفعول املعيار الدويل للتقارير 

املالية 9 على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2018، مع ال�سماح بالتطبيق املبكر. يتطلب املعيار التطبيق باأثر رجعي، ولكن التطبيق على معلومات 

و 2013( وذلك يف حال كان تاريخ   ،2010 املقارنة لي�س اإلزاميًا. ي�سمح بالتطبيق املبكر لالإ�سدارات ال�سابقة من املعيار الدويل للتقارير املالية 9 )2009، 

التطبيق املبدئي قبل 1 فرباير 2015. اإن تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 9 �سوف يكون له اأثر على ت�سنيف وقيا�س املوجودات املالية للمجموعة، ولكن 

لن يكون له اأثر على ت�سنيف وقيا�س املطلوبات املالية للمجموعة.

املعيار الدويل للتقارير املالية 15 – الإيرادات من العقود املربمة مع العمالء

�سيتم تطبيق متطلبات املعيار على حتقق وقيا�س الأرباح واخل�سائر الناجتة عن بيع بع�س املوجودات غري املالية والتي ل تعترب منتج طبيعي ناجت عن ن�ساط 

املن�ساأة العتيادي )على �سبيل املثال، بيع املمتلكات والآلت واملعدات، اأو املوجودات غري امللمو�سة(. �سوف يكون من املطلوب عمل اإف�ساحات اأكرث �سموًل، مبا 

التعاقدية بني الفرتات والأحكام  اأر�سدة ح�سابات املوجودات واملطلوبات  التغريات يف  اأداء اللتزامات؛  الإيرادات؛ معلومات حول  اإجمايل  يف ذلك تف�سيل 

والتقديرات الرئي�سية. �سيجري تطبيق هذا املعيار على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2017.

التح�صينات ال�صنوية 2010 - 2012

ي�سري مفعول هذه التح�سينات اعتبارًا من 1 يوليو 2014 ولي�س من املتوقع اأن يكون لذلك اأي تاأثري على املجموعة. وت�سمل:

املعيار الدويل للتقارير املالية 3 دمج الأعمال

يتم تطبيق التعديل ب�سكل م�ستقبلي ويو�سح اأن كافة الرتتيبات التي تعترب طارئة ت�سنف على اأنها مطلوبات )اأو موجودات( ناجتة عن دمج الأعمال ويجب 

اأن يتم قيا�سها لحقًا بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة �سواء كانت اأو مل تكن تقع �سمن نطاق املعيار الدويل للتقارير  املالية 9 )اأو معيار املحا�سبة 

الدويل 39، ح�سب القت�ساء(.

املعيار الدويل للتقارير املالية 8 قطاعات الت�سغيل

وتطبق التعديالت باأثر رجعي وتو�سح ما يلي:
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- يجب على املن�ساأة اأن تف�سح عن الأحكام ال�سادرة من قبل الإدارة يف تطبيق معايري التجميع يف الفقرة 12 من املعيار الدويل للتقارير املالية 8، مبا يف ذلك 

 و�سفًا موجزًا لقطاعات الت�سغيل التي مت جتميعها، وكذلك عن ال�سمات القت�سادية )على �سبيل املثال، املبيعات، والهوام�س الإجمالية( التي ا�ستخدمت 

لتقييم ما اإذا كانت القطاعات “متماثلة”.

- يجب الإف�ساح عن ت�سوية مطلوبات القطاع مع اإجمايل املوجودات فقط يف حال كانت التقارير عن هذه الت�سوية يتم رفعها اإىل �سانع القرار الت�سغيلي 

الرئي�سي، كذلك وباملثل يتوجب الإف�ساح عن مطلوبات القطاع.

معيار املحا�سبة الدويل رقم 16 املمتلكات والآلت واملعدات، ومعيار املحا�سبة الدويل 38 املوجودات غري امللمو�سة

بالرجوع  وذلك  الأ�سل  تقييم  اإعادة  يتم  قد  اأنه   38 الدويل  املحا�سبة  ومعيار   16 الدويل  املحا�سبة  معيار  التعديل  ويو�سح  باأثر رجعي،  التعديل  تطبيق  يتم 

اإىل بيانات ملحوظة �سواء على اإجمايل اأو �سايف القيمة الدفرتية. وبالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن ال�ستهالك اأو الإطفاء املرتاكم هو الفرق بني املبالغ الإجمالية 

والدفرتية لالأ�سل.

معيار املحا�سبة الدويل 24 اإف�ساحات الأطراف ذات ال�سلة

يتم تطبيق التعديل باأثر رجعي، ويو�سح اأن اإدارة املن�ساأة )املن�ساأة التي توفر خدمات رئي�سية ملوظفي الإدارة( هي طرف ذي �سلة وتخ�سع لالإف�ساحات عن 

الأطراف ذات ال�سلة. وبالإ�سافة اإىل ذلك، اإن املن�ساأة التي ت�ستعني باإدارة لها ل بد اأن تف�سح عن امل�سروفات املتكبدة مقابل خدمات الإدارة.

لي�س من املتوقع اأن يكون لتطبيق املعايري املذكورة اأعاله اأي اأثر مادي على املركز اأو الأداء املايل للمجموعة عندما ت�سبح �سارية املفعول، با�ستثناء املعيار الدويل 

للتقارير املالية 9 والذي �سينتج عنه تعديالت و/اأو اإف�ساحات اإ�سافية تتعلق بالت�سنيف والقيا�س و املخاطر املرتبطة بالأدوات املالية.

2.3 اأ�سا�س التجميع 

تقوم املجموعة بتجميع البيانات املالية لل�سركة الأم، وال�سركات التابعة )على �سبيل املثال: ال�سركات املُ�ستثمر بها واخلا�سعة ل�سيطرتها(، وكذلك ال�سركات 

املُ�ستثمر بها واخلا�سعة ل�سيطرة �سركاتها التابعة. 

ت�سيطر املجموعة على ال�سركة املُ�ستثمر بها، فقط يف حال كان لديها:

)على �سبيل املثال: احلقوق القائمة التي تتيح لها قدرتها احلالية على توجيه اأن�سطة ال�سركة امل�ستثمر بها(؛ بها  امل�ستثمر  ال�سركة  على  · ال�سيطرة 
العوائد اأو امتالك حقوق بها نتيجة م�ساركتها يف ال�سركة امل�ستثمر بها؛ و يف  للتغري  · التعر�س 

العوائد.  مبلغ  على  للتاأثري  بها  امل�ستثمر  ال�سركة  على  �سيطرتها  ا�ستخدام  على  املجموعة  · قدرة 
  · عندما تكون ح�سة املجموعة يف ال�سركة امل�ستثمر بها اأقل من اأغلبية حقوق الت�سويت اأو احلقوق املماثلة يف ال�سركة امل�ستثمر بها، عندها تراعي املجموعة 

   كافة احلقائق والظروف عند تقييم ما اإذا كانت ت�سيطر على ال�سركة امل�ستثمر بها، مبا يف ذلك:- 

بها.  امل�ستثمر  ال�سركة  يف  الآخرين  الت�سويت  حق  اأ�سحاب  مع  التعاقدية  · الرتتيبات 
الآخرى.  التعاقدية  الرتتيبات  من  النا�سئة  · احلقوق 

املحتملة.  الت�سويت  وحقوق  املجموعة  ت�سويت  · حقوق 
يتم اإدراج البيانات املالية لل�سركات التابعة يف البيانات املالية املجمعة على اأ�سا�س كل بند على حدة من تاريخ نقل ال�سيطرة اإىل املجموعة وحتى توقف هذه 

ال�سيطرة.  

يتم اعداد البيانات املالية لل�سركات التابعة للفرتات التي ل تزيد عادًة عن ثالثة اأ�سهر من تلك البيانات اخلا�سة بال�سركة الأم، وبا�ستخدام �سيا�سات حما�سبية 

اأو اأن يكون احلدث خالل الفرتة بني تاريخ بيانات ال�سركة التابعة وتاريخ بيانات  مماثلة. يتم عمل التعديالت الالزمة عندما يكون تاأثري املعاملة جوهريًا 

ال�سركة الأم.

اأن  يتم ا�ستبعاد كافة املعامالت والأر�سدة بني �سركات املجموعة، مبا يف ذلك الأرباح واخل�سائر غري املحققة من املعامالت بني �سركات املجموعة. وحيث 

اخل�سائر غري املحققة نتيجة معامالت بيع املوجودات بني �سركات املجموعة قد مت عك�سها لأغرا�س التجميع، اإل اأن تلك املوجودات الرئي�سية يتم اختبارها 

لتحديد اأي انخفا�س يف قيمتها وذلك بالن�سبة للمجموعة ككل. مت تعديل املبالغ املدرجة يف البيانات املالية لل�سركات التابعة، اأينما وجدت، للتاأكد من توحيد 

ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة للمجموعة.

مت ت�سجيل الأرباح اأو اخل�سائر والدخل ال�سامل الآخر اخلا�س بال�سركات التابعة اأو ال�سركات التي مت ا�ستبعادها خالل ال�سنة، من تاريخ احليازة اإىل تاريخ 

ال�ستبعاد، عند القت�ساء.
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2. تابع/ اأ�صا�س الإعداد

2.3 تابع/اأ�سا�س التجميع 

اإن احل�س�س غري امل�سيطرة املدرجة كجزء من حقوق امللكية، متثل جزءًا من اأرباح اأو خ�سائر و�سايف موجودات ال�سركة التابعة التي ل متتلكها املجموعة.  

تقوم املجموعة بتوزيع الإيرادات اأو اخل�سائر ال�ساملة لل�سركات التابعة بني مالكي ال�سركة الأم واحل�س�س غري امل�سيطرة وفق ح�س�س ملكية كل منهم يف تلك 

ال�سركات.

عند بيع ح�سة غري م�سيطرة يف ال�سركات التابعة، يتم ت�سجيل الفرق بني �سعر البيع و�سايف قيمة املوجودات بالإ�سافة اإىل فرق الرتجمة الرتاكمي وال�سهرة 

يف بيان الربح اأو اخل�سارة املجمع.  

اإن التغريات يف ح�س�س ملكية املجموعة يف ال�سركات التابعة والتي ل ينتج عنها خ�سارة املجموعة حلق ال�سيطرة على ال�سركات التابعة يتم املحا�سبة عنها 

كمعامالت �سمن حقوق امللكية. اإن املبالغ املدرجة حلقوق املجموعة وحقوق احل�س�س غري امل�سيطرة يتم تعديلها لتعك�س التغريات يف حقوق امللكية يف ال�سركات 

التابعة. يتم ت�سجيل اأي فرق بني املبلغ الذي مت تعديل احل�س�س غري امل�سيطرة بوا�سطته والقيمة العادلة للمبلغ الإجمايل اأو امل�ستلم مبا�سرة �سمن حقوق امللكية 

والعائدة اإىل مالكي ال�سركة الأم.

2.4 دمج الأعمـال

تقوم املجموعة بتطبيق طريقة ال�سراء يف املحا�سبة عن دمج الأعمال. يتم احت�ساب املقابل املحول من قبل املجموعة لغر�س احل�سول على ال�سيطرة على �سركة 

تابعة، مبجموع القيم العادلة للموجودات املحولة واملطلوبات القائمة وحقوق امللكية امل�سدرة من قبل املجموعة كما يف تاريخ ال�سراء. والتي ت�سمل كذلك، القيم 

العادلة لأي اأ�سل اأو التزام قد ينتج عن ترتيبات طارئة اأو حمتملة. يتم ت�سجيل تكاليف ال�سراء كم�ساريف عند حدوثها. ويف جميع معامالت دمج الأعمال، 

يقوم امل�سرتي بت�سجيل ح�سة الأطراف غري امل�سيطرة اإما بالقيمة العادلة اأو بن�سيبه من ح�سته يف �سايف املوجودات املحددة لل�سركة امل�سرتاة.

ويف حالة ما اإذا متت عملية دمج الأعمال على مراحل، يتم اإعادة قيا�س القيمة العادلة للح�س�س التي مت �سرائها يف ال�سابق بقيمتها العادلة كما يف تاريخ 

القتناء وذلك من خالل بيان الربح اأو اخل�سارة املجمع.

ت�سجيلها  البنود قد مت  تلك  اإذا كانت  النظر عما  الأعمال بغ�س  نتيجة دمج  بت�سجيل موجودات حمددة مت �سرائها ومطلوبات مت افرتا�سها  تقوم املجموعة 

العادلة  بالقيمة  املُ�سرتاة واملطلوبات املفرت�سة وب�سكل عام،  تاريخ القتناء. ويتم عادة قيا�س املوجودات  اأم ل، قبل  املُ�سرتاة  لل�سركة  املالية  البيانات  �سمن 

بتاريخ ال�سراء. عند قيام املجموعة ب�سراء ن�ساط معني، تقوم الإدارة بتقدير مالءمة ت�سنيفات وتوجيهات املوجودات املالية واملطلوبات املفرت�سة وفقا للبنود 

التعاقدية والظروف القت�سادية والظروف القائمة بتاريخ ال�سراء. يت�سمن ذلك ف�سل امل�ستقات ال�سمنية الواردة �سمن العقود الرئي�سية املربمة من قبل 

ال�سركة املُ�سرتاة.

يتم ت�سجيل قيمة ال�سهرة بعد ت�سجيل قيمة املوجودات غري امللمو�سة التي مت حتديدها منف�سلًة. ويتم احت�سابها على اأنها الزيادة ما بني جمموع: اأ( القيمة 

العادلة للمقابل املحول، ب( القيمة امل�سجلة للح�س�س غري امل�سيطرة يف �سجالت ال�سركة املُ�سرتاة، وبني، ج( القيمة العادلة كما يف تاريخ ال�سراء، لأي حقوق 

ملكية قائمة يف ال�سركة امل�سرتاة فوق القيمة العادلة بتاريخ ال�سراء ل�سايف املوجودات املحددة. اإذا كانت القيم العادلة ل�سايف املوجودات املحددة تزيد عن 

جمموع البنود اأعاله، يتم ت�سجيل تلك الزيادة )على �سبيل املثال: ربح باأ�سعار �سراء خمف�سة( �سمن بيان الربح اأو اخل�سارة املجمع مبا�سرة. 

2.5 الإيرادات 

يتم العرتاف بالإيرادات اإىل احلد الذي يحتمل معه ح�سول املجموعة على املنفعة القت�سادية والتي ميكن قيا�سها ب�سكل موثوق به وبغ�س النظر عما اإذا مت 

حت�سيل املقابل اأم ل. تن�ساأ الإيرادات من تقدمي اخلدمات ويتم قيا�سها بالرجوع للقيمة العادلة للمبالغ امل�ستلمة اأو امل�ستحقة. 

يتم  لعمالئها.  و�ساطة  اأمانة وخدمات  وح�سابات  بنكية  وا�ستثمارات  اأ�سول خمتلفة،  اإدارة جمموعة  اأتعاب وعمولت عن  اإيرادات  بتح�سيل  املجموعة  تقوم 

الأتعاب  تلك  تت�سمن  الفرتة.  تلك  ال�ستحقاق خالل  مبداأ  با�ستخدام  تقدميها خالل فرتة معينة  يتم  التي  اأتعاب اخلدمات  الناجتة عن  الإيرادات  ت�سجيل 

اإيرادات العمولة، واإدارة الأ�سول، وح�سابات الأمانة، واأتعاب اإدارية اأخرى. 

الأتعاب الناجتة عن تقدمي خدمات ا�ست�سارية حمددة، خدمات الو�ساطة، ومعامالت اإيداعات راأ�س املال والدين نيابة عن الآخرين اأو تلك الناجتة عن مناق�سة 

اأو امل�ساركة يف التفاو�س ب�ساأن معاملة نيابة عن اأطراف اآخرين، يتم ت�سجيلها عند النتهاء من املعاملة الأ�سا�سية.

