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الـتقـــريـــر ال�سنــــــوي 2016

ال�سادة امل�ساهمون,

كان العام 2016 عام تقلباٍت فـي اأ�سعار النفط اأدت اإىل هزات فـي الأ�سواق املالية املحلية والإقليمية, واأحداٍث 

جيو�سيا�سية هامة �سببت هجرات كربى واأربكت حرية التجارة. كل ذلك كان من �ساأنه دفع القت�ساد العاملي نحو 

الكتل  اأهم  ال�سابقة يتمثل بخطاب �سيا�سي و�سيا�سات حمائية فـي بع�س من  العقود  اجتاه مل ي�سهده على مدى 

القت�سادية فـي العامل. 

وعلى �سبيل املثال, وبعد ال�ستفتاء الذي اأ�سفر عن خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي, تخ�سع منطقة اليورو 

حاليا ملزيد من ال�سغط الناجم عن خطر تزايد النتائج ال�سعبوية فـي انتخابات عام 2017 فـي دول مثل فرن�سا 

واأملانيا واإيطاليا. اأما فـيما يتعلق بالأ�سواق النا�سئة, فبالرغم من اأن اأداءها كان اأف�سل من اأداء الأ�سواق املتقدمة, 

اإل اأن تداول الأ�سواق بقيم قد تكون مرتفعة وب�سيولة منخف�سة قد يوؤدي اإىل تقلبات بني احلني والآخر. 

املنطقة,  فـي  والأمنية  ال�سيا�سية  ال�سطرابات  من  وجمموعة  هيكلي  ب�سكل  النفط  اأ�سعار  تراجع  اأثر  وعلى 

واجهت دول جمل�س التعاون اخلليجي خيارات حقيقية لالإ�سالح القت�سادي تتعلق با�ستدامة منوذجها القائم 

على القت�ساد النفطي بالدرجة الأوىل. وكان لهذه اخليارات انعكا�سات على رفاه املواطنني والأ�سواق ومنوذج 

العام  خالل  املنطقة  دول  واجهتها  التي  القت�سادية  املالية  لل�سغوط  ونتيجًة  عام.  ب�سكل  اخلليجي  القت�ساد 

ب�سبب انخفا�س اأ�سعار النفط, خف�ست وكالة موديز )Moody’s( النظرة امل�ستقبلية لت�سنيفها للديون ال�سيادية 

للمملكة العربية ال�سعودية, اإ�سافة اإىل تخفـي�سها لت�سنيف مملكة البحرين و�سلطنة عمان, وو�سعت ت�سنيفات 

كل من الكويت وقطر والإمارات حتت املراجعة. وانعكا�سا لهذه التطورات, انخف�ست ال�سيولة فـي اأ�سواق املال فـي 

املنطقة, وتراجع موؤ�سرS&P Pan Arab بن�سبة 17.3 % فـي يناير من عام 2016, اإل اأنه عو�س خ�سائره فـي نهاية 

العام بارتفاع يبلغ 7.93 %.

وا�ستجابة لل�سغوط املالية الناجتة عن انخفا�س مداخيل النفط, �سرعت حكومات دول جمل�س التعاون اخلليجي 

بتطبيق اإ�سالحات اقت�سادية. وكان اأبرزها اإ�سدار ال�سندات احلكومية التي تهدف اإىل تخفـيف اآثار العجز املايل 

فـي املوازنات, والتي لقت اإقبال من الأ�سواق. واأعلن جمل�س التعاون اخلليجي عن خطة لتطبيق �سريبة القيمة 

امل�سافة فـي العام 2018, وقامت معظم حكومات الدول الأع�ساء متفرقة بتخفـي�س دعومات املحروقات, ف�سال 

عن الإعالن عن خطط لرفع تعرفة الكهرباء.

وفـي الكويت - با�ستثناء الربع الأخري من عام 2016 - اأدى تراجع ثقة امل�ستثمرين و�سعف اأداء ال�سركات خالل 

العام اإىل تال�سي عوائد اأ�سواق الأ�سهم وخف�س حجم التداول اليومي ب�سورة تاريخية. وكما هو احلال فـي باقي 

دول جمل�س التعاون اخلليجي, تعافى �سوق الأ�سهم الكويتي من خ�سارة بلغت 5 % فـي اأغ�سط�س من عام 2016 

بقيا�س موؤ�سر S&P Kuwait ليغلق على ارتفاع بن�سبة 4.2 % فـي نهاية العام.

الكويتي  املايل  املركز  �سركة  حققت  والإقليمي,  العاملي  ال�ستثمار  بيئة  على  امل�ستجدة  التحديات  من  وبالرغم 

�س.م.ك.ع. “املركز” منوًا بن�سبة 40 % فـي �سافـي اأرباحها للم�ساهمني للعام 2016 مقارنة بها فـي عام 2015. 

و�ساهمت عدة عوامل بتح�سن اأرباح ال�سركة منها التنوع فـي جممل ا�ستثمارات ال�سركة, وارتفاع دخل ال�سركة 

مع  م�ستمرة  ب�سورة  وتاأقلمها  لل�سركة  ال�ستثمارية  املنتجات  ومرونة  والأتعاب,  الر�سوم  من  ودخلها  الت�سغيلي 

ظروف ال�سوق, وال�سجل الطويل واحلافل لن�ساط ال�سركة فـي اخلدمات املالية والتمويلية.

فاز  املايل, حيث  القطاع  فـي  واملتخ�س�سني  العديد من اخلرباء  ثقة  على  فـي احل�سول  ال�سركة  ا�ستمرت  كما 

“املركز” العام املا�سي بجائزة “اأف�سل مدير اأ�سول فـي الكويت” وجائزة “اأف�سل بنك ا�ستثماري” من جملة اإمييا 

فاينان�س )EMEA Finance(, وهي جملة متخ�س�سة فـي القطاعات املالية فـي اأوروبا وال�سرق الأو�سط واأفريقيا. 

كما ح�سل “املركز” فـي عام 2016 على جائزة “البنك ال�ستثماري الأكرث ابتكارًا فـي ال�سرق الأو�سط” وجائزة 

“اأف�سل بنك ا�ستثماري فـي الكويت” من جملة جلوبال فاينان�س )Global Finance(, وهي جملة متخ�س�سة فـي 

قطاع التمويل وال�ستثمار العاملي وت�سدر من نيويورك. 

نحو  العاملي  القت�صاد  “يتجه 
بع�س  يف  حمائية  �صيا�صات  اتباع 
يف  القت�صادية  الكتل  اأهم  من 

العامل.”

النفط،  اأ�صعار  تراجع  اأثر  “على 
التعاون  جمل�س  دول  واجهت 
اخلليجي خيارات بديلة لالإ�صالح 
ا�صتدامة  لتحقيق  القت�صادي 
منوذجها القت�صادي القائم على 

النفط بالدرجة الأولى.”

“بالرغم من التحديات امل�صتجدة 
العاملي  ال�صتثمار  بيئة  على 
منواً  “املركز”  حقق  والإقليمي، 
اأرباحه  �صافـي  فـي   % 40 بن�صبة 
مقارنة   2016 للعام  للم�صاهمني 

بها فـي عام 2015.”
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النتائج املالية للعام 2016

لل�سهم  فل�س   8 اأي  كويتي,  دينار  مليون   4.03 بلغ  للم�ساهمني  ربح  �سافـي   2016 العام  فـي  “املركز”  حقق 

الواحد, مقارنة ب�سافـي ربح للم�ساهمني بلغ 2.88 مليون, اأي 6 فل�س لل�سهم فـي العام 2015, اإذ ارتفع �سافـي 

من  دخلها  ومنو  ال�سركة  ا�ستثمارات  قيم  ارتفاع  نتيجة  �سنوي  اأ�سا�س  على   % 40 بن�سبة  للم�ساهمني  الربح 

الر�سوم والأتعاب. وقد بلغت حقوق امل�ساهمني املجمعة 93.28 مليون دينار كويتي كما فـي نهاية العام 2016.

ي�سكل  ما  وهو   ,2016 العام  نهاية  فـي  كويتي  دينار  مليون   13.93 “للمركز”  الت�سغيلي  الدخل  اإجمايل  بلغ  كما 

وبلغ دخل  كويتي.  دينار   11.26 بلغ  الذي   2015 للعام  الت�سغيلي  الدخل  باإجمايل  مقارنة   % 24 ن�سبته  ارتفاعا 

ال�سركة من الر�سوم والأتعاب 7.80 مليون دينار كويتي بارتفاع ن�سبته 6 % مقارنة بالعام 2015.

وفـي 19 دي�سمرب 2016, �سدد “املركز” كامل املبلغ الأ�سلي والفوائد امل�ستحقة حلاملي ال�سندات التي اأ�سدرها فـي 

عام 2011 بقيمة اإجمالية بلغت 22 مليون دينار فـي موعدها. وفـي 26 دي�سمرب 2016, ا�ستكمل “املركز” اإ�سدار 

�سندات بقيمة اإ�سمية بلغت 25 مليون دينار كويتي وملدة اأجل خم�س �سنوات. وقد لقي الإ�سدار اجلديد اإقباًل وا�سع 

النطاق وهو ما يعك�س الثقة التي يتمتع بها “املركز”, ف�سال عن جودة الإ�سدار, واجلدارة الئتمانية العالية التي 

تتمتع بها ال�سركة.

اأما من حيث الن�سب املالية املحددة من قبل بنك الكويت املركزي, فقد بلغت ن�سبة اإجمايل التزامات ال�سركة اإىل 

اإجمايل حقوق امل�ساهمني 0.36:1, وهو ما يبني تدين ن�سبة اقرتا�س “املركز” عن الن�سبة املفرو�سة من قبل بنك 

الكويت املركزي عند 2:1, وبلغت ن�سبة الأ�سول ال�سائلة امل�ستحقة خالل �سهر اإىل اإجمايل اللتزامات “للمركز” 

21.21 % 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.

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

وذلك للم�ساهمني املقيدين فـي �سجالت ال�سركة بتاريخ اجتماع اجلمعية العمومية, علما باأن املجل�س قد اأو�سى 

مبكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة عن عام 2016 بلغت 84,000 دينار كويتي.

ويوؤكد جمل�س اإدارة ال�سركة على �سالمة ونزاهة كافة البيانات املالية وكذلك التقارير ذات ال�سلة بن�ساط ال�سركة.

النظرة امل�ستقبلية

ونظرا للظروف القت�سادية غري امل�سبوقة على �سعيد املنطقة والعامل, نتوقع اأن ت�ستمر حالة الغمو�س فـي املناخ 

ال�ستثماري على املدى الطويل, مع ظهور حتديات جديدة على املدى املتو�سط. ولزالت نقاط قوتنا تتمثل فـي 

ال�سيا�سات احل�سيفة لإدارة املخاطر, ومرونة عملياتنا ومنتجاتنا ال�ستثمارية وقدرتها فـي التكيف مع ظروف 

ال�سوق �سريعة التغري. 

ول�سمان ا�ستمرار ال�سركة فـي اجتياز التحديات بنجاح, وال�ستفادة من الفر�س املتاحة بكفاءة, �سوف ن�ستمر فـي 

تبني جمموعة من املبادرات التي ترتكز على فل�سفة “املركز” فـي النمو بثبات وا�ستدامة. وت�سمل هذه املبادرات 

ما يلي:

• تعزيز املرونة املالية من خالل تنويع م�سادر التمويل طويلة املدى لل�سركة, من خالل جمموعة من ال�سندات 	

ت�سنيفها  وتعزيز  املدى  ال�سركة طويل  اقرتا�س  ا�ستحقاق  فـي متديد  �سي�ساهم  امل�سرتكة. مما  والقرو�س 

الئتماين.  

• خلق م�سادر جديدة للر�سوم عن طريق تعزيز وتنمية اخلدمات ال�ست�سارية التي تقدمها ال�سركة عرب دعم 	

القطاعات العامة واخلا�سة اإقليميًا وتنمية القدرات فـي متويل امل�ساريع الكربى.

• الدفع بتطوير نظم الت�سغيل الآيل, وهي اإحدى مبادرات “املركز” امل�ستمرة والتي متثل �سلب ا�سرتاتيجية 	

العمليات لدينا, مما يوؤهلنا لال�ستمرار برفع كفاءة ال�سركة من خالل خف�س تكاليفنا الت�سغيلية, وحت�سني 

اأدوات اإدارة املخاطر, وتكثيف اأن�سطتنا باأقل التكاليف.

“فـي العام 2016، حقق “املركز” 
�صافـي ربح للم�صاهمني بلغ 4.03 
اإجمايل  وارتفع  د.ك.  مليون 
الدخل الت�صغيلي بن�صبة 24 %.”

ال�صندات  كامل  “املركز”  “�صدد 
 2011 عام  فـي  اأ�صدرها  التي 
مليون   22 بلغت  اإجمالية  بقيمة 
وا�صتكمل  موعدها،  فـي  د.ك. 
اإ�صدار �صندات بقيمة اإ�صمية بلغت 

25 مليون د.ك.”

ال�صركة  اإدارة  جمل�س  “اأو�صى 
 % 6 مبعدل  نقدية  اأرباح  بتوزيع 
من القيمة الإ�صمية لل�صهم، اأي 6 

فل�س لل�صهم.”

“املركز”  قوة  نقاط  “تتمثل 
لإدارة  احل�صيفة  ال�صيا�صات  فـي 
عـمـلـيـاتـنــا  ومـرونـة  املـخـاطـر، 
وقدرتها  ال�صتثمارية  ومنتجاتنا 
ال�صوق  ظروف  مع  التكيف  فـي 

�صريعة التغري.”
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الـتقـــريـــر ال�سنــــــوي 2016

اأي�سًا,   2017 العام  2016 على مدى  لعام  الأ�سهم اخلليجية  اأ�سواق  فـي  امل�سطربة  الظروف  ت�ستمر  اأن  ونتوقع 

مع بع�س الفر�س ال�ستثمارية اجلذابة. و�سنتبع �سيا�سة دفاعية فـي هذه الأ�سواق للحفاظ على اإجمايل الأ�سول 

حتت اإدارة ال�سركة, مع ا�ستهداف فر�س ا�ستثمارية جديدة خللق عوائد اإيجابية, وهي ال�سرتاتيجية التي ح�سنت 

اأداءنا فـي العام 2016.

وبالن�سبة للعقار العاملي, فال زالت الظروف مواتية لتلبية احتياجات امل�ستثمرين الذين يبحثون عن ا�ستثمارات 

مدرة للدخل ومنخف�سة املخاطر, وعن فر�س تطوير عقاري منخف�سة املخاطر على املدى الق�سري. ونتوقع اأن 

يكون عام 2017 عاما اإيجابيا, حيث �سيتم بيع ال�ستثمارات التي �سرعنا بها خالل ال�سنوات الثالث املا�سية, مما 

�سيولد اأرباحًا جذابة مل�ستثمرينا. كما نتوقع اأن نعقد اأول �سفقة ا�ستحواذ عقارية فـي اأوروبا فـي الربع الأول من 

عام 2017, مع تف�سيلنا لأملانيا وغريها من دول �سمال اأوروبا التي متتلك اأ�س�سًا اقت�سادية قوية وعوامل �سكانية 

اإيجابية.

احلكومية  بامل�ساريع  مدفوعًا  منوًا  وال�ست�سارات  وال�ستحواذ  الدمج  عمليات  ت�سهد  اأن  نتوقع   ,2017 عام  وفـي 

وم�ساريع ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س و�سفقات ال�سركات متو�سطة احلجم. مما �سيمكن “املركز” من 

جني ثمار العالمة التجارية القوية وعملية بناء القدرات التي مت �سقلها ب�سكل كبري خالل ال�سنوات املا�سية فـي 

ن�ساط اخلدمات املالية والتمويلية.

ونتوقع اأن ي�ستمر ازدهار فئة الدخل الثابت فـي العام 2017 م�ستفـيدة من اإ�سدارات ال�سندات ال�سيادية و�سندات 

ال�سركات, واأن يرتفع الطلب على “�سندوق املركز للدخل الثابت” مع ارتفاع اأ�سعار الفائدة وتو�سع �سوق ال�سندات 

وتوزيع  واإدارة  ال�ست�سارات  فـي جذب مهام  “املركز”  ف�سي�ستمر  ال�سكوك,  اإ�سدارات  وفـي جمال  املنطقة.  فـي 

الإ�سدارات نتيجة ل�سجله احلافل.

وفـي اخلتام, ل يفوتنا اأن ن�سكر اأ�سرة العاملني فـي “املركز” على جهودهم املتوا�سلة للحفاظ على مكانة ال�سركة 

كاإحدى املوؤ�س�سات املالية الأكرث ا�ستقرارًا وابتكارًا وم�سداقيًة فـي املنطقة, مع احلفاظ على اأخالقيات العمل 

اأن ن�سكر جميع اجلهات  كموؤ�س�سة مالية م�ستدامة. كما نود  “املركز”  اإحدى دعامات جناح  والقيم التي جت�سد 

وال�سناعة,  التجارة  ووزارة  الكويت,  وبور�سة  املركزي,  الكويت  وبنك  املال,  اأ�سواق  هيئة  فـي  املتمثلة  الرقابية 

بالإ�سافة اإىل موؤ�س�سات القطاع العام واخلا�س وجمعيات املجتمع املدين على ثقتهم و�سراكتهم مع “املركز” والتي 

ترمي اإىل حتقيق ال�سالح العام.

جمل�س الإدارة

12 اإبريل 2017

“ترتكز بع�س مبادرات “املركز”، 
املالية،  املرونة  املتمثلة فـي تعزيز 
للر�صوم،  جديدة  م�صادر  وخلق 
الت�صغيل  نظم  بتطوير  والدفع 
بثبات  النمو  فل�صفة  على  الآيل، 

وا�صتدامة.”
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اأن�سطة ال�سركة

اإدارة الأ�سول

اإدارة اأ�سهم ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا

فـي بداية عام 2016, كان اأداء الأ�سواق اخلليجية �سلبيًا, وانخف�س موؤ�سر �ستاندرد اآند بورز لالأ�سواق العربية 

)S&P Pan Arab( بن�سبة 17.3 % خالل يناير 2016 مدفوعًا بانخفا�س اأ�سعار النفط التي و�سلت اإىل 20 دوالر 
للربميل الواحد. اأما فـي الربع الأخري من 2016, ا�ستطاعت الأ�سواق اأن تتعافى من خ�سائرها الأولية لتنهي العام 

املا�سي مبكا�سب ن�سبتها 7.93 %. 

 S&P Kuwait Domestic Liquid Capped( الكويتي  لل�سوق  بورز  اآند  �ستاندرد  موؤ�سر  تراجع  الكويت,  وفـي 

Index( بن�سبة 5.7 % حتى اأغ�سط�س 2016. وقد اأثرت بع�س العوامل على عوائد ال�سوق, وانعك�ست فـي انخفا�س 
املايل  والأداء  امل�ستثمرين,  ثقة  تراجع  العوامل:  هذه  بني  ومن  التاريخي,  بالأداء  قيا�سًا  اليومي  ال�سيولة  حجم 

ال�سعيف لل�سركات املحلية, وعدم و�سوح �سيا�سات الدعم اجلديدة على �سوء تراجع اأ�سعار النفط. اإل اأن اأداء 

معدل  وانخفا�س  العقار,  على  الطلب  تراجع  مع   2016 نهاية  فـي   % 4.2 عند  وارتفع  حت�ّسن  قد  الأ�سهم  �سوق 

الودائع, وقلة �سفقات ال�ستحواذ. 

وكان ال�سوق ال�سعودي الأكرث تراجعًا فـي منطقة اخلليج العربي, حيث خ�سر 18.6 % خالل الأ�سهر الت�سعة الأوىل 

الناجح  4.2 % بعد الإ�سدار  ارتفاع عند  2016 على  العام  اأن ميحو خ�سائره ويغلق  ا�ستطاع  اأنه  اإل   .2016 من 

اأنهى  اأداًء, حيث  اأما �سوق دبي, فكان الأف�سل  17 مليار دولر.  لل�سندات التي بلغت قيمتها  للحكومة ال�سعودية 

اأبوظبي لالأوراق املالية العام  اأنهى �سوق  12 % يرتاأ�سه قطاعي العقار واخلدمات, بينما  العام مبكا�سب قدرها 

بارتفاع عند 5.6 %, مدفوعًا مبا حققه قطاعي العقار والت�سالت.

نتائجا  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  اأ�سواق  فـي  ت�ستثمر  التي  “املركز”  �سناديق  معظم  حققت  وقد 

اأداء  اأداء الأ�سواق لالأ�سباب �سالفة الذكر. وللمزيد من التفا�سيل حول  اأداءها تاأثر برتاجع  اأن  اإل  اإيجابية, 

 .www.markaz.com ال�سناديق, يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين: 

 EMEA( كما حاز “املركز” فـي العام 2016 على جائزة »اأف�سل مدير اأ�سول فـي الكويت“ من جملة اإمييا فاينان�س

Finance(, وهي جملة متخ�س�سة فـي التمويل وال�ستثمار.

ال�ستثمارات الدولية

�سهد العامل جمموعة من الأحداث املوؤثرة خالل عام 2016, وكان من بينها خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي, 

وانتخاب دونالد ترامب رئي�سًا للوليات املتحدة الأمريكية, وت�سويت اإيطاليا �سد الإ�سالحات. وانخف�س تداول 

موؤ�سر �ستاندرد اآند بورز S&P 500( 500( بن�سبة 10.5 % فـي اأول 28 يوم من عام 2016, لي�سهد اأ�سواأ انطالقة له 

خالل العام. اإل اأنه �سجل مكا�سبًا �سنوية بن�سبة 10 % تقريبًا مع حت�سن اأداء الأ�سهم الأمريكية فـي فرباير. وفـي 

حال تابعت الأ�سهم اجتاهها الت�ساعدي فـي 2017, ف�سي�سجل ال�سوق رقمًا قيا�سيًا فـي ال�سعود للعام التا�سع. 

وفـي ظل التقلبات التي �سهدتها الأ�سواق العاملية خالل العام, تراجع اأداء حمفظة “املركز” لال�ستثمارات الدولية 

فـي العام 2016 بن�سبة 2.3 % مقارنة بالعام الذي �سبقه. وللمزيد من التفا�سيل حول اأداء �سناديق وحمافظ 

 .www.markaz.com :”املركز” العاملية فـي العام 2016, يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين ل�سركة “املركز“

و�سريكز فريق ال�ستثمارات الدولية خالل العام 2017 على مراجعة توزيع الأ�سول ال�سرتاتيجية, بهدف احلد 

الأ�سواق اخلا�سة  اأ�سول  اأمام  املجال  لإتاحة  العامة  الأ�سهم  فـي  ال�ستثمار  تقلي�س  و�سيتم  املحافظ.  تقلب  من 

للح�سول على عوائد اأعلى. و�سي�ستمر الرتكيز على الأ�سواق املتطورة بدًل من النا�سئة, وتف�سيل الأ�سهم الأوروبية 

واليابانية على الأ�سهم الأمريكية نظرًا اإىل تاأثري تفاوت ال�سيا�سات النقدية التي ت�سدرها البنوك املركزية. كما 

العوائد  على  تركز  التي  البديلة  ال�ستثمارية  ال�سرتاتيجيات  على  ال�ستثمار  توزيع  زيادة  فـي  الفريق  �سي�ستمر 

املطلقة وغري املرتبطة باأ�سواق الأ�سهم عمومًا.

“تراجع موؤ�صر �صتاندرد اآند بورز 
لل�صوق الكويتي بن�صبة 5.7 % حتى 
لرتاجع  نتيجة   2016 اأغ�صط�س 
املايل  والأداء  امل�صتثمرين  ثقة 
اإل  املحلية.  لل�صركات  ال�صعيف 
حت�ّصن  قد  الأ�صهم  �صوق  اأداء  اأن 
نهاية  فـي   % 4.2 عند  وارتفع 

”.2016

“فـي حال تابعت الأ�صهم اجتاهها 
2017، ف�صي�صجل  الت�صاعدي فـي 
ال�صعود  فـي  قيا�صياً  رقماً  ال�صوق 

للعام التا�صع.”

العام    خالل  “املركز”  “�صريكز 
الأ�صول  توزيع  مراجعة  على 
ل�صـتـثـمـاراتـه  ال�صـتــراتـيـجـيـة 
تقلب  من  احلد  بهدف  الدولية 

املحافظ.”
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امللكية اخلا�سة

ارتفع عدد �سناديق امللكية اخلا�سة فـي الأ�سهر الأخرية من العام 2016 كما ت�سري البيانات ال�سادرة من �سركة 

بريكن Preqin, حيث ا�ستهدف 1807 �سندوقًا فـي ال�سوق فـي بداية الربع الأخري من العام التزامات راأ�سمالية 

بلغ جمموعها 495 مليار دولر. كما ا�ستمر ارتفاع حجم راأ�سمال �سناديق امللكية اخلا�سة لي�سل اإىل م�ستويات 

قيا�سية, حيث يبلغ حاليًا 839 مليار دولر, وهو اأعلى مما �سجل فـي نهاية الربع الثاين من 2016 والتي بلغ حينها 

818 مليار دولر. 

وبعد تراجع الن�ساط العاملي جلمع التمويل لال�ستثمار فـي اأ�سهم امللكية اخلا�سة فـي الربع الأول من عام 2016, 

101 مليار دولر )الربع الرابع الوحيد  تعافى الن�ساط فـي الربع الثاين, واأقفلت �سناديق امللكية اخلا�سة على 

الذي يتجاوز فـيه جمع التمويل حاجز 100 مليار دولر منذ الربع الأول من 2008(. ومع ذلك, كان الأداء فـي 

الربع الثالث من 2016 �سعيفًا ن�سبيًا بالن�سبة جلمع التمويل ل�سالح �سناديق امللكية اخلا�سة, حيث و�سل 170 

�سندوق اإىل اإغالق نهائي, ومت جمع 62 مليار دولر كراأ�سمال اإجمايل, وهو اأقل حجم لراأ�س مال يتم جمعه منذ 

الربع الثالث من 2013. وقد بلغت العوائد الإجمالية التي حققها “املركز” فـي العام 2016 على ا�ستثماراته فـي 

اأ�سهم امللكية اخلا�سة 16.2 %.

وخالل العام 2017, �سي�ستمر فريق “املركز” مبتابعة ن�ساط اأ�سهم امللكية اخلا�سة فـي الأ�سواق بهدف تعزيز قيم 

ا�ستثماراته التي يديرها حاليا فـي هذه الفئة من الأ�سول.

اخلزينة

فـي  ا�ستحقاقها  موعد  كان  كويتي  دينار  مليون   22 قيمتها  �سندات  ب�سداد  “املركز”  فـي  اخلزينة  اإدارة  جنحت 

للوفاء  التابعة  و�سركاته  “املركز”  متطلبات  بتمويل  اخلزينة  اإدارة  قامت  ذلك,  اإىل  واإ�سافة   .2016 دي�سمرب 

بالتزاماتهم املالية فـي الكويت ودول جمل�س التعاون اخلليجي ودوليًا فـي مواعيدها.

وا�ستمرت اإدارة اخلزينة فـي “املركز” خالل العام باحلفاظ على م�ستويات �سيولة كافـية, حمققة التوازن املنا�سب 

بني الأ�سول واللتزامات, ما اأتاح لل�سركة الوفاء بالتزاماتها املالية فـي مواعيدها. وتقدم الإدارة دعمًا رئي�سيًا 

لكافة الإدارات وال�سركات التابعة عرب توفـري اأف�سل اخلدمات امل�سرفـية مبا فـيها ترتيب الت�سهيالت الئتمانية, 

وحتويل الأموال, واأ�سواق املال, ومعامالت ال�سرف الأجنبي للوفاء بالتزاماتها بالوقت املنا�سب.

وفـي عام 2017, �ستوا�سل الإدارة بناء عالقات جديدة وتطوير العالقات احلالية مع البنوك املحلية والدولية, 

وذلك ملوا�سلة خدمة متطلبات “املركز” و�سركاته التابعة. كما �ستوا�سل الإدارة ال�ستفادة من اأحدث التقنيات 

املوجودة لتعزيز كفاءتها الت�سغيلية بهدف تنفـيذ خدماتها املالية املطروحة لالأق�سام الأخرى فـي ال�سركة, ومنها 

حتويالت الأموال, واأ�سواق املال, ومعامالت ال�سرف الأجنبي.

اخلدمات املالية والتمويلية

ال�ست�سارات

اأبدت اأ�سواق راأ�س املال فـي الكويت ن�ساطا وا�سحا خالل العام 2016, حيث مت تنفـيذ والإعالن عن العديد من 

الأخري  الربع  اأثناء  اأقفلت  التي  “اأمريكانا”  ال�سفقات  اأكرب  الكبرية. ومن �سمن  �سفقات ال�ستحواذ والندماج 

على حوايل مليار دينار كويتي كمجموع )700 مليون دينار من خالل �سفقة اأ�سهم كبرية, و300 مليون دينار من 

املالكون احلاليون  الأخرى, حيث حاول  ال�سفقات  الإلزامي(. كما كانت هناك بع�س  خالل عر�س ال�ستحواذ 

زيادة ملكيتهم عرب عرو�س �سراء وفقًا لقوانني وتعليمات هيئة اأ�سواق املال, اإل اأن بع�سها لقى جناحًا حمدودًا 

 2016 العام  خالل  ال�سوق  �سهد  كما  اأطول.  مدى  على  با�ستثماراتهم  الحتفاظ  موا�سلة  امل�ستثمرين  قرار  اإثر 

�سركة  ا�ستحواذ  ال�سفقات  اأهم هذه  وكان  �سبقه,  الذي  بالعام  للحدود مقارنة  العابرة  لل�سفقات  اأكرب  ن�ساطًا 

ميزان القاب�سة على �سركة ال�سافـي لالأغذية, اإىل جانب �سفقات اأخرى تعود لأ�سباب رقابية مثل عمليات اندماج 

�سركات الو�ساطة.

التي  الإجمالية  العوائد  “بلغت 
العام  فـي  “املركز”  حققها 
فـي  ا�صتثماراته  على   2016
 % 16.2 اخلا�صة  امللكية  اأ�صهم 
تعزيز  فـي  جهوده  و�صيوا�صل 

” . قيمها

فـي  اخلزينة  اإدارة  “جنحت 
قيمتها  �صندات  ب�صداد  “املركز” 
22 مليون دينار كويتي كان موعد 
ا�صتحقاقها فـي دي�صمرب 2016.”