يتم ت�سجيل اإيرادات الفوائد على اأ�سا�س ال�ستحقاق با�ستخدام معدل الفائدة الفعلي.

يتم ت�سجيل اإيرادات توزيعات الأرباح، بخالف تلك الناجتة عن ا�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك، عندما يثبت احلق يف ا�ستالم تلك التوزيعات.

يتم احت�ساب اإيرادات الإيجار الناجتة عن العقارات ال�ستثمارية بطريقة الق�سط الثابت على مدة الإيجار.
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2.6 امل�ساريف الت�سغيلية  

يتم ت�سجيل امل�ساريف الت�سغيلية �سمن بيان الربح اأو اخل�سارة املجمع عند ا�ستخدام اخلدمات املقدمة اأو عند حدوثها.  

2.7 تكاليف القرتا�س 

يتم ر�سملة تكاليف القرتا�س اخلا�سة ب�سراء اأو اإن�ساء اأو اإنتاج اأ�سل موؤهل وذلك خالل الفرتة الالزمة لالنتهاء من حت�سري هذا الأ�سل للغر�س املزمع له اأو 

للبيع. ويتم حتميل تكاليف القرتا�س الأخرى على الفرتة التي مت تكبدها فيها ويتم اإدراجها كتكاليف متويل. 

2.8 الأدوات املالية 

الت�سنيـف 

يف اإطار الن�ساط العتيادي، ت�ستخدم املجموعة الأدوات املالية، وتتمثل ب�سكل رئي�سي يف النقد واأر�سدة لدى البنوك، والودائع لأجل، واملدينني، وال�ستثمارات، 

والقرو�س للعمالء، والدائنني واملطلوبات الأخرى، والقرو�س البنكية، وال�سندات، وامل�ستقات املالية. 

اأو اخل�سارة”، و”قرو�س  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  “ا�ستثمارات  كـ  املالية  املوجودات  39 تقوم املجوعة بت�سنيف  الدويل رقم  طبقًا ملعيار املحا�سبة 

اأو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  امل�سنفة  تلك  غري  مالية  “مطلوبات  كـ  املالية  املطلوبات  كافة  ت�سنيف  ويتم  ومدينون”، و”ا�ستثمارات متاحة للبيع”. 

اخل�سارة”. 

التحقق / عدم التحقق

يتحقق الأ�سل اأو اللتزام املايل عندما ت�سبح املجموعة طرفًا يف الأحكام التعاقدية لالأداة. ل يتحقق الأ�سل املايل )بالكامل اأو جزء منه( عندما ينتهي احلق 

التعاقدي يف ا�ستالم التدفقات النقدية الناجتة عن الأ�سل املايل اأو عندما تقوم املجموعة بتحويل كافة خماطر ومنافع امللكية وعندما تفقد ال�سيطرة، يف حال 

حافظت املجموعة على �سيطرتها، ت�ستمر يف اإدراج الأ�سل املايل طوال مدة �سيطرتها. 

ل يتحقق اللتزام املايل عندما يتم الإعفاء من اللتزام اأو اإلغاوؤه اأو انتهاء �سالحية ا�ستحقاقه. يف حالة ا�ستبدال التزام مايل من نف�س املقر�س بالتزام اآخر 

وفقًا ل�سروط ذات اختالفات جوهرية، اأو يف حالة تعديل �سروط اللتزام احلايل ب�سكل جوهري، يتم اعتبار هذا ال�ستبدال اأو التعديل كعدم حتقق لاللتزام 

الأ�سلي وحتقق لاللتزام اجلديد. 

يتم اإدراج كافة عمليات ال�سراء والبيع العتيادية للموجودات املالية با�ستخدام طريقة تاريخ املتاجرة املحا�سبية. اإن عمليات ال�سراء اأو البيع العتيادية هي 

عمليات �سراء اأو بيع موجودات مالية تتطلب ت�سليم موجودات خالل فرتة زمنية يتم حتديدها عامة وفقًا للقوانني اأو الأعراف املتعامل بها يف ال�سوق. 

القيـا�س 

يتم مبدئيًا قيا�س جميع املوجودات اأو املطلوبات املالية بالقيمة العادلة م�سافًا اإليها تكاليف املعاملة املتعلقة مبا�سرًة بالقتناء با�ستثناء الأدوات املالية امل�سنفة 

كـ “ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة”.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة 

يتم تق�سيم املوجودات املالية امل�سنفة كـ “ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة” اإىل فئتني فرعيتني هما: موجودات مالية حمتفظ بها 

لغر�س املتاجرة وتلك امل�سنفة من البداية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة. يتم ت�سنيف الأ�سل املايل يف هذه الفئة فقط اإذا مت حيازته يف الأ�سا�س 

لغر�س بيعه على املدى الق�سري اأو اإذا كان مدار وُيّقيم اأدائه وُترفع تقارير عنه داخليًا على اأ�سا�س القيمة العادلة وطبقًا ل�سرتاتيجية ا�ستثمار موثقة. يتم 

ت�سنيف امل�ستقات املالية كـ “م�ستقات حمتفظ بها لغر�س املتاجرة” ما مل يتم ت�سنيفها كتحوطات واعتبارها اأدوات حتوط فعالة. 

قرو�س ومدينون 

اأو حمدد وتكون غري م�سعرة يف �سوق ن�سط. ويتم لحقًا قيا�سها واإدراجها  اإن القرو�س واملدينني لي�ست من م�ستقات املوجودات املالية ولها ا�ستحقاق ثابت 

بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة العائد الفعلي.

يتم ت�سنيف النقد واأر�سدة لدى البنوك، والودائع لأجل، والذمم املدينة واملوجودات الأخرى، والقرو�س املقدمة للعمالء كـ “قرو�س ومدينون”.



32

�شركة املركز املايل الكويتي - �ش.م.ك.ع. و�شركاتها التابعة

2. تابع/ اأ�صا�س الإعداد

2.8 تابع/الأدوات املالية 

املوجودات املالية املتاحة للبيع 

اإن املوجودات املالية املتاحة للبيع لي�ست من م�ستقات املوجودات املالية ول تندرج حتت اأي من الت�سنيفات املذكورة اأعاله ومت اقتنائها ب�سكل رئي�سي لغر�س 

الحتفاظ بها لفرتة زمنية غري حمددة، والتي قد يتم بيعها ا�ستجابة لحتياجات ال�سيولة اأو التغريات يف معدلت الفائدة، اأو اأ�سعار �سرف العمالت اأو اأ�سعار 

الأ�سهم. ويتم لحقًا قيا�سها واإدراجها بالقيمة العادلة ويتم ت�سجيل اأية اأرباح اأو خ�سائر ناجتة يف بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر املجمع واإدراجها 

حتت بند احتياطي القيمة العادلة �سمن حقوق امللكية. عندما يتم ا�ستبعاد اأو انخفا�س قيمة اأ�سل م�سنف كـ “متاح للبيع”، فاإنه يتم حتويل تعديالت القيمة 

العادلة املرتاكمة اإىل بيان الربح اأو اخل�سارة املجمع كـاأرباح اأو خ�سائر.  

املطلوبات املالية بخالف تلك امل�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

العائد  با�ستخدام طريقة  املطفاأة  بالتكلفة  اأو اخل�سارة”  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  امل�سنفة  تلك  “بخالف  املالية  املطلوبات  واإدراج  قيا�س  يتم لحقًا 

الفعلي. يتم ت�سنيف فوائد حقوق امللكية كـ “مطلوبات مالية” يف حالة وجود التزام تعاقدي بت�سليم نقد اأو اأ�سل مايل اآخر. 

يتم ت�سنيف الذمم الدائنة واللتزامات الأخرى، والقرو�س البنكية، وال�سندات كـ “مطلوبات مالية بخالف تلك امل�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو 

اخل�سارة”. 

�سمانات مالية 

يتم لحقًا قيا�س ال�سمانات املالية باأعلى قيمة معرتف بها مبدئيًا ناق�س اأي اإطفاء مرتاكم واأف�سل تقدير للقيمة املطلوبة لت�سوية اأي التزام مايل ين�ساأ عن 

ذلك ال�سمان.  

القيـم العادلة 

اإن القيمة العادلة هي ال�سعر الذي �سيتم ا�ستالمه لبيع اأ�سل اأو الذي �سيتم دفعه لنقل التزام يف معاملة منظمة بني م�ساركني يف ال�سوق كما يف تاريخ القيا�س. 

ي�ستند قيا�س القيمة العادلة على افرتا�س اأن معاملة بيع الأ�سل اأو نقل اللتزام تتم اإما:

اأو  اللتزام؛  اأو  لالأ�سل  الرئي�سي  ال�سوق  · يف 
اللتزام.    اأو  لالأ�سل  ربحًا  الأكرث  ال�سوق  يف  الرئي�سي،  ال�سوق  غياب  حال  · يف 

يجب اأن يكون دخول املجموعة اإىل ال�سوق الرئي�سي اأو الأكرث ربحًا متاحًا.  

يتم قيا�س القيمة العادلة لالأ�سل اأو اللتزام با�ستخدام الفرتا�سات التي �سي�ستخدمها امل�ساركون يف ال�سوق عند ت�سعري الأ�سل اأو اللتزام، على افرتا�س اأن 

امل�ساركني يف ال�سوق �سيت�سرفون مبا فيه م�سلحتهم القت�سادية.

ت�ستخدم املجموعة اأ�ساليب التقييم املالئمة للظروف والتي يتوفر لها بيانات كافية لقيا�س القيمة العادلة، والتي تزيد من ا�ستخدام املدخالت امللحوظة ذات 

ال�سلة وتقلل من ا�ستخدام املدخالت غري امللحوظة.       

يتم ت�سنيف كافة املوجودات واملطلوبات، التي يتم قيا�س قيمتها العادلة اأو الإف�ساح عنها يف البيانات املالية املجمعة، �سمن ت�سل�سل القيمة العادلة، كما هو 

مبني اأدناه، ا�ستنادًا اإىل مدخالت امل�ستوى الأقل التي تكون جوهرية لقيا�س القيمة العادلة ككل: 

املتطابقة؛  املطلوبات  اأو  للموجودات  الن�سطة  الأ�سواق  يف  معدلة(  )غري  املعلنة  ال�سوق  1– اأ�سعار  · امل�ستوى 
2 – اأ�ساليب التقييم التي يكون اأدنى م�ستوى للمدخالت اجلوهرية لقيا�س القيمة العادلة فيها معلنًا ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر؛  · امل�ستوى 

3 – اأ�ساليب التقييم التي يكون اأدنى م�ستوى للمدخالت اجلوهرية لقيا�س القيمة العادلة فيها غري معلنًا. · امل�ستوى 
بالن�سبة لالأدوات املالية املتداولة يف �سوق ن�سط، يتم حتديد القيمة العادلة لها بالرجوع اإىل اأ�سعار ال�سوق املعلنة. يتم ا�ستخدام اأ�سعار اأوامر ال�سراء للموجودات 

واأ�سعار العرو�س للمطلوبات. يتم حتديد القيمة العادلة لال�ستثمارات يف �سناديق م�سرتكة، ووحدات ا�ستثمارية، اأو اأدوات ا�ستثمارية مماثلة بناء على اآخر 

قيمة �سافية معلنة لتلك املوجودات.

بالن�سبة لالأدوات املالية غري امل�سعرة حُتدد القيمة العادلة بالرجوع اإىل �سعر ال�سوق لال�ستثمارات املماثلة، اأو التدفقات النقدية املخ�سومة، اأو مناذج تقييم 

اأخرى منا�سبة اأو اأ�سعار الو�سطاء.
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تقدر القيمة العادلة لالأدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة، بخالف الذمم املدينة ق�سرية الأجل، با�ستخدام طريقة التدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�سومة 

مبعدل العائد احلايل ال�سائد يف ال�سوق لأدوات مالية مماثلة.

بالن�سبة لال�ستثمارات يف اأدوات حقوق امللكية، عندما ل ميكن حتديد تقدير معقول للقيمة العادلة، يتم اإدراج ال�ستثمار بالتكلفة.

وبالن�سبة للموجودات واملطلوبات التي يتم العرتاف بها يف البيانات املالية املجمعة على اأ�سا�س متكرر، حتدد املجموعة ما اإذا كانت النتقالت قد حدثت بني 

م�ستويات الت�سل�سل الهرمي عن طريق اإعادة تقييم الت�سنيف )بناًء على اأدنى م�ستوى للمدخالت اجلوهرية لقيا�س القيمة العادلة ككل( يف نهاية كل فرتة 

تقرير.

ومن اأجل اإف�ساحات القيمة العادلة، حددت املجموعة فئات للموجودات واملطلوبات على اأ�سا�س طبيعة، خ�سائ�س، وخماطر الأ�سل اأو اللتزام وم�ستوى ت�سل�سل 

القيمة العادلة على النحو املو�سح اأعاله.  

املقا�سة

يتم اإجراء مقا�سة بني املوجودات واملطلوبات املالية ويظهر �سايف املبلغ يف بيان املركز املايل املجمع عند وجود حق قانوين يلزم مبقا�سة املبالغ املحققة وتنوي 

املجموعة ت�سوية هذه املبالغ على اأ�سا�س ال�سايف. 

النخفا�س يف القيمة 

تنخف�س قيمة الأ�سل املايل اإذا ا�سبحت قيمته الدفرتية تزيد عن قيمته ال�سرتدادية املقدرة. يتم يف تاريخ كل بيان مركز مايل اإجراء تقييم لتحديد ما اإذا كان 

هناك دليل مو�سوعي على انخفا�س قيمة اأحد املوجودات املحددة اأو جمموعة من املوجودات املتماثلة. يف حال وجود مثل هذا الدليل، يتم تخفي�س الأ�سل اإىل 

قيمته ال�سرتدادية. يتم حتديد القيمة ال�سرتدادية لالأداة املالية املحملة بالفائدة على اأ�سا�س �سايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية خم�سومة 

وفقًا ملعدلت الفائدة الفعلية الأ�سلية. بينما يتم حتديد القيمة ال�سرتدادية لأدوات حقوق امللكية بالرجوع اإىل اأ�سعار ال�سوق اأو با�ستخدام مناذج تقييم منا�سبة. 

“ا�ستثمارات حقوق امللكية املتاحة للبيع” فاإنه يتم ت�سجيل عك�س  اأو اخل�سارة املجمع. بالن�سبة لـ  ُتدَرج اأي خ�سائر ناجتة عن انخفا�س القيمة يف بيان الربح 

خ�سائر النخفا�س يف القيمة كـ “زيادات” يف احتياطي القيمة العادلة من خالل حقوق امللكية.  

يتم �سطب املوجودات املالية اإذا مل يكن هناك دليل واقعي على اإمكانية ا�سرتدادها.  

2.9 النقد والنقد املعادل 

يتم ت�سنيف النقد بال�سندوق، والودائع حتت الطلب ولأجل لدى البنوك والتي ُت�سّتحق خالل فرتة ل تتجاوز ثالثة اأ�سهر، يف بيان التدفقات النقدية املجمع 

حتت بند النقد والنقد املعادل.

2.10 م�ستقات الأدوات املالية وحما�سبة التحوط

يتم احت�ساب م�ستقات الأدوات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة با�ستثناء امل�ستقات امل�سنفة كاأدوات حتوط يف عالقات حتوط التدفقات 

النقدية اأو عالقات حتوط القيمة العادلة، والتي تتطلب معاجلة حما�سبية حمددة. ومن اأجل التاأهل ملحا�سبة التحوط، يجب اأن تفي عالقة التحوط بالعديد من 

ال�سروط ال�سارمة فيما يتعلق بالتوثيق، احتمالية حدوث معاملة التحوط وفاعلية التحوط. 

اإن كافة م�ستقات الأدوات املالية امل�ستخدمة ملحا�سبة التحوط ت�سجل مبدئيًا بالقيمة العادلة وتدرج لحقًا بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل املجمع اإىل املدى 

الذي يكون فيه التحوط فعاًل، فاإن التغريات يف القيمة العادلة للم�ستقات امل�سنفة كاأدوات حتوط يف حتوطات التدفقات النقدية ت�سجل يف الدخل ال�سامل 

الآخر وتدرج �سمن احتياطي حتوط التدفقات النقدية يف حقوق امللكية. ويدرج اأي عدم فاعلية يف عالقة التحوط مبا�سرًة يف بيان الربح اأو اخل�سارة املجمع. 

يتم اإدراج التغريات يف القيمة العادلة للم�ستقات املالية امل�سنفة واملوؤهلة كتحوطات قيمة عادلة يف بيان الربح اأو اخل�سارة ب�سكل فوري، وذلك بالإ�سافة اإىل 

اأي تغريات يف القيمة العادلة لالأ�سل اأو اللتزام املحوط واملتعلق باملخاطر املحوطة. يتم اإدراج التغري يف القيمة العادلة لأداة التحوط والتغري يف البند املحوط 

واملتعلق باملخاطر املحوطة يف بيان الربح اأو اخل�سارة يف البند املتعلق بالبند املحوط.

يف الوقت الذي يوؤثر فيه البند املحوط على بيان الربح اأو اخل�سارة املجمع، فاإن اأية اأرباح اأو خ�سائر م�سجلة �سابقًا يف الدخل ال�سامل الآخر يتم اإعادة ت�سنيفها 

من حقوق امللكية اإىل بيان الربح اأو اخل�سارة املجمع وتظهر كتعديل اإعادة ت�سنيف �سمن الدخل ال�سامل الآخر. ومع ذلك، اإذا مت ت�سجيل اأ�سل اأو التزام غري 

مايل نتيجة للمعاملة املحوطة، فاإن الأرباح واخل�سائر امل�سجلة �سابقًا يف الدخل ال�سامل الآخر تدرج يف القيا�س املبدئي للبند املحوط. 

يتم ت�سجيل كافة م�ستقات الأدوات املالية يف بيان املركز املايل املجمع اإما كموجودات )قيم عادلة موجبة( اأو مطلوبات )قيم عادلة �سالبة(. 

اإن م�ستقات الأدوات املالية امل�ستخدمة من قبل املجموعة تت�سمن فقط عقود �سرف العمالت الأجنبية الآجلة. 
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2. تابع/ اأ�سا�س الإعداد

2.11 ا�ستثمار يف �سركة زميلة 

العرتاف  مبدئيًا  يتم  م�سرتكة.  م�ساريع  اأو  تابعة  �سركات  لي�ست  ولكنها  عليها،  هامًا  تاأثريًا  للمجموعة  يكون  التي  ال�سركات  تلك  الزميلة هي  ال�سركات  اإن 

بال�ستثمار يف �سركة زميلة بالتكلفة ويتم املحا�سبة عنه لحقًا با�ستخدام طريقة حقوق امللكية املحا�سبية. ل يتم اإدراج اأي �سهرة اأو ت�سوية قيمة عادلة عائدة 

اإىل ح�سة املجموعة يف ال�سركة الزميلة ب�سكل منف�سل، ويتم ت�سمينها يف القيمة املعرتف بها كـــ”ا�ستثمار يف �سركة زميلة”. 

مبوجب طريقة حقوق امللكية، يتم زيادة اأو اإنقا�س القيمة امل�سجلة لالعرتاف بح�سة املجموعة من الأرباح اأو اخل�سائر اأو الدخل ال�سامل الآخر اخلا�س بال�سركة 

الزميلة، ويتم تعديلها عند ال�سرورة ل�سمان التوافق مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة. يتم ا�ستبعاد الأرباح واخل�سائر غري املحققة الناجتة عن املعامالت 

بني املجموعة و�سركتها الزميلة وامل�ساريع امل�سرتكة اإىل مقدار ح�سة املجموعة يف تلك ال�سركات. ويتم ا�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة ما مل ت�سر املعامالت اإىل 

وجود دليل على انخفا�س يف قيمة الأ�سل الذي مت حتويله. 

ل يتعدى الفارق الزمني بني تواريخ التقارير اخلا�سة بال�سركة الزميلة واملجموعة ثالثة اأ�سهر. يتم تعديل تاأثريات املعامالت اأو الأحداث الهامة التي تقع بني 

تاريخ تقرير ال�سركة الزميلة وتاريخ البيانات املالية املجمعة للمجموعة. تتطابق ال�سيا�سات املحا�سبية لل�سركة الزميلة مع تلك امل�ستخدمة من قبل املجموعة 

من اأجل املعامالت والأحداث املتماثلة يف الظروف املت�سابهة. 

عند فقدان التاأثري الهام على ال�سركة الزميلة، تقوم املجموعة بقيا�س واإدراج اأي ا�ستثمار متبقي بقيمته العادلة. يتم اإدراج اأي فروقات بني القيمة امل�سجلة 

لل�سركة الزميلة عند فقدان التاأثري الهام، والقيمة العادلة لال�ستثمار املتبقي ومتح�سالت البيع يف بيان الربح اأو اخل�سارة املجمع. 

2.12 ح�س�س يف م�ساريع م�سرتكة 

ال�سيطرة على ترتيب ب�سكل متفق عليه  ال�سيطرة امل�سرتكة هي تق�سيم  اإن  اأكرث.  اأو  اإن الرتتيب امل�سرتك هو ترتيب تعاقدي مينح �سيطرة م�سرتكة لطرفني 

اإن  تعاقديًا، والتي تتواجد فقط عندما يكون اتخاذ قرار متعلق بالأن�سطة ذات ال�سلة يتطلب موافقة بالإجماع من كافة الأطراف التي تت�سارك ال�سيطرة. 

امل�سروع امل�سرتك هو ترتيب م�سرتك بحيث يكون لالأطراف التي لديها �سيطرة م�سرتكة للرتتيب حقوق يف �سايف موجودات هذا الرتتيب. تعرتف املجموعة 

بح�س�سها يف امل�ساريع امل�سرتكة كا�ستثمار وتقوم باحت�سابها با�ستخدام طريقة حقوق امللكية.

2.13 عقارات ا�ستثمارية

 تقا�س العقارات ال�ستثمارية، وهي تلك العقارات املحتفظ بها بهدف اكت�ساب اإيجارات و / اأو لأغرا�س ارتفاع قيمتها الراأ�سمالية، مبدئيًا بالتكلفة مبا يف 

ذلك تكاليف املعاملة. لحقًا، يتم قيا�س العقارات ال�ستثمارية بالتكلفة ناق�سًا ال�ستهالك املرتاكم واأي خ�سائر ناجتة عن النخفا�س يف القيمة. يتم احت�ساب 

ال�ستهالك على اأ�سا�س طريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة مبا يزيد عن 45 �سنة.

اأو  الربح  بيان  البيع يف  اأو خ�سارة ناجتة عن  ربح  باأي  ويتم العرتاف  املرتاكم من احل�سابات  وا�ستهالكه  تكلفته  ا�ستبعاد  يتم  ال�ستثماري،  العقار  بيع  عند 

اخل�سارة املجمع. 

املمتلكات  اإىل  ال�ستثمارية  العقارات  للتحويل من  بالن�سبة  ال�ستخدام.  تغريًا يف  يكون هناك  ال�ستثمارية فقط عندما  العقارات  اأو من  اإىل  التحويالت  تتم 

امل�سغولة من املالك، فاإن التكلفة املقدرة للمحا�سبة الالحقة تكون هي القيمة العادلة كما يف تاريخ تغري ال�ستخدام. اإذا اأ�سبحت املمتلكات امل�سغولة من املالك 

عقار ا�ستثماري، فاإن املجموعة تقوم باملحا�سبة عن مثل هذا العقار طبقًا لل�سيا�سة املن�سو�س عليها للعقار وامل�سنع واملعدات حتى تاريخ تغري ال�ستخدام. 

يتم حتديد القيم العادلة للعقارات ال�ستثمارية على اأ�سا�س طريقة ال�سوق املقارنة والتي تعك�س اأ�سعار املعامالت الأخرية لعقارات مماثلة / طريقة ر�سملة 

�سايف الدخل. وقد مت التو�سل ملعدل الر�سملة املعمول به بالرجوع اإىل معدلت العائد امللحوظة من قبل مقيميني لعقارات مماثلة يف املوقع وقد مت تعديلها بناًء 

على خربة املقيميني ومعرفتهم بالعوامل املحددة واخلا�سة بكل عقار.

ياأخذ قيا�س القيمة العادلة يف العتبار قدرة امل�ساركني يف ال�سوق على توليد منافع اقت�سادية با�ستخدام الأ�سل اأف�سل واأمثل ا�ستخدام اأو عن طريق بيعه اإىل 

م�سارك اآخر يف ال�سوق والذي من �ساأنه اأن ي�ستخدم الأ�سل اأف�سل واأمثل ا�ستخدام.

2.14 ممتلكات ومعدات

يتم العرتاف مبدئيًا باملمتلكات اأو املعدات الأخرى )التي تتاألف من جتهيزات، اأثاث، مركبات وديكور( بتكلفة القتناء اأو تكلفة الت�سنيع، مبا يف ذلك اأية 

تكاليف متكبدة مبا�سرة لو�سع املوجودات يف حالة الت�سغيل وجتهيزها لال�ستخدام املزمع واملحدد من قبل اإدارة املجموعة.

العرتاف  يتم  القيمة.  يف  النخفا�س  وخ�سائر  الالحق  ال�ستهالك  ناق�س  التكلفة  التكلفة،  منوذج  با�ستخدام  لحقًا  الأخرى  واملعدات  املركبات  قيا�س  يتم 

بال�ستهالك على اأ�سا�س الق�سط الثابت لت�سجيل التكلفة ناق�سًا منها القيمة املتبقية املقدرة للمركبات واملعدات الأخرى. يتم مراجعة العمر الإنتاجي وطريقة 

ال�ستهالك ب�سكل دوري للتاأكد من اأن طريقة ومدة ال�ستهالك تتوافقان مع النمط املتوقع للمنافع القت�سادية الناجتة من بنود املمتلكات واملعدات. تطبق 

الأعمار الإنتاجية التالية: 
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عدد ال�صنوات
3 – 5معدات مكتبية وبرامج 

3 – 4مركبات اآلية 
7 - 10اأثاث وتركيبات 

7اأعمال ديكور 

عند بيع اأو �سحب املوجودات، يتم ا�ستبعاد تكلفتها وا�ستهالكها املرتاكم من احل�سابات، كما يتم العرتاف باأي ربح اأو خ�سارة ناجتة عن بيعها يف بيان الربح 

اأو اخل�سارة املجمع. 

2.15 اختبار النخفا�س يف قيمة املوجودات غري املالية  

يتم العرتاف بالفرق ما بني القيمة املدرجة لالأ�سل اأو الوحدة املولدة للنقد والقيمة املمكن ا�سرتدادها، وهي القيمة العادلة ناق�سًا تكاليف بيع قيمة الأ�سل 

قيد ال�ستخدام، كخ�سارة انخفا�س يف القيمة. ولغر�س تقدير قيمة الأ�سل قيد ال�ستخدام، تقوم الإدارة بتقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من هذا 

الأ�سل وكذلك تقدير �سعر فائدة معقول لغر�س احت�ساب القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية امل�ستقبلية. علمًا  باأن املعلومات امل�ستخدمة لختبار انخفا�س 

القيمة تكون مرتبطة مبا�سرة باآخر موازنة تقديرية معتمدة للمجموعة، والتي يتم تعديلها عند ال�سرورة ل�ستبعاد تاأثري اإعادة الهيكلة وتطوير املوجودات. يتم 

حتديد عوامل اخل�سم ب�سكل منف�سل لكل وحدة مولدة للنقد على حدة وهو ميثل انعكا�س لبيان املخاطر، على �سبيل املثال عوامل املخاطر ال�سوقية واملخاطر 

امل�ساحبة لهذا الأ�سل كما مت تقديرها من قبل الإدارة.

يتم ا�ستخدام خ�سائر انخفا�س قيمة الوحدات املولدة للنقد اأول لتخفي�س القيمة امل�سجلة لل�سهرة املرتبطة بالوحدة املولدة للنقد. ويتم توزيع ما تبقى من 

خ�سارة النخفا�س على املوجودات الأخرى �سمن الوحدات املولدة للنقد كل ح�سب ن�سبته. وبا�ستثناء ال�سهرة، يتم لحقا اإعادة تقدير قيمة املوجودات التي مت 

تخفي�س قيمتها يف ال�سابق، كما يتم رد قيمة هذا النخفا�س اإذا كان املبلغ امل�سرتد للوحدة املولدة للنقد يتجاوز قيمتها امل�سجلة. 

2.16 اأ�سهم اخلزينـة 

تتكون اأ�سهم اخلزينة من اأ�سهم ال�سركة الأم امل�سدرة، والتي مت اإعادة �سرائها من قبل املجموعة ومل يتم اإعادة اإ�سدارها اأو اإلغائها حتى الآن. يتم احت�ساب 

اأ�سهم اخلزينة با�ستخدام طريقة التكلفة. ومبوجب هذه الطريقة، فاإن متو�سط التكلفة املوزون لالأ�سهم املعاد �سراوؤها يحمل على ح�ساب مقابل له يف حقوق 

امللكية. 

عند اإعادة اإ�سدار اأ�سهم اخلزينة، تقيد الأرباح بح�ساب منف�سل يف حقوق امللكية، )“احتياطي اأ�سهم اخلزينة”(، وهو غري قابل للتوزيع. واأي خ�سائر حمققة 

حتمل على نف�س احل�ساب اإىل مدى الر�سيد الدائن على ذلك احل�ساب. كما اأن اأي خ�سائر زائدة حتمل على الأرباح املحتفظ بها ثم على الحتياطي الختياري 

والقانوين. ل يتم دفع اأي اأرباح نقدية على هذه الأ�سهم. اإن اإ�سدار اأ�سهم املنحة يزيد من عدد اأ�سهم اخلزينة ب�سورة ن�سبية ويخف�س من متو�سط تكلفة ال�سهم 

دون التاأثري على اإجمايل التكلفة لأ�سهم اخلزينة. 

2.17 املخ�س�سات واملوجودات واملطلوبات املحتملة

يتم اإدراج املخ�س�سات عندما يكون على املجموعة التزام حايل قانوين اأو ا�ستدليل نتيجة حلدث ما�سي ويكون هناك احتمال الطلب من املجموعة تدفق 

م�سادر اقت�سادية اإىل اخلارج ويكون بالإمكان تقدير املبالغ ب�سكل يعتمد عليه. اإن توقيت اأو مبلغ هذا التدفق قد يظل غري موؤكد. 

يتم قيا�س املخ�س�سات بالنفقات املقدرة املطلوبة لت�سوية اللتزام احلايل ا�ستنادًا اإىل الدليل الأكرث موثوقية واملتوفر بتاريخ التقرير، مبا يف ذلك املخاطر 

للت�سوية حتدد  والتقديرات غري املوؤكدة املرتبطة باللتزام احلايل. وحيثما يوجد عدد من املطلوبات املماثلة، فاإن احتمالية طلب تدفق م�سادر اقت�سادية 

بالنظر اإىل درجة املطلوبات ككل. كما يتم خ�سم املخ�س�سات اإىل قيمها احلالية، حيث تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية. 

ل يتم اإدراج املوجودات املحتملة يف البيانات املالية املجمعة، لكن يتم الإف�ساح عنها عندما يكون هناك احتمال تدفق منافع اقت�سادية اإىل الداخل. 