العام  خالل  “املركز”  “نّفذ 
2016 ع�صرة مهام متنوعة ت�صمل 
ال�صتحواذ  عمليات  ا�صت�صارات 
الهـيـكـلـة،  واإعـادة  والنـدمـاج، 
خـا�صـة  وا�صـتـ�صـارات  والـتـقـيـيـم، 
وو�صـع  الأوفـ�صـت،  بـبـرنـامـج 

ا�صرتاتيجيات ا�صتثمارية.”
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وقام “املركز” خالل العام 2016 بتنفـيذ ع�سرة مهام متنوعة ت�سمل خدمات ا�ست�سارية فـي ا�ست�سارات عمليات 

ا�سرتاتيجيات  وو�سع  الأوف�ست,  بربنامج  وا�ست�سارات خا�سة  والتقييم,  الهيكلة,  واإعادة  والندماج,  ال�ستحواذ 

ا�ستثمارية. وكان اأحد اأبرز �سفقات “املركز” ال�ست�سارية خالل العام 2016 التعاون مع �سركة جرنال اإلكرتيك 

)جي. اإي( لفتتاح “مركز جرنال اإلكرتيك للتكنولوجيا فـي الكويت”, والذي مت تاأ�سي�سه بالتعاون مع هيئة ت�سجيع 

ال�ستثمار املبا�سر. ويعد هذا املركز اأول من�ساأة من نوعها فـي الكويت تهدف اإىل توفـري اخلدمة وال�سيانة فـي 

الوقت املنا�سب, وتعزيز الأبحاث امل�سرتكة, وترويج اأحدث البتكارات فـي قطاع الطاقة. وبداأ فريق عمل “املركز” 

التن�سيق مع �سركة جرنال اإلكرتيك منذ عام 2013 بهدف حتديد امل�ساريع الهامة فـي الكويت لال�ستثمار فـيها 

وامل�ساهمة فـي تنمية القت�ساد الكويتي. كما عمل فريق “املركز” على تخطيط خطوات تنفـيذ امل�سروع وت�سميم 

منوذج عمله.

وقد ح�سل “املركز” فـي العام 2016 على جائزتي “البنك ال�ستثماري الأكرث ابتكارًا فـي ال�سرق الأو�سط” وجائزة 

“اأف�سل بنك ا�ستثماري فـي الكويت” من جملة جلوبال فاينان�س )Global Finance(, بالإ�سافة اإىل جائزة “اأف�سل 

.)EMEA Finance( بنك ا�ستثماري” من جملة اإمييا فاينان�س

ونتوقع اأن يظل ن�ساط ال�سفقات قويًا خالل العام 2017. اإل اأن تقلب اأ�سعار النفط وما ينتج عنه من �سكوك فـي 

بـاأحد ع�سر   2017 “املركز” عام  ال�سفقات. وبداأ  ن�ساط  الكلي قد يفر�س حتديات رئي�سية على منو  القت�ساد 

تفوي�س ل�سفقات جديدة, و�سي�ستمر “املركز” فـي عام 2017 فـي العمل بفاعلية للح�سول على فر�س �سفقات 

جديدة لعمالئه. 

اأ�سواق املال والدخل الثابت

ا�ستمر “املركز” فـي العام 2016 فـي اإدارة املحافظ ال�ستثمارية نيابة عن عمالئه الراغبني بال�ستثمار فـي اأ�سواق 

ال�سكوك وال�سندات بدول جمل�س التعاون اخلليجي. واأكمل “املركز” فـي العام 2016 عملية اإعادة هيكلة لإ�سدار 

�سكوك متعرثة ل�سالح عمالئه بقيمة 30 مليون دولر اأمريكي والتي قام فـيها بدور م�ست�سار اإعادة هيكلة ووكيل 

 Tier II سمان, بالإ�سافة اإىل قيامه بدور م�ساعد مدير الإ�سدار ووكيل الكتتاب فـي �سندات من امل�ستوى الثاين�

بقيمة 100 مليون دينار كويتي اأ�سدرها بنك اخلليج.

اأجل خم�س  25 مليون دينار كويتي وملدة  اإ�سدار �سندات بقيمة ا�سمية تبلغ  “املركز” بنجاح عملية  كما ا�ستكمل 

من  العمالء  من  خمتلفة  جمموعة  ال�سندات  بهذه  واكتتب  الكتتاب.  ووكيل  الإ�سدار  مدير  بدور  وقام  �سنوات, 

موؤ�س�سات حكومية, و�سركات, وعمالء جتزئة, حيث فاق طلب الكتتاب العر�س, وهو ما يعك�س الثقة التي يتمتع 

بها “املركز”, ف�سال عن جودة الإ�سدار, واجلدارة الئتمانية العالية التي تتمتع بها ال�سركة, وفاعلية جهود التوزيع 

انتلجن�س”  “كابيتال  �سركة  )BBB( من  ائتماين  ت�سنيف  ال�سندات على  وحازت هذه  بنك اخلليج.  مع  امل�سرتكة 

وت�ستحق فـي عام 2021.

بلغ  العام,  نهاية  وفـي   .% 2.30 بن�سبة   2016 العام  بداية  منذ  عائدًا  الثابت”  للدخل  املركز  “�سندوق  و�سجل 

متو�سط الت�سنيف الئتماين لل�سندوق BBB+, مع مدة ا�ستحقاق مرجحة 3.05 �سنوات. ويبلغ اإجمايل الأ�سول 

املدارة فـي ال�سندوق 16.4 ماليني دولر اأمريكي. وللمزيد من املعلومات حول اأداء ال�سندوق, يرجى زيارة املوقع 

 .www.markaz.com :الإلكرتوين

وخالل العام 2017, �سيوا�سل فريق “املركز” للدخل الثابت تقدمي خدمات ا�ست�سارات الأ�سواق املالية لعمالئه من 

املوؤ�س�سات وال�سركات مل�ساعدتهم على تقدمي حلول متويلية مبتكرة.

اإدارة العقار لل�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا

اأ�سعار النفط  2016 ب�سبب تراجع  �سهد ال�سوق العقاري فـي دول جمل�س التعاون اخلليجي تراجعًا خالل العام 

واملناخ اجليو�سيا�سي ال�سائد. وفـي الكويت, واجه ال�سوق انخفا�سًا فـي ال�سيولة, و�سهدت القيم ال�سوقية حركة 

10 % تقريبًا فـي ال�سقق ال�سكنية املتو�سطة والراقية, فـي  ت�سحيح ب�سيطة, وانخف�ست معدلت الإيجار بن�سبة 

حني حافظت القطاعات الأخرى على ثباتها. 

ا�صت�صارية  “املركز” �صفقة  “نّفذ 
2016 مع �صركة  كربى فـي العام 
“مركز  لفتتاح  اإلكرتيك  جرنال 
للتكنولوجيا  اإلكرتيك  جرنال 
هيئة  مع  بالتعاون  الكويت”  فـي 

ت�صجيع ال�صتثمار املبا�صر.”

“املركز” بنجاح عملية  “ا�صتكمل 
اإ�صدار �صندات بقيمة ا�صمية تبلغ 
25 مليون دينار كويتي وملدة اأجل 
مدير  بدور  وقام  �صنوات،  خم�س 

الإ�صدار ووكيل الكتتاب.”
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و�سهد  الفلل.  قطاع  فـي  الركود  �ساد  بينما  ال�سكني,  العقار  ل�سوق  الن�سبية  اجلاذبية  ا�ستمرت  ال�سعودية,  وفـي 

من جانبه قطاع العقارات التجارية انخفا�سًا طفـيفًا فـي اأ�سعار الإيجارات وقيم البيع, فـي حني تراجع م�ستوى 

ال�سيولة فـي ال�سوق فـي كافة القطاعات. وفـي اأبو ظبي, وا�سلت العقارات ال�سكنية تراجعها من حيث الإيجارات 

والقيم على مدار العام, حيث �سجلت اإجمايل تراجع تراوح بني 5-15 % ا�ستنادًا اإىل املوقع والكفاءة, بينما و�سلت 

اأ�سعار العقار فـي دبي اإىل اأدنى م�ستوى فـي الربع الأخري من العام 2016. 

وفـي �سمال اأفريقيا وبالد ال�سام, �سيطر الركود فـي معظم الأ�سواق العقارية نتيجة لعدم ال�ستقرار ال�سيا�سي فـي 

املنطقة. ورغم الأحداث ال�سلبية التي �سهدتها م�سر خالل الأعوام املا�سية, اإل اأن املوؤ�سرات ل تزال تدل على 

وجود فر�س كبرية فـي القطاع العقاري.

ويدير   .)2016 دي�سمرب   31 فـي  )كما  كويتي  دينار  مليون   84 العقاري”  املركز  “�سندوق  اأ�سول  اإجمايل  وبلغ 

ال�سندوق حمفظة موؤلفة من 22 عقار فـي الكويت منها عقارين يجري تطويرهما وهما برج املها وبرج الندى, 

حيث من املتوقع ال�سروع بتاأجري وحدات برج املها فـي بداية الربع الثاين من العام 2017. وكما فـي 31 دي�سمرب 

2016, كان “�سندوق املركز للفر�س العقارية” يدير ثالثة ا�ستثمارات فـي  بالد ال�سام. ومن املتوقع التخارج من 
هذه ال�ستثمارات فـي العام 2017. وملزيٍد من التفا�سيل حول اأداء �سناديق “املركز” العقارية, يرجى زيارة املوقع 
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كما ا�ستمر “املركز” باإدارة جزء من املحفظة العقارية الوطنية بقيمة 250 مليون دينار كويتي كحد اأق�سى, وهي 

حمفظة مملوكة من قبل الهيئة العامة لال�ستثمار, وتهدف اإىل ال�ستثمار فـي ال�سوق العقارية الكويتية. ويتم حاليًا 

التخارج من حمفظة اأرا�سي للتطوير التي يديرها “املركز” ل�سالح عمالئه, والتي بلغ العائد عليها منذ تاأ�سي�سها 

وحتى تاريخه 85 % تقريبًا من راأ�س املال العائد للم�ستثمرين. 

وعلى �سعيد تطوير العقارات ال�سكنية فـي اململكة العربية ال�سعودية, ا�ستكمل “املركز” تطوير جممع لوؤلوؤة الروابي 

فـي اخلرب فـي الربع الأول من العام 2016, وو�سلت ن�سبة الإ�سغال اإىل 92 % حتى نهاية العام. ويتم حاليًا اإدارة 

املجمع الذي يحتوي على 76 وحدة �سكنية ووحدتني جتاريتني كعقار مدر للدخل, ومن املتوقع التخارج من امل�سروع 

خالل العام 2017. كما بداأ “املركز” اأعمال البناء فـي م�سروع تطوير جممع لوؤلوؤة الرحاب فـي الريا�س, ويتوقع 

ت�سليم امل�سروع بغ�سون الربع الأول من 2018. وح�سل “املركز” على كافة الرتاخي�س املطلوبة لتطوير م�سروع 

جممع اخلزامى ال�سكني فـي مدينة اخلرب, وجاري حاليًا عملية تر�سية عقد البناء, ومن املتوقع ت�سليم املجمع فـي 

الربع الثاين من العام 2019. 

وفـي الإمارات العربية املتحدة, بداأ “املركز” اأعمال البناء فـي م�سروع �سكني يف جزيرة �سم�س الرمي يف اأبو ظبي, 

ومن املتوقع ت�سليمه خالل الربع الثالث من عام 2018. وقد مت النتهاء من اأعمال البناء فـي م�سروع بوردووك 

ريزيدن�س فـي جزيرة الرمي, ومن املتوقع ت�سليمه بغ�سون الربع الأول من 2017 لتبداأ مرحلة التاأجري. كما بداأ 

“املركز” اأعمال البناء فـي م�سروع خليج الأعمال فـي دبي ومن املتوقع ت�سليمه بغ�سون الربع الثالث من عام 2018.

التعاون  جمل�س  ودول  الكويت  فـي  العقاري  التطوير  م�ساريع  ا�ستكمال  اإىل   2017 العام  فـي  “املركز”  وي�سعى 

اخلليجي وتعزيز العمليات الت�سغيلية فـي الأ�سواق القائمة حاليًا, اإ�سافة اإىل التو�سع فـي جمهورية م�سر العربية, 

والتح�سري لإطالق منتج ا�ستثماري فـي مدينة جدة ال�سعودية �سمن �سيا�سة “املركز” فـي تنويع الأ�سول.

اإدارة العقار الدولية

فـي مرحلة  الأ�سا�سية دخولها  العقارية  الفئات  فـي جميع  الأمريكي  العقاري  للقطاع  الأ�سا�سية  العوامل  وا�سلت 

وا�ستقرار  اأبطاأ,  الت�سغيلي مبعدل  الدخل  �سافـي  ارتفاع  مع   ,2016 العام  فـي  القت�سادية  الدورة  فـي  الن�سوج 

فـي  انخفا�سًا  الرئي�سية  العمرانية  املناطق  �سهدت  وقد  عام.  ب�سكل  العقاري  ال�ستثمار  على  العوائد  معدلت 

معدلت ال�سواغر وارتفاعًا فـي اأ�سعار الإيجارات بفعل العوامل القت�سادية القوية. وبداأت اأ�سعار الفائدة لالأجل 

الطويل بالرتفاع فـي الربع الأخري بعد اأن اأعاد جمل�س الحتياطي الفـيدرايل الأمريكي برنامج رفع اأ�سعار الفائدة 

الأوىل من  الت�سعة  الأ�سهر  6 % خالل  بن�سبة   )NCREIF Property( العقار  موؤ�سر  وارتفع   .2016 دي�سمرب  فـي 

العام. ومن املتوقع اأن يرتفع معدل العائد على العقار خالل املدى املتو�سط.

جمموعة  “املركز”  “ا�صتكمل 
العقاري  التطوير  م�صاريع  من 
فـي اخلرب واأبو ظبي، و�صي�صتمر 
عقارية  م�صاريع  تطوير  فـي 
ودبــي  الـكـويـت  فـــي  اأخــرى 

واأبو ظبي.” والريا�س 

“ا�صتمر “املركز” باإدارة جزء من 
الوطنية، وهي  العقارية  املحفظة 
حمفظة مملوكة من قبل الهيئة 

العامة لال�صتثمار.”

التو�صع  اإلى  “املركز”  “ي�صعى 
العربية،  م�صر  جمهورية  فـي 
منتج  لإطالق  والتح�صري 
جدة  مدينة  فـي  ا�صتثماري 
ال�صعودية �صمن �صيا�صة “املركز” 

فـي تنويع الأ�صول.”

اأربعة  ببيع  “املركز”  “قام 
م�صاريع عقارية مطورة وموؤجرة 
وحققت  تك�صا�س،  دال�س،  فـي 
عائد  معدل  ال�صتثمارات  هذه 
 % 11.3 داخلي مركب تراوح بني 
“للمركز” وم�صتثمريه  و28.1 % 

امل�صاركني.”
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العام  وفـي  قويًا.  تاأجرييًا  ن�ساطًا  و�سهدت  العام,  اأداًء جيدًا خالل  العقاري  للتطوير  “املركز”  م�ساريع  و�سجلت 

2016, قام “املركز” ببيع اأربعة م�ساريع عقارية مطورة وموؤجرة فـي دال�س, تك�سا�س, مت تطويرها خالل العامني 
تراوح  مركب  داخلي  عائد  معدل  ال�ستثمارات  هذه  وحققت  امل�ستوى.  رفـيعي  مل�ستاأجرين  وتاأجريها  املا�سيني 

بني 11.3 % و28.1 % “للمركز” وم�ستثمريه امل�ساركني. كما مت ت�سفـية اثنني من الأ�سول العقارية من برنامج 

ال�ستحواذ املتعرث, ليولد عوائد معقولة معدلة وفق املخاطر.

املتدنية  العوائد  معدلت  ذات  الرئي�سية  العقارات  بيع  على  العمل  فـي   2017 العام  خالل  “املركز”  و�سي�ستمر 

ال�سائدة حتت اإدارته, واإعادة توزيع راأ�س املال فـي م�ساريع تطوير فـي اأ�سواق تت�سم مبعدلت منو مرتفعة. كما 

�سي�ستمر فـي موا�سلة اإبرام �سفقات التطوير العقاري اجلديدة, مع احلر�س على انتقاء اأف�سل الفر�س للعمالء. 

واإ�سافة اإىل ذلك, يتم العمل حاليًا على اإطالق فر�سة ا�ستثمارية جديدة م�سممة لال�ستفادة من الفر�س ذات 

القيمة امل�سافة فـي الوليات املتحدة واأملانيا.

الإدارات امل�ساندة

الأبحاث املن�سورة

ا�ستمرت اإدارة الأبحاث املن�سورة فـي “املركز” خالل العام 2016 فـي �سعيها نحو خلق بيئة معرفـية غنية متكن 

اأ�سحاب القرار من اتخاذ قرارات ا�ستثمارية متزنة. ون�سرت �سركة مارمور مينا انتيليجين�س )مارمور( التابعة 

على   2016 العام  فـي  لالأبحاث  اإ�سدار   100 جمموعه  ما  والدرا�سات  الأبحاث  فـي  واملتخ�س�سة  “للمركز” 

هيئة تقارير ومدونات ومقالت �سحفـية وندوات عرب الإنرتنت وغري ذلك, تطرقت من خاللها اإىل العديد من 

القطاعات والأ�سواق فـي منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. كما طرحت مارمور جمموعة من املحا�سرات 

التي ا�ستقت حمتواها من خمتلف الأبحاث ال�سادرة عن ال�سركة.

وفـي ظل ال�سطرابات والتقلبات التي �سهدتها الأ�سواق فـي العام 2016, قدمت مارمور �سل�سلة من التحليالت 

والنقا�سات الدورية اإىل اأ�سحاب امل�سلحة املعنيني بتلك الأحداث. وكان من اأبرزها تقرير بعنوان: “اأبرز املخاطر 

جمل�س  دول  فـي  العائلية  “ال�سركات  وتقرير:  بعد”,  وما   2016 للعام  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  اأ�سواق  فـي 

وتقرير  التعاون اخلليجي”,  دول جمل�س  فـي  ال�سيادية  ال�سندات  باإ�سدارات  “التنبوؤ  وتقرير  التعاون اخلليجي”, 

“التقنيات املالية فـي دول جمل�س التعاون اخلليجي”, وتقرير “قطاع الرهن العقاري ال�سعودي”.

وقد �ساركت مارمور خالل العام فـي اإعداد اأبحاث خارجية هامة ذات روؤى قّيمة ميكن ال�ستناد اإليها فـي تطوير 

القت�ساد الكويتي كان اأبرزها م�سروع )تعزيز البتكار فـي الكويت( ل�سالح موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي. كما 

التعاون اخلليجي,  الكويت ودول جمل�س  فـي  فـي عدة منتديات معروفة  بتقدمي عرو�س تقدميية  قامت مارمور 

فـي  التحليلي  العمل  نطاق  وتنوع  واملوؤمترات.  املختلفة  الإعالم  و�سائل  عرب  امل�ستمرة  امل�ساركات  اإىل  بالإ�سافة 

مارمور ما بني خطط التنويع القت�سادي فـي دول ال�سرق الأو�سط و�سوًل اإىل التطورات احل�سا�سة فـي اجلوانب 

اجليو�سيا�سية وتاأثريها القت�سادي امل�ساحب.

لتلبية  املتميزة  النوعية  ذات  والأعمال  الأبحاث  من  املزيد  تقدمي   2017 العام  فـي  مارمور  و�ستوا�سل 

احتياجات ال�سوق, مع الرتكيز على الجتاهات الكربى التي ت�سهد تطورًا فـي ظل التقدم التكنولوجي واآثاره 

اأ�سحاب  متكني  بهدف  والقطاعات  ال�سناعات  فـي  التغريات  وحتليل  ودرا�سة  واملجتمعات,  الأ�سواق  على 

ال�سركة  موقع  من  مارمور  ودرا�سات  اأبحاث  على  الطالع  وميكن  م�ستنرية.  قرارات  اتخاذ  من  امل�سلحة 

 .www.e-marmore.com الإلكرتوين: 

اخلدمات امل�سرفـية اخلا�سة

ا�ستمرت اإدارة اخلدمات امل�سرفـية اخلا�سة خالل العام 2016 بتلبية احتياجات العمالء اجلدد واحلاليني وخدمة 

م�ساحلهم, وذلك فـي �سوء الجتاهات القت�سادية ال�سائدة فـي القت�ساد. وعملت الإدارة عرب �سبكة عمالئها 

على جمع الأموال للم�ساريع فـي فرتة زمنية حمددة من خالل طرح منتجات مطورة تتما�سى مع ال�سرتاتيجيات 

والأهداف ال�ستثمارية لعمالء “املركز”.

“املركز” فـي موا�صلة  “�صي�صتمر 
العقاري  التطوير  �صفقات  اإبرام 
لإطالق  ويخطط  اجلديدة، 
جــديــدة  ا�صــتــثــمــاريــة  فــر�صــة 

فـي الوليات املتحدة واأملانيا.”

ما  مارمور  �صركة  “ن�صرت 
لالأبحاث  اإ�صدار   100 جمموعه 
هيئة  على   2016 العام  فـي 
ومقالت  ومدونات  تقارير 
الإنرتنت  عرب  وندوات  �صحفـية 
من  ذلك  وغري  وحما�صرات 
بالقطاعات  املتعلقة  املنتجات 

املختلفة.”

خالل  “املركز”  �صراكة  “جنحت 
الأهلي  البنك  مع   2016 العام 
�صابقة  لنجاحات  ا�صتمراراً  الكويتي 
مع بنك اخلليج وبنك برقان.”
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وت�سمل اأبرز اإجنازات اإدارة اخلدمات امل�سرفـية اخلا�سة خالل العام 2016 ال�سراكة الناجحة مع البنك الأهلي 

الكويتي بعد جناح ال�سراكات ال�سابقة مع بنك اخلليج وبنك برقان. كما مت اختيار “املركز” كوكيل اإ�سدار �سندات 

اأكرب. وعالوة على  ب�سكل  املايل  والقطاع  الكويتية  البنوك  “املركز” على دعم  تاأكيدًا على حر�س  لبنك اخلليج 

ذلك, قامت اإدارة اخلدمات امل�سرفـية اخلا�سة بامل�ساعدة فـي اإ�سدار �سندات “املركز” التي متت تغطية الكتتاب 

فـيها بنجاح. كما �ساعدت الإدارة فـي تخ�سي�س حمافظ تتبنى ا�سرتاتيجيات ا�ستثمار خمتلفة تنا�سب �سيا�سات 

واأهداف عمالء “املركز”.

العمل  زيارات  زيادة  عرب  املبيعات  توزيع  اخلا�سة  امل�سرفـية  اخلدمات  اإدارة  توا�سل  �سوف   ,2017 عام  وفـي 

اإىل دول جمل�س التعاون اخلليجي, وللمرة الأوىل تقوم بت�سويق منتج عقاري اأوروبي. واإىل جانب دخولها اأ�سواق 

مع  بيع  اتفاقيات  ثالث  “املركز”  عقد  حاليًا,  احلاليني.  العمالء  مع  العالقات  تعزيز  الإدارة  باإمكان  جديدة, 

موؤ�س�سات حملية هي: بنك اخلليج, وبنك برقان, والبنك الأهلي الذي قام برتويج وبيع �سناديق “املركز” ل�سبكة 

عمالئه و/اأو عمالئه املحتملني. وتهدف الإدارة اإىل تاأ�سي�س روابط مع بنوك وموؤ�س�سات جديدة للقيام بدور وكالء 

توزيع “للمركز” فـي عام 2017. 

الإعالم والت�سالت

فـي العام 2016, وا�سلت اإدارة الإعالم والت�سالت ن�ساطها لتعزيز الوعي بالعالمة التجارية “للمركز” حمليًا 

واإقليميًا من خالل خطة ات�سالت متكاملة ت�سمل و�سائل الإعالم التقليدية وو�سائل التوا�سل الجتماعي.

ونظمت الإدارة بالتعاون مع اإدارة اخلدمات امل�سرفـية واإدارة الأبحاث واإدارة الدخل الثابت جمموعة من فعاليات 

التوا�سل املبا�سر مع الأطراف املعنية من موؤ�س�سات واأفراد, �سملت تنظيم الندوات واحللقات النقا�سية بالتعاون 

مع الحتادات املعنية بالقطاع املايل مثل اجلمعية القت�سادية الكويتية واحتاد م�سارف الكويت وجمعية اخلليج 

لل�سندات وال�سكوك, وذلك بهدف الو�سول اإىل اأكرب عدد ممكن من ال�سريحة امل�ستهدفة خلطة الت�سالت فـي 

“املركز” وتبادل الآراء واخلربات حول اأخر تطورات الأ�سواق العاملية والإقليمية.

واأطلقت الإدارة فـي عام 2016 واحدة من اأجنح حمالتها الإعالنية التلفزيونية, والتي اأبرزت ق�سة جناح العامل 

ال�سخ�سيات  اأكرث  اأحد  ما جعله  واملثابرة  لالإ�سرار  العجريي كمثال حي  الدكتور �سالح حممد  الكويتي  الفلكي 

املوثوق بها فـي املنطقة فـي جماله, ليعك�س اإحدى اأهم قيم “املركز” وهي الثقة. ولقت احلملة الإعالنية جناحًا 

كبريًا فـي املجتمع الكويتي واخلليجي وانت�سرت عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي. كما حازت على جائزة “الإعالن 

الأكرث تاأثريًا فـي الكويت لعام 2016” من جائزة الكويت لالإبداع الإعالين والتي نظمها امللتقى العربي لالإعالم. 

اإدارات  خمتلف  ميثل  فريق  مع  بالتعاون  �سنوية,  الربع   )engage( جملة   2016 العام  فـي  الإدارة  اأطلقت  كما 

“املركز” بهدف تن�سيق الت�سالت الداخلية فـي ال�سركة وحتفـيز ان�سيابية املعلومات بني اخلربات الغنية واملتنوعة 

التي يتمتع بها فريق عمل “املركز” وتقدمي اآراء حول �سبل تطوير الت�سال الداخلي وغريها من امل�ساريع اخلا�سة 

بالعالمة التجارية “للمركز”. 

وفـي العام 2016, قامت الإدارة بتحديث ت�سميم املوقع الإلكرتوين “للمركز” ملواكبة اأف�سل املمار�سات العاملية 

وتقدمي معلومات مف�سلة عن اأداء منتجات “املركز” بطريقة اأكرث تفاعلية لتح�سني جتربة الت�سفح للم�ستخدمني 

باللغتني العربية والإجنليزية, وتوظيف اأحدث التقنيات التكنولوجية لتعزيز ال�سفافـية.

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

اأف�سل معايري احلوكمة املوؤ�س�سية,  ثالثة حماور رئي�سية, وهي: بناء القدرات الب�سرية, ومواءمة بيئة العمل مع 

وتفعيل مبادئ احلوكمة الر�سيدة فـي بيئة الأعمال. ولتحقيق هذه املحاور, يتعاون “املركز” مع خمتلف موؤ�س�سات 

املجتمع املدين فـي عدة جمالت مثل ال�سحة والتعليم ورعاية ال�سباب وال�ستدامة القت�سادية. 

وفـي العام 2017, �ست�ستمر الإدارة فـي تعزيز الت�سالت الداخلية واخلارجية لل�سركة, مع الرتكيز على تعزيز 

�سبكة عالقات “املركز” وترجمة قيمة العالمة التجارية اإىل فر�س اأعمال. وللمزيد من التفا�سيل حول حمالت 

 .www.markaz.com :املركز” واأن�سطته, يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين“

اخلدمات  اإدارة  توا�صل  “�صوف 
تــوزيــع  الــخــا�صــة  املــ�صــرفــيــة 
املبيعات فـي دول جمل�س التعاون 
الأولى  للمرة  و�صتقوم  اخلليجي، 
بت�صويق منتج عقاري اأوروبي.”

الإعــالنــيــة  الــحــمــلــة  “حــازت 
على   2016 لرم�صان  “للمركز” 
تاأثرياً  الأكرث  “الإعالن  جائزة 
من   ”2016 لعام  الكويت  فـي 

امللتقى العربي لالإعالم.”

 )engage( اأطلق “املركز” جملة“
فريق  مع  بالتعاون  �صنوية،  الربع 
“املركز”  اإدارات  خمتلف  ميثل 
التــ�صــالت  تــنــ�صــيــق  بــهــدف 
وحتفـيز  ال�صركة  فـي  الداخلية 
ان�صيابية املعلومات يف ال�صركة.”
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الـتقـــريـــر ال�سنــــــوي 2016

اإدارة اللتزام

وال�سيا�سات  للت�سريعات  واأن�سطتها  ال�سركة  امتثال  ل�سمان  اللتزام  لإدارة  �سامل  عمل  اإطار  “املركز”  يعتمد 

الداخلية. وتقوم اإدارة اللتزام مبراقبة التغريات التنظيمية والرقابية, ومراجعة تاأثريها على الإدارات املعنية, 

والتو�سية باإجراء تعديالت على الإجراءات وال�سيا�سات الداخلية.

مت  م�ستقلتان  وحدتان  وهما  ال�سكاوى,  ووحدة  الأموال  غ�سيل  مكافحة  وحدة  باإدارة  اللتزام  اإدارة  تقوم  كما 

املطابقة  من  التحقق  م�سوؤولية  الأموال  غ�سيل  مكافحة  وحدة  وتتوىل  تنظيمية.  توجيهات  مبوجب  تاأ�سي�سهما 

امتثالها  و�سمان  بها  املتعلقة  والرقابة  والإجراءات  “املركز”  فـي  الأموال  يتعلق مبكافحة غ�سيل  فـيما  واللتزام 

مع الت�سريعات والقوانني. اأما وحدة ال�سكاوى, فهي م�سوؤولة عن تلقي جميع ال�سكاوى من العمالء وامل�ستثمرين 

والأطراف املتعاقدة وتقدمي احللول املنا�سبة لها ورفع التقارير بها. 

وفـي العام 2017, �ستوا�سل اإدارة اللتزام �سمان المتثال امل�ستمر من خالل تطبيق بيئة رقابية فعالة والتي تدعم 

جميع اأن�سطة ال�سركة لالمتثال بالقوانني واللوائح املعمول بها وال�سيا�سات الداخلية.

اإدارة املخاطر

املخاطر  اإدارة  الدعم من جلنة  املجل�س  يتلقى  فـيما  الإدارة مبا�سرًة,  “املركز” جمل�س  فـي  املخاطر  اإدارة  تتبع 

املنبثقة عنه, وذلك لإدارة املخاطر على م�ستوى ال�سركة ككل. ويعتمد “املركز” اإطار عمل �سامل لإدارة املخاطر 

ل�سمان احلوكمة الر�سيدة للمخاطر وفق نظم الرقابة الداخلية املعتمدة.

عليها  ينك�سف  التي  الأ�سا�سية  املخاطر  جلميع  املطلوبة  والتقارير  التقييم  واأعمال  الإجراءات  الإدارة  وحتدد 

“املركز”, وفقًا ملوؤ�سرات خماطر رئي�سية حمددة �سمن فئات املخاطر املتعلقة بها. كما تقوم الإدارة ب�سكل دوري 

اإعداد وتنفـيذ ال�سيا�سات اجلديدة للمراجعة والرقابة.  باأعمال الرقابة واملتابعة الدورية للمخاطر, ف�ساًل عن 

وت�سعى الإدارة اإىل حت�سني قدرتها على مراقبة املخاطر من خالل اتباع نظام اآيل منا�سب.

التدقيق الداخلي

تقدم وحدة التدقيق الداخلي تقاريرها اإىل جلنة التدقيق املنبثقة من جمل�س الإدارة ب�سكل م�ستقل. وتتم اأعمال 

التدقيق الداخلي املوافق عليها من قبل جلنة  التدقيق الداخلية من خالل �سركة تدقيق خارجية بح�سب خطة 

التدقيق, ويرفع املدقق الداخلي التقارير ال�ساملة اإىل جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة مبا�سرة.

�سوابط الأنظمة والعمليات

اأطلق فريق �سوابط الأنظمة والعمليات نظام فـي�ستيو VESTIO وهو حل ا�سرتاتيجي متمثل مبن�سة �ساملة لإدارة 

الرثوات مت تطويره بهدف توحيد عمليات اإدارة املحافظ ال�ستثمارية, واإدارة ال�سناديق, ونظم املحا�سبة. وقد 

قام الفريق بهيكلة وت�سميم نظام فـي�ستيو مبا يتوافق مع اأف�سل املعايري العاملية مع مراعاة خ�سائ�س دول جمل�س 

التعاون اخلليجي, ومبا يتنا�سب مع املناخ الرقابي �سريع التغري. وبداأ ت�سغيل النظام لأول مرة فـي مايو 2015 بعد 

عامني من جتارب ال�ستخدام. ويتم حاليًا اإدارة كافة �سناديق “املركز” عرب النظام اجلديد. اأما املحافظ, فمن 

املتوقع اإدارتها عرب النظام اجلديد خالل عام 2017.

تكنولوجيا املعلومات

اإدارة تكنولوجيا املعلومات با�ستمرار على تطبيق اأف�سل املمار�سات واملعايري املتعارف عليها فـي القطاع  وتعمل 

ل�سمان توفـري بنية حتتية موثوقة واآمنة لتقنية املعلومات لكافة اإدارات “املركز”. وا�ستطاعت الإدارة خالل العام 

ون�سخ  ومعاجلة  تخزين  حلول  وتنفـيذ  جديدة  اأجهزة  لرتكيب  املعلومات  تكنولوجيا  عمل  اإطار  حتديث   2016
احتياطي وت�سمني تقنية التخل�س من ازدواجية وتكرار البيانات املخزونة. ومت العمل اأي�سًا على حت�سني تقنيات 

القر�سنة  من  احلماية  لتاأمني  املتعددة  الأمنية  الرقابة  اأجهزة  وحتديث  وا�ستبدال  املعلومات,  تكنولوجيا  اأمن 

الإلكرتونية العاملية وتقلي�س الآثار امل�ساحبة لها.

اإدارة اللتزام على �صمان  “تعمل 
للت�صريعات  “املــركــز”  امــتــثــال 
وت�صهيل عمل وحدة  الـتـنـظيمية، 
ووحدة  الأموال  غ�صيل  مكافحة 

ال�صكاوى.”

بالتن�صيق  املخاطر  اإدارة  “تقوم 
لــلــمــخـاطـر  الــدوريـة  واملــتــابــعــة 
الــجـديـدة  الــ�صــيـا�صـات  وتــنــفـــيــذ 
لــلــمــراجــعـة والــرقـابــة، واأعــمــال 

الـتـقييم جلميع املـخاطـر.”

فـي�صتيو  نظام  “املركز”  “اأطلق 
متمثل  ا�صرتاتيجي  حل  وهو 
الرثوات  لإدارة  �صاملة  مبن�صة 
املعايري  اأف�صل  مع  يتوافق  مبا 
خ�صائ�س  مراعاة  مع  العاملية 
دول جمل�س التعاون اخلليجي.”

تــكــنــولــوجــيــا  اإدارة  “قــامــت 
تــقــنـيات  بــتــحــ�صــيــن  املــعــلــومــات 
فـي  املعلومات  تكنولوجيا  اأمن 
من  احلماية  لتاأمني  “املركز” 
العاملية.” القر�صنة الإلكرتونية 
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وت�سعى الإدارة فـي عام 2017 اإىل تفعيل تطبيقات ات�سال تفاعلية �سوتية ومرئية بني املوظفـني لتقلي�س احلاجة 

“املركز”  اإىل الر�سائل الإلكرتونية فـيما بينهم. كما تهدف الإدارة على املدى البعيد اإىل ح�سول مركز بيانات 

على �سهادات اعتماد رائدة فـي ال�سناعة من ISO اأو �سركات نظرية اأخرى خالل عام 2017 وعلى مدى الأعوام 

القادمة اأي�سًا. 

العمليات واإعداد التقارير

“املركز”, وت�سمل وظائف  اإدارة الأ�سول فـي  وقام فريق العمليات واإعداد التقارير بدور املكتب اخللفـي لأعمال 

الرقابية  بال�سوابط  واللتزام  املالية,  والأوراق  النقد  عمليات  وتنفـيذ  املالية,  الأوراق  خدمة  الرئي�سية  الإدارة 

الداخلية, وحفظ ال�سجالت, واأمانة احلفظ, واإعداد التقارير. كما توفر الإدارة معلومات تف�سيلية عن احل�سابات 

اإدارة املخاطر  فـي املواعيد املطلوبة لالإدارة والعمالء والهيئات الرقابية واجلهات املعنية الأخرى. وكجزء من 

ال�سركة  تقدمي  ل�سمان  �ساملة  ت�سغيلية  رقابية  بتنفـيذ �سوابط  التقارير  واإعداد  العمليات  اإدارة  قامت  الفعالة, 

للم�ساندة ال�سليمة وال�سحيحة لإدارة ح�سابات العمالء.

وفـي العام 2017 �ستوا�سل الإدارة املراقبة واملراجعة لل�سيا�سات والإجراءات ل�سمان و�سوحها, ول�سمان كفاءة 

ان�سياب الأعمال وامل�سوؤوليات املحددة للموظفـني امل�ساركني فـي العمليات والت�سويات واإعداد التقارير. 

الإدارة املالية

ركزت الإدارة املالية فـي “املركز” خالل العام على تعزيز الرقابة الداخلية فـي املمار�سات املالية وال�سيا�سات, 

البعيدة  املالية  ال�ستدامة  لتحقيق  ودعمها  املوؤ�س�سة  على  احلفاظ  نحو  والعمل  املوارد,  من  الفعالة  وال�ستفادة 

واإعداد  لالأموال,  اجليدة  والإدارة  التقارير,  واإعداد  املحا�سبة  معايري  اأف�سل  تبني  خالل  من  وذلك  الأجل, 

70 كيان, ويوفر  امليزانيات التقديرية, وغري ذلك. وفّعلت الإدارة نظام اأوراكل املايل املتكامل الذي يتكون من 

من�سة واحدة “للمركز” وال�سناديق املدارة وال�سركات التابعة وال�سركات ذات الغر�س اخلا�س. وتعمل الإدارة 

هو  اأوراكل  لي�سبح  اأوراكل,  نظام  اإىل   Flexcube كيوب  فليك�س  نظام  من  املعامالت  حتويل  على  حاليًا  املالية 

النظام املحا�سبي امل�سوؤول عن اإعداد التقارير ر�سميًا فـي عام 2017.

وفـي ظل التغريات امل�ستمرة واعتماد اجلهات املعنية لتدابري رقابية جديدة, باتت احلاجة اإىل التطبيق ال�سليم 

للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية اأكرب من اأي وقت م�سى. ولذلك, يتبنى “املركز” اإطار عمل جديد فـي 

الإدارة املالية يتبع اأف�سل املمار�سات الدولية فـي تنظيم اأ�سواق املال واحلفاظ على القواعد املطبقة فـي الأ�سواق 

املتقدمة.

و�ستوا�سل الإدارة املالية فـي العام 2017 حت�سني عملياتها باإ�سافة قيمة لأن�سطتها التجارية ودعم “املركز” فـي 

اإدارة ح�سيفة  مبنية على  ت�سغيلية  وا�سرتاتيجيات  وثابتة  تطبيق منهجية حمافظة  وذلك عرب  اأهدافه,  حتقيق 

للمخاطر ب�سورة تتالءم مع الظروف احلالية.

واإعداد  العمليات  اإدارة  “قامت 
رقابية  �صوابط  بتنفـيذ  التقارير 
تقدمي  ل�صمان  �صاملة  ت�صغيلية 
الــ�صـلـيــمة  لــلــمــ�صـانــدة  الــ�صــركــة 
حــ�صــابــات  لإدارة  والــ�صــحـيـحـة 

العمالء.”

عمل  اإطار  “املركز”  “يتبنى 
يتبع  املالية  الإدارة  فـي  جديد 
فـي  الدولية  املمار�صات  اأف�صل 
واحلفاظ  املال  اأ�صواق  تنظيم 
فـي  املطبقة  القواعد  على 

املتقدمة.” الأ�صواق 
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الـتقـــريـــر ال�سنــــــوي 2016

اإدارة املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية

“اإدارة  مبادرة  الإدارية  وال�سوؤون  الب�سرية  املوارد  اإدارة  بها  قامت  التي  املهام  اأبرز  من  كان   ,2016 العام  فـي 

املوظفـني, �سممت  اإمكانات  لإطالق  منها  و�سعيًا  “املركز”.  فـي  املوظفـني  وتطوير  بتوظيف  تهتم  التي  املواهب” 

الإدارة برنامج التدريب بهدف تطوير مهارات القيادة م�ستقباًل. وعملت الإدارة مع اإدارة “املركز” على تطوير 

موؤ�سرات الأداء الرئي�سية فـي املوؤ�س�سة على كافة الأ�سعدة. 

وفـي ظل البيئة التناف�سية املحتدمة, ومع زيادة العوملة والتغريات التقنية ال�سريعة, تهدف اإدارة املوارد الب�سرية 

احلقيقية  قيمتهم  ورفع  التقلبات  هذه  ملواجهة  لتاأهيلهم  القادة  دعم  فـي  حيوي  دور  لعب  اإىل   2017 عام  فـي 

واملتوقعة. وت�ستند روؤية الإدارة فـي عام 2017 على العمل ب�سكل ا�سرتاتيجي مع روؤ�ساء الإدارات والأق�سام والإدارة 

التنفـيذية فـي “املركز” لتقدمي الدعم لهم فـي قراراتهم واأهدافهم.

ويركز الدور اجلديد لإدارة املوارد الب�سرية على التوجيه امل�ستقبلي الدقيق, وموا�سلة الرتكيز على الطرق التي 

املال  راأ�س  باأن املوظفـني هم  “املركز”  اإميانًا من  واإدارة املوظفـني وتقييمهم, وذلك  التوظيف,  يتم من خاللها 

الفكري لل�سركة. و�سيقوم “املركز” بتوظيف اخلريجني اجلدد من الكويتيني اأ�سحاب املوؤهالت التعليمية القوية 

والكفاءات العالية وتدريبهم ملدة 12 �سهرًا لتلبية الحتياجات الفريدة لأن�سطة الأعمال وقادة امل�ستقبل.

القادة  لدى  املنا�سبة  املهارات  بتعزيز  الإدارية  وال�سوؤون  الب�سرية  املوارد  اإدارة  �ستقوم  ذلك,  اإىل  وبالإ�سافة 

وموا�سلة  فاعل  ب�سكل  املوظفـني  لإدارة  والدعم  والتدريب  واملعلومات  ال�ست�سارات  اأف�سل  وتقدمي  واملديرين, 

“للمركز”. و�ستعمل الإدارة عن كثب مع الإدارة التنفـيذية لتحديد املواهب  التطوير املهني لتقدمي اأف�سل قيمة 

امل�ستقبلية ونقاط القوة وخطط التعاقب فـي املراكز الرئي�سية. كما �ستوا�سل الإدارة دعمها لإدارة “املركز” فـي 

حتديد وتعزيز موؤ�سرات الأداء الرئي�سية القابلة للقيا�س فـي الوقت الراهن وم�ستقباًل با�ستخدام موؤ�سرات الأداء 

الرئي�سية على �سعيدي املوظف والوظيفة لتقييم جناحهم فـي بلوغ الأهداف.

الب�صرية  املوارد  اإدارة  “�صممت 
بــرنــامج  الإداريــة  والــ�صــوؤون 
مهارات  تطوير  بهدف  التدريب 

م�صتقباًل.” القيادة 
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البيانات املالية املجمعة

حقوق امللكية العائدة للم�ساهمني.

�سافـي ربح امل�ساهمني

حقوق امل�ساهمني

مليون د.ك

مليون د.ك
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8

935

ربحية ال�سهم

جمموع الأ�سول املدارة

فل�س

مليون د.ك

%6
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توزيع الأرباح

اأتعاب اإدارة وعمولت

مليون د.ك
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الـتقـــريـــر ال�سنــــــوي 2016

تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني اإىل ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني

�سركة املركز املايل الكويتي - �ش.م.ك.ع. وال�سركات التابعة له 

الكويت

التقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة 

الراأي

قمنا بتدقيق البيانات املالية املجمعة ل�سركة املركز املايل الكويتي- �س.م.ك.ع. )“ال�سركة الم”( وال�سركات التابعة له )املجموعة(, والتي تت�سمن بيان 

ال�سامله الخرى املجمع, وبيان  او اخل�سائر واليرادات  او اخل�سائر املجمع وبيان الرباح  2016, وبيان الرباح  31 دي�سمرب  املركز املايل املجمع كما فـي 

التغريات فـي حقوق امللكية املجمع وبيان التدفقات النقدية املجمع لل�سنة املنتهية فـي ذلك التاريخ, والي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة, مبا فـي ذلك 

ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة.

براأينا, اأن البيانات املالية املجمعة املرفقة تظهر ب�سورة عادلة, من كافة النواحي املادية, املركز املايل املجمع للمجموعة كما فـي 31 دي�سمرب 2016, وعن 

نتائج اأعمالها املجمعة وتدفقاتها النقدية املجمعة لل�سنة املنتهية فـي ذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية  كما هي مطبقة لال�ستخدام فـي دولة 

الكويت. 

اأ�سا�س ابداء الراأي

لقد قمنا باأعمال التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق. اإن م�سئولياتنا وفق تلك املعايري قد مت �سرحها �سمن فقرة م�سئوليات مراقب احل�سابات حول تدقيق 

البيانات املالية املجمعة الوارد فـي تقريرنا. كما اننا م�ستقلني عن املجموعة وفقا ملتطلبات ميثاق الأخالقية للمحا�سبني املهنيني ال�سادر عن املجل�س الدويل 

ملعايري الأخالقيات املهنية للمحا�سبني , كما قمنا بالإلتزام مب�سئولياتنا الأخالقية الأخرى مبا يتوافق مع متطلبات املجل�س الدويل ملعايري الأخالقيات املهنية 

للمحا�سبني. اننا نعتقد باأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها, كافـية ومالئمة لتكون اأ�سا�سا فـي ابداء راأينا.

اأمور التدقيق الرئي�سية

ان اأمور التدقيق الرئي�سية, ح�سب تقديراتنا املهنية, هي تلك الأمور التي كان لها الأهمية الكربى فـي تدقيق البيانات املالية املجمعة لل�سنة احلالية.  ولقد مت 

ا�ستعرا�س تلك الأمور �سمن فحوى تقريرنا حول تدقيق البيانات املالية املجمعة ككل, واإىل التو�سل اإىل راأينا املهني حولها, واأننا ل نبدي راأيا منف�سال حول 

تلك الأمور. فـيما يلي تفا�سيل اأمور التدقيق الرئي�سية التي قمنا بتحديدها وكيفـية معاجلتنا لكل اأمر من تلك الأمور فـي اإطار تدقيقنا له.

تقييم الأدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة
فـي 31 دي�سمرب 2016, كان هناك للمجموعة, اأدوات مالية م�سنفة على اأنها ا�ستثمارات متاحة للبيع مدرجة بالقيمة العادلة. تت�سمن هذه ال�ستثمارات 

املتاحة للبيع, ا�ستثمارات فـي �سناديق مدارة وم�ساهمات فـي حقوق امللكيه مببلغ قدره 29,922 الف د.ك. وكما هو مبني فـي اي�ساح 18  وهذا ميثل مان�سبته 

19 % من اجمايل الأ�سول.  عند قيا�س القيمة العادلة لهذه ال�ستثمارات, يكون هناك عادة مقايي�س جوهرية غري اأكيدة, تكون مبنية على اأ�سا�س �سافـي 
القيمة الدفرتية التي تو�سل اليها مدراء ال�سناديق, الذين يديرون تلك ال�سناديق, وهذا يعتمد على طبيعة الأ�سول املعنية �سمن تلك ال�سناديق.  ان �سيا�سة 

املجموعة ب�ساأن تقدير القيمة العادلة والف�ساحات املتعلقة بالقيمة العادلة وردت �سمن الي�ساحات 5.11 و 35 حول البيانات املالية املجمعة, على التوايل.

ت�سمنت اجراءات التدقيق التي قمنا بها, بال�سافة اإىل غريها, مطابقة �سافـي قيمة الأ�سول واحل�س�س ال�ستثمارية مع  املعلومات الواردة فـي التقارير 

ربع ال�سنوية املقدمة من ال�سركاء العموميني اأو الداريني لتلك ال�سناديق املدارة وا�ستثمارات ح�س�س امللكية, ولدعم القيم العادلة لل�سندوق ولتقييم مدى 

التزام املعلومات الواردة مع متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 13 “قيا�س القيمة العادلة”.  قمنا بالتاأكد من دقة التقييمات املقدمة لل�سناديق عن 

الفرتة ال�سابقة مع البيانات املالية اخلا�سة بها وذلك لغر�س تقييم دقة املعلومات التاريخية لتقديرات التقييم. مع الأخذ بعني العتبار مالئمة التعديالت, 

ان وجدت, والتي متت من قبل املجموعة على ما مت اتباعه من قبل ال�سركاء العموميني اأو الداريني للو�سول اإىل القيمة العادلة كما فـي تاريخ التقرير.  وفـي 

حالة ما اذا كان هناك ا�ستثمارات جوهرية مدرجة, قمنا مبطابقة �سعر ال�سهم مع امل�سادر اخلارجية له.
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�ش.م.ك.ع.  الكويتي-  املايل  املركز  ل�سركة  امل�ساهمني  ال�سادة  اإىل  امل�ستقلني  احل�سابات  مراقبي  تقرير   / تابع 

وال�سركات التابعة له 

اتعاب اإدارة وعمولت
تقوم املجموعة بادارة عدة �سناديق وحمافظ على اأ�سا�س الئتمان من قبل زبائنها بالإ�سافة تقوم املجموعة بتقدمي ا�ست�سارات متويل ال�سركات وخدمات 

مالية اخرى لزبائنها فـي ا�سواق الدين وراأ�س املال حققت املجموعة دخل من اأتعاب اإدارة وعمولت مببلغ 7,782 الف د.ك. لل�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 

2016 وكما هو مبني �سمن بيان الرباح او اخل�سائر املجمع.  ان ت�سجيل اأتعاب الدارة والأداء والعمولت يعتمد على بنود التعاقد الواردة �سمن عقود الدارة 
وا�ست�سارات متويل ال�سركات املربمة بني املجموعة وعمالئها و/ اأو ال�سناديق التي تديرها.  يتم احت�ساب اأتعاب الدارة كن�سبة من �سافـي قيمة الأ�سول 

املدارة والتي تتفاوت بني ال�سناديق واملفردات املختلفة.  يتم احت�ساب ايراد اأتعاب الدارة بتطبيق الن�سب املتعاقد عليها مع العمالء على �سافـي القيمة 

العادلة لأ�سول تلك املحافظ.  مت بيان �سيا�سة املجموعة ب�ساأن حتقيق اليراد �سمن الي�ساح رقم 5.3 حول البيانات املالية املجمعة.

ت�سمنت اجراءات التدقيق تقييم مدى مالئمة ت�سميم وتنفـيذ اجراءات ال�سبط املو�سوعة من قبل الدارة لغر�س تقييم مفردات الأ�سول الئتمانية مع 

اختبار مدى فعالية تطبيق تلك ال�سوابط.  كما قمنا باختيار عينة من تلك املحافظ املدارة وتاأكدنا فـيما اذا كانت مفردات اأ�سول تلك املحافظ قد مت تقييمها 

ب�سكل عادل بناء على اأ�سعار ال�سوق املعلنة فـي نهاية ال�سنة.  كما قمنا باعادة احت�ساب اأتعاب الدارة املعنية �سمن العينة املختارة من املحافظ بتطبيق ن�سبة 

اأتعاب الدارة املتفق عليها مع العمالء على القيم العادلة لتلك املحافظ.

املعلومات الأخرى 

2016, بخالف  لعام  للمجموعة  ال�سنوي  التقرير  فـي  الواردة  املعلومات  الأخرى” من  “املعلومات  تتكون فقرة  “املعلومات الخرى”  الدارة م�سوؤولة عن  ان 

البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي احل�سابات حولها.

لقد ح�سلنا على تقرير جمل�س اإدارة ال�سركة الأم , قبل تاريخ تقرير مراقبي احل�سابات , ونتوقع احل�سول على باقي اأق�سام التقرير ال�سنوي للمجموعة بعد 

تاريخ تقرير مراقبي احل�سابات.

ان راأينا حول البيانات املالية املجمعة ل يغطي املعلومات الخرى ونحن ل نعرب عن اأي نتيجة تدقيق حولها. 

فـيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املجمعة, فان م�سوؤوليتنا هي قراءة املعلومات الخرى املبينة اأعاله واثناء القيام بذلك, نقوم بالنظر فـيما اذا كانت 

املعلومات الخرى غري متطابقة جوهريا مع البيانات املالية املجمعة املرفقة اأو مع معلوماتنا التي مت احل�سول عليها اأثناء عملية التدقيق او غري ذلك من 

املعلومات الخرى,  بان هناك فعال اخطاء مادية �سمن تلك  بها,  التي قمنا  بناء على العمال  ا�ستنتجنا,  واإذا ما  ي�سوبها اخطاء مادية.  التي قد  الأمور 

فاملطلوب منا بيان تلك الأمور. لي�س لدينا اي �سيء للتقرير عنه فـي هذا ال�ساأن. 

م�سئولية الدارة وامل�سوؤولني عن تطبيق احلوكمة حول البيانات املالية املجمعة

ان الدارة هي اجلهة امل�سوؤولة عن اعداد وعر�س هذه البيانات املالية املجمعة ب�سكل عادل وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية كما هو مطبق لالإ�ستخدام 

فـي دولة الكويت, وعن نظام ال�سبط الداخلي الذي تراه منا�سبا لتمكينها من اعداد البيانات املالية املجمعة ب�سكل خال من فروقات مادية �سواء كانت ناجتة 

عن الغ�س اأو اخلطاأ.

الأمور  ال�ستمرارية, والف�ساح ,عند احلاجة, عن  تقييم قدرة املجموعة على حتقيق  ال�سركة م�سوؤولة عن  ادارة  تكون  املجمعة,  املالية  البيانات  ولعداد 

املتعلقة بتحقيق تلك ال�ستمرارية وتطبيق مبداأ ال�ستمرارية املحا�سبي, ما مل يكن بنية الدارة ت�سفـية املجموعة اأو ايقاف اأن�سطتها, اأو عدم توفر اأية بديل 

اآخر واقعي �سوى اإتخاذ هذا الإجراء.

يتحمل امل�سوؤولني عن احلوكمة م�سوؤولية الإ�سراف على عملية اإعداد التقارير املالية للمجموعة.

م�سئوليات مراقب احل�سابات حول تدقيق البيانات املالية املجمعة

ان اأهدافنا هي احل�سول على تاأكيدات معقولة باأن البيانات املالية املجمعة, ب�سكل متكامل, خالية من فروقات مادية, �سواء كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ, 

وا�سدار تقرير التدقيق الذي يحتوي على راأينا.  ان التاأكيدات املعقولة هي تاأكيدات عالية امل�ستوى, ولكنها ل ت�سمن باأن مهمة التدقيق املنفذة وفق متطلبات 

املعايري الدولية للتدقيق, �سوف تكت�سف دائما الأخطاء املادية فـي حالة وجودها. اإن الفروقات ميكن اأن تن�ساأ من الغ�س اأو اخلطاأ وتعترب مادية �سواء كانت 

منفردة اأو جمتمعة, عندما يكون من املتوقع اأن توؤثر على القرارات القت�سادية للم�ستخدم بناء على ما ورد فـي تلك البيانات املالية املجمعة. 

وكجزء من مهام التدقيق وفق املعايري الدولية للتدقيق, نقوم مبمار�سة التقديرات املهنية والحتفاظ مب�ستوى من ال�سك املهني طيلة اأعمال التدقيق. كما اأننا:

• نقوم بتحديد وتقييم خماطر الفروقات املادية فـي البيانات املالية املجمعة, �سواء كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ, وت�سميم وتنفـيذ اجراءات التدقيق 	

املالئمة التي تتجاوب مع تلك املخاطر, واحل�سول على اأدلة التدقيق الكافـية واملالئمة لتوفر لنا اأ�سا�سا لبداء راأينا.اأن خماطر عدم اكت�ساف الفروقات 

املادية الناجتة عن الغ�س تعترب اأعلى من تلك املخاطر الناجتة عن اخلطاأ, حيث اأن الغ�س قد ي�سمل ت�سارب, اأو تزوير, اأو حذوفات مق�سودة, اأو عر�س 

خاطئ اأو جتاوز لإجراءات ال�سبط الداخلي.

• ا�ستيعاب اجراءات ال�سبط الداخلي التي لها عالقة بالتدقيق لغر�س ت�سميم اجراءات التدقيق املالئمة ح�سب الظروف, ولكن لي�س لغر�س ابداء الراأي 	

حول فعالية اجراءات ال�سبط الداخلي للمجموعة.

• تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية املطبقة والي�ساحات املتعلقة بها واملعدة من قبل الدارة.	
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�ش.م.ك.ع.  الكويتي-  املايل  املركز  ل�سركة  امل�ساهمني  ال�سادة  اإىل  امل�ستقلني  احل�سابات  مراقبي  تقرير   / تابع 

وال�سركات التابعة له 

• ال�ستنتاج حول مالئمة ا�ستخدام الدارة لالأ�س�س املحا�سبية فـي حتقيق مبداأ ال�ستمرارية, وبناء على اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها, �سوف نقرر فـيما 	

اذا كان هناك اأمور جوهرية قائمة ومرتبطة باأحداث اأو ظروف قد ت�سري اإىل وجود �سكوك جوهرية حول قدرة املجموعة على حتقيق ال�ستمرارية. واذا 

ما تو�سلنا اإىل وجود تلك ال�سكوك اجلوهرية, فان علينا اأن نلفت النتباه لذلك �سمن تقرير التدقيق واإىل الف�ساحات املتعلقة بها �سمن البيانات املالية 

املجمعة, اأو فـي حالة ما اذا كانت تلك الف�ساحات غري مالئمة, �سوف يوؤدي ذلك اإىل تعديل راأينا. ان ا�ستنتاجاتنا �سوف تعتمد على اأدلة التدقيق 

التي ح�سلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق. ومع ذلك فاإنه قد يكون هناك اأحداث اأو ظروف م�ستقبلية قد توؤدي اإىل عدم قدرة املجموعة على حتقيق 

ال�ستمرارية. 

• املالية 	 البيانات  تلك  اذا كانت  وفـيما  فـي ذلك الف�ساحات,  والفحوى, مبا  والتنظيم  العر�س  ناحية  املجمعة من  املالية  للبيانات  العام  تقييم الطار 

املجمعة تعك�س املعامالت والأحداث املتعلقة بها ب�سكل يحقق العر�س ال�سامل ب�سكل عادل.

• احل�سول على اأدلة تدقيق كافـية ومالئمة عن املعلومات املالية اخلا�سة بال�سركات او الأن�سطة الأخرى الواردة �سمن املجموعة لبداء راأي حول البيانات 	

املالية املجمعة. اننا م�سوؤولون عن توجيه وال�سراف على واداء اعمال تدقيق املجموعة. ل نزال امل�سوؤولني الوحيدين عن راأينا حول اعمال التدقيق التي 

قمنا بها. 

لقد قمنا بالعر�س على امل�سوؤولني عن تطبيق احلوكمة , و�سمن امور اأخرى, خطة واطار وتوقيت التدقيق والأمور اجلوهرية الأخرى التي مت اكت�سافها, مبا 

فـي ذلك اية نقاط �سعف جوهرية فـي نظام ال�سبط الداخلي التي لفتت انتباهنا اأثناء عملية التدقيق.

والأمور  ارتباطاتنا  بكافة  وتزويدهم  بال�ستقاللية,  املتعلقة  املهنة  اأخالقية  التزامنا مبتطلبات  يفـيد  تطبيق احلوكمة مبا  امل�سوؤولني عن  بتزويد  قمنا  كما 

الأخرى التي قد ت�سري اإىل وجود �سكوك فـي ا�ستقالليتنا, اأو حيثما وجدت , الئتمان عليها.

ومن بني الأمور التي مت التوا�سل بها مع امل�سوؤولني عن تطبيق احلوكمة, تلك الأمور التي مت حتديدها من قبلنا على اأن لها الأهمية الكربى فـي تدقيق البيانات 

املالية املجمعة للفرتة احلالية ومت اعتبارها بذلك, من اأمور التدقيق الهامة.  ولقد قمنا بالف�ساح عن تلك الأمور �سمن تقرير التدقيق, ما مل تكن القوانني 

اأو الت�سريعات املحلية حتد من الف�ساح عن اأمر معني, اأو فـي حالت نادرة جدا, قررنا عدم الف�ساح عنها �سمن تقريرنا جتنبا لنتائج عك�سية قد حتدث 

نتيجة الف�ساح عنها والتي قد تطغي على امل�سلحة العامة.