ل يتم اإدراج املطلوبات املحتملة يف بيان املركز املايل املجمع لكن يتم الإف�ساح عنها اإل اإذا كان احتمال تدفق منافع اقت�سادية اإىل اخلارج اأمرًا م�ستبعدًا. 

2.18 التقارير القطاعية 

للمجموعة قطاعني ت�سغيليني: اإدارة املوجودات وال�ستثمارات البنكية. ولغر�س تعريف تلك القطاعات الت�سغيلية، تقوم الإدارة بتتبع خطوط خدمات املجموعة 

واملتمثلة يف خدماتها الرئي�سية. يتم اإدارة تلك القطاعات الت�سغيلية ب�سكل منف�سل حيث اأن احتياجات وطرق اإدارة كل قطاع تكون خمتلفة.

ولأغرا�س الإدارة، ت�ستخدم املجموعة نف�س �سيا�سات القيا�س امل�ستخدمة �سمن البيانات املالية. بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن املوجودات اأو املطلوبات، التي ل تعود 

مبا�سرة اإىل الأن�سطة الت�سغيلية لقطاع ت�سغيلي معني، ل يتم توزيعها للقطاع.
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2. تابع/ اأ�صا�س الإعداد

2.19 حتويل العمالت الأجنبية 

العملة الوظيفية للمن�ساأة هي عملة البيئة القت�سادية الرئي�سية التي تعمل فيها املن�ساأة، ويف حالة ال�سركة الأم فتكون العملة هي الدينار الكويتي، بينما يف حالة 

ال�سركات التابعة تكون العمالت الوطنية اأو العمالت الأجنبية املعمول بها. تقيد املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية وفقًا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ 

هذه املعامالت. ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية بتاريخ بيان املركز املايل اإىل الدينار الكويتي وفقًا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة 

بذلك التاريخ. ويتم اإدراج كافة الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن التحويل يف بيان الربح اأو اخل�سارة املجمع.

ويتم اإدراج فروق التحويل اخلا�سة بالبنود غري النقدية، مثل حقوق امللكية امل�سنفة كـ”موجودات مالية متاحة للبيع” يف احتياطي التقييم العادل يف حقوق 

امللكية. 

يتم حتويل “ترجمة” بيانات الربح اأو اخل�سارة والتدفقات النقدية للعمليات الأجنبية للمن�ساأة اإىل عملة تقارير ال�سركة الأم مبتو�سط اأ�سعار ال�سرف لل�سنة 

ويتم حتويل بيان مركزهم املايل باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف نهاية ال�سنة. يتم ت�سجيل فروق �سعر ال�سرف الناجتة عن ترجمة �سايف ال�ستثمار يف عملية 

اأجنبية )مبا يف ذلك ال�سهرة، الذمم املدينة اأو القرو�س طويلة الآجل وتعديالت القيمة العادلة الناجتة عن عمليات اندماج الأعمال( يف بيان الربح اأو اخل�سارة 

والدخل ال�سامل الآخر املجمع. عندما يباع فرع اأجنبي للمن�ساأة، فاإنه يتم العرتاف باأي فروق يف �سعر ال�سرف يف بيان الربح اأو اخل�سارة املجمع كجزء من 

الربح اأو اخل�سارة عند البيع. 

2.20 مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

تقدم املجموعة مكافاآت نهاية اخلدمة ملوظفيها. ي�ستند ا�ستحقاق هذه املكافاآت اإىل الراتب النهائي وطول مدة اخلدمة للموظفني خ�سوعا لإمتام حد اأدنى من 

مدة اخلدمة وفقا لقانون العمل وعقود املوظفني. كما اأن التكاليف املتوقعة لهذه املكافاآت ت�ستحق طوال فرتة التعيني. اإن هذا اللتزام غري املمول ميثل املبلغ 

امل�ستحق الدفع لكل موظف نتيجة لنتهاء اخلدمة بتاريخ التقرير.  

بالن�سبة ملوظفيها الكويتيني، تقوم املجموعة بعمل م�ساهمات للموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية حتت�سب كن�سبة من رواتب املوظفني وتقت�سر التزامات 

املجموعة على هذه امل�ساهمات التي ت�سجل كم�ساريف عند ا�ستحقاقها. 

2.21 موجودات ب�سفة الأمانة  

اإن املوجودات والودائع املتعلقة بها، املحتفظ بها ب�سفة الأمانة، ل يتم معاملتها كموجودات اأو مطلوبات للمجموعة، وعليه، ل يتم اإدراجها يف هذه البيانات 

املالية املجمعة. 

2.22 اأحكام الإدارة الهامة وعدم التاأكد من التقديرات 

اإن اإعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة يتطلب من الإدارة اتخاذ الأحكام والتقديرات والفرتا�سات التي توؤثر على القيمة املدرجة لكل من اليرادات 

وامل�ساريف واملوجودات واملطلوبات والف�ساح عن املطلوبات املحتملة يف نهاية فرتة التقارير املالية. غري اأن عدم التاأكد من تلك الفرتا�سات والتقديرات، قد 

يوؤدي اإىل نتائج تتطلب تعدياًل جوهريًا على القيمة املدرجة لكل من املوجودات واملطلوبات والتي قد تتاأثر يف الفرتات امل�ستقبلية. 

اأحكام الإدارة الهامة  

عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة، تقوم الإدارة باتخاذ الأحكام الهامة التالية، والتي لها الأثر الأكرب على املبالغ املدرجة يف البيانات املالية املجمعة: 

ت�سنيف ال�ستثمارات  

عند حيازة ال�ستثمار، تقرر الإدارة ما اإذا كان يجب ت�سنيفه على اأنه “بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة”، “متاحة للبيع” اأو “قرو�س ومدينني”. يف 

�سبيل اتخاذ هذا احلكم تاأخذ املجموعة يف العتبار الهدف الأ�سا�سي من حيازة ال�ستثمار، وكيف تعتزم اإدارته، ورفع التقرير حول اأدائه. يحدد هذا احلكم 

ما اإذا كان �سيتم قيا�سه لحقًا بالتكلفة اأو بالقيمة العادلة، وما اإذا كانت التغريات يف القيمة العادلة لالأدوات يف�سح عنها يف بيان الربح اأو اخل�سارة اأو يف بيان 

حقوق امللكية مبا�سرًة.

ت�سنيف العقارات  

يتعني على الإدارة اتخاذ قرار ب�ساأن حيازة عقار معني �سواء كان يجب ت�سنيفه كعقار للمتاجرة اأو عقار قيد التطوير اأو عقار ا�ستثماري. 

تقوم املجموعة بت�سنيف العقار كعقار للمتاجرة اإذا مت حيازته ب�سفة ا�سا�سية بغر�س بيعه �سمن ن�ساط الأعمال العادية. تقوم املجموعة بت�سنيف العقار 

كعقار قيد التطوير اإذا مت حيازته بنية تطويره. وتقوم املجموعة بت�سنيف العقار كعقار ا�ستثماري اإذا مت حيازته لتحقيق ايرادات من تاأجريه اأو لرفع قيمته اأو 

ل�ستخدامات م�ستقبلية غري حمددة. 
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تقييم ال�سيطرة 

عند حتديد ال�سيطرة، تراعي الإدارة ما اإذا كانت املجموعة متتلك القدرة العملية على توجيه الأن�سطة ذات ال�سلة اخلا�سة بال�سركة امل�ستثمر بها مبفردها 

لتوليد عوائد ل�ساحلها. اإن تقييم الأن�سطة ذات ال�سلة والقدرة على ا�ستخدام �سيطرة املجموعة للتاأثري على العوائد املتغرية يتطلب اأحكام هامة.

عدم التاأكد من التقديرات 

اأدناه. قد تختلف  الأثر الأكرب على حتقق وقيا�س املوجودات واملطلوبات واليرادات وامل�ساريف مبينة  التي لها  التقديرات والفرتا�سات  اإن املعلومات حول 

النتائج الفعلية ب�سورة جوهرية. 

انخفا�س قيمة ال�ستثمارات املتاحة للبيع 

تقوم املجموعة مبعاملة ا�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع على اأنها انخف�ست قيمتها عندما يكون هناك انخفا�س جوهري اأو متوا�سل يف القيمة العادلة عن 

تكلفتها اأو عند وجود دليل مو�سوعي على انخفا�س القيمة. اإن حتديد النخفا�س “اجلوهري” اأو “املتوا�سل” يتطلب تقديرات هامة.

انخفا�س قيمة املوجودات غري املالية

تقوم اإدارة املجموعة �سنويًا باختبار ما اإذا كانت املوجودات امللمو�سة تعاين من انخفا�س يف القيمة. يتم حتديد القيمة ال�سرتدادية لالأ�سل على اأ�سا�س طريقة 

القيمة قيد ال�ستخدام. ت�ستخدم هذه الطريقة توقعات التدفقات النقدية املقدرة على مدى العمر الإنتاجي املقدر لالأ�سل خم�سومة مبعدلت ال�سوق.

حتدد اإدارة املجموعة الأعمار الإنتاجية القابلة لال�ستهالك واخلا�سة باملوجودات وم�ساريف ال�ستهالك ذات ال�سلة. يف حال كانت الأعمار الفعلية للموجودات 

تختلف عن اأعمارها الإنتاجية املقدرة فاإن م�ساريف ال�ستهالك املحملة لل�سنة �ستتغري ب�سكل جوهري.

انخفا�س قيمة قرو�س للعمالء

يتم عمل تقدير للمبلغ املمكن حت�سيله لقرو�س للعمالء عند عدم اإمكانية حت�سيل املبلغ بالكامل. بالن�سبة للمبالغ الفردية الهامة، يتم عمل هذا التقدير على 

اأ�سا�س فردي. 

لها ح�سب طول مدة  ويتم تطبيق خم�س�س  تقييمها ب�سورة جممعة  ا�ستحقاقها، فيتم  انق�سى موعد  الهامة ب�سورة فردية ولكن  للمبالغ غري  بالن�سبة  اأما 

التاأخري ا�ستنادًا اإىل معدلت ال�سرتداد التاريخية. �سوف يتم العرتاف باأي فرق بني املبالغ املح�سلة بالفعل يف الفرتات امل�ستقبلية واملبالغ املتوقعة يف بيان 

الربح اأو اخل�سارة املجمع. 

القيمة العادلة لالأدوات املالية

تقوم الإدارة بتطبيق تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة لالأدوات املالية عندما ل تتوفر هناك اأ�سعار �سوق ن�سط. وهذا يتطلب من الإدارة تطوير تقديرات 

وافرتا�سات ا�ستنادًا اإىل معطيات �سوقية وذلك با�ستخدام بيانات مر�سودة �سيتم ا�ستخدامها من قبل املتداولني يف ال�سوق يف ت�سعري الأداة املالية. فاذا كانت 

تلك البيانات غري مر�سودة، تقوم الإدارة با�ستخدام اأف�سل تقديراتها.  
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3. ال�سركات التابعة 

مبني اأدناه ال�سركات التابعة التي جرى جتميعها يف البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

بلد التاأ�صي�سا�صم ال�صركة التابعـة
ن�صبة حق الت�صويت املحتفظ بها 

الن�ساط الرئي�سي
31 دي�صمرب 312013 دي�صمرب 2014

اإدارة الموجودات100%100%الوليات المتحدة الأمريكيةمارجلف لالإدارة 

ا�ست�سارات اقت�سادية85%85%الكويتفير�ست لال�ست�سارات الإدارية القت�سادية-  �س.م.ك.م. 

اإدارة الممتلكات66.66%66.66%جزر كايماناأم دي اأي القاب�سة المحدودة

اإدارة الممتلكات66.66%66.66%جزر كايماناأم دي اأي لالإدارة المحدودة

اإدارة الممتلكات50%50%جزر كايماناأم دي اأي للم�ساريع المحدودة

ال�ستثمار 100%100%جزر كايمانالمركز الخارجي المحدودة

ا�ست�سارات96.25%96.25%الهندمارمور مينا انتليجن�س برايفت ليمتد

ا�ستثمارات عقارية20%20%جزر كايمان�سركة اأرا�سي للتطوير المحدودة

ا�ستثمارات عقارية100%100%المملكة العربية ال�سعودية�سركة المركز لال�ستثمار العقاري ذ.م.م

اإدارة الموجودات100%100%البحرين�سركة رمال للم�ساريع ذ.م.م

�سندوق ا�ستثمار 98.79%82.5%الكويت�سندوق المركز للدخل الثابت

�سندوق ا�ستثمار 55.06%57.89%البحرين�سندوق المركز العربي

�سركات تم تاأ�سي�سها حديثًا في 2014

ا�ستثمارات عقارية-99.55%الكويت�سركة التطوير الخليجي العربي العقارية ذ.م.م.

ا�ستثمارات عقارية-99.55%الكويت�سركة باي فيو العقارية ذ.م.م.

ا�ستثمارات عقارية-99.55%الكويت�سركة بوددووك الدولية العقارية ذ.م.م.

ا�ستثمارات عقارية-99.55%الكويت�سركة الرحاب المتحدة للعقارات ذ.م.م.

اإن اإجمايل راأ�س املال امل�سدر ل�سركة اأرا�سي للتطوير هو 23,275 دولر اأمريكي مق�سم اإىل �سهم واحد عادي حلامل حق الت�سويت بقيمة اإ�سمية 0.001 دوالر 

اأمريكي لكل �سهم، واململوك من قبل ال�سركة الأم و14,028,436 اأ�سهم لي�س حلاملها حق الت�سويت بقيمة اإ�سمية 0.001 دولر اأمريكي لكل �سهم، والتي 

متتلك فيها ال�سركة الأم ن�سبة 20 % . ووفقًا للنظام الأ�سا�سي ل�سركة اأرا�سي للتطوير املحدودة، فاإن حاملي اأ�سهم الت�سويت العادية يقومون بانتخاب اأع�ساء 

جمل�س الإدارة. وحيث اأن ال�سركة الأم متلك �سهم الت�سويت الوحيد، فاإنها ت�سيطر على �سركة اأرا�سي للتطوير. متلك اإدارة ال�سركة الأم ال�سلطة ا�ستنادًا اإىل 

قدرتها على تعيني وعزل اأع�ساء جمل�س الإدارة يف اأي وقت دون قيود وتتحكم يف الأن�سطة التجارية ل�سركة اأرا�سي للتطوير املحدودة.

متتلك املجموعة ن�سبة 82.5 % من الوحدات امل�سدرة لـ”�سندوق املركز للدخل الثابت”، وهو �سندوق ُمَدار بوا�سطة ال�سركة الأم. راأت املجموعة اأنها ت�سيطر 

على �سندوق املركز للدخل الثابت حيث ل ميلك حاملو الوحدات الآخرون القدرة على عزل ال�سركة الأم ب�سفتها مدير ال�سندوق، كما تتعر�س املجموعة ب�سكل 

جوهري لعوائد متغرية وفقًا ل�ستثمارها يف وحدات ال�سندوق. وبالتايل فقد ا�ستنتجت ال�سركة الأم اأنها مبثابة �ساحب العمل ولي�س كـ”وكيل”. 

متتلك املجموعة ن�سبة 57.89 % من الوحدات امل�سدرة لـ”�سندوق املركز العربي” وهو �سندوق ُمَدار بوا�سطة ال�سركة الأم، راأت املجموعة اأنها ت�سيطر على 

�سندوق املركز العربي حيث ل ميلك حاملو الوحدات الآخرون القدرة على عزل ال�سركة الأم ب�سفتها مدير ال�سندوق، كما تتعر�س املجموعة ب�سكل جوهري 

لعوائد متغرية وفقًا ل�ستثمارها يف وحدات ال�سندوق. وبالتايل فقد ا�ستنتجت ال�سركة الأم اأنها مبثابة �ساحب العمل ولي�س كـ”وكيل”. 

خالل ال�سنة، تغريت ملكية املجموعة يف �سندوق املركز للدخل الثابت و�سندوق املركز العربي وقد نتج عن التغري يف الوحدات التي يحتفظ بها حاملو الوحدات 

غري امل�سيطرة �سايف ربح بقيمة 153 األف دينار كويتي )2013: �سايف خ�سارة بقيمة 31 األف دينار كويتي(. حيث اأن ال�سركة الأم توا�سل �سيطرتها على هذه 

ال�سناديق، فقد مت اإدراج �سايف الربح / )اخل�سارة( الناجتة من التغريات يف الوحدات �سمن بيان حقوق امللكية. 

4. اإيرادات فوائد

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2013 31 دي�سمبر 2014ناتجة عن:
3628ودائع لأجل

178251ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح اأو الخ�سارة  
567643ا�ستثمارات متاحة للبيع 

189354قرو�س للعمالء
21اأخرى

9721,277
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5. اأتعاب اإدارة وعمولت

اإن اأتعاب الإدارة والعمولت هي تلك الإيرادات الناجتة عن اإدارة املجموعة ملحافظ و�سناديق وو�ساية، وغريها من الأن�سطة الئتمانية واأعمال الو�ساية.

6. التغري يف القيمة العادلة ل�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2013 31 دي�سمبر 2014 
2,471)468(اأوراق مالية محتفظ بها للمتاجرة 

916)493(م�سنفة عند التحقق المبدئي
)961(3,387

7. م�سروفات عمومية واإدارية 
األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2013 31 دي�سمبر 2014
4,5284,275تكاليف موظفين 

243304ا�ستهالك 
3,0632,164م�سروفات اأخرى 

7,8346,743

8. تكاليف متويل 

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2013 31 دي�سمبر 2014
1,0511,051�سندات 
457قرو�س

1,0961,058

9. ال�سرائب 

موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي 

حتت�سب ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي بن�سبة 1 % من ربح املجموعة اخلا�سع لل�سريبة وفقًا لعملية الحت�ساب املعدلة بناء على قرار اأع�ساء جمل�س 

املوؤ�س�سة والذي ين�س على ان الرباح من ال�سركات الزميلة والتابعة، ومكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة واملحول اإىل الحتياطي القانوين يجب ا�ستثنائها من ربح 

ال�سنة عند حتديد احل�سة. 

�سريبة دعم العمالة الوطنية 

حتت�سب �سريبة دعم العمالة الوطنية وفقًا للقانون رقم 19 ل�سنة 2000 وقرار وزير املالية رقم 24 ل�سنة 2006 بن�سبة 2.5 % من ربح املجموعة اخلا�سع 

لل�سريبة بعد خ�سم اأتعاب اأع�ساء جمل�س الإدارة لل�سنة. وطبقًا للقانون، فان الأرباح من ال�سركات الزميلة والتابعة وتوزيعات الأرباح النقدية من ال�سركات 

املدرجة اخلا�سعة ل�سريبة دعم العمالة الوطنية يجب خ�سمها من ربح ال�سنة. 

الزكاة 

حتت�سب ح�سة الزكاة بن�سبة 1 % من ربح املجموعة وفقًا لقرار وزارة املالية رقم 2007/58 ال�ساري مفعوله اعتبارًا من 10 دي�سمرب 2007. 

10. ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة العائدة اإلى مالكي ال�سركة الأم  

حتت�سب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة العائدة اإىل مالكي ال�سركة الأم بتق�سيم ربح ال�سنة العائد اإىل مالكي ال�سركة الأم على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم 

امل�سدرة با�ستثناء اأ�سهم اخلزينة.

31 دي�سمبر 2013 31 دي�سمبر 2014

4,0216,231ربح ال�سنة العائد اإلى مالكي ال�سركة الأم )األف دينار كويتي(

480,802480,802المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم الم�سدرة خالل ال�سنة )با�ستثناء اأ�سهم الخزينة( )األف دينار كويتي(

13 فل�س8 فل�سربحية ال�سهم الأ�سا�سية والمخففة العائدة اإلى مالكي ال�سركة الأم 
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11. النقد والنقد املعادل 

يتكون النقد والنقد املعادل املت�سمن يف بيان التدفقات النقدية املجمع من ح�سابات بيان املركز املايل املجمع كما يلي:

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2013 31 دي�سمبر 2014
7,8483,833نقد واأر�سدة لدى البنوك 

753,517ودائع لأجل 
7,9237,350

)64()75(ناق�سًا: ودائع لأجل م�ستحقة بعد ثالثة اأ�سهر 
7,8487,286النقد والنقد المعادل لبيان التدفقات النقدية 

حتمل ودائع املجموعة لأجل متو�سط معدل فائدة بواقع 0.68 % )2013: 0.47 %( �سنويًا. 

12. ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2013 31 دي�سمبر 2014
متاجــرة:

-812اأوراق مالية محلية م�سعرة 
12,49714,065اأوراق مالية اأجنبية م�سعرة 

13,30914,065
م�سنفة عند التحقق المبدئي:

21,30523,357�سناديق محلية مدارة
2,1061,792اأوراق مالية اأجنبية م�سعرة 
1,4753,735اأوراق مالية ذات عائد ثابت

24,88628,884
38,19542,949

ب�سبب طبيعة ال�ستثمارات يف ال�سناديق املدارة فاإنها تدرج ب�سايف قيمة الأ�سل املقدمة من قبل مدراء ال�سناديق. وبراأي الإدارة فاإن �سايف قيمة الأ�سل املقدم 

من قبل مدراء ال�سناديق ميثل اأف�سل تقدير للقيم العادلة املتوفرة لهذه ال�ستثمارات.

اإن معدل الفائدة على الأوراق املالية ذات العائد الثابـت يرتاوح من 4.75 % اإىل 10.75 % )2013: 4.75 % اإىل 10.75 %( �سنويًا.

اإن قيمة الأوراق املالية ذات العائد الثابت والتي تبلغ قيمتها الدفرتية 940 األف دينار كويتي )2013: 3,200 األف دينار كويتي( مرهونة مقابل ت�سهيالت 

قر�س بنكي.

13. ذمم مدينة وموجودات اأخرى

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2013 31 دي�سمبر 2014
725795اأتعاب اإدارة وعمولت م�ستحقة

172236فوائد م�ستحقة
3,563892الم�ستحق من و�سطاء 

307293مدفوعات مقدمًا
1,0001,329اأخرى

5,7673,545

يعترب �سايف القيمة الدفرتية لالأر�سدة املدينة والذمم املدينة الأخرى تقريب معقول لقيمتها العادلة. تعترب القيمة الدفرتية للمدينيني تقريب معقول للقيمة 

العادلة، حيث يتوقع اأن يتم �سداد هذه املوجودات املالية )والتي يتم قيا�سها بالتكلفة املطفاأة( خالل �ستة اأ�سهر، على اأن يكون تاأثري الفرق بني معدل الفائدة 

الفعلي املعمول به ومعدل ال�سوق احلايل املقدر لي�س جوهريًا.
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14. قرو�س للعمالء

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2013 31 دي�سمبر 2014
1,8993,525قرو�س تجارية

2,4205,285قرو�س �سخ�سية
4,3198,810

)562()521(مخ�س�س خ�سائر ائتمان
3,7988,248

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

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2013 31 دي�سمبر 2014
1,625-�سهر واحد

971939ما بين �سهر واحد و�ستة اأ�سهر
1,9343,688ما بين �ستة اأ�سهر و�سنة

9312,079اأكثر من �سنة
483479قرو�س غير منتظمة )منخف�سة بالكامل(

4,3198,810

يتم احت�ساب خم�س�س مقابل خ�سائر الئتمان وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي مبا يف ذلك خم�س�س فيما يتعلق باأر�سدة الت�سهيالت املنتظمة والتي مل 

يحت�سب لها اأية خم�س�سات حمددة.

بلغ جمموع القرو�س غري املنتظمة التي مت احت�ساب خم�س�س لها بالكامل 483 األف دينار كويتي )2013: 479 األف دينار كويتي(.

القرو�س  الفائدة على  �سنويًا، ويرتاوح معدل   )  %6.00 اإىل    %4.50  :2013( %6.00 اإىل    %4.50 العمالء من  الفائدة على قرو�س  يرتاوح معدل 

التجارية من  2.00%  اإىل 6.00% )2013: 2.00% اإىل 6.00%( �سنويًا.

جميع القرو�س املمنوحة مقّومة بالدينار الكويتي اأو الدولر الأمريكي. اإن القرو�س التجارية م�سمونة مقابل عقارات وا�ستثمارات يف ال�سناديق والأوراق املالية 

املحتفظ بها يف املحافظ الئتمانية نيابة عن املقرت�سني.

15. ا�ستثمارات متاحة للبيع

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2013 31 دي�سمبر 2014
11,98913,816اأوراق مالية م�سعرة

817832اأوراق مالية غير م�سعرة
26,82620,826�سناديق ُمدارة

14,56515,858م�ساهمات في حقوق الملكية 
7,6387,524اأدوات دين 

61,83558,856

حُتدد القيمة العادلة ل�ستثمارات امل�ساهمات يف حقوق امللكية يف الغالب على اأ�سا�س �سايف قيمة املوجودات املقدم من مدراء ال�ستثمار والذي ميثل اأف�سل 

تقدير متوفر للقيمة العادلة لهذه ال�ستثمارات.

خالل ال�سنة، قامت املجموعة بت�سجيل خ�سارة انخفا�س قيمة ال�ستثمارات املتاحة للبيع مببلغ 374 األف دينار كويتي )2013: 207 األف دينار كويتي( متعلقة 

با�ستثمارات متاحة للبيع حمددة. قامت الإدارة باإجراء حتليل لباقي ال�ستثمارات املتاحة للبيع ذات العالقة والذي ي�سري اإىل عدم وجود مزيد من النخفا�س 

يف قيمتها. 

اإن ال�ستثمارات يف اأدوات الدين مببلغ 2,618 األف دينار كويتي )2013: 2,493 األف دينار كويتي( م�سمونة بالكامل مقابل امل�ساريف املحملة على ممتلكات 

عقارية.

تت�سمن اأدوات الدين مرابحة م�سرتكة مببلغ 4,979 األف دينار كويتي )2013: 4,988 األف دينار كويتي( مقدم ل�سركة كويتية حملية مع خيار حتويل هذا 

الت�سهيل اإىل اأوراق ملكية ل�سركة اأخرى كويتية مدرجة ب�سعر متفق عليه يف حال التخلف عن ال�سداد اأو ا�ستحقاق هذا الت�سهيل، اأيهما اأقرب.
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16. ا�ستثمار يف �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك

تفا�سيل ال�سركة الزميلة وامل�سروع امل�سرتك للمجموعة كما يلي:

ال�صم
ن�صبة ح�صة ملكية المجموعة

الغر�س31 دي�صمبر 312013 دي�صمبر 2014بلد التاأ�صي�س
ال�سركة الزميلة:

موا�سالت و اإيجار17.22%17.22%الكويتفير�ست اإيكويلي�س للمعدات والموا�سالت �س.م.ك. 

الم�سروع الم�سترك:

عقارات-50%تركيا�سركة ميز�س لبيع و�سراء العقارات، تركيا )ميز�س(

متتلك ال�سركة الأم 50% من راأ�سمال �سركة ميز�س ومتتلك �سركة اأخرى الأ�سهم املتبقية من راأ�س املال، الأمر الذي مينح املجموعة �سيطرة م�سرتكة، حيث 

يتطلب اتخاذ كافة القرارات املتعلقة بالأن�سطة ذات ال�سلة موافقة بالإجماع من كافة الأطراف التي تت�سارك ال�سيطرة.

ملخ�س املعلومات املالية املوجزة حول �سركة فري�ست اإيكويلي�س و�سركة ميز�س مبني اأدناه:

    األف دينار كويتي
31 دي�صمرب 2013                           31 دي�صمرب 2014

فير�صت اإيكويلي�سالإجماليميز�سفير�صت اإيكويلي�س
8,187988,28510,823موجودات متداولة

5,7971,5297,3262,467موجودات غير متداولة
)109()983()13()970(التزامات متداولة

)222()22(-)22(التزامات غير متداولة
)318()301(-)301(ح�س�س غير م�سيطرة في �سركة زميلة

12,6911,61414,30512,641�سافي الموجودات

1,1643,112-1,164الإيرادات
601)102()19()83(ربح ال�سنة

137)3(16الدخل ال�سامل الآخر لل�سنة

فيما يلي ت�سوية مللخ�س املعلومات املالية اأعاله مع القيمة الدفرتية لال�ستثمارات املحت�سبة وفقًا لطريقة حقوق امللكية:

31 دي�صمرب 2013                           31 دي�صمرب 2014
فير�صت اإيكويلي�سالإجماليميز�سفير�صت اإيكويلي�س

12,6911,61414,30512,641�سافي الموجودات )األف دينار كويتي(
17.22%-50%17.22%ح�سة ملكية المجموعة

2,1868072,9932,177القيمة الدفترية لح�سة ملكية المجموعة )األف دينار كويتي(

مل يتم ا�ستالم اأي توزيعات اأرباح من ال�سركة الزميلة / امل�سروع امل�سرتك خالل ال�سنة. اإن �سركة فري�ست اإيكويلي�س و�سركة ميز�س هي �سركات خا�سة وبالتايل، 

ل توجد اأ�سعار معلنة متاحة لأ�سهمها. ويتم املحا�سبة عن ال�ستثمارات يف �سركة فري�ست اإيكويلي�س و�سركة ميز�س با�ستخدام طريقة حقوق امللكية وفقًا ملعيار 

املحا�سبة الدويل 28. ول يعترب اأٍي من ال�سركة الزميلة اأو امل�سروع امل�سرتك جوهري مبفرده بالن�سبة للمجموعة.
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17. عقارات ا�ستثمارية

احلركة يف العقارات ال�ستثمارية خالل ال�سنة هي كما يلي:

األف دينار كويتي
المجموعمبانياأرا�صي

التكلفة
3113,7406,44920,189 دي�سمبر 2012 

28267295اإ�سافات
)6,853()751()6,102(ا�ستبعادات

301747التغيير في �سرف عمالت اأجنبية
317,6965,98213,678 دي�سمبر 2013

17,652-17,652ا�سافات
)7,234()1,968()5,266(ا�ستبعادات

21895313التغيير في عمالت اأجنبية
3120,3004,10924,409 دي�سمبر 2014

ال�صتهالك
7272-31 دي�سمبر 2012

120120-المحمل ل�سنة 2013
)21()21(-ا�ستبعادات

171171-31 دي�سمبر 2013
9191-المحمل ل�سنة 2014

)54()54(-ا�ستبعادات
2014 208208-31دي�سمبر 

�صافي القيمة الدفترية
317,6965,81113,507 دي�سمبر 2013
3120,3003,90124,201 دي�سمبر 2014

كما يف 31 دي�سمرب 2014، بلغت القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية 26,927 األف دينار كويتي )31 دي�سمرب 2013: 18,674 األف دينار كويتي(. وكان 

قد مت اإعادة تقييم العقارات ال�ستثمارية بوا�سطة ُمقيمني م�ستقلني با�ستخدام طريقة املقارنة التي تعك�س اأ�سعار اآخر معامالت لعقارات مماثلة، وعليه فقد مت 

ت�سنيفها حتت امل�ستوي 2. يف �سبيل تقدير القيمة العادلة للعقارات ال�ستثمارية، فاإن ال�ستخدام احلايل يعترب هو ال�ستخدام الأف�سل والأمثل لها. ومل يكن 

هناك اأي تغيري طراأ على اأ�ساليب التقييم خالل ال�سنة.