التقرير حول املتطلبات القانونية والت�سريعات الأخرى
براأينا اأي�سا , اأن ال�سركة الم حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة وان البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة فـي تقرير جمل�س ادارة ال�سركة الم فـيما 

يتعلق بهذة البيانات املالية املجمعة, متفقة مع ما هو وارد فـي تلك ال�سجالت.  وقد ح�سلنا على كافة املعلومات والي�ساحات التي راأيناها �سرورية لأغرا�س 

التدقيق, كما اأن البيانات املالية املجمعة تت�سمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون ال�سركات رقم )1( ل�سنة 2016 ولئحته التنفـيذية وعقد التاأ�سي�س 

والنظام الأ�سا�سي لل�سركة الم, والتعديالت الالآحقة لهما, واأن اجلرد قد اأجري وفقا لالأ�سول املرعية, واأنه فـي حدود املعلومات التي توفرت لنا, مل تقع 

اأو النظام الأ�سا�سي لل�سركة الم,  اأو عقد التاأ�سي�س  ، خمالفات لأحكام قانون ال�سركات والالآئحة التنفـيذية   2016 دي�سمرب   31 خالل ال�سنة املنتهية فـي 

والتعديالت الالآحقة لهما, على وجه يوؤئر ماديا فـي ن�ساط ال�سركة الم اأو مركزها املايل.

كما نفـيد اي�سا بانه, خالل اعمال التدقيق, مل يرد اإىل علمنا اي خمالفات مادية لحكام القانون رقم 32 ل�سنة 1968, والتعديالت الالحقة له, ب�ساأن النقد 

و بنك الكويت املركزي و تنظيم املهنة امل�سرفـية والقوانني املت�سلة بها اأو لأحكام القانون رقم 7 ل�سنة 2010 والتعديالت الالحقة له فـيما يتعلق بهيئة اأ�سواق 

املال والقوانني املتعلقة بها خالل ال�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2016  على وجه يوؤثر ماديا فـي ن�ساط ال�سركة الم او مركزها املايل.

الكويت

8 مار�س 2017

اأنور يو�سف القطامي

زميل جمعية املحا�سبني القانونيني فـي بريطانيا

)مراقب مرخ�ش رقم 50 فئة  اأ (

جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان و�سركاهم

طالل يو�سف املزيني

�سجل مراقبي احل�سابات رقم 209 فئة اأ

ديلويت وتو�ش – الوزان و�سركاه
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بيان الأرباح اأو اخل�سائر املجمع 

اي�ساحات

ال�سنة المنتهية

فـي 31 دي�سمبر

2016

ال�سنة المنتهية

فـي 31 دي�سمبر

2015
الف د.كالف د.كالإيرادات

8671774اإيرادات فوائد 
1,0911,149 اإيرادات توزيعات اأرباح

97,7827,359 اأتعاب اإدارة وعمولت
)5,211(10622ربح/ )خ�ساره( من ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الرباح او اخل�سائر 

2,4374,215 ربح من ا�سرتداد/ بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
66)151(19.4ح�سه فـي نتائج �سركة زميله و�سركة حما�سه

204901,850ربح من بيع عقارات ا�ستثماريه
416167�سافـي ايرادات تاأجري

545876ربح حتويل عملة اأجنبية
2312 ايرادات اأخرى

13,92611,257
 امل�ساريف والأعباء الأخرى

)7,446()7,757(11 م�ساريف عمومية واإدارية 
)294()171(18 هبوط قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع

)347()448(املحمل على املخ�س�سات
)305()177(اعباء اأخرى

)1,150()1,258(12 تكاليف متويل
)9,811()9,542(

الربح قبل خم�س�سات حل�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ول�سريبة دعم 
4,1151,715العمالة الوطنية وللزكاة وملكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة

)27()39(خم�س�س حل�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي 
)88()124(خم�س�س ل�سريبة دعم العمالة الوطنية

)35()50(خم�س�س للزكاه
-)84(29خم�س�س ملكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة

3,8181,565ربح ال�سنة 
ربح / )خ�سارة( ال�سنة اخلا�سة بـ :

4,0302,878 مالكي ال�سركة الأم
)1,313()212( احل�س�س غري امل�سيطرة  

3,8181,565ربح ال�سنة
6 فل�س8 فل�ش13ربحية ال�سهم ال�سا�سية واملخففة اخلا�سة مبالكي ال�سركة الم 

ان الإي�ساحات املبينة على ال�سفحات 27 - 80 ت�سكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان الأرباح اأو اخل�سائر والإيرادات ال�ساملة الأخرى املجمع 

ال�سنة المنتهية فـي

31 دي�سمبر 2016
ال�سنة المنتهية فـي 

31 دي�سمبر 2015
الف د.كالف د.ك

3,8181,565ربح ال�سنة
اخل�سائر ال�ساملة الخرى:

بنود �سيتم حتويلها لحقا اإىل بيان الرباح او اخل�سائر

اإ�ستثمارات متاحة للبيع:

1,461)670(�سافـي التغري فـي القيمه العادله الناجت خالل ال�سنة  -
)4,215()2,437(املحول اإىل بيان الرباح او اخل�سائر املجمع من ال�سرتداد / البيع  -
171294املحول اإىل بيان الرباح او اخل�سائر املجمع من هبوط القيمة  -

حتويل عملة اأجنبية:

78355فروقات حتويل ناجتة من ترجمة الن�سطة الجنبية -
)1(5ح�سه من ايرادات/ )خ�سائر( �سامله اخرى ل�سركة زميله و�سركة حما�سه

)2,106()2,853(جمموع اخل�سائر ال�ساملة الأخرى 
)541(965جمموع الدخل / )اخل�ساره( ال�سامله لل�سنه

جمموع الدخل / )اخل�ساره( ال�سامله لل�سنه اخلا�سه بـ:
1,342900مالكي ال�سركة الأم

)1,441()377(احل�س�س غري امل�سيطرة
965)541(

ان الإي�ساحات املبينة على ال�سفحات 27 - 80 ت�سكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان املركز املايل املجمع 

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016اي�ساحات
الف د.كالف د.كال�سـول

1412,2377,977نقد واأر�سدة لدى البنوك 
149,8577,321ودائع لأجل

1548,03341,100ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الرباح او اخل�سائر
165,3175,084ذمم مدينة واأ�سول اأخرى

17253436قرو�س للعمالء
1841,87053,788ا�ستثمارات متاحة للبيع

193,0023,090ا�ستثمار فـي �سركة زميله و�سركة حما�سه
2035,74529,167عقارات ا�ستثمارية

434288معدات
156,748148,251جمموع ال�سول

اخل�سوم وحقوق امللكية 
اخل�سوم

218,3276,363ذمم دائنة وخ�سوم اأخرى
228,1467,685قرو�س بنكية

2325,00022,000�سندات م�سدرة
41,47336,048جمموع اخل�سوم

حقوق امللكية
2448,08053,130راأ�س املال

257,9027,902عالوة اإ�سدار ا�سهم
2615,28014,847احتياطي قانوين

2613,63514,793احتياطي اختياري
)16,342(-28اأ�سهم خزينة

7,973-28احتياطي اأ�سهم خزينة
275,0377,725بنود اخرى حلقوق امللكية

3,3414,132اأرباح حمتفظ بها
93,27594,160حقوق امللكية اخلا�سة مبالكي ال�سركة الأم

722,00018,043احل�س�س غري امل�سيطرة
115,275112,203جمموع حقوق امللكية

156,748148,251جمموع اخل�سوم وحقوق امللكية

ان الإي�ساحات املبينة على ال�سفحات 27 - 80 ت�سكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

�سرار يو�سف الغامن

رئي�ش جمل�ش الإدارة 

مناف عبدالعزيز الهاجري

الرئي�ش التنفـيذي
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بيان التدفقات النقدية املجمع 

ال�سنة املنتهية فـي

31 دي�سمرب 2016
ال�سنة املنتهية فـي

31 دي�سمرب 2015

األف د.كاألف د.كاأن�سطة الت�سغيل

3,8181,565ربح ال�سنة
تعديـالت لـ:

)774()671(ايرادات فوائد
)1,149()1,091(اإيرادات توزيعات ارباح

340204ا�ستهالك
)4,215()2,437(ربح من ا�سرتداد / بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
)66(151ح�سه فـي نتائج �سركة زميلة و�سركة حما�سه 

)1,850()490(ربح من بيع عقارات ا�ستثمارية
171294هبوط قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع

448347املحمل على املخ�س�سات 
1,2581,150تكاليف متويل

1,497)4,494(
التغريات فـي اأ�سول وخ�سوم الت�سغيل:

)2,905()6,933(ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الرباح او اخل�سائر
673)257(ذمم مدينة واأ�سول اأخرى

1843,414قرو�س للعمالء
)2,136(1,926ذمم دائنة وخ�سوم اأخرى

)5,448()3,583(�سافـي النقد امل�ستخدم فـي اأن�سطة الت�سغيل
اأن�سطة الإ�ستثمار

)22()760(التغري فـي ودائع لأجل ت�ستحق بعد ثالثة ا�سهر
)104()307(�سراء ممتلكات ومعدات

17,25820,031الناجت من ا�سرتداد/ بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
)10,523()6,011(�سراء ا�ستثمارات متاحة للبيع

)8,440()7,761(�سراء عقارات ا�ستثمارية
1,2865,712الناجت من بيع عقارات ا�ستثمارية

)32()144(الزيادة فـي ا�ستثمار فـي �سركة زميلة و�سركة حما�سة
)3,198(-�سراء ح�س�س غري م�سيطرة فـي �سركة تابعة

-86توزيعات اأرباح م�ستلمة من �سركة زميلة
1,0911,149ايرادات توزيعات اأرباح م�ستلمة 

697784ايرادات فوائد م�ستلمة
5,4355,357�سافـي النقد الناجت من اأن�سطة الإ�ستثمار
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تابع / بيان التدفقات النقدية املجمع 

ال�سنة املنتهية فـي اي�ساح

31 دي�سمرب 2016
ال�سنة املنتهية فـي 

31 دي�سمرب 2015
األف د.كاألف د.كاأن�سطة التمويل

)2,945()2,358(توزيعات اأرباح مدفوعة

)443(-توزيعات اأرباح مدفوعة مل�ساهمي احل�س�س غري امل�سيطره
2,3957,685الناجت من قرو�س بنكية

)4,663()1,934(امل�سدد من قرو�س بنكية
-25,000الناجت من ا�سدار �سندات م�سدرة

-)22,000(امل�سدد من �سندات م�سدرة
4,5119,323�سافـي التغري فـي احل�س�س غري امل�سيطرة

)1,144()1,264(تكاليف متويل مدفوعة
4,3507,813�سافـي النقد الناجت من اأن�سطة التمويل

6,2027,722الزياده فـي النقد و�سبه النقد
)369()166(تعديالت عملة اأجنبية

1415,2017,848النقد و�سبه النقد فـي بداية ال�سنة
1421,23715,201النقد و�سبه النقد فـي نهاية ال�سنة

اإن الإي�ساحات املبينة على ال�سفحات 27 – 80 ت�سكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.



29

الـتقـــريـــر ال�سنــــــوي 2016

اي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 

التاأ�سي�ش والأن�سطة. 1

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

ال�سركة الأم فـي �سوق الكويت لالأوراق املالية وهي تخ�سع لتوجيهات بنك الكويت املركزي وهيئة اأ�سواق املال الكويتية.

الأن�سطة الرئي�سية لل�سركة الأم وال�سركات التابعة لها )“املجموعة”( هي كما يلي:

• جال ق�سرية, بالإ�سافة 	
ّ
متويل عمليات ال�سترياد والت�سدير �سواء عن طريق الت�سليف املبا�سر اأو بوا�سطة قبول التحويالت امل�سحوبة على ال�سركة لأ

اإىل الو�ساطة فـي تاأمني الت�سهيالت امل�سرفـية للعمالء فـي الكويت واخلارج.

• القيام بوظيفة الو�سيط بني جمهرة املقر�سني واملقرت�سني والقيام باأعمال الوكالة املعتمدة لعمليات الدفع النا�سئة عن ا�سدار الوراق املالية املتو�سطة 	

والطويلة الجل, بالإ�سافة اإىل حفظ الأوراق املالية نيابة عن العمالء.

• التعامل واملتاجرة فـي ا�سواق العمالت الأجنبية واملعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها.	

• القيام بالأعمال ال�ستثمارية وتقييم امل�ساريع نيابة عن العمالء وتقدمي امل�سورة املالية والفنية لهم قبل اتخاذ القرارات املتعلقة بتمويل امل�ساريع.	

• القيام بكافة اخلدمات التي ت�ساعد على تطوير وتدعيم قدرة ال�سوق املالية والنقدية فـي الكويت وتلبية حاجاته وذلك كله فـي حدود القانون وما ي�سدر 	

عن بنك الكويت املركزي من اجراءات اأو تعليمات .ويجوز لل�سركة اأن يكون لها م�سلحه اأو اأن ت�سرتك باأي وجه مع الهيئات التي تزاول اأعماًل �سبيهة 

باأعمالها اأو التي قد تعاونها على حتقيق اأغرا�سها فـي الكويت اأو فـي خارجها ولها اأن ت�سرتي هذه الهيئات اأو تلحقها بها.

• تقدمي القرو�س ال�سخ�سية والتجارية وال�ستهالكية والقيام بعمليات التمويل على اأ�سا�س الهام�س واملتعلقة بعمليات ال�ستثمار فـي الأ�سواق املحلية 	

والقيام بعمليات التمويل والو�ساطة فـي  والعاملية وتداول العمالت وكذلك عمليات التمويل املرتبطة برهن املحافظ ال�ستثمارية والأوراق املالية 

العمليات التجارية الدولية واملحلية.

• ممار�سة كافة اأعمال الو�ساطة املالية وال�سم�سرة املتعلقة بها.	

• ال�ستثمار فـي خمتلف القطاعات القت�سادية من �سناعية وعقارية وزراعية وخدمات وغريها �سواء بطريق مبا�سر اأو خالل امل�ساهمة فـي ال�سركات 	

القائمة اأو القيام بتاأ�سي�س هذه ال�سركات املتعلقة بالأن�سطة املذكورة اأو امتالك امل�سروعات التي حتقق ذلك.

• القيام بالعمليات اخلا�سة بتداول الأوراق املالية من بيع و�سراء الأ�سهم وال�سندات ال�سركات والهيئات احلكومية فـي هذا املجال وفقا ملبداأ ال�ستثمار 	

املتحفظ وتنويع حمافظها ال�ستثمارية.

• القيام بوظائف امناء ال�ستثمار واإدارة املحافظ ال�ستثمارية حل�ساب الغري وما يتطلب ذلك من عمليات القرتا�س والقرا�س.	

• اإن�ساء وادارة ال�سناديق ال�ستثمارية.	

• تقدمي ال�ست�سارات ال�ستثمارية املتعلقة بالأوراق املالية مقابل عمولة )م�ست�سار ا�ستثمار.(	

• عر�س اأو بيع اأوراق مالية ل�سالح م�سدرها اأو حليفه اأو احل�سول على اأوراق مالية من امل�سدر اأو حليفه لغر�س اعادة الت�سويق ) اإدارة ال�سدار.(	

مت ا�سدار قانون ال�سركات اجلديد رقم )1( ل�سنة 2016 فـي 24 يناير 2016 ومت ن�سره فـي اجلريدة الر�سمية بتاريخ 1 فرباير 2016 والذي مبوجبه مت الغاء 

قانون ال�سركات رقم )25( ل�سنة 2012 والتعديالت الالآحقة له وفقا لن�س املادة رقم )5( �سوف يتم تفعيل القانون اجلديد باأثر رجعي اعتبارا من 26 

نوفمرب 2012 كما مت اإ�سدار الالئحة التنفـيذية للقانون رقم )1( ل�سنة 2016 بتاريخ 12 يوليو 2016.

تتكون املجموعة من ال�سركة الأم وال�سركات التابعة لها كما مف�سح عنها فـي اي�ساح 7.

عنوان مكتب ال�سركة الأم امل�سجل هو : �س.ب 23444, ال�سفاة 13095, دولة الكويت.

متت املوافقة على ا�سدار هذه البيانات املالية املجمعة من قبل اأع�ساء جمل�س اداره ال�سركة الم بتاريخ 8 مار�س 2017 وهي خا�سعة ملوافقة اجلمعية العامة 

للم�ساهمني.
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ا�سا�ش الإعداد. 2

اأو  الرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املدرجة  املالية  الأ�سول  با�ستثناء  التاريخية  التكلفة  مبداأ  اأ�سا�س  على  للمجموعة  املجمعة  املالية  البيانات  اعداد  مت 

اخل�سائر والأ�سول املالية املتاحة للبيع وم�ستقات الدوات املاليه والتي مت قيا�سها بالقيمة العادلة.

مت عر�س البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي )“د.ك.”( وهي العملة الرئي�سية والعر�س لل�سركة الأم مقربا لقرب الف.

بيان اللتزام. 3

مت اإعداد هذه البيانات املالية املجمعة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�سادرة من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية والتف�سريات ال�سادرة عن 

جلنة تف�سري املعايري الدولية للتقارير املالية التابعة ملجل�س معايري املحا�سبة الدولية كما مت تعديلها لال�ستخدام من قبل حكومة دولة الكويت للموؤ�س�سات 

املالية التي ي�سرف عليها بنك الكويت املركزي. تتطلب تلك التنظيمات تطبيق كافة املعايري الدولية للتقارير املالية فـيما عدا متطلبات معيار املحا�سبة الدويل 

39 ملخ�س�س انخفا�س القيمة املجمع, والذي مت ا�ستبداله مبتطلبات بنك الكويت املركزي اخلا�سة باحلد الأدنى للمخ�س�س العام البالغ 1 % للت�سهيالت 

النقدية و 0.5 % للت�سهيالت غري النقدية.يتعني تطبيق هذه املعدلت اعتبارا من 1 يناير 2007 على �سافـي الزيادة فـي الت�سهيالت, بعد طرح بع�س الفئات 

املحدودة لل�سمانات, خالل فرتة التقارير املالية.    

التغريات فـي ال�سيا�سات املحا�سبية. 4

         املعايري اجلديدة واملعدلة املطبقة من قبل املجموعة 4.1

هناك عدد من املعايري اجلديدة واملعدلة مفعلة للفرتات ال�سنوية التي تبداأ فـي او بعد 1 يناير 2016  والتي مت تطبيقها من قبل املجموعة  لكن مل يكن لها اأي اأثر جوهري 

على املركز املايل او نتائج ال�سنة. فـيما يلي املعلومات حول هذه املعايري اجلديدة: 

املعيار اأو التف�سري
يفعل للفرتات املالية 

التي تبداأ فـي

1 يناير 2016املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 11: املحا�سبة عن �سراء ح�س�س فـي عمليات حما�سة - تعديالت

1 يناير 2016معيار املحا�سبة الدويل رقم 1 مبادرة الف�ساح - تعديالت 

1 يناير 2016معيار املحا�سبة الدويل رقم 16 و 38 تو�سيح الطرق املقبولة لال�ستهالك والطفاء - تعديالت 

1 يناير 2016معيار املحا�سبة الدويل رقم 27 طريقة حقوق امللكية فـي البيانات املالية املنف�سلة - تعديالت 

1 يناير 2016املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 10 و 12 ومعيار املحا�سبة الدويل رقم 28 املن�ساآت ال�ستثمارية: تطبيق ا�ستثناء التجميع - تعديالت 

1 يناير 2016التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة  2012-2014
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تابع / التغريات فـي ال�سيا�سات املحا�سبية. 4

        تابع / املعايري اجلديدة واملعدلة املطبقة من قبل املجموعة4.1

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 11 املحا�سبة عن �سراء ح�س�ش فـي عمليات حما�سة – تعديالت 

ان التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 11 “ترتيبات املحا�سة” تتطلب من م�سرتي احل�سة فـي عملية املحا�سة التي ي�سكل فـيها الن�ساط العمل 

)كما هو حمدد فـي املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 3 “دمج العمال”( لتطبيق كافة املبادىء املحا�سبية لعمليات دمج العمال فـي املعيار الدويل للتقارير 

املالية رقم 3 واملعايري الدولية للتقارير املالية الخرى, با�ستثناء تلك املبادىء التي تتعار�س مع الر�سادات الواردة فـي املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

11. كما تتطلب تلك التعديالت اي�سا الف�ساح عن املعلومات املطلوبة من قبل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 3 واملعايري الدولية للتقارير املالية الخرى 
اخلا�سة بعمليات دمج العمال. 

تنطبق التعديالت اي�سا على كل من ال�سراء املبدئي للح�سة فـي عملية املحا�سة و�سراء ح�سة ا�سافـية فـي عملية املحا�سة )فـي احلالة الخرية, ل يتم اعادة 

قيا�س احل�س�س املحتفظ بها �سابقا(. كما تنطبق التعديالت اي�سا ب�سورة م�ستقبلية على �سراء احل�س�س فـي عمليات املحا�سة. 

معيار املحا�سبة الدويل رقم 1 مبادرة الف�ساح – تعديالت 

تقوم التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 1 باجراء التغريات التالية:

• املادية: تو�سح التعديالت بان )1( املعلومات ليجب حجبها بالتجميع او بتقدمي معلومات غري مادية, )2( اعتبارات املادية تنطبق على كل اجزاء 	

البيانات املالية, و )3( حتى عندما يتطلب املعيار اف�ساحا حمددا, عندها يتم تطبيق اعتبارات املادية.   

• بيان املركز املايل وبيان الرباح واخل�سائر واليرادات ال�سامله الخرى: تقوم التعديالت مبا يلي: )1( تقدمي تو�سيح بان قائمة بنود املفردات التي 	

البيانات ميكن عدم جتميعها وجتميعها كما هو منا�سب وكذلك تقدمي ار�سادات ا�سافـية حول املجاميع الفرعية فـي هذه  �سيتم عر�سها فـي هذه 

البيانات و )2( تو�سيح ان ح�سة املن�ساأة من اليرادات ال�ساملة الخرى لل�سركات الزميلة املحت�سبة ح�سب حقوق امللكية و�سركات املحا�سة يتعني 

عر�سها فـي جمموعها كبنود مفردات واحدة �سواء �سيتم لحقا اعادة ت�سنيفها ام ل فـي الرباح واخل�سائر. 

•  مالحظات: تقوم التعديالت با�سافة امثلة ا�سافـية للطرق املمكنة لرتتيب املالحظات لتو�سيح ان قابلية الفهم واملقارنة يجب النظر فـيها عند حتديد 	

ترتيب املالحظات ولثبات ان املالحظات ل حتتاج اإىل عر�سها بالرتتيب املحدد حتى الآن فـي الفقرة 114 من معيار املحا�سبة الدويل رقم 1. كما 

قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية اي�سا بحذف الر�سادات والمثلة املتعلقة بتحديد ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة التي لوحظ انها من املحتمل ان 

تكون غري مفـيدة.

 

معيار املحا�سبة الدويل رقم 16 و 38 بيان الطرق املعتمدة لال�ستهالك والطفاء – تعديالت  

مت بيان التعديالت التالية على معيار املحا�سبة الدويل رقم )16( املمتلكات واللت واملعدات واملعيار رقم )38( ال�سول غري امللمو�سة:

• تعترب طريقة ا�ستهالك ال�سول على اأ�سا�س الدخل الناجت من الن�ساط امل�ستخدم به ذلك ال�سل طريقة غري منا�سبة ل�ستهالك املمتلكات واللت 	

واملعدات.

• تعترب طريقة اطفاء على ا�سا�س الدخل الناجت من الن�ساط الذي ي�ستخدم ال�سل غري امللمو�س طريقة غري منا�سبة ب�سكل عام با�ستثناء بع�س احلالت 	

املحددة.

• التوقعات التي ت�سري اإىل انخفا�س �سعر البيع للمواد التي يتم انتاجها با�ستخدام ا�سول حتتوي على تكنولوجيا او توقعات ذات عائد جتاري بطىء والتي 	

بدورها قد توؤدي اإىل انخفا�س التوقعات القت�سادية من ذلك ال�سل.
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تابع / التغريات فـي ال�سيا�سات املحا�سبية. 4

        تابع / املعايري اجلديدة واملعدلة املطبقة من قبل املجموعة 4.1

معيار املحا�سبة الدويل رقم 27 طريقة حقوق امللكية فـي البيانات املالية املنف�سلة – تعديالت 

التابعة  “البيانات املالية املنف�سلة” ت�سمح بان يتم اختياريا املحا�سبة عن ال�ستثمارات فـي ال�سركات   27 ان التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 

و�سركات املحا�سة وال�سركات الزميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية فـي البيانات املالية املنف�سلة.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 10 و 12 ومعيار املحا�سبة الدويل رقم 28 املن�ساآت ال�ستثمارية: تطبيق ا�ستثناء التجميع – تعديالت 

تهدف التعديالت اإىل تو�سيح اجلوانب التالية: 

• العفاء من اعداد بيانات مالية جممعة: توؤكد التعديالت بان العفاء من اعداد بيانات مالية جممعة ل�سركة ام متو�سطة متاح لل�سركة الم التي هي 	

�سركة تابعة ل�سركة ا�ستثمارية حتى لو قامت ال�سركة ال�ستثمارية بقيا�س جميع ال�سركات التابعة لها بالقيمة العادلة. 

• ال�ستثمارية 	 بالن�سطة  تتعلق  تقدم خدمات  التي  التابعة  ال�سركة  ان  الم:  لل�سركة  ال�ستثمارية  بالن�سطة  تتعلق  تقدم خدمات  التي  التابعة  ال�سركة 

لل�سركة الم ل يجب جتميعها اذا كانت ال�سركة التابعة نف�سها �سركة ا�ستثمارية. 

• تطبيق طريقة حقوق امللكية من قبل م�ستثمر �سركة غري ا�ستثمارية على �سركة ا�ستثمارية م�ستثمر فـيها: عند تطبيق طريقة حقوق امللكية على �سركة 	

العادلة املطبق من قبل  القيمة  بقيا�س  ا�ستثمارية الحتفاظ  فـي �سركة  امل�ستثمرة  لل�سركة غري ال�ستثمارية  او �سركة حما�سة, عندها ميكن  زميلة 

ال�سركة الزميلة او �سركة املحا�سة حل�س�سها فـي ال�سركات التابعة. 

• الف�ساحات املطلوبة: ال�سركة ال�ستثمارية التي تقي�س ال�سركات التابعة لها بالقيمة العادلة تقوم بتقدمي الف�ساحات املتعلقة بال�سركات ال�ستثمارية 	

املطلوبة من قبل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 12.     

التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة 2012-2014

• التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 7 – تقوم هذه التعديالت بتقدمي ار�سادات ا�سافـية لتو�سيح فـيما اذا كان عقد اخلدمات م�ستمر 	

بالن�سغال فـي ال�سل املحول, والتو�سيح حول موازنة الف�ساحات فـي البيانات املالية. 

• التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 34 – تقوم هذه التعديالت بتو�سيح معنى “فـي مكان اآخر فـي التقرير املرحلي” وتتطلب ا�سنادا ترافقيا. 	
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        املعايري امل�سدرة من جمل�ش املعايري الدولية ولكن غري املفعلة بعد4.2

بتاريخ امل�سادقة على هذه البيانات املالية املجمعة ,  مت ا�سدار بع�س املعايري/ التعديالت والتف�سريات  من قبل جمل�س املعايري الدولية ولكن مل يتم تفعيلها بعد ومل 

يتم تطبيقها مبكرا من قبل املجموعة.

تتوقع الدارة اأن يتم تبني كافة التعديالت �سمن ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة وللمرة الأوىل خالل الفرتة التي تبداأ بعد تاريخ تفعيل املعيار اجلديد اأو التعديل اأو 

التف�سري. ان املعلومات عن املعايري والتعديالت والتف�سريات اجلديدة املتوقع اأن يكون لها ارتباط بالبيانات املالية املجمعه للمجموعة مبينة اأدناه. هناك بع�س املعايري 

والتف�سريات اجلديدة قد مت ا�سدارها لكن لي�س من املتوقع ان يكون لها اي تاأثري مادي على البيانات املالية املجمعة للمجموعة. 

املعيار اأو التف�سري

يفعل للفرتات املالية 

التي تبداأ فـي

1 يناير 2017معيار املحا�سبة الدويل رقم 7 بيان التدفقات النقدية – تعديالت 
1 يناير 2017معيار املحا�سبة الدويل رقم 12 �سرائب الدخل – تعديالت 

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 10 ومعيار املحا�سبة الدويل رقم 28 بيع اأو م�ساهمة الأ�سول بني امل�ستثمر و�سركته الزميلة او �سركة 

مل يتم حتديد تاريخاملحا�سة  – تعديالت 

1 يناير 2018املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 الأدوات املالية: الت�سنيف والقيا�س 
يناير 2018املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15 اليرادات من العقود مع العمالء

1 يناير 2019املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )16( عقود الإيجار
1 يناير 2018معيار املحا�سبة الدويل رقم 40 العقارات ال�ستثمارية - تعديالت

1 يناير 2017 و2018التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية – دورة 2014-2016   
1 يناير 2018معيار جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم 22 معامالت العملة الجنبية والدفعة املقدمة

معيار املحا�سبة الدويل رقم IAS 7( 7( بيان التدفقات النقدية  - تعديالت 

بها  املتعلقة  النقدية  والتدفقات  املن�ساأة  مديونية  فـي  التغريات  حول  املالية  البيانات  مل�ستخدمي  املقدمة  املعلومات  نوعية  حت�سني  اإىل  التعديالت  تهدف 

)والتغريات غري النقدية( 

التعديالت: 

• تتطلب من املن�ساأة تقدمي اف�ساحات متكن امل�ستخدمني من تقييم التغريات اللتزامات النا�سئة عن الن�سطة التمويلية. تقوم املن�ساأة بتطبيق حكمها 	

عند حتديد ال�سكل وامل�سمون املحدد لالف�ساحات املطلوبة للوفاء بهذه املتطلبات. 

• اقرتاح عدد من الف�ساحات املحددة التي قد تكون �سرورية من اجل الوفاء باملتطلبات املذكورة اعاله, مبا فـي ذلك: 	

التغريات فـي اللتزامات النا�سئة عن الن�سطة التمويلية التي ت�سببها التغريات فـي تدفقات التمويل النقدية, معدلت ال�سرف الجنبي او - 

القيم العادلة, او احل�سول على او فقدان ال�سيطرة على ال�سركات التابعة او ال�سركات الخرى.   

مطابقة الر�سدة الفتتاحية واخلتامية لاللتزامات النا�سئة عن الن�سطة التمويلية فـي بيان املركز املايل مبا فـي ذلك تلك التغريات املحددة - 

مبا�سرة اأعاله.  
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معيار املحا�سبة الدويل رقم IAS 12( 12( حتقق ال�سول ال�سريبية املوؤجلة عن اخل�سائر غري املحققة – تعديالت

ت�سكل التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 12 التغريات التالية: 

• ان اخل�سائر غري املحققة على ادوات الدين املقا�سة بالقيمة العادلة واملقا�سة بالتكلفة لغرا�س �سريبية توؤدي اإىل فرق موؤقت قابل للخ�سم بغ�س 	

النظر عما اذا كان حامل اداة الدين يتوقع ا�سرتداد القيمة الدفرتية لتلك الداة عن طريق البيع او ال�ستخدام. 

• ان القيمة الدفرتية لال�سل ل حتد من تقدير الرباح امل�ستقبلية املحتملة اخلا�سعة لل�سريبة. 	

• ان التقديرات اخلا�سة بالرباح امل�ستقبلية اخلا�سعة لل�سريبة ت�ستثني اخل�سومات ال�سريبية الناجتة عن رد الفروقات املوؤقتة القابلة للخ�سم. 	

• تقوم املن�ساأة بتقييم ال�سل ال�سريبي املوؤجل اإىل جانب ال�سول ال�سريبية املوؤجلة الخرى. وحيث يقوم قانون ال�سرائب باحلد من ا�ستخدام اخل�سائر 	

ال�سريبية, تقوم املن�ساأة بتقييم ال�سل ال�سريبي املوؤجل اإىل جانب ال�سول ال�سريبية املوؤجلة الخرى من نف�س النوع.   

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 10 ومعيار املحا�سبة الدويل رقم 28 بيع او م�ساهمة ال�سول بني امل�ستثمر و�سركته الزميلة او �سركة املحا�سة 

– تعديالت 

ان التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 10 “البيانات املالية املجمعة” ومعيار املحا�سبة الدويل رقم 28 “ال�ستثمارات فـي ال�سركات الزميلة 

و�سركات املحا�سة )2011(” تقوم بتو�سيح معاجلة بيع او م�ساهمة ال�سول من امل�ستثمر اإىل �سركته الزميلة او �سركة املحا�سة على النحو التايل: 

• تتطلب الت�سجيل الكامل فـي البيانات املالية للم�ستثمر لالرباح واخل�سائر الناجتة عن بيع او م�ساهمة ال�سول التي ت�سكل العمل  ) كما هو حمدد فـي 	

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 3 “دمج العمال”(. 

• تتطلب الت�سجيل اجلزئي لالرباح واخل�سائر حيثما ل ت�سكل ال�سول العمل, اي يتم ت�سجيل الربح او اخل�سارة فقط اإىل حد م�سالح امل�ستثمرين التي 	

لي�ست لها عالقة فـي تلك ال�سركة الزميلة او �سركة املحا�سة. 

يتم تطبيق هذه املتطلبات بغ�س النظر عن ال�سكل القانوين للمعاملة, مثال �سواء حدثت عملية بيع او م�ساهمة ال�سول من قبل امل�ستثمر الذي يقوم بتحويل 

احل�س�س فـي ال�سركة التابعة التي متتلك ال�سول )ما ينتج عنه فقدان ال�سيطرة على ال�سركة التابعة( او من قبل البيع املبا�سر لال�سول نف�سها.

قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية بتاأجيل تاريخ النفاذ اإىل اجل غري م�سمى حلني اكتمال امل�ساريع الخرى. مع ذلك, ي�سمح بالتنفـيذ املبكر. 
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املعيار الدويل للتقارير املالية رقم IFRS 9( 9( – الأدوات املالية 

قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية )IASB( موؤخرا با�سدار املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 “الأدوات املالية” )2014( ما ميثل امتام خطته ل�ستبدال 

معيار املحا�سبة الدويل رقم 39 “الأدوات املالية: التحقق والقيا�س”. يقوم املعيار اجلديد بادخال تغريات وا�سعة النطاق على ار�سادات معيار املحا�سبة الدويل 

رقم 39 فـيما يتعلق بت�سنيف وقيا�س ال�سول املالية كما يقوم اي�سا بادخال منوذج “خ�سارة ائتمانية متوقعة” جديد خا�س بهبوط قيمة ال�سول املالية. يقوم 

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 اأي�سا بتقدمي ار�سادات جديدة حول تطبيق حما�سبة التحوط. 

�سرعت الدارة بتقييم اأثر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 لكنها لي�ست بعد فـي و�سع ميكنها من تقدمي معلومات كمية. فـيما يلي املجالت الرئي�سية 

لالأثر املتوقع فـي هذه املرحلة: 

• ان ت�سنيف وقيا�س ال�سول املالية �سوف يحتاج اإىل مراجعة بناء على املعايري اجلديدة التي تراعي التدفقات النقدية التعاقدية لال�سول ومنوذج 	

العمال الذي يتم فـيه ادارتها.

• ان اي هبوط فـي القيمة مبني على خ�سارة ائتمانية متوقعة �سوف يحتاج اإىل ت�سجيل على الذمم التجارية املدينة وال�ستثمارات فـي ال�سول من نوع 	

الديون امل�سنفة حاليا كا�ستثمارات متاحة للبيع وحمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق, ما مل يتم ت�سنيفها كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

الرباح او اخل�سائر وفقا للمعايري اجلديدة.

• مل يعد بالمكان قيا�س ال�ستثمارات فـي ال�سهم بالتكلفة ناق�سا هبوط القيمة وجميع هذه ال�ستثمارات �سيتم قيا�سها عو�سا عن ذلك بالقيمة العادلة. 	

�سيتم عر�س التغريات فـي القيمة العادلة فـي الرباح او اخل�سائر ما مل تقم املجموعة بت�سنيف نهائي ل رجعة فـيه لعر�سها فـي اليرادات ال�ساملة 

الأخرى. �سيوؤثر هذا على ا�ستثمار املجموعة بقيمة 345 الف د.ك )انظر اإي�ساح 15( فـي حال الإحتفاظ بهذا ال�ستثمار فـي 1 يناير 2018.

• اذا ا�ستمرت املجموعة باختيار خيار القيمة العادلة لبع�س اخل�سوم املالية, عندها �سيتم عر�س تغريات القيمة العادلة فـي اليرادات ال�ساملة الأخرى 	

اإىل احلد الذي ترتبط فـيه تلك التغريات مبخاطر الئتمان اخلا�سة باملجموعة.   
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املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )15(: اليرادات من العقود مع العمالء

مت ا�ستبدال املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )15( مكان معيار املحا�سبة الدويل رقم 18 “اليرادات” , ومعيار املحا�سبة الدويل رقم 11 “عقود الن�ساءات” 

وتف�سريات حما�سبية خمتلفة تتعلق بالإيرادات , وهو يعطي منوذج حتقق جديد يعتمد على مبداأ ال�سيطرة وبا�ستخدام خم�س خطوات يتم ا�ستخدامها على 

كافة العقود مع العمالء.

اخلطوات اخلم�س لهذا النموذج هي:

• تعريف العقد مع العميل.	

• تعريف التزامات الداء فـي العقد.	

• حتديد �سعر املعاملة.	

• توزيع �سعر املعاملة على التزامات الداء كما جاءت بالعقد.	

• ت�سجيل اليرادات عند قيام املن�ساة بتلبية التزامات الداء.	

كما يت�سمن املعيار ار�سادات هامة, مثل:

• العقود التي تت�سمن توريد عدد اثنني اأو اأكرث من اخلدمات اأو الب�ساعة – وكيف يتم احت�ساب وت�سجيل كل جزئية مت تنفـيذها على حده وذلك �سمن 	

الرتتيبات التي حتتوي على عدة بنود, وكيف توزع �سعر املعاملة ومتى تدمج العقود.

• التوقيت – فـيما اذا تطلب ت�سجيل اليرادات خالل الفرتة اأو خالل نقطة حمددة من الزمن.	

• الت�سعري املتغري وخماطر الئتمان – والتي تناق�س كيفـية معاجلة الرتتيبات التي حتتوي على اأدوات �سعرية متغرية اأو طارئة )مثال: تنفـيذ م�سرتط( 	

كما مت حتديث بند املعوقات على اليرادات.

• قيمة الوقت – متى تعدل �سعر العقد لغرا�س متويلية.	

• اأمور اأخرى حمددة تت�سمن:	

املقابل غري النقدي ومقاي�سة ال�سول. -

تكلفة العقود. -

حق الرد وخيارات العمالء الخرى. -

خيارات املورد باعادة ال�سراء. -

الكفالت. -

ال�سل مقابل الوكيل. -

الرتخي�س. -

تعوي�س الك�سر. -

التعاب املقدمة غري القابلة لال�سرتداد, و -

�سفة المانة وترتيبات الفوترة والحتفاظ.  -
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املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 16 – عقود اليجار 

�سيتم ا�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم 17 والتف�سريات الثالثة املتعلقة به باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم 16. كما �سيتم ت�سجيل عقود اليجار فـي 

بيان املركز املايل على �سكل اأ�سل حق انتفاع والتزام تاأجريي. 

مل تقم الدارة حتى الآن بالتقييم الكامل لأثر املعيار وبالتايل فهي غري قادرة على تقدمي معلومات حمددة الكمية. مع ذلك, ومن اجل حتديد الأثر, تقوم 

الدارة حاليا مبا يلي: 

• اجراء مراجعة كاملة جلميع التفاقيات للتقييم فـيما اذا كانت اي عقود ا�سافـية �ست�سبح الآن عقد ايجار مبوجب التعريف اجلديد للمعيار الدويل 	

للتقارير املالية رقم 16.  

• البت فـي اي حكم انتقايل �سيتم تطبيقه؛ اما التطبيق الكامل باثر رجعي او التطبيق اجلزئي باثر رجعي )المر الذي يعني انه ل حاجة لتعديل ارقام 	

املقارنة(. تقوم طريقة التطبيق اجلزئي اي�سا بتقدمي اعفاء اختياري من اعادة التقييم فـيما اذا كانت العقود حمل النقا�س هي, او حتتوي على, 

عقد ايجار, بال�سافة اإىل العفاءات الخرى. ان البت فـي اي من هذه الذرائع العملية �سيتم تطبيقها لهو امر هام لنها خيارات ملرة واحدة فقط. 

• تقييم اف�ساحاتها احلالية اخلا�سة بالتمويل وعقود اليجار الت�سغيلية لن هذه من املحتمل ان ت�سكل ا�سا�س املبالغ التي �سيتم ر�سملتها وت�سبح ا�سول 	

حق انتفاع 

• حتديد اي اي�ساحات حما�سبية اختيارية تطبق على حمفظة عقود اليجار وفـيما اذا كانت �ستقوم با�ستخدام تلك ال�ستثناءات	

• تقييم الف�ساحات ال�سافـية الالزمة.  	

معيار املحا�سبة الدويل رقم 40 العقارات ال�ستثمارية - تعديالت

فـي  تغري  يكون هناك  ال�ستثمارية مطلوبة فقط عندما  العقارات  او من,  اإىل,  التحويالت  ان  تو�سح   40 رقم  الدويل  املحا�سبة  معيار  التعديالت على  ان 

التغري  بان  اأمثلة غري ح�سرية من الدلة  57 )اأ(-)د( كقائمة  الفقرة  التعديالت قائمة الظروف الظاهرة فـي  العقار مدعومة بالدلة. ويبني  ا�ستخدام 

فـي ال�ستخدام قد حدث. كما اأكد املجل�س اأن التغري فـي نية الدارة, بنف�سها, ل ميثل دليل كاف بان التغري فـي ال�ستخدام قد حدث. ان ادلة التغري فـي 

ال�ستخدام يجب ان تكون ملمو�سة. 

التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية – دورة 2014-2016   

تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 12 – يو�سح هذا البند نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 12 بتحديد ان متطلبات الف�ساح 1 ))

اخلا�سة به )با�ستثناء تلك الواردة فـي املعيار الدويل للتقارير املالية رقمB17.12( تنطبق على م�سالح املن�ساأة بغ�س النطر عما اذا كانت م�سنفة 

)او مدرجة فـي جمموعة م�ستبعدة م�سنفة( كمحتفظ بها لغر�س البيع او كعمليات موقوفة وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 5. يتم تفعيل 

التعديل للفرتات ال�سنوية التي تبداأ فـي او بعد 1 يناير 2017. 

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 28 – يو�سح هذا البند ان املن�ساأة املوؤهلة قادرة على الختيار بني تطبيق طريقة حقوق امللكية او قيا�س 1 ))

ال�ستثمار فـي ال�سركة الزميلة او �سركة املحا�سة بالقيمة العادلة من خالل الرباح او اخل�سائر, ب�سورة منف�سلة لكل �سركة زميلة او �سركة حما�سة 

عند التحقق املبدئي لل�سركة الزميلة او �سركة املحا�سة. يتم تفعيل التعديل للفرتات ال�سنوية التي تبداأ فـي او بعد 1 يناير 2018. 

معيار جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم 22 معامالت العملة الجنبية و الدفعة املقدمة     

تقوم التف�سريات مبراقبة اي �سعر �سرف �سيتم ا�ستخدامه للتحويل عندما تتم الدفعات او يتم ا�ستالمها مقدما لال�سل او امل�سروف او اليراد ذي ال�سلة. 

مت مالحظة اختالف فـي املمار�سة فـي الظروف التي تقوم املن�ساأة فـيها بت�سجيل التزام غري نقدي ناجت عن الدفعة املقدمة. ان الختالف الناجت عن حقيقة 

ان بع�س املن�ساآت كانت تقوم بت�سجيل اليرادات با�ستخدام �سعر ال�سرف الفوري بالتاريخ الذي مت فـيه ت�سجيل اليرادات. يتناول املعيار هذه امل�ساألة بتو�سيح 

ان تاريخ املعاملة لغر�س حتديد �سعر ال�سرف الذي �سيتم ا�ستخدامه عند التحقق املبدئي لال�سل او امل�سروف او اليراد )او جزء منه( هو التاريخ الذي 

تقوم فـيه املن�ساأة مبدئيا بت�سجيل ال�سل غري النقدي او اللتزام غري النقدي الناجت عن دفع او ا�ستالم الدفعة املقدمة.  
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة. 5

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املطبقة فـي اعداد البيانات املالية املجمعة كما يلي. 

     اأ�س�ش التجميع5.1

ت�سيطر املجموعة على ال�سركات التابعة عندما تتعر�س لـــ , او يكون لها احلق بـعوائد متغرية من م�ساركتها مع ال�سركات التابعة ويكون لها القدرة على التاأثري 

على تلك العوائد من خالل �سلطتها على ال�سركات التابعة. يتم اعداد البيانات املالية لل�سركات التابعة لتاريخ التقرير والتي ل تزيد عن ثالثة ا�سهر من تاريخ 

التقرير لل�سركة الأم , باإ�ستخدام �سيا�سات حما�سبية مماثلة . يتم عمل التعديالت لتعك�س تاأثري املعامالت الهامة والأحداث الأخرى التي تقع بني هذا التاريخ 

وتاريخ التقرير للبيانات املالية لل�سركة الم .

لغر�س التجميع, مت حذف كافة املعامالت والأر�سدة بني �سركات املجموعة, مبا فـي ذلك الأرباح واخل�سائر غري املحققة من املعامالت بني �سركات املجموعة.  

وحيث اأن اخل�سائر غري املحققة نتيجة معامالت بيع الأ�سول بني �سركات املجموعة قد مت عك�سها لأغرا�س التجميع, ال اأن تلك الأ�سول مت اختبارها لتحديد 

اأي انخفا�س فـي قيمتها وذلك بالن�سبة للمجموعة ككل.  مت تعديل املبالغ املدرجة فـي البيانات املالية املجمعة لل�سركات التابعة, اأينما وجدت, للتاأكد من 

توحيد ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة للمجموعة.

مت ت�سجيل الأرباح اأو اخل�سائر واليرادات ال�ساملة الأخرى اخلا�سة بال�سركات التابعة اأو ال�سركات التي مت ا�ستبعادها خالل ال�سنة, من تاريخ احليازة اإىل 

تاريخ ال�ستبعاد.

ان احل�س�س غري امل�سيطرة املدرجة كجزء من حقوق امللكية, ميثل اجلزء من اأرباح اأو خ�سائر و�سافـي اأ�سول ال�سركة التابعة التي ل متتلكها املجموعة.  

تقوم املجموعة بف�سل اليرادات 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 فـي 

تلك ال�سركات.

عند بيع ح�سة م�سيطرة فـي ال�سركات التابعة, فان الفرق بني �سعر البيع و�سافـي قيمة ال�سول بال�سافة اإىل فرق الرتجمة الرتاكمي وال�سهرة ي�سجل فـي 

بيان الرباح او اخل�سائر املجمع.  

عليها  املحا�سبة  تتم  التابعة  ال�سركات  على  لل�سيطرة  املجموعة  فقدان  اإىل  توؤدي  ل  والتي  التابعة  ال�سركات  فـي  املجموعة  ملكية  ح�س�س  فـي  التغري  ان 

كمعامالت حقوق ملكية. ان القيم الدفرتية حل�س�س املجموعة واحل�س�س غري امل�سيطرة يتم تعديلها لتعك�س التغريات فـي ح�س�سها املعنية فـي ال�سركات 

التابعة. واي فرق بني املبلغ الذي يتم به تعديل احل�س�س غري امل�سيطرة والقيمة العادلة للمبلغ املدفوع او امل�ستلم يتم ت�سجيله مبا�سرة فـي حقوق امللكية 

ويخ�س�س ملالكي ال�سركة الم.

     اإندماج العمال5.2

تقوم املجموعة بتطبيق طريقة ال�سراء فـي 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 لال�سول املحولة واخل�سوم القائمة وحقوق امللكية امل�سدرة من قبل املجموعة كما فـي 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. وفـي جميع معامالت دمج 

الأعمال, يقوم امل�سرتي بت�سجيل ح�سة الأطراف غري امل�سيطرة اإما بالقيمة العادلة اأو بن�سيبه من ح�سته فـي �سافـي ال�سول املحددة لل�سركة امل�سرتاة.

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

القتناء وذلك من خالل الرباح اأو اخل�سائر.

تقوم املجموعة بت�سجيل ا�سول حمددة مت �سرائها وخ�سوم مت افرتا�سها نتيجة دمج الأعمال بغ�س النظر عما اإذا كانت تلك البنود قد مت ت�سجيلها �سمن 

بتاريخ  العادلة  بالقيمة  وب�سكل عام,  املفرت�سة  املُ�سرتاة واخل�سوم  ال�سول  قيا�س  ويتم عادة  القتناء.  تاريخ  قبل  اأم ل,  املُ�سرتاة  لل�سركة  املالية  البيانات 

ال�سراء. عند قيام املجموعة ب�سراء ن�ساط معني, تقوم الإدارة بتقدير مالءمة ت�سنيفات وتوجيهات ال�سول املالية واخل�سوم 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 احت�ساب قيمة ال�سهرة بعد ت�سجيل قيمة الأ�سول التي مت تعريفها وب�سكل منف�سل.  ويتم احت�سابها على اأنها الزيادة ما بني: اأ( القيمة العادلة للمقابل 

املقدم, ب( القيمة امل�سجلة للح�س�س غري امل�سيطرة فـي �سجالت ال�سركة التي مت �سراوؤها, وبني, ج( القيمة العادلة كما فـي تاريخ ال�سراء, لأي حقوق ملكية 

قائمة فـي ال�سركة امل�سرتاه فوق القيمة العادلة بتاريخ ال�سراء ل�سافـي الأ�سول التي مت تعريفها. اذا كانت القيم العادلة لالأ�سول املعرفة تزيد عن جمموع 

البنود اأعاله, يتم ت�سجيل تلك الزيادة )التي تعترب ربح نتيجة املفا�سلة( �سمن بيان الأرباح او اخل�سائر املجمع مبا�سرة.
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     حتقق اليرادات5.3

يتم ت�سجيل اليرادات اإىل احلد الذي يكون فـيه امكانية احل�سول على املنفعة القت�سادية للمجموعة حمتملة وميكن قيا�سها ب�سكل يعتمد عليه وبغ�س النظر 

عما اذا مت حت�سيل املقابل اأم ل.

تن�ساأ اليرادات من تقدمي اخلدمات ويتم قيا�سها عن طريق القيمة العادلة للمبالغ امل�ستلمة اأو املزمع ا�ستالمها.

قامت املجموعة بتطبيق بنود حتقق الإيرادات التالية ب�سكل منف�سل لكل بند معرف لبنود الإيرادات.

     تقدمي اخلدمات5.3.1

لزبائنها.   اأمانة وخدمات و�ساطة  بنكية وح�سابات  وا�ستثمارات  الأ�سول,  لإدارة  والأتعاب من جمموعة متنوعة  العمولة  ايرادات  تقوم املجموعة بتح�سيل 

وميكن تق�سيم ايرادات الأتعاب على ح�سب الفئتني التاليتني:

ايرادات اأتعاب ناجتة عن خدمات مت تقدميها خالل فرتة معينة

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

العمولة وادارة الأ�سول وح�سابات الأمانة واأتعاب ادارة اأخرى.

ايرادات اأتعاب خدمات مت تقدميها �سمن معامالت خدمية

ايرادات اخلدمات الناجتة عن تقدمي خدمات ا�ست�سارية حمددة مثل خدمات الو�ساطة ومعامالت اإكتتابات الأ�سهم والديون نيابة عن الآخرين اأو الناجتة 

من مناق�سة اأو امل�ساركة فـي مناق�سة معاملة نيابة عن اأطراف خارجيني, يتم ت�سجيلها عند النتهاء من تقدمي اخلدمة.

     ايرادات الفوائد 5.3.2

يتم ت�سجيل ايرادات الفوائد عند ا�ستحقاقها وبا�ستخدام معدل �سعر الفائدة الفعلي.

     ايرادات توزيعات الأرباح5.3.3

ايرادات توزيعات الأرباح, خالف التي من ال�سركات الزميلة, يتم ت�سجيلها عندما يثبت حق ا�ستالم دفعات تلك الأرباح.

     ايرادات ايجار5.3.4

يتم احت�ساب ايرادات ايجار الناجتة عن العقارات الإ�ستثمارية بطريقة الق�سط الثابت على مدة الإيجار.

     امل�ساريف الت�سغيلية5.4

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

     تكاليف القرتا�ش5.5
يتم ر�سملة تكاليف القرتا�س اخلا�سة ب�سراء اأو بناء اأو انتاج اأ�سل معني وذلك خالل الفرتة الالآزمة لالنتهاء من حت�سري هذا الأ�سل للغر�س املراد منه اأو 

لغر�س البيع.  ويتم حتميل تكاليف القرتا�س الأخرى كم�ساريف للفرتة التي حدثت فـيها ويتم ادراجها كتكاليف متويل.
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     ال�سرائب 5.6
5.6.1 )KFAS( 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 وفقا لعملية الحت�ساب املعدلة بناء على قرار اع�ساء جمل�س 

املوؤ�س�سة والذي ين�س على ان اليرادات من ال�سركات الزميلة والتابعة, مكافاآت اع�ساء جمل�س الدارة والتحويل اإىل الحتياطي القانوين يجب ا�ستثناوؤها 

من ربح ال�سنة عند حتديد احل�سة. 

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

من  النقدية  الرباح  وتوزيعات  والتابعة  الزميلة  ال�سركات  من  اليرادات  فان  للقانون,  وطبقا  لل�سنة.  الدارة  جمل�س  اع�ساء  اتعاب  خ�سم  بعد  لل�سريبة 

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

      الزكاة 5.6.3

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

     ال�سريبة على ال�سركات التابعة الجنبية    5.6.4

حتت�سب ال�سريبة على ال�سركات التابعة الجنبية على ا�سا�س ا�سعار ال�سرائب املطبقة واملقررة طبقا للقوانني ال�سائدة ولوائح وتعليمات الدول التي تعمل 

فـيها تلك ال�سركات التابعة.

     ال�ستثمار فـي ال�سركة الزميلة 5.7

ال�سركة الزميلة, هي تلك ال�سركة التي بامكان املجموعة ممار�سة التاأثري الفعال عليها والتي ل تكون �سركة تابعة اأو �سركة حما�سة. يتم ت�سجيل الإ�ستثمار 

فـي ال�سركة الزميلة مبدئيا بالتكلفة وبعد ذلك يتم حما�سبتها با�ستخدام طريقة حقوق امللكية. ل يتم العرتاف بال�سهرة اأو التعديالت فـي القيمة العادلة 

حل�سة املجموعة ب�سكل منف�سل ولكن يتم ت�سجيلها �سمن قيمة ال�ستثمار فـي ال�سركة الزميلة.

عند ا�ستخدام طريقة حقوق امللكية, يتم زيادة وتخفـي�س قيمة ال�ستثمار فـي ال�سركة الزميلة بح�سة املجموعة فـي اأرباح اأو خ�سائر واليرادات ال�ساملة 

الأخرى لتلك ال�سركة الزميلة بعد عمل التعديالت الالآزمة ملطابقة ال�سيا�سات املحا�سبية مع �سيا�سات املجموعة.

يتم حذف الأرباح واخل�سائر غري املحققة الناجتة من املعامالت بني املجموعة وال�سركة الزميلة اإىل حد ح�سة املجموعة فـي تلك ال�سركة. وعندما يتم حذف 

اخل�سائر غري املحققة, يتم اختبار الأ�سول املعنية بتلك املعامالت لغر�س التاأكد من عدم انخفا�س قيمتها.

ل تتعدى نهاية الفرتات املالية بني املجموعة وال�سركة الزميلة عن ثالثة �سهور. كما يتم عمل التعديالت الالآزمة للمعامالت اأو الأحداث اجلوهرية التي تتم 

خالل تلك الفرتة بني نهاية فرتة ال�سركة الزميلة ونهاية فرتة البيانات املالية املجمعة للمجموعة. كما يتم التاأكد من اأن ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة من 

قبل ال�سركة الزميلة هي ذاتها امل�ستخدمة من قبل املجموعة فـي تلك املعامالت اأو الأحداث ال�سبيهة.

اأي فرق بني القيم  التاأثري الفعال على ال�سركة الزميلة, تقوم املجموعة بقيا�س وت�سجيل احل�سة املتبقية بالقيمة العادلة, ويتم ت�سجيل  عند فقدان ميزة 

اجلارية لل�سركة الزميلة عند فقدان ميزة التاأثري الفعال والقيمة العادلة للح�سة املتبقية م�سافا اليها املبالغ املح�سلة نتيجة البيع �سمن بيان الرباح او 

اخل�سائر املجمع.
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     ال�ستثمار فـي �سركة حما�سة5.8

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

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

امل�سروع امل�سرتك هو ترتيب م�سرتك بحيث يكون الأطراف التي لديها �سيطرة م�سرتكة للرتتيب حقوق فـي �سافـي موجودات هذا الرتتيب. تعرتف املجموعة 

بح�س�سها فـي �سركة حما�سة كاإ�ستثمار وتقوم باإحت�سابها باإ�ستخدام طريقة حقوق امللكية.

     العقارات الإ�ستثمارية5.9

بالتكلفة مت�سمنة تكاليف  الزيادة فـي قيمتها ويتم قيا�سها مبدئيا  او لغر�س  و /  التاأجري  العقارات املحتفظ بها لغر�س  الإ�ستثمارية تلك  العقارات  متثل 

اإدراج العقارات ال�ستثمارية بالتكلفة ناق�سا ال�ستهالك  , والتي تن�س على  التكلفة  باإ�ستخدام منوذج  املعاملة يتم لحقا حما�سبة العقارات الإ�ستثمارية 

املرتاكم وخ�سائر هبوط القيمه ان وجدت . ت�ستهلك املجموعه عقاراتها ال�ستثمارية ما عدا الرا�سي بطريقة الق�سط الثابت على فرتة ال�ستفادة املتوقعة 

منها على 45 �سنة للممتلكات املوجودة خارج الكويت. عند بيع عقار يتم اإلغاء تكلفته والإ�ستهالك املرتاكم املتعلق به من احل�سابات ويتم الإعرتاف مبا�سرة 

باأي ارباح او خ�سائر ناجتة عن بيع العقار �سمن بيان الأرباح اأو اخل�سائر املجمع.

تتم التحويالت اإىل او من العقارات ال�ستثمارية فقط عندما يكون هناك تغري فـي ال�ستخدام. بالن�سبة للتحويل من العقار ال�ستثماري اإىل عقار ي�سغله 

املالك, فان التكلفة املعتربة للمحا�سبة الالحقة هي القيمة العادلة بتاريخ التغري فـي ال�ستخدام. فاذا ا�سبح العقار الذي ي�سغله املالك عقارا ا�ستثماريا, 

عندها تقوم املجموعة باحت�ساب هذا العقار وفقا لل�سيا�سة الظاهرة �سمن بند املمتلكات والآلت واملعدات حتى تاريخ التغري فـي ال�ستخدام. 

     املعدات5.10

يتم ت�سجيل ال�سيارات واملعدات الأخرى مبدئيا بتكلفة ال�سراء مبا فـي ذلك التكاليف ال�سافـية الالآزمة جللب هذا الأ�سل اإىل املوقع واحلالة التي ميكن 

ا�ستخدامه من قبل ادارة املجموعة.

وبعد ذلك, يتم قيا�س ال�سيارات واملعدات الأخرى با�ستخدام منوذج التكلفة, وهو التكلفة ناق�سا ال�ستهالك وخ�سائر هبوط القيمة. يتم ت�سجيل ال�ستهالك 

با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت لتخفـي�س القيمة بعد خ�سم قيمة اخلردة لل�سيارات واملعدات الأخرى. يتم مراجعة العمر النتاجي وطريقة ال�ستهالك 

الأعمار  ا�ستخدام  يتم  املعدات.   مكونات  من  التاجتة  القت�سادية  املنافع  مع  متماثلة  ال�ستهالك  وفرتة  امل�ستخدمة  الطريقة  اأن  من  للتاأكد  دوري  ب�سكل 

النتاجية التالية:

3 - 5 �سنواتمعدات مكتبية وبرجميات
3 - 4 �سنواتمركبات

7 - 10 �سنواتاثاث وجتهيزات
7 �سنواتديكورات

يتم حتديث البيانات اخلا�سة بتقديرات قيمة اخلردة اأو العمر النتاجي الالآزم, �سنويا على الأقل.