األف دينار كويتي )31   8,812 قامت املجموعة ببيع عقارات ا�ستثمارية يف الوليات املتحدة الأمريكية ودول جمل�س التعاون اخلليجي مقابل اجمايل مبلغ 

دي�سمرب 2013: 8,188 األف دينار كويتي( وقامت بتحقيق ربح مببلغ 1,945 األف دينار كويتي )31 دي�سمرب2013: 1,403 األف دينار كويتي(.

تقع العقارات ال�ستثمارية للمجموعة كما مبني اأدناه:

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2013 31 دي�سمبر 2014

3,9015,811اأمريكا ال�سمالية
20,3007,696دول مجل�س التعاون الخليجي

24,20113,507

18. ذمم دائنة ومطلوبات اأخرى

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2013 31 دي�سمبر 2014

1,9491,810م�ساريف م�ستحقة
1,9071,620مكافاأة نهاية الخدمة
424379توزيعات اأرباح دائنة
4,1482,047مخ�س�سات واأخرى

8,4285,856
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 19. قرو�س
ميثل هذا البند ت�سهيالت قر�س غري م�سمون مببلغ 22.4 مليون دينار كويتي مت احل�سول عليها من بنوك جتارية حملية. يحمل هذا القر�س معدل فائدة 

يرتاوح من 2% اإىل 3% فوق معدل اخل�سم املعلن من قبل بنك الكويت املركزي. كما يف 31 دي�سمرب عام 2014، مت �سحب مبلغ 4.6 مليون دينار كويتي 

)31 دي�سمرب 2013: ل �سيء( من هذه الت�سهيالت.

اإن املجموعة لديها ت�سهيل �سحب على املك�سوف مببلغ 1.3 مليون دولر اأمريكي من قبل بنك اأجنبي. يحمل هذا الت�سهيل املايل فائدة بواقع 1% �سنويًا فوق 

معدل �سعر القرتا�س اليومي للبنك وهو م�سمون مقابل بع�س الأوراق املالية ذات العائد الثابت )اي�ساح 12(. كما يف 31 دي�سمرب 2014، مل تقم املجموعة 

ب�سحب اأية مبالغ من هذا الت�سهيل )31 دي�سمرب 2013: ل �سيء(. 

20. �سندات

متثل ال�سندات احلالية �سندات غري م�سمونة م�سدرة بتاريخ 19 دي�سمرب 2011 من قبل ال�سركة الأم مببلغ اأ�سلي بقيمة 22,000 األف دينار كويتي كما يلي:

- 12,200 األف دينار كويتي مبعدل فائدة ثابت 5.00% ت�ستحق ال�سداد على اأ�سا�س ن�سف �سنوي وت�ستحق يف 19 دي�سمرب 2016.

 - 9,800 األف دينار كويتي مع معدل فائدة متغري بلغ 2.50% فوق معدل اخل�سم املعلن من قبل بنك الكويت املركزي وت�ستحق ال�سداد على اأ�سا�س ن�سف 

    �سنوي وت�ستحق يف 19 دي�سمرب 2016.

21. راأ�س املـال

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2013 31 دي�سمبر 2014

531,300,000 �سهم م�سرح به وم�سدر ومدفوعة بقيمة 100 فل�س كويتي لل�سهم 

مدفوعة بالكامل نقدًا

53,13053,130

22. عالوة اإ�سدار اأ�سهم 

عالوة اإ�سدار الأ�سهم غري قابلة للتوزيع.

23. الحتياطيات

اإن قانون ال�سركات رقم 25 ل�سنة 2012 والنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم يتطلب حتويل 10% من ربح ال�سنة العائد اإىل مالكي ال�سركة الأم قبل خ�سم ح�سة 

موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�سريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة اإىل الحتياطي القانوين ويتوقف هذا التحويل بقرار من 

م�ساهمي ال�سركة الأم عند بلوغ الحتياطي 50% من راأ�س املال املدفوع. 

يقت�سر توزيع الحتياطي القانوين على املبلغ الالزم لدفع توزيعات تعادل 5% من راأ�س املال املدفوع يف ال�سنوات التي تكون فيها الأرباح املرحلة غري كافية 

لدفع هذه التوزيعات. 

وفقا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم، يتم حتويل ن�سبة مئوية يقرتحها املجل�س وتوافق عليها اجلمعية العمومية من ربح ال�سنة العائد اإىل مالكي ال�سركة الأم قبل 

ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�سريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة اإىل الحتياطي الختياري. واقرتح جمل�س الإدارة 

حتويل 10% اإىل الحتياطي الختياري.

ل يوجد قيود على توزيع الحتياطي الختياري.

24. اأ�سهم خزينة

31 دي�سمبر 2013 31 دي�سمبر 2014
50,49850,498عدد الأ�سهم )بالألف �سهم(

9.5%9.5%ن�سبة الأ�سهم الم�سدرة 
16,34216,342التكلفة )األف دينار كويتي(

5,5557,676القيمة ال�سوقية )األف دينار كويتي(

اإن احتياطي اأ�سهم اخلزينة غري قابل للتوزيع. اإن احتياطيات ال�سركة الأم مبا يعادل تكلفة اأ�سهم اخلزينة قد مت تخ�سي�سها على اأنها غري قابلة للتوزيع.
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25. توزيعات مقرتحة

اقرتح جمل�س اإدارة ال�سركة الأم توزيعات نقدية بواقع 6 فل�س لكل �سهم بقيمة 2,885 األف دينار كويتي. وتخ�سع التوزيعات املقرتحة ملوافقة م�ساهمي ال�سركة 

الأم يف اجلمعية العمومية ال�سنوية. 

اأبريل   17 ال�سنوية للم�ساهمني املنعقدة يف  2013 من قبل اجلمعية العمومية  31 دي�سمرب  لل�سنة املنتهية يف  البيانات املالية املجمعة للمجموعة  مت اعتماد 

2014، ومت اإعالن توزيع اأرباح نقدية بواقع 10 فل�س لل�سهم الواحد باإجمايل مبلغ 4,808 األف دينار كويتي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013، مت دفعها 

لحقًا بعد تلك املوافقة خالل عام 2014.

26. بنود اأخرى حلقوق امللكية

األف دينار كويتي
احتياطي القيمة 

العادلة
احتياطي ترجمة 

عملة اجنبية
المجموع

5,235)21(5,256الر�صيد في 1 يناير 2013 
ا�ستثمارات متاحة للبيع 

4,542-4,542 -  �سافي التغير في القيمة العادلة الناتج خالل ال�سنة
)1,670(-)1,670( - المحول اإلى بيان الربح اأو الخ�سارة المجمع من البيع

207-207 - المحول اإلى بيان الربح اأو الخ�سارة المجمع من انخفا�س القيمة
11-تحويل ناتجة من ترجمة الأن�سطة الأجنبية

11-ح�سة في بيان الدخل ال�سامل الآخر من �سركة زميلة
3,07923,081مجموع الدخل ال�سامل الآخر 

8,316)19(8,335الر�صيد في 31 دي�صمبر 2013

ا�ستثمارات متاحة للبيع 

2,956-2,956 - �سافي التغير في القيمة العادلة الناتج خالل ال�سنة
)2,279(-)2,279( - المحول اإلى بيان الربح اأو الخ�سارة المجمع من البيع

374-374 - المحول اإلى بيان الربح اأو الخ�سارة المجمع من انخفا�س القيمة
335335-تحويل ناتجة من ترجمة الن�سطة الأجنبية

11-ح�سة الدخل ال�سامل الآخر من �سركة زميلة / م�سروع م�سترك
1,0513361,387مجموع الدخل ال�سامل الآخر 

9,3863179,703الر�صيد في 31 دي�صمبر 2014

27. ح�س�س غري م�سيطرة

مبني اأدناه تفا�سيل ال�سركات التابعة التي لديها ح�س�س غري م�سيطرة جوهرية باملجموعة 

األف دينار كويتي

ن�صبة ح�صة ملكية الح�ص�س غير 
الم�صيطرة

الربح / )الخ�صارة(
الموزع على ح�ص�س غير 

م�صيطرة

الح�ص�س غير الم�صيطرة 
المتراكمة

201420132014201320142013

33.341514294284%33.34%اأم دي اأي القاب�سة المحدودة
33.3414827131,003%33.34%اأم دي اأي لالإدارة المحدودة
2,0992,914)13(50353%50%اأم دي اأي فن�سرز المحدودة

2,8823,378)32(80330%80%اأرا�سي للتطوير المحدودة )اأرا�سي(
44.943031,1766,0935,287%42.11%�سندوق المركز العربي )اأم اأيه اأف(

385657)18(1.21%17.50%�سندوق المركز للدخل الثابت )اأم اأف اأي اأف(
مت�سمنة  بمفردها  جوهرية  غير  تابعة  �سركات 

ح�س�س غير م�سيطرة

)1()1(98

9961,22912,94612,931
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27. تابع/ ح�س�س غري م�سيطرة

مو�سح اأدناه ملخ�س املعلومات املالية فيما يتعلق بكل من �سركات املجموعة التابعة التي لديها ح�س�س غري م�سيطرة جوهرية:

األف دينار كويتي
31 دي�صمبر 2014

اأم دي اأي
القاب�صة 

المحدودة

اأم دي اأي
لالإدارة 

المحدودة

اأم دي اأي فنتر 
المحدودة

اأم اأف اأي اأفاأم اأيه اأفاأرا�صي 

825663047714,5551,583موجودات متداولة
3,322-8172,0853,6163,805موجودات غير متداولة

)12()85()680()48()3()16(التزامات متداولة
8832,1384,1983,60214,4704,893

حقوق الملكية العائدة اإلى:
5891,4252,0997208,3774,834مالكي ال�سركة الأم

2947132,0992,8826,09359ح�س�س غير م�سيطرة
8832,1384,1983,60214,4704,893

)68(571401,1966481,079الإيرادات
)37()359()235()490()97()12(الم�سروفات
)105(4543706413720الربح لل�سنة

الربح العائد اإلى:
)87(302935383417مالكي ال�سركة الأم

)18(1514353330303ح�س�س غير م�سيطرة
4543706413720)105(

الدخل ال�صامل الآخر العائد اإلى:
)21()40()22(170108152مالكي ال�سركة الأم

)4()29()90(8554152ح�س�س غير م�سيطرة
255162304)112()69()25(

اإجمالي الدخل ال�صامل العائد اإلى:
)107(20013750561377مالكي ال�سركة الأم

)23(10068505240274ح�س�س غير م�سيطرة
3002051,010301651)130(

�سافي النقد )الم�ستخدم في( /الناتج من:

194)1,285(252538)213()12(الأن�سطة الت�سغيلية
1,099-781352,7551,244الأن�سطة ال�ستثمارية

)45(1,516)1,315()2,640()1,035()73(الأن�سطة التمويلية
3674672311,248)1,113()7(�سافي التدفق النقدي
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األف دينار كويتي
31 دي�صمبر 2013

اأم دي اأي
القاب�صة 

المحدودة

اأم دي اأي
لالإدارة 

المحدودة

اأم دي اأي فنتر 
المحدودة

اأم اأف اأي اأفاأم اأيه اأفاأرا�صي 

851,053457311,908341موجودات متداولة
4,405-7812,1315,3914,876موجودات غير متداولة

)10()143()656()20()177()14(التزامات متداولة
8523,0075,8284,22311,7654,736

حقوق الملكية العائدة اإلى:
5682,0042,9148456,4784,679مالكي ال�سركة الأم

2841,0032,9143,3785,28757ح�س�س غير م�سيطرة
8523,0075,8284,22311,7654,736

2,932261-58443190الإيرادات
)36()314()40()216()198()16(الم�سروفات

2,618225)40()26(42245الربح / )الخ�سارة( لل�سنة

الربح / )الخ�صارة( العائد اإلى:
1,442222)8()13(28163مالكي ال�سركة الأم

1,1763)32()13(1482ح�س�س غير م�سيطرة
42245)26()40(2,618225

الدخل ال�صامل الآخر العائد اإلى:
)167()8(6255)2(مالكي ال�سركة الأم

)2()6(32521)1(ح�س�س غير م�سيطرة
)3(95026)14()169(

اإجمالي الدخل ال�صامل العائد اإلى:
1,43455)3(2616912مالكي ال�سركة الأم

1,1701)11(138512ح�س�س غير م�سيطرة
3925424)14(2,60456

148217)39()67()57(15�سافي التدفق النقدي من الأن�سطة الت�سغيلية
)44(--7585882�سافي التدفق النقدي من الأن�سطة ال�ستثمارية

32)458(35-72)72(�سافي التدفق النقدي من الأن�سطة التمويلية
205)310()4(1887315�سافي التدفق النقدي
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28. املعامالت مع الأطراف ذات ال�سلة  

وال�سركات  للمجموعة،  الرئي�سيني  العليا  الإدارة  وموظفي  الإدارة  واأع�ساء جمل�س  الرئي�سيني،  وامل�ساهمني  الزميلة،  ال�سركات  تثمل  �سلة  ذات  الأطراف  اإن 

امل�سيطر عليها اأو تلك التي تخ�سع ل�سيطرة م�سرتكة اأو التي ميار�س عليها هوؤلء الأطراف تاأثريًا فعال. يتم اعتماد �سيا�سات الت�سعري و�سروط هذه املعامالت 

من قبل اإدارة املجموعة. مت عند التجميع ا�ستبعاد املعامالت بني ال�سركة الأم وال�سركات التابعة لها التي متثل اأطراف ذات �سلة بال�سركة الأم ومل يتم الإف�ساح 

عنها يف هذا الإي�ساح. اإن تفا�سيل املعامالت بني املجموعة والأطراف ذات ال�سلة مف�سح عنها اأدناه.

اأبرمت املجموعة خالل ال�سنة املعامالت التالية مع الأطراف ذات ال�سلة غري الأع�ساء باملجموعة:

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2013 31 دي�سمبر 2014
المعامالت المت�سمنة في بيان الربح اأو الخ�سارة المجمع:

61105اإيرادات فوائد 
5,6935,111اأتعاب اإدارة وعمولت

5,7545,216
مكافاآت موظفي الإدارة العليا الرئي�سيين:

822645رواتب ومنافع اأخرى ق�سيرة الأجل
18958منافع نهاية الخدمة

81140مكافاأة اأع�ساء مجل�س الإدارة
1,092843

الأر�سدة المت�سمنة في بيان المركز المالي المجمع:

561,372قرو�س للعمالء 
471508ذمم مدينة واأخرى

5271,880
1,619982ذمم دائنة ومطلوبات اأخرى

تخ�سع مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة لعتماد امل�ساهمني يف اجلمعية العمومية ال�سنوية. 

29. حتليل القطاعات 

اأجل  الرئي�سي من  الت�سغيلي  القرار  التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل �سانع  التقارير الداخلية لالإدارة  اإىل معلومات  الت�سغيل املعلنة ت�ستند  اإن قطاعات 

تخ�سي�س املوارد للقطاع وتقييم اأدائه، ومن ثم مطابقتها مع اأرباح اأو خ�سائر املجموعة. 