عند بيع الأ�سل اأو ا�ستبعاده, يتم حذف التكلفة وال�ستهالك املرتاكم اخلا�س به من احل�سابات واأية اأرباح اأو خ�سائر ناجتة عن ال�ستبعاد يتم ت�سجيلها �سمن 

بيان الرباح او اخل�سائر املجمع.

     الدوات املالية 5.11

     التحقق، القيا�ش املبدئي وعدم التحقق 5.11.1
بتكاليف  املعدلة  العادلة  بالقيمة  مبدئيا  وتقا�س  املالية  لالأداة  التعاقدية  الأحكام  فـي  املجموعة طرفا  ت�سبح  املالية عندما  الأ�سول واخل�سوم  يتم حتقق 

املعامالت, با�ستثناء تلك املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الرباح او اخل�سائر والتي تقا�س مبدئيا بالقيمة العادلة. 

يتم ا�ستبعاد ا�سل مايل )اأو جزء من ا�سل مايل اأو جزء من جمموعة اأ�سول مالية مماثلة اذا كان ذلك منا�سبا( اما 

• عندما ينتهي احلق فـي ا�ستالم التدفقات النقدية من تلك ال�سول املالية 	

• اأو عندما تقوم املجموعة بالتنازل عن حقها با�ستالم التدفقات النقدية من ال�سل اأو عندما تتحمل املجموعة الإلتزام بدفع التدفقات بالكامل دون 	

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

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

)ب( ان ل تقوم املجموعة بتحويل اأو الحتفاظ بكافة خماطر ومزايا الأ�سل ولكن قامت بتحويل ال�سيطرة على الأ�سل .
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عندما تقوم املجموعة بالتنازل عن حقها فـي ا�ستالم التدفقات النقدية من ال�سل او تكون قد دخلت فـي ترتيب القب�س والدفع ومل تقم بتحويل او الحتفاظ 

جوهريا بكافة خماطر ومزايا ال�سل او حتويل ال�سيطرة على ال�سل, عندها يتم حتقق ا�سل جديد اإىل مدى التزام املجموعة املتوا�سل بذلك ال�سل. 

ل يتم حتقق التزام مايل عندما يتم العفاء من الإلتزام املحدد او الغاوؤه او انتهاء �سالحية ا�ستحقاقه . عند ا�ستبدال التزام مايل حايل باآخر من نف�س 

املقر�س ب�سروط خمتلفة ب�سكل كبري , او بتعديل �سروط الإلتزام املايل احلايل ب�سكل جوهري, يتم معاملة هذا التبديل او التعديل كعدم حتقق لاللتزام 

الأ�سلي وحتقق لاللتزام اجلديد , ويدرج الفرق فـي القيمة الدفرتية ذات ال�سلة فـي بيان الرباح او اخل�سائر املجمع.

     الت�سنيف والقيا�ش الالحق لال�سول املالية  5.11.2

لغر�س القيا�س الالحق, فان ال�سول املالية غري تلك املحددة واملفعلة كاأدوات حتوط , يتم ت�سنيفها اإىل الفئات التالية عند التحقق املبدئي: 

• قرو�س وذمم مدينة  	

• اأ�سول مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر	

• اأ�سول مالية متاحة للبيع 	

ان كافة ال�سول املالية, غري تلك املحددة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر , تخ�سع للمراجعة للتاأكد من عدم انخفا�س قيمتها على القل بتاريخ 

كل تقرير مايل وذلك لتحديد فـيما اذا كان هناك اي دليل مو�سوعي بان احد ال�سول املالية او جمموعة ا�سول مالية قد انخف�ست قيمتها. يتم تطبيق معايري 

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

املالية  البنود  او  التمويل  ايرادات  التمويل,  تكاليف  تظهر �سمن  او اخل�سائر  الرباح  فـي  امل�سجلة  املالية  بال�سول  املتعلقة  وامل�ساريف  اليرادات  كافة  ان 

الخرى, با�ستثناء انخفا�س قيمة الذمم التجارية املدينة والتي تظهر �سمن امل�ساريف الخرى. 

 

• القرو�ش والذمم املدينة   	

تعترب القرو�س والذمم املدينة اأ�سول مالية غري م�ستقة تت�سمن دفعات حمددة غري مدرجة فـي الأ�سواق املالية الن�سطة. بعد التحقق املبدئي, يتم قيا�س تلك 

الأ�سول املالية با�ستخدام طريقة التكلفة املطفاأة بناء على معدل الفائدة الفعلي, ناق�سا اأي انخفا�س فـي القيمة.  ويتم الغاء خ�سم تلك الأر�سدة عندما 

يكون هذا اخل�سم غري مادي. 

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

�سوف تخفق فـي الت�سديد. بالن�سبة للذمم املدينة التي ل ميكن اعتبارها منخف�سة القيمة ب�سكل فردي, يتم مراجعة انخفا�س قيمتها كمجموعة وذلك عن 

القيمة على معدلت  الت�سغيلي اخلا�س بها وباملنطقة وغريها من املخاطر املحيطة بها. عند ذلك ي�ستند تقدير خ�سارة انخفا�س  بالقطاع  طريق ربطها 

التخلف التاريخية الخرية للجهة املدينة لكل جمموعة حمددة. 

بال�سافة اإىل ذلك ووفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي, يتم اأخذ خم�س�س عام كحد اأدنى على جميع الت�سهيالت الئتمانية املطبقة )بعد خ�سم فئات 

معينة من ال�سمان( والتي مل يتم اأخذ خم�س�س لها على وجه التحديد.
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تقوم املجموعة بت�سنيف القرو�س والذمم املدينة اإىل الفئات التالية: 

• القرو�ش وال�سلف 	

تتمثل القرو�س وال�سلف فـي ا�سول مالية تنتجها املجموعة بتقدمي الموال مبا�سرة اإىل املقرت�س وهي ذات دفعات ثابتة او حمددة وغري مدرجة فـي �سوق 

ن�سط.

 

• الذمم املدينه وال�سول الخرى 	

تظهر الذمم املدينه مببلغ الفاتورة ال�سلي ناق�سا خم�س�س اي مبالغ غري قابلة للتح�سيل. يتم تقدير الديون امل�سكوك فـي حت�سيلها عندما ل يكون هناك 

احتمال لتح�سيل املبلغ بالكامل. يتم �سطب الديون املعدومة عند حدوثها. 

• النقد و�سبه النقد 	

يتكون النقد و�سبه النقد من نقد واأر�سدة لدى البنوك وودائع لأجل ميكن حتويلها ب�سهولة اإىل مبالغ معروفة من النقد ول تخ�سع ملخاطر هامة من التغريات 

فـي القيمة .

• ال�سول املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر 	

ان ت�سنيف ال�ستثمارات كا�سول مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر يعتمد على كيفـية مراقبة الدارة لداء تلك ال�ستثمارات. 

فعندما ل يتم ت�سنيفها كا�ستثمارات حمتفظ بها لغر�س املتاجرة لكن لها قيم عادلة متاحة ميكن العتماد عليها والتغريات فـي القيمة العادلة تدرج كجزء 

اأو اخل�سائر عند  من بيان الرباح او اخل�سائر املجمع فـي ح�سابات الدارة, عندها يتم ت�سنيفها كا�ستثمارات حمددة بالقيمة العادلة من خالل الرباح 

التحقق املبدئي. كما ان جميع الدوات املالية امل�ستقة تندرج حتت هذه الفئة, با�ستثناء تلك الدوات املحددة والنافذة كادوات حتوط والتي تطبق عليها 

متطلبات حما�سبة التحوط. 

 يتم قيا�س ال�سول فـي هذه الفئة بالقيمة العادلة والرباح او اخل�سائر ت�سجل فـي بيان الرباح او اخل�سائر املجمع. كما ان القيم العادلة لال�سول املالية فـي هذه

الفئة يتم حتديدها بالرجوع اإىل معامالت ال�سواق الن�سطة او با�ستخدام تقنيات تقييم عند عدم وجود �سوق ن�سط. 
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• ال�سول املالية املتاحة للبيع  	

ان ال�سول املالية املتاحة للبيع هي ا�سول مالية غري م�ستقة اما حمددة لهذه الفئة او غري موؤهلة لدراجها فـي اي فئات اخرى لال�سول املالية. 

ان ال�سول املالية التي ل ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�سكل يعتمد عليه يتم ادراجها بالتكلفة ناق�سا خ�سائر انخفا�س القيمة, ان وجدت. يتم ت�سجيل تكاليف 

انخفا�س القيمة فـي بيان الرباح او اخل�سائر املجمع. ان جميع ال�سول املالية الخرى املتاحة للبيع يتم قيا�سها بالقيمة العادلة. كما ان الرباح واخل�سائر 

ت�سجل فـي اليرادات ال�ساملة الخرى وتدرج �سمن احتياطي القيمة العادلة فـي حقوق امللكية, با�ستثناء خ�سائر انخفا�س القيمة, وفروقات حتويل العمالت 

او  انه قد انخف�ست قيمته, فان الرباح  ا�ستبعاد ال�سل او حتديده على  او اخل�سائر املجمع. عند  النقدية ت�سجل فـي بيان الرباح  الجنبية على ال�سول 

او اخل�سائر املجمع وتظهر  اإىل بيان الرباح  امللكية  ال�ساملة الخرى يتم اعادة ت�سنيفها من احتياطي حقوق  اخل�سائر الرتاكمية امل�سجلة فـي اليرادات 

كتعديل اعادة ت�سنيف �سمن اليرادات ال�ساملة الخرى. 

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

للبيع قد انخف�ست قيمتها. ففـي حال ا�ستثمارات ال�سهم امل�سنفة كا�سول مالية متاحة للبيع, يت�سمن الدليل املو�سوعي انخفا�سا جوهريا او متوا�سال فـي 

القيمة العادلة ل�ستثمار ال�سهم عن تكلفته. يتم تقييم “النخفا�س اجلوهري” مقابل التكلفة ال�سلية لال�ستثمار و “النخفا�س املتوا�سل” مقابل الفرتة التي 

كانت فـيها القيمة العادلة حتت تكلفتها ال�سلية. وحيثما كان هناك دليل على انخفا�س القيمة, يتم حذف اخل�سارة الرتاكمية من اليرادات ال�ساملة الخرى 

ويتم ت�سجيلها فـي بيان الرباح او اخل�سائر املجمع. 

يتم ت�سجيل رد خ�سائر انخفا�س القيمة فـي اليرادات ال�ساملة الخرى, با�ستثناء ال�سول املالية التي هي عبارة عن اوراق دين ت�سجل فـي بيان الرباح او 

اخل�سائر املجمع فقط اذا كان بالمكان ربط الرد ب�سكل مو�سوعي بحدث ح�سل بعد ت�سجيل خ�سارة انخفا�س القيمة.  

     الت�سنيف والقيا�ش الالحق للخ�سوم املالية5.11.3

تت�سمن اخل�سوم املالية للمجموعة قرو�س وذمم دائنه وخ�سوم اخرى و�سندات واأدوات مالية م�ستقة.

يعتمد القيا�س الالحق للخ�سوم املالية على ت�سنيفها على النحو التايل: 

ذمم دائنه وخ�سوم اخرى
يتم ت�سجيل اخل�سوم ملبالغ �سيتم دفعها فـي امل�ستقبل عن ب�سائع وخدمات ا�ستلمت �سواء �سدر بها فواتري من قبل املورد ام مل ت�سدر. 

القرو�س 
اأو اخل�سائر املجمع  تقا�س كافة القرو�س لحقا بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. كما ت�سجل الرباح واخل�سائر فـي بيان الأرباح 

عندما يتم عدم حتقق اخل�سوم اي�سا با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية )EIR( عملية الطفاء.

دائنو مرابحة
يتمثل دائنو متويل املرابحة فـي املبالغ امل�ستحقة الدفع على ا�سا�س ال�سداد املوؤجل لال�سول امل�سرتاة مبوجب اتفاقيات مرابحة. يدرج دائنو متويل املرابحة 

مبجمل املبلغ امل�ستحق مطروحا منه الربح املوؤجل امل�ستحق. يتم ت�سجيل الربح امل�ستحق �سمن امل�ساريف على ا�سا�س ن�سبي زمني مع الخذ بعني العتبار 

معدل الربح املتعلق بها والر�سيد القائم. 
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ال�سندات 
تدرج ال�سندات فـي بيان املركز املايل املجمع مببالغها ال�سلية بعد طرح تكاليف ا�سدار ال�سندات املرتبطة بها مبا�سرة اإىل املدى الذي مل يتم فـيه اطفاء هذه 

التكاليف. يتم اطفاء هذه التكاليف من خالل بيان الرباح او اخل�سائر املجمع على مدى عمر ال�سندات با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. 

اإن جميع الأدوات املالية امل�ستقة غري املحددة والنافذة كاأدوات حتوط يتم احت�سابها بالقيمة العادلة من خالل الرباح او اخل�سائر.

جميع التكاليف املرتبطة بالفائدة والتغريات فـي القيمة العادلة لالداة املالية , اإن وجدت املعلنة فـي بيان الرباح او اخل�سائر املجمع تدرج �سمن تكاليف 

التمويل او ايرادات التمويل.

 

 الأدوات املالية امل�ستقة وحما�سبة التحوط     
فـي عالقات حتوط  كاأدوات حتوط  املحددة  امل�ستقات  با�ستثناء  او اخل�سائر  الرباح  بيان  العادلة من خالل  بالقيمة  امل�ستقة  املالية  الدوات  احت�ساب  يتم 

التاأهل ملحا�سبة التحوط, يجب ان تفـي عالقة التحوط بالعديد من ال�سروط  التدفقات النقدية المر الذي يتطلب معاجلة حما�سبية حمددة. ومن اجل 

ال�سارمة فـي ما يتعلق بالتوثيق, احتمالية حدوث معاملة التحوط وفعالية التحوط. 

ان كافة الدوات املالية امل�ستقة امل�ستخدمة ملحا�سبة التحوط ت�سجل مبدئيا بالقيمة العادلة وتدرج لحقا بالقيمة العادلة فـي بيان املركز املايل املجمع. اإىل 

املدى الذي يكون فـيه التحوط فعال, فان التغريات فـي القيمة العادلة للم�ستقات املحددة كادوات حتوط فـي عمليات حتوط التدفقات النقدية ت�سجل فـي 

اليرادات ال�ساملة الخرى وتدرج �سمن احتياطي حتوط التدفقات النقدية فـي حقوق امللكية. واي عدم فعالية فـي عالقة التحوط ت�سجل فورا فـي بيان 

الرباح او اخل�سائر املجمع. 

فـي الوقت الذي يوؤثر فـيه البند املتحوط له على بيان الرباح او اخل�سائر املجمع, فان اية ارباح او خ�سائر م�سجلة �سابقا فـي اليرادات ال�ساملة الخرى 

يتم اعادة ت�سنيفها من حقوق امللكية اإىل بيان الرباح او اخل�سائر املجمع وتظهر كتعديل اعادة ت�سنيف �سمن اليرادات ال�ساملة الخرى. مع ذلك, اذا مت 

ت�سجيل ا�سل او التزام غري مايل نتيجة للمعاملة املتحوط لها, فان الرباح واخل�سائر امل�سجلة �سابقا فـي اليرادات ال�ساملة الخرى تدرج فـي القيا�س املبدئي 

للبند املتحوط له. 

يتم ت�سجيل كافة الدوات املالية امل�ستقة فـي بيان املركز املايل املجمع اما كا�سول )قيم عادلة موجبة( او خ�سوم )قيم عادلة �سالبة(. 

ان الدوات املالية امل�ستقة امل�ستخدمة من قبل املجموعة تت�سمن فقط عقود �سرف العمالت الجنبيه الجله. 

يبني اإي�ساح 33 تفا�سيل القيم العادلة مل�ستقات الأدوات امل�ستخدمة لأغرا�س التحّوط.

     اختبار انخفا�ش ال�سول غري املالية 5.12
يتم العرتاف بالفرق ما بني القيمة املدرجة لالأ�سل اأو الوحدة املنتجة للنقد والقيمة املمكن حتقيقها )وهي القيمة العادلة ناق�سا تكاليف بيع قيمة الأ�سل 

قيد ال�ستخدام(, كخ�سارة انخفا�س فـي القيمة. ولغر�س تقدير قيمة الأ�سل قيد ال�ستخدام, تقوم الدارة 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. علما 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 اعادة الهيكلة وتطوير 

الأ�سول.  كما يتم تقدير �سعر اخل�سم ب�سكل منف�سل ولكل وحدة منتجة للنقد على حدة وهو ميثل انعكا�س للمخاطر امل�ساحبة لهذا الأ�سل كما مت تقديرها 

من قبل الدارة.

اأول لتخفـي�س القيمة اجلارية لل�سهرة املرتبطة بالوحدة املنتجة للنقد. ويتم توزيع ما تبقى من هذا النخفا�س على  يتم ا�ستخدام مبلغ انخفا�س القيمة 

الأ�سول الأخرى كل ح�سب ن�سبته. وبا�ستثناء ال�سهرة, يتم لحقا اعادة تقدير قيمة الأ�سول التي مت تخفـي�س قيمتها فـي ال�سابق كما يتم لحقا رد قيمة هذا 

النخفا�س حتى يعود هذا الأ�سل اإىل قيمته اجلارية.
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     التكلفة املطفاأة لالدوات املالية5.13

يتم احت�سابها باإ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية ناق�سا اي خم�س�س هبوط فـي القيمة. عند الإحت�ساب, ياأخذ بعني الإعتبار اأي عالوة او خ�سم 

ا�ستحواذ وتت�سمن تكاليف ور�سوم املعامالت والتي تعترب جزءا متكامال من معدل الفائدة الفعلي.

     حما�سبة تواريخ املتاجرة وال�سداد 5.14

ان جميع امل�سرتيات واملبيعات “بالطرق املعتادة” لال�سول املالية يتم ت�سجيلها على ا�سا�س تاريخ املتاجرة, اي بالتاريخ الذي تلتزم فـيه املن�ساأة ب�سراء او بيع 

ال�سول. ان امل�سرتيات او املبيعات بالطرق املعتادة هي م�سرتيات او مبيعات ال�سول املالية التي تتطلب ت�سليم ال�سول خالل اطار زمني يتم حتديده بالنظم 

او بالعرف ال�سائد فـي ال�سواق.  

     ت�سوية الدوات املالية 5.15

يتم ت�سوية ال�سول واخل�سوم املالية ويتم ادراج �سافـي املبلغ فـي بيان املركز املايل املجمع فقط اذا كان هناك حق قانوين قابل للتنفـيذ حاليا لت�سوية املبالغ 

امل�سجلة وكانت هناك نية للت�سوية على ا�سا�س �سافـي او لتحقق ال�سول وت�سوية اخل�سوم فـي اآن واحد. 

     القيمة العادلة لالدوات املالية     5.16

ا�سعار  او  ال�سوق املدرجة  ا�سعار  اإىل  بتاريخ كل تقرير مايل يتم حتديدها بالرجوع  ا�سواق ن�سطة  التي يتم تداولها فـي  املالية  العادلة لالدوات  القيمة  ان 

املتداولني )�سعر العر�س للمراكز املالية الطويلة و�سعر الطلب للمراكز املالية الق�سرية(, دون اي خ�سم خا�س بتكاليف املعاملة. 

بالن�سبة لالدوات املالية التي ل يتم تداولها فـي �سوق ن�سط, يتم حتديد القيمة العادلة لها با�ستخدام تقنيات تقييم منا�سبة. وهذه التقنيات قد تت�سمن 

ا�ستخدام معامالت على ا�س�س جتارية حديثة فـي ال�سوق؛ الرجوع اإىل القيمة العادلة احلالية لداة مالية اخرى مماثلة ب�سورة جوهرية؛ حتليل تدفقات نقدية 

خم�سومة او ا�ساليب تقييم اخرى. 

حتليل القيم العادلة لالدوات املالية وتفا�سيل اخرى عن كيفـية قيا�سها متوفرة فـي الي�ساح رقم )35(.

     حقوق امللكية، الحتياطيات ودفعات توزيعات الرباح 5.17

يتمثل راأ�س املال فـي القيمة ال�سمية لال�سهم التي مت ا�سدارها ودفعها. 

تت�سمن عالوة ا�سدار ال�سهم اي عالوات يتم ا�ستالمها عند ا�سدار راأ�س املال. واي تكاليف معامالت مرتبطة با�سدار ال�سهم يتم خ�سمها من عالوة 

ال�سدار.  

يتكون الحتياطي القانوين والختياري من خم�س�سات لأرباح الفرتة احلالية وال�سابقة وفقا ملتطلبات قانون ال�سركات والنظام الأ�سا�سي لل�سركة الم. 

تت�سمن البنود الخرى حلقوق امللكية ما يلي: 

• الجنبية 	 لل�سركات  املالية  البيانات  حتويل  عن  الناجتة  الجنبية  العمالت  حتويل  فروقات  من  يتكون  – والذي  الأجنبية  العمالت  حتويل  احتياطي 

للمجموعة اإىل الدينار الكويتي.

• احتياطي القيمة العادلة – والذي يتكون من الرباح واخل�سائر املتعلقة بال�سول املالية املتاحة للبيع.	

تت�سمن الرباح املحتفظ بها كافة الرباح املحتفظ بها للفرتة احلالية وال�سابقة. وجميع املعامالت مع مالكي ال�سركة الم ت�سجل ب�سورة منف�سلة �سمن 

حقوق امللكية. 

توزيعات الرباح امل�ستحقة ل�سحاب حقوق امللكية تدرج فـي ذمم دائنة وخ�سوم اأخرى عند اعتماد تلك التوزيعات فـي اجتماع اجلمعية العمومية. 
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     اأ�سهم اخلزينة 5.18

تتكون ا�سهم اخلزينة من ا�سهم ال�سركة الم امل�سدرة والتي مت اعادة �سرائها من قبل املجموعة. يتم احت�ساب ا�سهم اخلزينة با�ستخدام طريقة التكلفة. 

ومبوجب هذه الطريقة, فان متو�سط التكلفة املوزون لال�سهم املعاد �سراوؤها يحمل على ح�ساب له مقابل فـي حقوق امللكية. 

عند اعادة ا�سدار ا�سهم اخلزينة, تقيد الرباح بح�ساب منف�سل فـي حقوق امللكية, )“ربح من بيع احتياطي ا�سهم اخلزينة”(, وهو غري قابل للتوزيع. واي 

خ�سائر حمققة حتمل على نف�س احل�ساب اإىل مدى الر�سيد الدائن على ذلك احل�ساب. كما ان اي خ�سائر زائدة حتمل على الرباح املحتفظ بها ثم على 

الحتياطي القانوين والختياري. ل يتم دفع اي ارباح نقدية على هذه ال�سهم. ان ا�سدار ا�سهم املنحة يزيد من عدد ا�سهم اخلزينة ب�سورة ن�سبية ويخف�س 

من متو�سط تكلفة ال�سهم دون التاأثري على اجمايل التكلفة ل�سهم اخلزينة. 

5.19
 
     املخ�س�سات، ال�سول واللتزامات الطارئة  

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

م�سادر اقت�سادية اإىل اخلارج ويكون بالمكان تقدير املبالغ ب�سكل يعتمد عليه. ان توقيت او مبلغ هذا التدفق قد يظل غري موؤكد. 

املايل, مبا فـي ذلك  التقرير  بتاريخ  واملتوفر  وثوقا  الدليل الكرث  اإىل  ا�ستنادا  اللتزام احلايل  لت�سوية  املقدرة املطلوبة  بالنفقات  يتم قيا�س املخ�س�سات 

املخاطر والتقديرات غري املوؤكدة املرتبطة باللتزام احلايل. وحيثما يوجد عدد من اللتزامات املماثلة, فان احتمالية طلب تدفق م�سادر اقت�سادية اإىل 

اخلارج فـي الت�سوية حتدد بالنظر فـي درجة اللتزامات ككل. كما يتم خ�سم املخ�س�سات اإىل قيمها احلالية, حيث تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية. 

ل يتم ت�سجيل ال�سول الطارئة فـي البيانات املالية املجمعة لكن يتم الف�ساح عنها عندما يكون هناك احتمال تدفق منافع اقت�سادية اإىل الداخل. 

ل يتم ت�سجيل اللتزامات الطارئة فـي بيان املركز املايل املجمع لكن يتم الف�ساح عنها ال اذا كان احتمال تدفق منافع اقت�سادية اإىل اخلارج امرا م�ستبعدا. 

     ترجمة العمالت الجنبية  5.20

     معامالت العملة الجنبية 5.20.1

يتم حتويل معامالت العملة الجنبية اإىل العملة الرئي�سية للمن�ساأة املعنية فـي املجموعة با�ستخدام ا�سعار ال�سرف ال�سائدة فـي تواريخ املعامالت )�سعر 

ال�سرف الفوري(. ان ارباح وخ�سائر ال�سرف الجنبي الناجتة عن ت�سوية مثل تلك املعامالت وعن اعادة قيا�س البنود النقدية املقومة بالعملة الجنبية 

با�سعار ال�سرف فـي نهاية ال�سنة املالية ت�سجل فـي بيان الرباح او اخل�سائر املجمع. بالن�سبة للبنود غري النقدية, ل يتم اعادة ترجمتها فـي نهاية ال�سنة ويتم 

قيا�سها بالتكلفة التاريخية )حتول با�ستخدام ا�سعار ال�سرف فـي تاريخ املعاملة(, با�ستثناء البنود غري النقدية املقا�سة بالقيمة العادلة والتي يتم ترجمتها 

با�ستخدام ا�سعار ال�سرف فـي التاريخ الذي مت فـيه حتديد القيمة العادلة. 
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     تابع / ترجمة العمالت الجنبية  5.20

     العمليات الجنبية 5.20.2

فـي البيانات املالية املجمعه للمجموعة, فان جميع ال�سول واخل�سوم واملعامالت اخلا�سة مبن�ساآت املجموعة ذات العملة الرئي�سية بخالف الدينار الكويتي 

يتم ترجمتها اإىل الدينار الكويتي عند التجميع. كما ان العملة الرئي�سية ملن�ساآت املجموعة بقيت دون تغيري خالل فرتة التقارير املالية. 

مت عند التجميع حتويل ال�سول واخل�سوم اإىل الدينار الكويتي ب�سعر القفال بتاريخ التقرير. ان تعديالت ال�سهرة والقيمة العادلة النا�سئة عن �سراء من�ساأة 

اجنبية قد متت معاملتها كا�سول وخ�سوم للمن�ساأة الجنبية ومت حتويلها اإىل الدينار الكويتي ب�سعر القفال. كما ان اليرادات وامل�ساريف قد مت حتويلها اإىل 

الدينار الكويتي مبتو�سط ال�سعر طوال فرتة التقرير. فروقات ال�سرف حتمل على/تقيد فـي اليرادات ال�ساملة الخرى وت�سجل فـي احتياطي ترجمة العملة 

الجنبية �سمن حقوق امللكية. وعند بيع عملية اجنبية, فان فروقات الرتجمة الرتاكمية املتعلقة بها وامل�سجلة فـي حقوق امللكية يتم اعادة ت�سنيفها اإىل بيان 

الرباح او اخل�سائر املجمع وت�سجل كجزء من الرباح او اخل�سائر عند البيع. 

     مكافاأة نهاية اخلدمة  5.21

تقدم املجموعة مكافاآت نهاية اخلدمة ملوظفـيها. ي�ستند ا�ستحقاق هذه املكافاآت اإىل الراتب النهائي وطول مدة اخلدمة للموظفـني خ�سوعا لمتام حد ادنى 

من مدة اخلدمة وفقا لقانون العمل وعقود املوظفـني. كما ان التكاليف املتوقعة لهذه املكافاآت ت�ستحق طوال فرتة التعيني. ان هذا اللتزام غري املمول ميثل 

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

بالن�سبة ملوظفـيها الكويتيني, تقوم املجموعة بعمل م�ساهمات للموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية حتت�سب كن�سبة من رواتب املوظفـني وتقت�سر التزامات 

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

 

     اأ�سول ب�سفة المانة  5.22

البيانات  فـي هذه  ادراجها  يتم  ل  وعليه,  للمجموعة,  او خ�سوم  كا�سول  يتم معاملتها  ل  المانة  بها ب�سفة  املحتفظ  بها  املتعلقة  والودائع  ال�سول  ان 

املجمعة.    املالية 

     معامالت مع اطراف ذات �سلة5.23

تتمثل الطراف ذات ال�سلة باأع�ساء جمل�س الدارة واملوظفـني التنفـيذيني واأع�ساء العائلة املقربني وال�سركات التي ميلكون فـيها ح�س�سا رئي�سية . يتم 

اعتماد املعامالت مع اأطراف ذات �سلة من قبل الدارة .

     التقارير القطاعية5.24

للمجموعة قطاعني ت�سغيليني: اإدارة الأ�سول وا�ستثمارات بنكية. ولغر�س تعريف تلك القطاعات الت�سغيلية, تقوم الدارة بتتبع خطوط خدمات املجموعة 

واملتمثلة فـي خدماتها الهامة. يتم ادارة تلك القطاعات الت�سغيلية ب�سكل منف�سل حيث اأن احتياجات وطرق ادارة كل قطاع تكون خمتلفة.  يتم معاجلة كافة 

املعامالت البينية بني القطاعات باأ�سعار جتارية بحته.

غري  اخل�سوم  اأو  الأ�سول  فان  ذلك,  اإىل  بال�سافة  املالية.   البيانات  �سمن  امل�ستخدمة  املقايي�س  �سيا�سات  نف�س  املجموعة  ت�ستخدم  الدارة,  ولأغرا�س 

املخ�س�سة لقطاع ت�سغيلي معني, ل يتم توزيعها للقطاع.
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اأحكام  الدارة الهامة وعدم التاأكد من التقديرات. 6

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

وامل�ساريف وال�سول واخل�سوم والف�ساح عن اللتزامات الطارئة فـي نهاية فرتة التقارير املالية. مع ذلك, فان عدم التاأكد من تلك الفرتا�سات والتقديرات 

قد توؤدي اإىل نتائج تتطلب تعديال جوهريا على القيمة املدرجة لكل من ال�سول واخل�سوم والتي قد تتاأثر فـي الفرتات امل�ستقبلية. 

     اأحكام الدارة الهامة  6.1

عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة, تقوم الدارة باتخاذ الحكام الهامة التالية والتي لها اكرب الثر على املبالغ املدرجة فـي البيانات املالية املجمعة: 

     ت�سنيف الدوات املالية6.1.1

يتم اتخاذ احكام فـي ت�سنيف الدوات املالية بناء على نية الدارة بال�سراء. 

تقوم املجموعة بت�سنيف ال�سول املالية كا�سول حمتفظ بها لغر�س املتاجرة اذا متت حيازتها ب�سفة ا�سا�سية من اجل حتقيق ربح ق�سري الجل. 

ان ت�سنيف ال�سول املالية كا�سول بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر يعتمد على كيفـية قيام الدارة مبراقبة اداء تلك ال�سول املالية. عندما 

ل يتم ت�سنيفها للمتاجرة ولكن يكون لها قيم عادلة متوفرة ب�سهولة والتغريات فـي القيم العادلة يتم ادراجها كجزء من الرباح او اخل�سائر فـي ح�سابات 

الدارة, عندها يتم ت�سنيفها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر.

ان ت�سنيف ال�سول كقرو�س ومدينني يعتمد على طبيعة تلك ال�سول. فاذا مل تتمكن املجموعة من املتاجرة فـي هذه ال�سول املالية ب�سبب �سوق غري ن�سط 

وكانت النية هي ا�ستالم دفعات ثابتة او حمددة, عندها يتم ت�سنيف ال�سول املالية كقرو�س ومدينني. 

جميع ال�سول املالية الخرى يتم ت�سنيفها كا�سول متاحة للبيع. 

     ت�سنيف العقارات  6.1.2

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

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

تقوم املجموعة بت�سنيف العقارات كعقارات حتت التطوير اذا مت حيازته بنية تطويره.

وتقوم املجموعة بت�سنيف العقار كعقار ا�ستثماري اإذا مت حيازته لتحقيق اإيرادات من تاأجريه اأو لرفع قيمته اأو ل�ستخدامات م�ستقبلية غري حمددة.

     تقييم ال�سيطرة 6.1.3

عند حتديد ال�سيطرة, تقوم الدارة بالنظر فـيما اذا كانت املجموعة لديها القدرة العملية على توجيه الن�سطة ذات ال�سلة لل�سركة امل�ستثمر فـيها من تلقاء 

نف�سها لنتاج عوائد لنف�سها. ان تقييم الن�سطة ذات ال�سلة والقدرة على ا�ستخدام �سلطتها للتاأثري على العوائد املتغرية تتطلب احكاما هامة. 
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6.2
 
     عدم التاأكد من التقديرات

ان املعلومات حول التقديرات والفرت�سات التي لها اهم الثر على حتقق وقيا�س ال�سول واخل�سوم واليرادات وامل�ساريف مبينة ادناه. قد تختلف النتائج 

الفعلية ب�سورة جوهرية. 

     انخفا�ش قيمة ال�سركة الزميلة و�سركة املحا�سة6.2.1

تقوم املجموعة بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية بالتحديد فـيما اذا كان من ال�سروري ت�سجيل اي خ�سارة انخفا�س فـي القيمة على ا�ستثمار املجموعة فـي 

قد  املحا�سة  و�سركة  الزميلة  ال�سركة  فـي  ال�ستثمار  ان  دليل مو�سوعي على  اي  بناء على وجود  تقرير مايل  كل  بتاريخ  املحا�سة  و�سركة  الزميلة  ال�سركة 

انخف�ست قيمته. فاذا كان هذا هو احلال, تقوم املجموعة باحت�ساب مبلغ النخفا�س كالفرق بني املبلغ املمكن ا�سرتداده لل�سركة الزميلة و�سركة املحا�سة 

وقيمته املدرجة وت�سجيل املبلغ فـي بيان الأرباح اأو اخل�سائر املجمع. 

     انخفا�ش قيمة ا�ستثمارات ال�سهم املتاحة للبيع 6.2.2

تقوم املجموعة مبعاملة ا�ستثمارات ال�سهم املتاحة للبيع على انها انخف�ست قيمتها عندما يكون هناك انخفا�س جوهري او متوا�سل فـي القيمة العادلة عن 

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

     انخفا�ش قيمة الذمم املدينة6.2.3

يتم عمل تقدير للمبلغ املمكن حت�سيله لالر�سدة املدينة عند عدم امكانية حت�سيل املبلغ بالكامل. بالن�سبة للمبالغ الهامة الفردية, يتم عمل هذا التقدير 

على ا�سا�س افرادي. اما بالن�سبة للمبالغ غري الهامة ب�سورة فردية ولكن فات موعد ا�ستحقاقها, فـيتم تقييمها ب�سورة جممعة ويتم تطبيق خم�س�س لها 

ح�سب طول مدة التاأخري ا�ستنادا اإىل معدلت ال�سرتداد التاريخية. 

     انخفا�ش قيمة قرو�ش للعمالء6.2.4

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. اأما بالن�سبة للمبالغ غري الهامة ب�سورة فردية ولكن انق�سى موعد ا�ستحقاقها, فـيتم تقييمها ب�سورة جممعة ويتم تطبيق خم�س�س لها 

ح�سب طول مدة التاأخري ا�ستنادًا اإىل معدلت ال�سرتداد التاريخية. �سوف يتم العرتاف باأي فرق بني املبالغ املح�سلة بالفعل فـي الفرتات امل�ستقبلية واملبالغ 

املتوقعة فـي بيان الرباح اأو اخل�سائر املجمع. 



51

الـتقـــريـــر ال�سنــــــوي 2016

تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة

تابع / اأحكام  الدارة الهامة وعدم التاأكد من التقديرات. 6

     تابع / عدم التاأكد من التقديرات 6.2

       العمار النتاجية لال�سول القابلة لال�ستهالك 6.2.5

ان  املتوقع لال�سول. كما  ال�ستخدام  اإىل  ا�ستنادا  تقرير مايل  بتاريخ كل  القابلة لال�ستهالك  النتاجية لال�سول  تقديرها لالعمار  الدارة مبراجعة  تقوم 

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

       القيمة العادلة لالدوات املالية6.2.6

تقوم الدارة بتطبيق تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة لالدوات املالية عندما لتتوفر هناك ا�سعار �سوق ن�سط. وهذا يتطلب من الدارة تطوير تقديرات 

وافرتا�سات ا�ستنادا اإىل معطيات �سوقية وذلك با�ستخدام بيانات مر�سودة �سيتم ا�ستخدامها من قبل املتداولني فـي ال�سوق فـي ت�سعري الداة املالية. فاذا 

كانت تلك البيانات غري مر�سودة, تقوم الدارة با�ستخدام اف�سل تقديراتها. قد تختلف القيم العادلة املقدرة لالدوات املالية عن ال�سعار الفعلية التي �سيتم 

حتقيقها فـي معاملة على ا�س�س جتارية بتاريخ التقرير)انظر اي�ساح 35(.  

ال�سركات التابعة . 7

     ان تفا�سيل ال�سركات التابعة املجمعة الرئي�سية للمجموعة كما فـي نهاية فرتة التقرير هي كما يلي:7.1

بلد التاأ�سي�شا�سم ال�سركة التابعـة 

ن�سبة امللكية 

الن�ساط الرئي�سي

31 دي�سمرب
2016

%

31 دي�سمرب
2015

%
مارجلف لالإدارة 

الوليات املتحدة 

اإدارة ال�سول100100الأمريكية

ا�ست�سارات اقت�سادية9585الكويتاملركز فـري�ست لال�ست�سارات الإدارية القت�سادية - �س.م.ك.م. 

اإدارة املمتلكات66.6666.66جزر كامياناأم دي اأي القاب�سة املحدودة

اإدارة املمتلكات66.6666.66جزر كامياناأم دي اأي لالإدارة املحدودة

اإدارة املمتلكات5050جزر كامياناأم دي اأي للم�ساريع املحدودة

ال�ستثمار100100جزر كامياناملركز اخلارجي املحدودة

ال�ست�سارات98.7396.25الهندمارمور مينا انتليجن�س برايفت ليمتد

ا�ستثمارات عقاريه96.8996.89جزر كاميان�سركة اأرا�سي للتطوير املحدودة

ا�ستثمارات عقاريه100100ال�سعودية�سركة املركز لال�ستثمار العقاري ذ.م.م

اداره املمتلكات100100البحرين�سركة رمال للم�ساريع ذ.م.م

�سندوق ا�ستثمار73.6682.5الكويت�سندوق املركز للدخل الثابت

�سندوق ا�ستثمار58.1754.35البحرين�سندوق املركز العربي

ا�ستثمارات عقاريه99.8599.55الكويت�سركة التطوير اخلليجي العربي العقارية ذ.م.م.

ا�ستثمارات عقاريه99.8599.55الكويت�سركة باي فـيو العقارية ذ.م.م.

ا�ستثمارات عقاريه99.8599.55الكويت�سركة بوردووك الدولية العقارية ذ.م.م.

ا�ستثمارات عقاريه99.8599.55الكويت�سركة الرحاب املتحدة للعقارات ذ.م.م.

ا�ستثمارات عقاريه99.8599.55الكويت�سركة البندارية العقارية ذ.م.م

�سندوق ا�ستثمار58.9556.53الكويت�سندوق موازين العاملي

�سندوق ا�ستثمار-75الكويت�سندوق املركز مينا ال�سالمي 
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7.2    % 2.42 8.84 % و�سندوق موازين الدويل ارتفعت بواقع  الثابت انخف�ست بواقع  التغريات فـي ن�سبة حقوق امللكية فـي �سندوق املركز للدخل  ان 

و�سندوق املركز العربي ارتفعت بواقع 3.82 % نتيجه للتغريات فـي عدد الوحدات ال�ستثماريه اململوكه من قبل احل�س�س غري امل�سيطره كنتيجه 

لال�سافات وال�سرتدادات على وحدات تلك ال�سناديق. اإن هذه التغريات فـي حقوق امللكية نتج عنها �سافـي ربح مببلغ 177الف د.ك. حيث مازالت 

ال�سركة الم م�ستمره فـي �سيطرتها على هذه ال�سركات التابعة, لذلك, مت العرتاف بالتغريات الناجتة عن تغري امللكية فـي هذه ال�سركات التابعة 

�سمن حقوق امللكيه.

�ساهمت املجموعه فـي زياده را�س مال �سركة املركز فـري�ست لال�ست�سارات الداريه والقت�ساديه �س.م.ك.م مقابل مبلغ وقدره 200 الف د.ك مما  7.3

نتج عن ذلك زياده فـي ح�سه ملكيتها بواقع 10 %. وبالتايل توجد زياده فـي �سركة مارمور مينا انتليجن�س برايفت ليتمد بواقع 2.48 % نظرا لقيام 

�سركة املركز فـري�ست لال�ست�سارات الداريه والقت�ساديه - �س.م.ك.م بالإ�ستثمار فـي �سركة مارمور مينا انتليجن�س برايفت ليمتد.

خالل ال�سنة قامت ال�سركة الم بتا�سي�س �سندوق املركز مينا ال�سالمي ومتتلك 75 % من الوحدات امل�سدرة. وبلغت ن�سبه م�ساهمه احل�س�س غري  7.4

امل�سيطرة فـي ال�سندوق 25 % مببلغ 1,617 الف د.ك. راأت املجموعة اأنها ت�سيطر على �سندوق املركز مينا ال�سالمي حيث ل ميتلك حاملو الوحدات 

الآخرين القدرة على عزل ال�سركة الأم ب�سفتها مدير ال�سندوق, كما تتعر�س املجموعة ب�سكل جوهري لعوائد متغرية وفقا ل�ستثمارها فـي وحدات 

ال�سندوق. وبالتايل فقد ا�ستنتجت ال�سركة الأم اأنها مبثابة �ساحب العمل ولي�س  “كوكيل”.

ال�سركات التابعة مع احل�س�ش غري امل�سيطرة الهامة  7.5

تت�سمن املجموعة خم�سه �سركات تابعة لديها ح�س�س غري م�سيطرة هامة: 

ال�سم

ن�سبة ح�س�ش امللكية وحقوق 

الت�سويت املحتفظ بها من قبل

احل�س�ش غري امل�سيطرة

الربح/)اخل�ساره( املخ�س�ش 

للح�س�ش غري امل�سيطرة

احل�س�ش غري امل�سيطرة

 املرتاكمة

31 دي�سمرب
2016

%

31 دي�سمرب 
2015

%

31 دي�سمرب
2016

الف د.ك

31 دي�سمرب
2015

الف د.ك

31 دي�سمرب 
2016

الف د.ك

31 دي�سمرب
2015

الف د.ك

5050112531,2772,220اأم دي اأي للم�ساريع املحدودة
26.3417.5036111,326888�سندوق املركز للدخل الثابت

4,2304,901)1,005()20(41.8345.65�سندوق املركز العربي
2,2422,440)235()58(41.0543.47�سندوق موازين العاملي

-1,617-83-25�سندوق املركز مينا ال�سالمي 

ال�سركات التابعة الفردية غري الهامة 

11,3087,594)137()365(مع احل�س�س غري امل�سيطرة 
)212()1,313(22,00018,043

مل تدفع توزيعات ارباح للح�س�س غري امل�سيطره خالل ال�سنة )31 دي�سمرب 2015 : 443 الف د.ك(.
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املعلومات املالية ل�سركة اأم دي اأي للم�ساريع املحدودة قبل احلذوفات داخل املجموعة ملخ�سة ادناه:

31 دي�سمرب
2016

31 دي�سمرب
2015

الف د.كالف د.ك

2,0933,076ال�سول غري املتداولة
4771,384ال�سول املتداولة
2,5704,460جمموع ال�سول

8-اخل�سوم غري املتداولة
1612اخل�سوم املتداولة
1620جمموع اخل�سوم

1,2772,220حقوق امللكية اخلا�سه مبالكي ال�سركة الم
1,2772,220احل�س�س غري امل�سيطرة

2,5544,440جمموع حقوق امللكيه
 

31 دي�سمرب
2016

31 دي�سمرب
2015

الف د.كالف د.ك

447436اليرادات
11253ربح ال�سنة اخلا�س مبالكي ال�سركة الم

11253ربح ال�سنة اخلا�س باحل�س�س غري امل�سيطرة
224106 ربح ال�سنة

136)308(جمموع )اخل�سائر( /اليرادات ال�ساملة الخرى 
242)84(جمموع )اخل�سارة( / الدخل ال�سامل لل�سنه

121)42(جمموع )اخل�سارة( / الدخل ال�سامل لل�سنه اخلا�س مبالكي ال�سركة الم
121)42(جمموع )اخل�سارة( / الدخل ال�سامل لل�سنه اخلا�س باحل�س�س غري امل�سيطرة

242)84(جمموع )اخل�سارة( / الدخل ال�سامل لل�سنه

31 دي�سمرب
2016

31 دي�سمرب
2015

الف د.كالف د.ك

)103()61(�سافـي التدفقات النقدية امل�ستخدمه فـي ان�سطة الت�سغيل
1,148890�سافـي التدفقات النقدية من ان�سطة ال�ستثمار

-)2,000(�سافـي التدفقات النقدية امل�ستخدمه فـي ان�سطة التمويل
787)913(�سافـي التدفقات النقدية )اخلارجة( / الداخلة
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تابع / ال�سركات التابعة . 7

املعلومات املالية ل�سندوق املركز للدخل الثابت قبل احلذوفات داخل املجموعة ملخ�سة ادناه:

31 دي�سمرب
2016

31 دي�سمرب
2015

الف د.كالف د.ك

4,2003,438ال�سول غري املتداولة
8991,647ال�سول املتداولة
5,0995,085جمموع ال�سول

6412اخل�سوم املتداولة
6412جمموع اخل�سوم

3,7094,185حقوق امللكية اخلا�سه مبالكي ال�سركة الم
1,326888احل�س�س غري امل�سيطرة

5,0355,073جمموع حقوق امللكيه
 

31 دي�سمرب
2016

31 دي�سمرب
2015

الف د.كالف د.ك

176101اليرادات
10051ربح ال�سنة اخلا�س مبالكي ال�سركة الم

3611ربح ال�سنة اخلا�س باحل�س�س غري امل�سيطرة
13662ربح ال�سنة

)46()14(جمموع اخل�سائر ال�ساملة الخرى 
12216جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة 

9013جمموع الدخل ال�سامل لل�سنه اخلا�س مبالكي ال�سركة الم
323جمموع الدخل ال�سامل لل�سنه اخلا�س باحل�س�س غري امل�سيطرة

12216جمموع الدخل ال�سامل لل�سنه

31 دي�سمرب
2016

31 دي�سمرب
2015

الف د.كالف د.ك

194156�سافـي التدفقات النقدية من ان�سطة الت�سغيل
)147()756(�سافـي التدفقات النقدية امل�ستخدمة فـي ان�سطة ال�ستثمار

-)198(�سافـي التدفقات النقدية امل�ستخدمه فـي ان�سطة التمويل
9)760(�سافـي التدفقات النقدية )اخلارجة( / الداخلة
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة

تابع / ال�سركات التابعة . 7

املعلومات املالية ل�سندوق املركز العربي قبل احلذوفات داخل املجموعة ملخ�سة ادناه:

31 دي�سمرب
2016

31 دي�سمرب
2015

الف د.كالف د.ك

10,21810,800ال�سول املتداولة
10,21810,800جمموع ال�سول

10763اخل�سوم املتداولة
10763جمموع اخل�سوم

5,8815,836حقوق امللكية اخلا�سه مبالكي ال�سركة الم
4,2304,901احل�س�س غري امل�سيطرة

10,11110,737جمموع حقوق امللكيه
 

31 دي�سمرب
2016

31 دي�سمرب
2015

الف د.كالف د.ك

)1,888(197اليرادات / )اخل�سائر(
)1,197()28(خ�سارة ال�سنة اخلا�سه مبالكي ال�سركة الم

)1,005()20(خ�سارة ال�سنة اخلا�سه باحل�س�س غري امل�سيطرة
)2,202()48(خ�سارة ال�سنة

)23()21(جمموع اخل�سائر ال�ساملة الخرى 
)2,225()69(جمموع اخل�ساره ال�سامله لل�سنه

)1,210()40(جمموع اخل�ساره ال�سامله لل�سنه اخلا�سة مبالكي ال�سركة الم
)1,015()29(جمموع اخل�ساره ال�سامله لل�سنه اخلا�سة باحل�س�س غري امل�سيطرة

)2,225()69(جمموع اخل�ساره ال�سامله لل�سنه

31 دي�سمرب
2016

31 دي�سمرب
2015

الف د.كالف د.ك

3,1362,091�سافـي التدفقات النقدية من ان�سطة الت�سغيل
)2,041()677(�سافـي التدفقات النقدية امل�ستخدمه فـي ان�سطة التمويل

2,45950�سافـي التدفقات النقدية الداخلة 
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تابع / ال�سركات التابعة . 7

املعلومات املالية ل�سندوق موازين العاملي قبل احلذوفات داخل املجموعة ملخ�سة ادناه:

31 دي�سمرب
2016

31 دي�سمرب
2015

الف د.كالف د.ك

5,4705,624ال�سول املتداولة
5,4705,624جمموع ال�سول

1010اخل�سوم املتداولة
1010جمموع اخل�سوم

3,2183,174حقوق امللكية اخلا�سه مبالكي ال�سركة الم
2,2422,440احل�س�س غري امل�سيطرة

5,4605,614جمموع حقوق امللكيه
 

31 دي�سمرب
2016

31 دي�سمرب
2015

الف د.كالف د.ك

)469()24(اخل�سائر
)306()83(خ�سارة ال�سنة اخلا�سه مبالكي ال�سركة الم

)235()58(خ�سارة ال�سنة اخلا�سه باحل�س�س غري امل�سيطرة
)541()141(خ�سارة ال�سنة

)4()6(جمموع اخل�سائر ال�ساملة الخرى 
)545()147(جمموع اخل�ساره ال�سامله لل�سنه

)308()87(جمموع اخل�سارة ال�سامله لل�سنه اخلا�سة مبالكي ال�سركة الم
)237()60(جمموع اخل�سارة ال�سامله لل�سنه اخلا�سة باحل�س�س غري امل�سيطرة

)545()147(جمموع اخل�سارة ال�سامله لل�سنه

31 دي�سمرب
2016

31 دي�سمرب
2015

الف د.كالف د.ك

)5,839(213�سافـي التدفقات النقدية من / )امل�ستخدمه فـي( ان�سطة الت�سغيل
2656,159�سافـي التدفقات النقدية من ان�سطة التمويل

478320�سافـي التدفقات النقدية الداخلة 
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تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة

تابع / ال�سركات التابعة . 7

املعلومات املالية ل�سندوق املركز مينا ال�سالمي قبل احلذوفات داخل املجموعة ملخ�سة ادناه:

للفرتة من 1 يناير 2016 اإىل  

31 دي�سمرب 2016
الف د.ك

6,481ال�سول املتداولة

6,481جمموع ال�سول

15اخل�سوم املتداولة

15جمموع اخل�سوم

4,849حقوق امللكية اخلا�سه مبالكي ال�سركة الم

1,617احل�س�س غري امل�سيطرة
6,466جمموع حقوق امللكيه

 

31 دي�سمرب2016

الف د.ك

480اليرادات
249ربح ال�سنة اخلا�س مبالكي ال�سركة الم

83ربح ال�سنة اخلا�س باحل�س�س غري امل�سيطرة

332ربح ال�سنة

)6(جمموع اخل�سائر ال�ساملة الخرى 

326جمموع الدخل ال�سامل لل�سنه

245جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة اخلا�س مبالكي ال�سركة الم

81جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة اخلا�س باحل�س�س غري امل�سيطرة
326جمموع الدخل ال�سامل لل�سنه

31 دي�سمرب2016

الف د.ك

)4,195(�سافـي التدفقات النقدية امل�ستخدمه فـي ان�سطة الت�سغيل

6,131�سافـي التدفقات النقدية من ان�سطة التمويل

1,936�سافـي التدفقات النقدية الداخلة 
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اإيرادات فوائد. 8

ال�سنة املنتهية فـي

31 دي�سمرب 2016
ال�سنة املنتهية فـي

31 دي�سمرب 2015
الف د.كالف د.ك

9239ودائع لأجل
111119ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر

437574ا�ستثمارات متاحة للبيع 
1641قرو�س للعمالء

151اأخرى
671774

اأتعاب اإدارة وعمولت. 9

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

وال�ست�سارات املالية.

ربح / )خ�ساره( من ا�ستثمارات بالقيمه العادله من خالل الرباح او اخل�سائر . 10

ال�سنة املنتهية فـي

31 دي�سمرب 2016
ال�سنة املنتهية فـي

31 دي�سمرب 2015
الف د.كالف د.ك

)4,622(1,264التغري فـي القيمه العادله ل�ستثمارات بالقيمه العادله من خالل الرباح او اخل�سائر
)589()642(خ�ساره من بيع ا�ستثمارات بالقيمه العادله من خالل الرباح او اخل�سائر

622)5,211(

م�ساريف عموميه واداريه. 11

31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016
الف د.كالف د.ك

4,6874,591تكاليف موظفـني 
340204ا�ستهالك 

2,7302,651م�سروفات اأخرى 
7,7577,446

تكاليف متويل . 12

31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016
الف د.كالف د.ك

1,0451,051�سندات م�سدرة
21399قرو�س بنكية

1,2581,150
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ربحية ال�سهم ال�سا�سية واملخففة اخلا�سة مبالكي ال�سركة الم. 13

حتت�سب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة اخلا�سة مبالكي ال�سركة الأم بتق�سيم ربح ال�سنة اخلا�س مبالكي ال�سركة الأم على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم 

ال�سادرة با�ستثناء اأ�سهم اخلزينة.

ال�سنة املنتهية فـي

31 دي�سمرب 2016
ال�سنة املنتهية فـي

31 دي�سمرب 2015
4,0302,878ربح ال�سنة اخلا�س مبالكي ال�سركة الأم )الف د.ك(

 480,802480,802املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم ال�سادره خالل ال�سنة )با�ستثناء اأ�سهم اخلزينة( )بالألف(
6 فل�س8 فل�سربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة اخلا�سة مبالكي ال�سركة الأم

النقد و�سبه النقد. 14

يتكون النقد و�سبه النقد املت�سمن فـي بيان التدفقات النقدية املجمع من احل�سابات التاليه :

31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016
األف د.كاألف د.ك

12,2377,977نقد وار�سدة لدى البنوك
9,8577,321ودائع لجل مع بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

22,09415,298
)97()857(مطروحا منه : ودائع لأجل ت�ستحق بعد ثالثة ا�سهر

21,23715,201النقد و�سبه النقد لبيان التدفقات النقدية املجمع

حتمل الودائع لأجل العائدة للمجموعة فائدة فعليه بواقع 1.25 % )31 دي�سمرب 2015 :0.67 %( �سنويًا.

ا�ستثمارات بالقيمه العادله من خالل الرباح او اخل�سائر. 15

31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016
األف د.كاألف د.كمتاجره:

-1,909اأوراق مالية حملية م�سعرة

38),5)15,389اأوراق مالية اأجنبية م�سعرة

17,298(5,(38

حمدده عند التحقق املبدئي:
4,406)20,244�سناديق حمليه مداره

)3)9,180اأوراق مالية اجنبيه م�سعره

5)4,)1,311اأوراق مالية ذات عائد ثابت

30,735(5,96(

48,0334(,(00

تدرج قيمة ال�ستثمارات فـي ال�سناديق املحلية املدارة ب�سافـي قيمة الأ�سول بح�سب تقارير مدراء تلك ال�سناديق ب�سبب طبيعة هذه الإ�ستثمارات. ترى 

الداره ان �سافـي قيمة الأ�سول بح�سب تقارير مدراء ال�سناديق متثل اف�سل تقدير للقيمة العادلة لهذه ال�ستثمارات.

تت�سمن الأوراق املالية ذات عائد ثابت ا�ستثمار مببلغ 345 الف د.ك )31 دي�سمرب 2015 : 345 الف د.ك( مدرج بالتكلفة بعد طرح هبوط القيمة , ان 

وجد, لعدم توفر �سعر �سوقي معلن او قيا�س قيمتها العادلة ب�سورة موثوق فـيها. قامت الإدارة باإجراء حتاليل لهذا الإ�ستثمار وا�ستنتجت ان القيمة الدفرتية 

مقاربة للقيمة العادلة.

ان الفوائد على اوراق ماليه ذات عائد ثابت ترتاوح بني 6.50 % اإىل 9.00 % ) 31 دي�سمرب 2015 : 2.50 % اإىل 9.00 %( �سنويا.
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ذمم مدينه وا�سول اخرى. 16

31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016
األف د.كاألف د.ك

1,1091,139اتعاب اداره وعمولت م�ستحقه
3,243750مدفوعات مقدما

92118فوائد م�ستحقه
2562,070امل�ستحق من بيع ا�ستثمارات

6171,007ذمم مدينه اخرى
5,3175,084

اإن القيم املدرجة للذمم املدينه وال�سول الخرى تقارب قيمها العادلة , ان اثر اي فرق بني معدل الفائدة الفعلي املطبق ومعدل ال�سوق احلايل غري مادي.

قرو�ش للعمالء. 17

31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016
األف د.كاألف د.ك

743927قرو�س �سخ�سيه
)491()490(خم�س�س خ�سائر الئتمان

253436
اإن ا�ستحقاقات القرو�س للعمالء هي كما يلي:

 47ما بني �سهر واحد و�ستة اأ�سهر
 12161ما بني �ستة اأ�سهر و�سنة

239272اأكرث من �سنة
488487قرو�س غري منتظمة )منخف�سة بالكامل(

743927

يحت�سب خم�س�س خ�سائر الئتمان وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي حيث ي�سمل خم�س�س عام على مبلغ الت�سهيالت العادية التي مل يحت�سب خم�س�س 

حمدد لها. بلغ جمموع القرو�س غري املنتظمة التي مت احت�ساب خم�س�س لها بالكامل مبلغ 488 الف د.ك )31 دي�سمرب 2015: 487 الف د.ك(.

يرتاوح معدل الفائدة على القرو�س ال�سخ�سية بني 2 % اإىل 6.50 % )31 دي�سمرب 2015: 2.00 % اإىل 6.25 %( �سنويًا. جميع القرو�س املمنوحة مقّومة 

بالدينار الكويتي اأو الدولر الأمريكي.
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ا�ستثمارات متاحه للبيع. 18

31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016
األف د.كاألف د.ك

4,9736,870اأوراق مالية م�سعره
1,518807اأوراق مالية غري م�سعره

18,87226,239�سناديق مداره
11,05013,662م�ساهمات فـي حقوق امللكيه

5,4576,210ا�ستثمارات ادوات الدين
41,87053,788

تدرج ال�ستثمارات فـي �سناديق مداره ب�سافـي قيمة الأ�سول بح�سب تقارير مدراء ال�سناديق ب�سبب طبيعة هذه الإ�ستثمارات. ترى الداره ان �سافـي قيمة 

الأ�سول بح�سب تقارير مدراء ال�سناديق متثل اف�سل تقدير للقيمة العادلة لهذه ال�ستثمارات .

حُتدد القيمة العادلة لال�ستثمارات فـي امل�ساهمات فـي حقوق امللكية فـي الغالب على اأ�سا�س �سافـي قيمة املوجودات املقدم من مدراء ال�ستثمار والذي ميثل 

اأف�سل تقدير متوفر للقيمة العادلة لهذه ال�ستثمارات.

ان ا�ستثمارات فـي اأدوات دين مببلغ 466 الف د.ك )31 دي�سمرب 2015: 1,186 الف د.ك( م�سمونه مقابل قيود على ممتلكات عقارية وحتمل معدل فائده 

7.25 % )31 دي�سمرب 2015: 5.44 %( �سنويا.
تت�سمن ادوات الدين اإ�ستثمار فـي �سكوك مببلغ 4,985 الف د.ك)31 دي�سمرب 2015: 4,997 الف د.ك(. ان معدل الربح الفعلي على هذه ال�سكوك هو 

4.50 % )31 دي�سمرب 2015: 4.25 %( �سنويا.
الف د.ك( متعلقة   294 دي�سمرب 2015:  الف د.ك )31   171 للبيع مببلغ  ا�ستثمارات متاحة  قيمة  بت�سجيل خ�سارة هبوط  املجموعة  ال�سنة, قامت  خالل 

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 

فـي قيمتها.