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

اإدارة املوجودات

ا�ستثمارات دول جمل�س التعاون اخلليجي وال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا   -

ا�ستثمارات دولية   -

اأ�سهم �سركات خا�سة   -

عقارات  -

اأعمال م�سرفية ا�ستثمارية 

اأعمال ال�سركة التمويلية وال�ست�سارية   -

نفط وغاز   -

خزينة   -

قرو�س  -

متويل منظم وم�ستقات   -
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األف دينار كويتي
المجموعا�صتثمارات بنكيةاإدارة الموجودات

2014 20132014201320142013

12,31113,5602,3882,42214,69915,982اإيرادات القطاع

9565,2997,904)347(5,6466,948ربح القطاع

و�سريبة  العلمي  للتقدم  الكويت  موؤ�س�سة  ح�سة 

اأع�ساء  ومكافاأة  والزكاة  الوطنية  العمالة  دعم 

مجل�س الإدارة

)282()376(-)68()282()444(

8885,0177,460)347(5,3646,572ربح ال�سنة

118,490103,10426,54833,931145,038137,035مجموع موجودات القطاع

27,10817,7497,98310,10735,09127,856مجموع مطلوبات القطاع

9721,2779721,277--اإيرادات فوائد 
)1,058()1,096()1,058()1,096(--اأعباء تمويل

)304()243()132()115()172()128(ا�ستهالك
)207()374(-)272()207()102(انخفا�س قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع

)136()75()96()51()40()24(�سراء ممتلكات ومعدات
)295()17,652(--)295()17,652(�سراء عقارات ا�ستثمارية

متثل اإيرادات القطاع اأعاله الإيراد املحقق من عمالء خارجيني.

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

  · ل ت�ستخدم اأي موجودات ب�سكل م�سرتك من قبل اأي قطاع.
  · ل توجد التزامات يكون اأي قطاع م�سوؤوًل عنها ب�سكل م�سرتك.

30. ح�سابات اأمانة

تدير املجموعة حمافظ مالية نيابة عن اأطراف اأخرى و�سناديق م�سرتكة وحتتفظ باأر�سدة نقدية واأوراق مالية يف ح�سابات اأمانة ل تظهر �سمن بيان املركز 

املايل املجمع. اإن املوجودات التي تخ�سع ل�سيطرة الإدارة كما يف 31 دي�سمرب 2014 بلغت قيمتها 1,089,085 األف دينار كويتي )2013: 975,159 األف 

دينار كويتي(. اكت�سبت املجموعة اأتعاب اإدارة مببلغ 6,641 األف دينار كويتي )2013: 5,518 األف دينار كويتي( نتيجة القيام بتلك الأن�سطة.

31. ارتباطات والتزامات طارئة

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2013 31 دي�سمبر 2014
4,3904,698التزامات ل�سراء ا�ستثمارات

-157خطابات �سمان
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32. م�ستقات الأدوات املالية

اإن امل�ستقات هي اأدوات مالية تتحدد قيمتها بالرجوع اإىل اأ�سعار الفائدة اأو اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية اأو املوؤ�سرات الأخرى. متثل املبالغ ال�سمية الأ�سلية 

فقط املبالغ التي يطبق عليها ن�سبة اأو �سعرًا لتحديد مبالغ التدفقات النقدية التي �سيتم تبادلها، وهي ل متثل الربح اأو اخل�سارة املحتملني املتعلقني مبخاطر 

ال�سوق اأو الئتمان التي تت�سم بها تلك الأدوات.

مبني اأدناه امل�ستقات املحتفظ بها لغر�س املتاجرة:

31 دي�صمبر 312013 دي�صمبر 2014
األف دينار كويتياألف دينار كويتي

املبالغ التعاقديةاملطلوباتاملوجوداتالمبلغ التعاقديالمطلوباتالموجوداتلغر�س المتاجرة:
318,914-2398,935-عقود العمالت الأجنبية الآجلة

تدرج امل�ستقات بالقيمة العادلة وتنتهي �سالحيتها خالل �سنة واحدة.

33. اأهداف اإدارة املخاطر املالية

اإن اأن�سطة املجموعة ُتعر�سها اإىل العديد من املخاطر املالية مثل: خماطر ال�سوق )وت�سمل خماطر العمالت الأجنبية، وخماطر ا�سعار الأ�سهم وخماطر ا�سعار 

الفائدة( وخماطر الئتمان وخماطر ال�سيولة.

اإن اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة الأم هم امل�سوؤولني ب�سكل رئي�سي عن حتديد اأهداف اإدارة املخاطر. اإن وظيفة اإدارة خماطر املجموعة هي تقدمي اخلدمات 

اإىل قطاع الأعمال، وتن�سيق الدخول اإىل الأ�سواق املالية املحلية والعاملية، مراقبة واإدارة املخاطر املالية املتعلقة بعمليات املجموعة من خالل تقارير املخاطر 

الداخلية التي ُتعنى بتحليل النك�ساف للمخاطر من حيث درجة وحجم املخاطر. 

ان اهم املخاطر املالية التي تتعر�س لها املجموعة هي كما يلي :

33.1    خماطر ال�سوق

اإيرادات  الفائدة على حجم  واأ�سعار  الأجنبية  العمالت  واأ�سعار �سرف  الأ�سهم  اأ�سعار  مثل  ال�سوق  اأ�سعار  التغريات يف  توؤثر  اأن  ال�سوق هي خطر  اإن خماطر 

اإدارة ومراقبة النك�ساف ملخاطر ال�سوق يف اإطار احلدود املقبولة مع تعظيم  اأو قيمة ما لديها من اأدوات مالية. تهدف اإدارة خماطر ال�سوق اإىل  املجموعة 

العائد يف الوقت نف�سه.

اإن اأن�سطة املجموعة تعر�سها ب�سكل رئي�سي للمخاطر املالية الناجمة عن التغريات يف اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية واأ�سعار الفائدة واأ�سعار الأ�سهم.

     اأ( خماطر اأ�صعار الأ�صهم

تتعر�س املجموعة ملخاطر اأ�سعار اأ�سهم فيما يتعلق با�ستثماراتها يف تلك الأ�سهم. ت�سنف تلك ال�ستثمارات كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو 

اخل�سارة، اأو كا�ستثمارات متاحة للبيع. لإدارة خماطر الأ�سعار الناجتة عن ال�ستثمارات يف اأوراق مالية متثل حقوق ملكية، تقوم املجموعة بتنويع حمافظها 

ال�ستثمارية وفقًا للحدود املو�سوعة من قبلها.

مت حتديد حتليل احل�سا�سية ملخاطر اأ�سعار الأ�سهم املبني اأدناه على اأ�سا�س اأ�سعار ال�سوق املعلنة لال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة، 

وال�ستثمارات املتاحة للبيع املدرجة لدى �سوق الكويت لالأوراق املالية واأ�سواق مالية اأخرى بتاريخ التقرير. 

مل يكن هناك اأي تغيري يف الطرق والفرتا�سات امل�ستخدمة يف اإعداد حتليل احل�سا�سية. يف حال زاد/قل �سعر ال�سهم بن�سبة 2% )2013: 2%(، فاإن اأثر ذلك 

على الربح وحقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب �سيكون كما يلي:

31 دي�صمبر 2013 31 دي�صمبر 2014
األف دينار كويتين�صبة %األف دينار كويتين�صبة %

موؤ�صرات ال�صوق
الـــــتـــــغـــــيـــــر فـــي 

ال�صعر
 الأثــــــــــــــــر عـــلـــى 

الربح
 الأثــــــــــــــــر عـــلـــى 

حقوق الملكية
الـــــتـــــغـــــيـــــر فـــي 

ال�صعر
 الأثــــــــــــــــر عـــلـــى 

الربح
 الأثــــــــــــــــر عـــلـــى 

حقوق الملكية

--2%-210%�سوق الكويت لالأوراق المالية
2266276%2226240%ا�سواق مالية اأخرى

لي�س لدى املجموعة اأي تعر�س هام لأي �سوق اأوراق مالية ب�سكل فردي بخالف �سوق الكويت لالأوراق املالية والأ�سواق املالية لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
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ب(  خماطر العمالت الأجنبية

تقوم املجموعة باإمتام بع�س املعامالت املقومة بعمالت اأجنبية ومن ثم ين�ساأ خطر النك�ساف ملخاطر تقلبات اأ�سعار ال�سرف. يتم اإدارة خماطر اأ�سعار �سرف 

العمالت الأجنبية يف حدود ال�سيا�سة املعتمدة ومن خالل ا�سرتاتيجية حتوط مثل عقود تبادل العمالت الأجنبية الأجلة والتي يتم ا�ستخدامها ل�سمان بقاء 

مراكز العمالت الأجنبية �سمن احلدود امل�سموح بها.

اإن القيم امل�سجلة لنك�سافات املجموعة ملخاطر العمالت الأجنبية كما يف تاريخ التقرير هي كما يلي:

الموجودات الماليةالمطلوبات المالية
األف دينار كويتياألف دينار كويتي

31 دي�صمبر 2013 31 دي�صمبر 312014 دي�صمبر 2013 31 دي�صمبر 2014

66972751,37454,016دولر اأمريكي

443,2653,806يورو

116797جنيه ا�سترليني

356367--دينار بحريني

8,499470--درهم اإماراتي

222533--ريال قطري

758,5324,105اأخرى

تتعر�س املجموعة ب�سكل رئي�سي لالنك�ساف للدولر الأمريكي واليورو والدرهم الإماراتي.

يبني اجلدول التايل تفا�سيل ح�سا�سية املجموعة للزيادة والنق�س بن�سبة 2% )2013: 2%( يف الدينار الكويتي مقابل الدولر الأمريكي واليورو والدرهم 

الإماراتي. اإن حتليل احل�سا�سية ي�سمل فقط املوجودات واملطلوبات النقدية القائمة املقّومة بالدولر الأمريكي واليورو والدرهم الإماراتي وتعديل �سعر حتويلها 

يف نهاية ال�سنة مقابل التغري بن�سبة 2% يف اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية. يف حني تبقى كافة املتغريات الأخرى ثابتة. مل يكن هناك اأي تغيري يف الطرق 

والفرتا�سات امل�ستخدمة يف اإعداد حتليل احل�سا�سية.

-2% الأثر+2% الأثر
األف دينار كويتياألف دينار كويتي

31 دي�صمبر 312013 دي�صمبر 312014 دي�صمبر 312013 دي�صمبر 2014
)478()582(582478ربح ال�سنة

)673()667(667673حقوق الملكية 

يرجع الأثر على حقوق امللكية اإىل تغريات القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع.

ج( خماطر اأ�صعار الفائدة

تتعر�س املجموعة ملخاطر اأ�سعار الفائدة من جراء اإيداعها واقرتا�سها لأموال مبعدلت فائدة متغرية. تدير املجموعة هذه املخاطر عن طريق الحتفاظ مبزيج 

معقول من القرو�س ذات الفائدة الثابتة وذات الفائدة العائمة.

يبني اجلدول التايل ح�سا�سية ربح ال�سنة لتغري معقول وممكـن يف معـدلت الفائدة بن�سبة +1% و-1% )2013: +1% و-1%( اعتبارًا من بداية ال�سنة. اإن 

هذه التغريات تعترب معقولة وممكنة ا�ستنادًا اإىل ر�سد ظروف ال�سوق احلالية. ي�ستند الحت�ساب اإىل الأدوات املالية املحتفظ بها للمجموعة بتاريخ كل بيان 

جممع للمركز املايل. تبقى كافة املتغريات الأخرى ثابتة. مل يكن هناك اأي تغيري يف الطرق والفرتا�سات امل�ستخدمة يف اإعداد حتليل احل�سا�سية.

ي�سري الرقم الإيجابي اأدناه اإىل زيادة يف الربح وي�سري الرقم ال�سالب اإىل نق�س يف الربح.

31 دي�صمبر 312013 دي�صمبر 2014
األف دينار كويتياألف دينار كويتي

%1+%1-%1+%1-

)69(4469)44(ربح ال�سنة
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33. تابع/ اأهداف اإدارة املخاطر املالية

33.2  اإدارة خماطر الئتمان

تتمثل خماطر الئتمان يف ف�سل الطرف املقابل يف الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما ي�سبب خ�سارة مالية للمجموعة. تتبع املجموعة �سيا�سة تقت�سي التعامل ب�سكل 

ح�سري مع اأطراف ذات جدارة ائتمانية عالية واحل�سول على �سمانات كافية، حيثما كان ذلك منا�سبًا، كو�سيلة للحد من التعر�س خلطر تكبد خ�سارة مالية 

عند اإخفاق الأطراف الأخرى. ت�ستعني املجموعة باملعلومات املالية املتاحة للجمهور و�سجالتها التجارية اخلا�سة بها لغر�س ت�سنيف عمالئها الرئي�سيني. يتم 

مراقبة انك�ساف املجموعة ملخاطر الئتمان وتقييم اجلدارة الئتمانية لالأطراف املقابلة ب�سكل م�ستمر وتوزيع القيمة الإجمالية لل�سفقات املربمة فيما بني 

الأطراف املقابلة املعتمدة. يتم التحكم يف النك�ساف ملخاطر الئتمان من خالل احلدود الئتمانية لالأطراف املقابلة والتي تخ�سع للمراجعة والعتماد من قبل 

الإدارة �سنويًا. ويتم عمل تقييم م�ستمر للجدارة الئتمانية للو�سع املايل للذمم املدينة.

لي�س لدى املجموعة اأي تعّر�س هام ملخاطر الئتمان مع اأي طرف مقابل ب�سكل اإفرادي اأو لأي جمموعة من الأطراف املقابلة التي لها خ�سائ�س مماثلة. تعّرف 

املجموعة الأطراف املقابلة باأنها ذات خ�سائ�س مماثلة اإذا كانت اأطراف ذات عالقة. مل يتجاوز تركز خماطر الئتمان ن�سبة 5% من جمموع املوجودات 

النقدية يف اأي وقت خالل ال�سنة. 

النك�ساف ملخاطر الئتمان

اإن القيم الدفرتية للموجودات املالية امل�سجلة يف بيان املركز املايل املجمع بال�سايف بعد خ�سائر انخفا�س القيمة متثل احلد الأق�سى خلطر انك�ساف املجموعة 

ملخاطر الئتمان دون احت�ساب قيمة اأي �سمانات حم�سلة. اإن احلد الأق�سى لالنك�ساف ملخاطر الئتمان بتاريخ التقرير هو كما يلي:

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2013 31 دي�سمبر 2014

7,8463,831اأر�سدة لدى البنوك
753,517ودائع لأجل

5,4603,252ذمم مدينة وموجودات اأخرى
22,78027,092ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة

3,7988,248قرو�س لعمالء
34,46428,350ا�ستثمارات متاحة للبيع

74,42374,290

اإن احلد الأق�سى لالنك�ساف ملخاطر الئتمان بتاريخ التقرير ح�سب القطاع اجلغرايف هو كما يلي:

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2013 31 دي�سمبر 2014
52,90655,214الكويت

10,3429,680اأمريكا ال�سمالية
5,6712,296دول مجل�س التعاون الخليجي

4,2395,665اأوروبا
110208ال�سرق الأو�سط و�سمال افريقيا

1,1551,227مناطق اأخرى
74,42374,290

لي�س لدى املجموعة اأية موجودات م�سى تاريخ ا�ستحقاقها. انخف�ست قيمة القرو�س والت�سليفات مببلغ 483 األف دينار كويتي )2013: 479 األف دينار كويتي( 

ومت احت�ساب خم�س�س لها بالكامل.

ميكن تقييم اجلودة الئتمانية للموجودات املالية التي مل ينق�س تاريخ ا�ستحقاقها ومل تنخف�س قيمتها بالرجوع اإىل معلومات تاريخية عن معدلت التخلف عن 

الدفع لالأطراف املقابلة. تقوم املجموعة بتقييم اجلودة الئتمانية للموجودات املالية با�ستخدام ت�سنيفات داخلية و�سجالت العمالء.



53

الـتقـــريـــر ال�سنــــــوي 2014

33.3    اإدارة خماطر ال�سيولة

اإن خماطر ال�سيولة هي تلك املخاطر التي تكمن يف عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها املالية عند ا�ستحقاقها. اإن نهج املجموعة يف اإدارة هذه املخاطر 

هو التاأكد، بقدر الإمكان، من توافر �سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند ال�ستحقاق، �سواء يف ظل ظروف طبيعية اأو قا�سية، دون تكبد خ�سائر غري مقبولة اأو 

املخاطرة ب�سمعة املجموعة.

ياأخذ جمل�س الإدارة على عاتقه امل�سوؤولية الكاملة عن اإدارة خماطر ال�سيولة حيث قام باعتماد اإطار منا�سب لإدارة خماطر ال�سيولة، عمليات التمويل ق�سري 

ومتو�سط وطويل الأجل ومتطلبات اإدارة ال�سيولة. تقوم املجموعة باإدارة خماطر ال�سيولة عن طريق الإبقاء على احتياطيات كافية، ت�سهيالت م�سرفية وت�سهيالت 

القرتا�س الحتياطي عن طريق املراقبة والر�سد املتوا�سل للتدفقات النقدية املتوقعة والفعلية ومطابقة تواريخ ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات املالية. 

اأ�سا�س الفرتة املتبقية من تاريخ بيان املركز املايل املجمع اإىل تاريخ ال�ستحقاق التعاقدي. اإن املبالغ  يحلل اجلدول التايل املطلوبات املالية للمجموعة على 

تاأثري  اأن  امل�سجلة حيث  اأر�سدتها  �سهرًا   12 امل�ستحقة خالل  الأر�سدة  تعادل  املخ�سومة.  التعاقدية غري  النقدية  التدفقات  املت�سمنة يف هذا اجلدول متثل 

اخل�سم لي�س جوهريًا.

األف دينار كويتي

اأقل من 1 
�صهر

من 1 اإلى 3 
اأ�صهر

من 3 اإلى 
12 �صهراً

من �صنة اإلى 
5 �صنوات

المجموع
المتو�صط المرجح 

لمعدل الفائدة الفعلي
%

31 دي�صمبر 2014

المطلوبات المالية
6,521-2,2761,2343,011ذمم دائنة ومطلوبات اأخرى

من 4% اإلى 5%5052,046782,2874,916قرو�س

من 4.5% اإلى 5%1,01623,05124,067--�سندات

2,7813,2804,10525,33835,504

4,3904,390الرتباطات

31 دي�صمبر 2013

المطلوبات المالية
4,236-2,4894861,261ذمم دائنة ومطلوبات اأخرى

من 4.5% اإلى 5%1,01624,10225,118--�سندات

2,4894862,27724,10229,354

4,6984,698---الرتباطات
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33. تابع/ اأهداف اإدارة املخاطر املالية

33.3   تابع/ اإدارة خماطر ال�سيولة

اإن فرتات ال�ستحقاق ملوجودات والتزامات املجموعة كما يلي:

األف دينار كويتي

المجموعاأكثر من �صنةاأقل من �صنة
31 دي�صمبر 2014

موجودات:
7,848-7,848النقد واأر�سدة لدى البنوك

75-75ودائع لأجل
38,195-38,195ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة

5,4922755,767ذمم مدينة وموجودات اأخرى
2,8769223,798قرو�س للعمالء

61,83561,835-ا�ستثمارات متاحة للبيع
2,9932,993-ا�ستثمار في �سركة زميلة وم�سروع م�سترك

24,20124,201-ا�ستثمارات عقارية
326326-ممتلكات ومعدات

54,48690,552145,038
المطلوبات:

6,5211,9078,428ذمم دائنة والتزامات اأخرى
2,5042,1594,663قرو�س
22,00022,000-�سندات

9,02526,06635,091

األف دينار كويتي

المجموعاأكثر من �صنةاأقل من �صنة
31 دي�صمبر 2013 

الموجودات:
3,833-3,833النقد واأر�سدة لدى البنوك

3,517-3,517ودائع لأجل
42,949-42,949ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة

3,3471983,545ذمم مدينة وموجودات اأخرى
6,1902,0588,248قرو�س للعمالء

58,85658,856-ا�ستثمارات متاحة للبيع
13,50713,507-ا�ستثمارات عقارية

2,1772,177-ا�ستثمار في �سركة زميلة
403403-ممتلكات ومعدات

59,83677,199137,035
المطلوبات 

م�ستحق للبنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

4,2361,6205,856ذمم دائنة والتزامات اأخرى
22,00022,000-�سندات

4,23623,62027,856

34. الأدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة 

متثل القيمة العادلة املبالغ التي ميكن مبادلة اأ�سل بها اأو دفع التزام يف �سوق جتارية بحتة. وترى اإدارة املجموعة اأن القيم امل�سجلة للموجودات واملطلوبات 

املالية كما يف 31 دي�سمرب 2014 و2013 تقارب قيمهم العادلة.

يقدم اجلدول التايل حتلياًل لالأدوات املالية التي يتم قيا�سها بعد التحقق املبدئي بالقيمة العادلة واملق�سمة اإىل امل�ستويات من 1 اإىل 3 بح�سب مدى مالحظة 

القيمة العادلة لالأداة املالية. اإن امل�ستوى الذي يتم فيه ت�سنيف ال�سل او اللتزام املايل يحدد بناء على اقل م�ستوى ملدخل هام لقيا�س القيمة العادلة.  
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مت ت�سنيف املوجودات واملطلوبات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل املجمع ح�سب الت�سل�سل الهرمي امل�ستخدم لقيا�س القيمة العادلة كما يلي: 

31 دي�صمبر 2014
األف دينار كويتي

المجموعالم�صتوى 3الم�صتوى 2الم�صتوى 1
ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�صارة

اأوراق مالية م�صعرة
13,309--13,309  - مدرجة في دول مجل�س التعاون الخليجي
2,106--2,106  - مدرجة في الوليات المتحدة الأمريكية

�صناديق 
21,299-21,299-  - دول مجل�س التعاون الخليجي

6-6-  - مدرجة في الوليات المتحدة الأمريكية
اأوراق مالية ذات عائد ثابت

940--940  - اأوروبا
)239(-)239(-عقود تبادل عمالت اأجنبية اأجلة محتفظ بها لغر�س المتاجرة 

ا�صتثمارات متاحة للبيع
اأوراق مالية م�صعرة و�صناديق

595--595  - مدرجة في دول مجل�س التعاون الخليجي
4,904--4,904  - مدرجة في اأوروبا

6,490--6,490  - مدرجة في الوليات المتحدة الأمريكية
�صناديق 

16,989-16,989-  - دول مجل�س التعاون الخليجي
3,211-3,211-  - اأوروبا

5,580-5,580-  - الوليات المتحدة الأمريكية
1,046-1,046-  - اأخرى

اأدوات دين
5,0215,021--  - دول مجل�س التعاون الخليجي
2,6172,617--  - الوليات المتحدة الأمريكية

م�صاهمات حقوق ملكية وا�صتثمارات اأخرى 
860-860-  - دول مجل�س التعاون الخليجي

1,056-1,056-  - اأوروبا
5,113-5,113-  - الوليات المتحدة الأمريكية

7,536-7,536-  - اأخرى

اأوراق مالية غير م�صعرة
195195--  - دول مجل�س التعاون الخليجي

622622--  - اأوروبا
28,34462,4578,45599,256
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34. تابع/ الأدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة 

31 دي�صمبر 2013 
األف دينار كويتي

المجموعالم�صتوى 3الم�صتوى 2الم�صتوى 1
ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�صارة

اأوراق مالية م�صعرة
14,065--14,065  - مدرجة في دول مجل�س التعاون الخليجي

60--60  - مدرجة في اأوروبا
1,732--1,732  - مدرجة في الوليات المتحدة الأمريكية

�صناديق 
23,357-23,357-  - دول مجل�س التعاون الخليجي

اأوراق مالية ذات عائد ثابت
3,200--3,200  - اأوروبا

)31(-)31(-عقود تبادل عمالت اأجنبية اأجلة محتفظ بها لغر�س المتاجرة 

ا�صتثمارات متاحة للبيع
اأوراق مالية م�صعرة و�صناديق

727--727  - مدرجة في دول مجل�س التعاون الخليجي
6,267--6,267  - مدرجة في اأوروبا

6,822--6,822  - مدرجة في الوليات المتحدة الأمريكية

�صناديق 
12,225-12,225-  - دول مجل�س التعاون الخليجي

2,026-2,026-  - اأوروبا
5,831-5,831-  - الوليات المتحدة الأمريكية

744-744-  - اأخرى

اأدوات دين
5,0315,031--  - دول مجل�س التعاون الخليجي
2,4932,493--  - الوليات المتحدة الأمريكية

م�صاهمات حقوق ملكية وا�صتثمارات اأخرى 
1,043-1,043-  - دول مجل�س التعاون الخليجي

1,412-1,412-  - اأوروبا
4,755-4,755-  - الوليات المتحدة الأمريكية

8,648-8,648-  - اأخرى

اأوراق مالية غير م�صعرة
195195--  - دول مجل�س التعاون الخليجي

637637--  - اأوروبا
32,87360,0108,356101,239



57

الـتقـــريـــر ال�سنــــــوي 2014

يبني اجلدول التايل املعلومات حول كيفية حتديد القيم العادلة لتلك املوجودات املالية )ب�سفة خا�سة، اأ�ساليب التقييم واملدخالت امل�ستخدمة(. 

الموجودات المالية

بالألف دينار كويتي

الت�صل�صل الهرمي 
للقيمة العادلة

اأ�صاليب التقييم 
والمدخالت الرئي�صية

مدخالت 
جوهرية غير 
قابلة للر�صد

العالقة بين 
المدخالت غير 
القابلة للر�صد 
والقيمة العادلة

القيمة العادلة كما في

2014 2013

ا�صتثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل الربح 

اأو الخ�صارة
ل يوجدل يوجداأ�سعار العر�س المعلنة15,41515,8571اأوراق مالية م�سعرة

ل يوجدل يوجداأ�سا�س �سافي قيمة الأ�سل21,30523,3572�سناديق 

1و 9403,2003اأوراق مالية ذات عائد ثابت
الأ�سعار المعلنة والتدفقات 

النقدية المخ�سومة

معدل الفائدة

كلما زاد معدل 

الفائدة، قلت القيمة 

العادلة

2)31()239(مطلوبات مالية م�ستقة

التدفقات النقدية 

المخ�سومة، المقدرة 

بناًء على معدلت �سرف 

العمالت الأجنبية 

المر�سودة

ل يوجدل يوجد

ا�ستثمارات متاحة للبيع

ل يوجدل يوجداأ�سعار العر�س المعلنة11,98913,8161اأوراق مالية م�سعرة

اأوراق مالية غير م�سعرة

8178323
التدفقات النقدية 

المخ�سومة

التدفق النقدي 

الُمقدر ومعدل 

الخ�سم

كلما زاد التدفق 

النقدي المقدر وقل 

معدل الخ�سم، 

زادت القيمة العادلة

26,82620,8262�سناديق 
اأ�سا�س �سافي قيمة الأ�سل 

واأخرى

ل يوجدل يوجد

7,6387,5243اأدوات دين
التدفقات النقدية 

المخ�سومة

معدل الفائدة

كلما زاد معدل 

الفائدة، قلت القيمة 

العادلة

ل يوجدل يوجداأ�سا�س �سافي قيمة الأ�سل14,56515,8582م�ساهمة حقوق ملكية

اإن اأثر التغري بن�سبة 5 % يف متغريات املخاطر ذات ال�سلة امل�ستخدمة يف حتديد القيمة العادلة ل�ستثمارات امل�ستوى 3 �سيكون غري مادي على بيان الربح اأو 

اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر. 

وبالن�سبة لالأدوات املالية امل�سجلة بالتكلفة املطفاأة، ل تختلف قيمهم العادلة ب�سكل جوهري عن قيمهم امل�سجلة والتي ت�ستخدم فقط لأغرا�س الإف�ساح. ت�سنف 

القيمة العادلة لتلك الأدوات حتت امل�ستوي 3 وحُتدد بناًء على اأ�سا�س التدفقات النقدية املخ�سومة، بالإ�سافة اإىل املدخالت الأكرث اأهمية املتمثلة يف معدل 

اخل�سم الذي يعك�س خماطر الئتمان من الأطراف املقابلة. 

مل تتم اأية حتويالت جوهرية ما بني امل�ستوى 1 و2 خالل فرتة التقارير املالية.

مل تتغري الطرق واأ�ساليب التقييم امل�ستخدمة لغر�س قيا�س القيمة العادلة باملقارنة مع فرتة التقارير ال�سابقة.
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34. تابع/ الأدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة 

امل�ستوى 3 ملقايي�س القيمة العادلة

اإن املوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة امل�سنفة يف امل�ستوى 3 ت�ستخدم اأ�ساليب تقييم ت�ستند اإىل مدخالت هامة ل ت�ستند اإىل املعلومات املر�سودة من 

ال�سوق. ميكن مطابقة الأدوات املالية التي تندرج �سمن هذا امل�ستوى من الأر�سدة الفتتاحية مع الأر�سدة اخلتامية على النحو التايل:

األف دينار كويتي
ا�صتثمارات متاحة للبيع

31 دي�صمبر 2014
8,356الر�سيد الفتتاحي

)73(مبيعات
172الأرباح الم�سجلة في الدخل ال�سامل الآخر

8,455الر�سيد الختامي
31 دي�صمبر 2013 

8,458الر�سيد الفتتاحي
)125(مبيعات

23الأرباح الم�سجلة في الدخل ال�سامل الآخر
8,356الر�سيد الختامي

اأو  3 اإىل افرتا�سات بديلة ممكنة ومعقولة مل ُيغرّي ب�سكل كبري املبالغ املعرتف بها يف بيان الربح اأو اخل�سارة املجمع  اإن تغيري املدخالت لتقييمات امل�ستوى 

جمموع املوجودات اأو جمموع املطلوبات اأو جمموع حقوق امللكية.

35. خماطر الت�سغيل

اأو ب�سبب الأحداث  اأو تعطل الأنظمة  الب�سري  اأو اخلطاأ  القا�سرة  اأو  الكافية  العمليات الداخلية غري  الناجتة من  الت�سغيل هي خماطر اخل�سارة  اإن خماطر 

اخلارجية. توجد لدى املجموعة منظومة من ال�سيا�سات والإجراءات التي اأقرها جمل�س الإدارة ويتم تطبيقها لتحديد وتقييم ومراقبة خماطر الت�سغيل. تعمل 

الإدارة على التاأكد من اإتباع ال�سيا�سات والإجراءات ومراقبة خماطر الت�سغيل كجزء من اأن�سطة اإدارة املخاطر ال�ساملة.

36. اأهداف اإدارة راأ�س املال

تدير املجموعة راأ�سمالها ل�سمان مقدرتها على موا�سلة عملياتها على اأ�سا�س املن�ساأة امل�ستمرة وزيادة العائد للم�ساهمني من خالل ال�ستخدام الأمثل للدين 

وحقوق امللكية. ومل تتغري ا�سرتاتيجية املجموعة ال�ساملة عن العام املا�سي.

يتكون هيكل راأ�سمال املجموعة من حقوق امللكية اخلا�سة مبالكي ال�سركة الأم التي ت�ستمل على راأ�س املال، وعالوة ال�سدار، والحتياطيات كما هو مبني يف 

23 على التوايل، واأ�سهم اخلزينة كما هو مبني يف اإي�ساح 24 بالإ�سافة اإىل الأرباح املرحلة والدين املكون من قرو�س بنكية و�سندات   ،22 الإي�ساحات 21، 

واملبينة يف اإي�ساحي 19 و20.

معدل الرفع املايل

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

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2013 31 دي�سمبر 2014
26,66322,000الدين 

)7,286()7,848(ناق�سًا: النقد والنقد المعادل )انظر اإي�ساح 11(
18,81514,714�سافي الدين

109,947109,179حقوق الملكية 
13.48%17.11%ن�سبة �سافي الدين اإلى حقوق الملكية
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