ا�ستثمار فـي �سركة زميلة و�سركة حما�سه. 19

31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016
األف د.كاألف د.ك

2,0412,267ا�ستثمار فـي �سركة زميلة )اي�ساح 19.1(
961823ا�ستثمار فـي �سركة حما�سه )اي�ساح 19.3(

3,0023,090

19.1   اإن تفا�سيل ا�ستثمار املجموعه فـي ال�سركة الزميلة هي كما يلي:

31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016بلد التا�سي�شالن�ساط ال�سا�سيا�سم ال�سركة 
األف د.ك%األف د.ك%

فـري�ست ايكويلي�س للمعدات والنقل - 

17.242,04117.242,267الكويتالنقل والتاجري�س.م.ك )مقفله( ) غري م�سعره(

2,0412,267

احلركة فـي القيمة الدفرتية لال�ستثمار فـي �سركة زميله كما يلي :

31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016

األف د.كاألف د.ك

2,2672,186القيمه الدفرتيه فـي بدايه ال�سنة
2-ا�سافات خالل ال�سنة

59)145(ح�سة فـي نتائج ال�سركة الزميلة
520ح�سة من ايرادات �ساملة اأخرى 

-)86(توزيعات ارباح م�ستلمه 
2,0412,267
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19.2     ملخ�ش للمعلومات املاليه لل�سركة الزميله الهامة للمجموعة مبينة اأدناه:

اأ(   فـري�ست ايكويلي�ش للمعدات والنقل - �ش.م.ك )مقفله( ) غري م�سعره(
31 دي�سمرب 2016

األف د.ك

31 دي�سمرب 2015
األف د.ك

10,0703,853ا�سول غري متداولة
2,4589,847ا�سول متداولة

12,52813,700جمموع ال�سول

28632خ�سوم غري متداوله
403518خ�سوم متداولة

689550جمموع اخل�سوم
11,83913,150�سافـي الأ�سول

ال�سنة املنتهية فـي

31 دي�سمرب 2016
الف د.ك

ال�سنة املنتهية فـي

31 دي�سمرب 2015
الف د.ك

1,1331,135اإيرادات
344)844()خ�ساره( / ربح ال�سنة

30114ايرادات �سامله اخرى لل�سنه
458)814(جمموع )اخل�ساره( / الدخل ال�سامل لل�سنه

اإن ت�سوية ملخ�س املعلومات املالية لل�سركة الزميلة اعاله مع القيمة الدفرتية فـي بيان املركز املايل املجمع مبينة اأدناه:

31 دي�سمرب 2016
األف د.ك

31 دي�سمرب 2015
األف د.ك

17.2417.24ح�سة ملكية املجموعة )%(
11,83913,150�سافـي اأ�سول ال�سركة الزميلة

2,0412,267ح�سة املجموعة من �سافـي الأ�سول 
2,0412,267القيمة الدفرتية

قامت املجموعة باحت�ساب ح�ستها من نتائج ال�سركة الزميله با�ستخدام ح�سابات اإدارية غري مدققة كما فـي 31 دي�سمرب 2016.

ان �سركة فـري�ست ايكويلي�س للمعدات والنقل - �س.م.ك )مقفله( �سركة خا�سه ولهذا ل يوجد لها �سعر �سوقي معلن متاح ل�سهم ال�سركة.
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19.3     اإن تفا�سيل ا�ستثمار املجموعه فـي �سركة حما�سه هي كما يلي:

31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016بلد التا�سي�شالن�ساط ال�سا�سيا�سم ال�سركة 

األف د.ك%األف د.ك%

5096150823تركياعقارات�سركة ميز�س لبيع و�سراء العقارات )غري م�سعره(
961823

احلركة فـي القيمة الدفرتية لال�ستثمار فـي �سركة حما�سه كما يلي :

31 دي�سمرب 2016
األف د.ك

31 دي�سمرب 2015
األف د.ك

823807القيمه الدفرتيه فـي بدايه ال�سنة
14430ا�سافات خالل ال�سنة

7)6(ح�سة فـي نتائج �سركة حما�سه
)21(-ح�سة من خ�سائر �ساملة اأخرى 

961823

     ملخ�ش للمعلومات املاليه ل�سركة املحا�سه الهامة للمجموعة مبينة اأدناه:19.3.1

اأ(   �سركة ميز�ش لبيع و�سراء العقارات )غري م�سعره(
31 دي�سمرب 2016

األف د.ك

31 دي�سمرب 2015
األف د.ك

1,8141,557ا�سول غري متداولة
12296ا�سول متداولة

1,9361,653جمموع ال�سول
147خ�سوم متداولة

147جمموع اخل�سوم
1,9221,646�سافـي الأ�سول
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19.3       تابع / اإن تفا�سيل ا�ستثمار املجموعه فـي �سركة حما�سه هي كما يلي:
      تابع / ملخ�ش للمعلومات املاليه ل�سركة املحا�سه الهامة للمجموعة مبينة اأدناه :19.3.1

ال�سنة املنتهية فـي

31 دي�سمرب 2016
الف د.ك

ال�سنة املنتهية فـي

31 دي�سمرب 2015
الف د.ك

35-اإيرادات
14)12()خ�ساره( / ربح ال�سنة

)57(-خ�سارة �ساملة اأخرى لل�سنة
)43()12(جمموع اخل�ساره ال�ساملة لل�سنه

اإن ت�سوية ملخ�س املعلومات املالية ل�سركة املحا�سة اعاله مع القيمة الدفرتية فـي بيان املركز املايل املجمع مبينة اأدناه:

31 دي�سمرب 2016
الف د.ك

31 دي�سمرب 2015
الف د.ك

5050ح�سة ملكية املجموعة )%(
1,9221,646�سافـي اأ�سول �سركة املحا�سة

961823ح�سة املجموعة من �سافـي الأ�سول 
961823القيمة الدفرتية

قامت املجموعة باحت�ساب ح�ستها من نتائج �سركة املحا�سه با�ستخدام ح�سابات اإدارية غري مدققة كما فـي 31 دي�سمرب 2016.

ان �سركة ميز�س لبيع و�سراء العقارات �سركة خا�سه ولهذا ل يوجد لها �سعر �سوقي معلن متاح لالأ�سهم.

مل يتم ا�ستالم توزيعات اأرباح من �سركة املحا�سة خالل ال�سنوات 2016 و 2015.

19.4    ح�سة فـي نتائج �سركة زميله و�سركة حما�سه:  

31 دي�سمرب 2016
الف د.ك

31 دي�سمرب 2015
الف د.ك

59(145)ح�سة املجموعة من نتائج ال�سركة الزميله

7(6) ح�سة املجموعة من نتائج ال�سركة املحا�سه

(151)66
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عقارات ا�ستثمارية. 20

احلركه فـي العقارات ال�ستثماريه هي كما يلي:

ارا�سي31 دي�سمرب 2016

م�ساريع قيد 

املجموعمباينالتطوير

الف د.كالف د.كالف د.كالف د.كالتكلفـة

19,8816,9522,47429,307فـي 1 يناير 2016

7,727347,761-ا�سافات

-11,012)9,598()1,414(املحول اإىل مباين

)819()279(-)540(ا�ستبعادات

)451(--)451(انخفا�س القيمه

18243)116(341تعديل عمله اجنبيه

17,8174,96513,25936,041فـي 31 دي�سمرب 2016

الإ�ستهالك املرتاكم

140140--فـي 1 يناير 2016

179179--املحمل على ال�سنة

)23()23(--املتعلق بال�ستبعادات

296296--فـي 31 دي�سمرب 2016

�سافـي القيمة الدفرتية

17,8174,96512,96335,745فـي 31 دي�سمرب 2016

31 دي�سمرب 2015

التكلفـة

19,1191,1814,10924,409فـي 1 يناير 2015
2,6245,771458,440ا�سافات

)3,992()1,762(-)2,230(ا�ستبعادات
)274(--)274(انخفا�س القيمه

82724-642تعديل عمله اجنبيه
19,8816,9522,47429,307فـي 31 دي�سمرب 2015
الإ�ستهالك املرتاكم

208208--فـي 1 يناير 2015
6262--املحمل على ال�سنة

)130()130(--املتعلق بال�ستبعادات
140140--فـي 31 دي�سمرب 2015

�سافـي القيمة الدفرتية

19,8816,9522,33429,167فـي 31 دي�سمرب 2015
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كما فـي 31 دي�سمرب 2016 بلغت القيمه العادله للعقارات ال�ستثماريه مبلغ 39,688 الف د.ك )31 دي�سمرب 2015: مبلغ 33,332 الف د.ك( حيث قد مت 

اعاده تقييم العقارات ال�ستثماريه بوا�سطه مقيمني م�ستقلني با�ستخدام طريقه املقارنه التى تعك�س ا�سعار اخر معامالت لعقارات مماثله وعليه فقد مت 

ت�سنيفها حتت امل�ستوى 2. فـي �سبيل تقدير القيمه العادله للعقارات ال�ستثماريه فان ا�ستخدام احلايل يعترب هو ال�ستخدام الف�سل والمثل لها ومل يكن 

هناك اي تغيري طرا على ا�ساليب التقييم خالل ال�سنة.

خالل ال�سنة, قامت املجموعة بت�سجيل خ�سارة هبوط قيمة مببلغ 451 الف د.ك )31 دي�سمرب 2015: 274 الف د.ك( متعلقة بعقارات ا�ستثماريه حمددة.

قامت املجموعه ببيع عقارات ا�ستثماريه حمدده فـي الوليات املتحده المريكيه ودول جمل�س التعاون اخلليجي مقابل اجمايل مبلغ 1,286 الف د.ك )31 

دي�سمرب 2015: 5,712 الف د.ك( نتج عنه ربح حمقق مببلغ 490 الف د.ك )31 دي�سمرب 2015 : 1,850 الف د.ك(.

تقع العقارات ال�ستثماريه للمجموعه كما يلي :

31 دي�سمرب 2016
األف د.ك

31 دي�سمرب 2015
األف د.ك

2,0932,289امريكا ال�سماليه
33,65226,878دول جمل�س التعاون اخلليجي

35,74529,167

ذمم دائنه وخ�سوم اخرى. 21

31 دي�سمرب 2016
األف د.ك

31 دي�سمرب 2015
األف د.ك

2,4392,090م�ساريف م�ستحقه
2,2932,107مكافاه نهايه اخلدمه

410364توزيعات ارباح م�ستحقة
-1,474م�ستحق للمقاولني

1,7111,802خ�سوم اخرى
8,3276,363

قرو�ش بنكية. 22

تتمثل فـي الت�سهيالت البنكية التالية :

قر�س بدون �سمان مببلغ 24,422 الف د.ك مت احل�سول عليه من بنوك جتارية حملية ويحمل معدل فائدة يرتاوح من 1.90 % اإىل 2.50 % �سنويا فوق أ( 

�سعر اخل�سم املعلن من قبل بنك الكويت املركزي. كما فـي 31 دي�سمرب 2016 , مت �سحب مبلغ 1,747 الف د.ك )31 دي�سمرب 2015: 2,687 الف د.ك( 

من هذه الت�سهيالت . اإن هذا القر�س م�سمون من قبل ال�سركة الأم )اي�ساح 32(.

ت�سهيالت مرابحة مت احل�سول عليها من بنك ا�سالمي حملي مببلغ 4,979 الف د.ك )31 دي�سمرب 2015 : 4,998 الف د.ك( وحتمل معدل ربح فعلي ب( 

بواقع 1.5 % فوق معدل اخل�سم املعلن من قبل بنك الكويت املركزي وت�ستحق ال�سداد فـي يناير 2017.

خالل ال�سنة, مت احل�سول على ت�سهيل قر�س غري م�سمون من بنك جتاري حملي مببلغ 107,350 الف درهم اإماراتي )ما يعادل 8,959 الف د.ك( ج( 

اإماراتي )ما  17,017 الف درهــــم  2016 , مت �سحب مبلغ  31 دي�سمرب  3.25 % فوق معدل الليبور لثالثة ا�سهر. كما فـي  ويحمل معدل فائدة بواقع 

يعــــادل 1,420 الف د.ك( من هذا الت�سهيل. اإن هذا القر�س م�سمون من قبل ال�سركة الأم )اإي�ساح 32(.

 

�سندات م�سدرة. 23

فـي 26 دي�سمرب 2016 , قامت ال�سركة الم با�سدار �سندات مالية غري م�سمونه مببلغ اأ�سلي بقيمة 25,000 األف د.ك كما يلي:

• 13,550 األف د.ك مع معدل فائده ثابت 5 % ت�ستحق ال�سداد على ا�سا�س ربع �سنوي باأثر رجعي وت�ستحق فـي  26 دي�سمرب 2021.	
• 11,450 األف د.ك مع معدل فائده متغري بلغ 2.25 % فوق �سعر اخل�سم املعلن من قبل بنك الكويت املركزي وت�ستحق ال�سداد على ا�سا�س ربع �سنوي 	

باأثر رجعي وت�ستحق فـي 26 دي�سمرب 2021.

فـي 19 دي�سمرب 2016 , قامت املجموعة ب�سداد قيمة �سندات ذات معدلت فائدة ثابته ومتغرية مببلغ 22,000 الف د.ك عند تاريخ الإ�ستحقاق. 
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راأ�ش املال. 24

31 دي�سمرب 2016
األف د.ك

31 دي�سمرب 2015
األف د.ك

48,08053,130امل�سرح به : بقيمة ا�سميه 100 فل�س كويتي لل�سهم
48,08053,130امل�سدر واملدفوع بالكامل : بقيمة نقدية 100 فل�س كويتي لل�سهم

وافقت اجلمعية العمومية الغري عادية للم�ساهمني واملنعقد فـي 9 مايو 2016 على تخفـي�س راأ�س مال ال�سركة الأم مببلغ 5,050 الف د.ك عن طريق الغاء 

50,498,253 �سهم من ا�سهم اخلزينة بقيمة ا�سمية تبلغ 100 فل�س لل�سهم الواحد )اي�ساح 28(.
نتيجة للمعاملة اأعاله ي�سبح راأ�س مال ال�سركة الأم امل�سرح به 480,801,747 �سهم )فـي 31 دي�سمرب 2015  :531,300,000 �سهم( , وامل�سدر واملدفوع 

بالكامل 48,080 الف د.ك ) 31 دي�سمرب 2015 : 53,130 الف د.ك( بقيمة اإ�سمية 100 فل�س لل�سهم الواحد. 

ان التعديالت على النظام الأ�سا�سي لل�سركة الم لتعك�س هذا القرار مت التا�سري له فـي ال�سجل التجاري الكويتي بتاريخ 27 يونيو 2016.

عالوة اإ�سدار اأ�سهم. 25

اإن عالوة اإ�سدار الأ�سهم غري قابل للتوزيع .

الحتياطيات. 26

اإن قانون ال�سركات والنظام الأ�سا�سي لل�سركة الم يتطلب حتويل 10 % من ربح ال�سنة اخلا�س مبالكي 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 الإحتياطي القانوين ويوقف هذا التحويل بقرار من م�ساهمي ال�سركة الم عند 

بلوغ الحتياطي 50 % من راأ�س املال املدفوع . 

ان توزيع الإحتياطي القانوين حمدود باملبلغ الالزم لدفع توزيعات تعادل 5 % من راأ�س املال املدفوع فـي ال�سنوات التي تكون فـيها الأرباح املرحلة غري كافـيه 

لدفع هذه التوزيعات . 

وفقا للنظام ال�سا�سي لل�سركة الم وقانون ال�سركات يتم حتويل 10 % من ربح ال�سنة اخلا�س مبالكي 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.

اعتمدت اجلمعية العمومية ال�سنوية للم�ساهمني املنعقدة فـي 9 مايو 2016 توزيع ارباح نقدية بواقع 5 فل�س )31 دي�سمرب 2014: 6 فل�س( لل�سهم الواحد مببلغ 

2,404 الف د.ك )31 دي�سمرب 2014: 2,885 الف د.ك(  لل�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2015 من خالل ا�ستخدام الرباح املرحله مببلغ 813 الف د.ك 
وا�ستخدام الحتياطي الختياري مببلغ  1,591الف د.ك كما فـي 31 دي�سمرب 2015. 
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بنود اأخرى حلقوق امللكية. 27

احتياطي القيمة 

العادلة

احتياطي حتويل 

املجموععملة اجنبية

الف د.كالف د.كالف د.ك

6,9887377,725الر�سيد فـي 1 يناير 2016

ا�ستثمارات متاحة للبيع: 

)687(-)687(�سافـي التغري فـي القيمه العادله الناجت خالل ال�سنة	 

)2,331(-)2,331(املحول اإىل بيان الرباح او اخل�سائر املجمع من الإ�سرتداد / البيع	 

171-171املحول اإىل بيان الرباح او اخل�سائر املجمع من هبوط القيمة	 

154154-فروقات حتويل ناجتة من ترجمة الن�سطة الأجنبية

55-ح�سه من ايرادات �سامله اخرى ل�سركة زميله و�سركة حما�سه
)2,688(159)2,847(جمموع )اخل�سائر( / الإيرادات ال�ساملة الأخرى 

4,1418965,037الر�سيد فـي 31 دي�سمرب 2016

9,3863179,703الر�سيد فـي 1 يناير 2015
ا�ستثمارات متاحة للبيع 

1,223-1,223 �سافـي التغري فـي القيمه العادله الناجت خالل ال�سنة	 
)3,915(-)3,915(املحول اإىل بيان الرباح او اخل�سائر املجمع من الإ�سرتداد / البيع	 
294-294املحول اإىل بيان الرباح او اخل�سائر املجمع من هبوط القيمة	 

421421-فروقات حتويل ناجتة من ترجمة الن�سطة الأجنبية
)1()1(-ح�سه من خ�سائر �سامله اخرى ل�سركة زميله

)1,978(420)2,398(جمموع )اخل�سائر( /اليرادات ال�ساملة الخرى 
6,9887377,725الر�سيد فـي 31 دي�سمرب 2015 

توزيعات ارباح مقرتحة. 28

2016. تخ�سع  دي�سمرب   31 فـي  املنتهية  لل�سنة  الف د.ك   2,885 بقيمة  �سهم  لكل  فل�س   6 بواقع  نقدية  توزيعات  الأم  ال�سركة  اإدارة  اع�ساء جمل�س  اقرتح 

التوزيعات املقرتحة ملوافقة م�ساهمي ال�سركة الأم فـي اجلمعية العمومية ال�سنوية. 

اعتمدت اجلمعية العمومية ال�سنوية للم�ساهمني املنعقدة فـي 9 مايو 2016 البيانات املالية املجمعة للمجموعة لل�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2015 واعتمدت 

توزيع ارباح نقدية بواقع 5 فل�س )31 دي�سمرب 2014: 6 فل�س( لل�سهم الواحد مببلغ 2,404 الف د.ك )31 دي�سمرب 2014: 2,885 الف د.ك(  لل�سنة املنتهية 

فـي 31 دي�سمرب 2015 من خالل ا�ستخدام الرباح املرحله مببلغ 813 الف د.ك وا�ستخدام الحتياطي الختياري مببلغ 1,591 الف د.ك كما فـي 31 دي�سمرب 

2015. مت دفع توزيعات الرباح بعد اإنعقاد اجلمعية العمومية للم�ساهمني.
وافقت اجلمعية العمومية الغري عادية للم�ساهمني واملنعقد فـي نف�س التاريخ على تخفـي�س راأ�س املال مببلغ 5,050 الف د.ك عن طريق الغاء 50,498,253 

�سهم من اأ�سهم اخلزينة بقيمة ا�سمية تبلغ 100 فل�س لل�سهم الواحد. اخل�سارة الناجتة عن الغاء ا�سهم اخلزينة مببلغ 11,292 الف د.ك مت تعديلها اأول 

مقابل احتياطي ا�سهم اخلزينة مببلغ 7,973 الف د.ك والر�سيد البالغ 3,319 الف د.ك مت تعديله مقابل ر�سيد الأرباح املرحلة.

, وامل�سدر واملدفوع  531,300,000 �سهم(   :  2015 31 دي�سمرب  480,801,747 �سهم )  به  الأم امل�سرح  ال�سركة  راأ�س مال  اأعاله ي�سبح  للمعاملة  نتيجة 

بالكامل 48,080 الف د.ك ) 31 دي�سمرب 2015 : 53,130 الف د.ك( بقيمة اإ�سمية 100 فل�س لل�سهم الواحد.
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املعامالت مع اأطراف ذات �سلة. 29

تتمثل الأطراف ذات ال�سلة بال�سركة الزميلة, وامل�ساهمني الرئي�سيني, واأع�ساء جمل�س الإدارة وموظفـي الإدارة العليا للمجموعة, وال�سركات املدارة وتلك 

التي تدار ب�سكل م�سرتك 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 هي اأطراف ذات �سلة بال�سركة الأم ومل يتم الإف�ساح عنها فـي هذا الإي�ساح. 

اإن تفا�سيل املعامالت بني املجموعة والأطراف ذات ال�سلة مبينة اأدناه.

اأبرمت املجموعة خالل ال�سنة املعامالت التالية مع الأطراف ذات ال�سلة غري الأع�ساء باملجموعة:

31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016
األف د.كاألف د.كاملعامالت املت�سمنة فـي بيان الأرباح اأو اخل�سائر املجمع:

53اإيرادات فوائد على قرو�س ومتويل ق�سري الأجل
4,8745,468اتعاب اإدارة وعمولت

مكافاأة الإدارة العليا:
745973رواتب ومكافاآت ق�سرية الأجل

93156مكافاأة نهاية اخلدمة
1515اأتعاب جلنة التدقيق

-165مكافاه اع�ساء جمل�س الداره
1,0181,144

وافقت اجلمعيه العموميه ال�سنويه للم�ساهمني املنعقده فـي 9 مايو 2016 على منح اع�ساء جمل�س الداره مكافاه مببلغ 81 الف د.ك عن ال�سنة املنتهيه فـي 

31 دي�سمرب 2015 وعليه مت �سدادها خالل ال�سنة احلالية. اي�سا اقرتحت اإدارة ال�سركة الأم توزيع مكافاأة لأع�ساء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املنتهية فـي 31 
دي�سمرب 2016 مببلغ 84 الف د.ك حيث يخ�سع هذا الإقرتاح ملوافقة اجلمعية العمومية للم�ساهمني.

31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016
األف د.كاألف د.كالأر�سدة املت�سمنة فـي بيان املركز املايل املجمع:

9394قرو�س للعمالء
528631ذمم مدينه وا�سول اخرى
1,3131,207ذمم دائنه وخ�سوم اخرى
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معلومات القطاع. 30

اإن قطاعات الت�سغيل املعلنة ت�ستند اإىل معلومات التقارير املالية الداخلية لالإدارة التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل �سانع القرار الت�سغيلي الرئي�سي من 

اأجل تخ�سي�س املوارد للقطاع وتقييم اأدائه, ومن ثم مطابقتها مع اأرباح اأو خ�سائر املجموعة. 

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

  اإدارة الأ�سولأ( 

ا�ستثمارات دول جمل�س التعاون اخلليجي وال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا 	 

ا�ستثمارات دولية 	 

اأ�سهم �سركات خا�سة	 

عقارات 	 

ا�ستثمارات بنكيةب( 

اأعمال ال�سركة التمويلية وال�ست�سارية 	 

عقارات 	 

نفط وغاز 	 

خزينة 	 

قرو�س	 

متويل منظم وم�ستقات 	 

املجموعا�ستثمارات بنكيةاإدارة الأ�سول

31 دي�سمرب 
2016

31 دي�سمرب 
2015

31 دي�سمرب 
2016

31 دي�سمرب 
2015

31 دي�سمرب 
2016

31 دي�سمرب 
2015

الف د.كالف د.كالف د.كالف د.كالف د.كالف د.ك

11,4269,4092,5001,84813,92611,257اإيرادات القطاع
3,3131,4118023044,1151,715ربح القطاع

ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي 

و�سريبة دعم العمالة الوطنية 

والزكاة ومكافاأة اأع�ساء جمل�س 

)150()297()13()51()137()246(االإدارة

3,0671,2747512913,8181,565ربح ال�سنة
126,741122,14030,00726,111156,748148,251جمموع الأ�سول 

32,68427,5218,7898,52741,47336,048جمموع اخل�سوم  
155560619671774 111اإيرادات فوائد
)1,150()1,258()207()239()943()1,019(تكاليف متويل

)204()340()105()104()99()236(ا�ستهالك
)294()171()7()8()287()163(هبوط قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع

)104()307()72()92()32()215(�سراء ممتلكات ومعدات
)8,440()7,761(--)8,440( )7,761(�سراء عقارات ا�ستثمارية

متثل اإيرادات القطاع اأعاله الإيراد املحقق من عمالء خارجيني. ل توجد اإيرادات فـيما بني القطاعات خالل ال�سنة )31 دي�سمرب 2015: ل �سيء(.

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

• ل ت�ستخدم اأي اأ�سول ب�سكل م�سرتك من قبل اأي قطاع.	

• ل توجد التزامات يكون اأي قطاع م�سوؤوًل عنها ب�سكل م�سرتك.	
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ح�سابات الأمانة. 31

تدير املجموعة حمافظ مالية نيابة عن اأطراف اأخرى و�سناديق م�سرتكة وحتتفظ باأر�سدة نقدية واأوراق مالية ب�سفة الأمانة ل تظهر فـي بيان املركز املايل 

املجمع. اإن الأ�سول التي تخ�سع ل�سيطرة الإدارة فـي 31 دي�سمرب 2016 بلغـت قيمتهـا 934,787 الف د.ك )31 دي�سمرب 2015: 1,026,808 الف  د.ك( . 

حققت املجموعة ايرادات من اأتعاب اإدارة تلك الأ�سول مببلغ 6,346 الف د.ك )31 دي�سمرب 2015: 6,594 الف د.ك( نتيجة القيام بادارة تلك ال�سول.

ارتباطات. 32

31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016    
الف د.كالف د.ك

3,9784,166ارتباطات لقاء �سراء ا�ستثمارات
11825خطابات �سمان 

-3,167�سمان �سركات تابعة - اأدناه
7,1564,991

ميثل �سمان ال�سركات �سمانا مقدما من ال�سركة الم مقابل قرو�س مت احل�سول عليها من قبل �سركاتها التابعة.

الأدوات املالية امل�ستقة . 33

مبالغ الإتفاقيات التعاقدية القائمة لالدوات املالية امل�ستقة مع القيمة العادلة كما يلي :

31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016
املبالغ 

التعاقدية

ال�سول /

)اخل�سوم(

املبالغ 

التعاقدية

ال�سول /

)اخل�سوم(

الف د.كالف د.كالف د.كالف د.ك 

بغر�س املتاجرة
)18(7,653)52(7,656عقود العملة الأجنبية الآجلة



72

تابع / اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة

اأهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر. 34

تتعر�س اأن�سطة املجموعة اإىل العديد من املخاطر املالية, مثل: خماطر ال�سوق )وت�سمل خماطر �سعر العملة الأجنبية وخماطر �سعر الفائدة وخماطر ا�سعار 

الأ�سهم(, وخماطر الئتمان وخماطر ال�سيولة.

اإن اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة الأم هم امل�سوؤولني ب�سكل عام عن اإدارة املخاطر وتقدمي ال�سرتاتيجيات ومبادىء املخاطرة . تركز ادارة خماطر املجموعة 

ب�سكل اأ�سا�سي على تاأمني الحتياجات النقدية ق�سرية ومتو�سطة الأجل للمجموعة والتقليل من احتمالية التفاعل مع املوؤ�سرات ال�سلبية التي قد توؤدي اإىل 

التاأثري على نتائج اأن�سطة املجموعة من خالل تقارير املخاطر الداخلية التي تو�سح مدى التعر�س للمخاطر من حيث الدرجة والأهمية . وتدار ال�ستثمارات 

املالية طويلة الأجل على اأ�سا�س اأنها �ستعطي مردودا دائما.

ان اأهم املخاطر املالية التي تتعر�س لها املجموعة هي كما يلي:

خماطر ال�سوق 34.1

اأ(     خماطر العملة الأجنبية

تعمل املجموعة, وب�سكل اأ�سا�سي, فـي دول جمل�س التعاون اخلليجي والوليات املتحده المريكيه وبع�س الدول ال�سرق اأو�سطية, وهي بذلك عر�سة ملخاطر 

العملة الأجنبية الناجتة من العديد من العمالت الأجنبية, وب�سكل رئي�سي املرتبطة باأ�سعار �سرف الدولر المريكي واليورو واجلنيه ال�سرتليني والدينار 

البحريني والدرهم اإماراتي والريال ال�سعودي والريال القطري واأخرى. تن�ساأ خماطر العملة الأجنبية من املعامالت التجارية امل�ستقبلية والأ�سول واخل�سوم 

و�سافـي ال�ستثمارات اخلا�سة مبعامالت الأن�سطة الأجنبية.

للتخفـيف من تعر�س املجموعة ملخاطر العملة الأجنبية, يتم مراقبة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية, غري الكويتية, ويتم الدخول فـي عقود التبادل الآجلة 

اإدارة املخاطر للمجموعة ف�سل التدفقات النقدية بالعملة  وفقا ملتطلبات �سيا�سة املجموعة لدارة املخاطر.  وب�سكل عام, تتطلب الجراءات املتبعة لدى 

الأجنبية ق�سرية الأجل )التي ت�ستحق خالل فرتة 12 �سهرا( عن التدفقات النقدية طويلة الأجل. وفـي حالة التوقع باأن املبالغ امل�ستحق دفعها واملبالغ املتوقع 

ا�ستالمها قد يتم ت�سويتها بع�سها ببع�س, ل يتم عمل اأية اجراءات حتوط لتلك املعامالت. ويتم الدخول فـي عقود التبادل الآجلة للعملة الأجنبية عند ن�سوء 

عوار�س خماطر جوهرية طويلة الأجل للعملة الأجنبية والتي لن يتم ت�سويتها مبعامالت عملة اأجنبية اأخرى.

تتعر�س املجموعة ملخاطر العملة الأجنبية التالية والتي مت حتويلها اإىل الدينار الكويتي باأ�سعار الإقفال فـي نهاية ال�سنة:

31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016
الف د.كالف د.ك

47,16953,538دولر امريكي
1,2492,808يورو

15033جنيه ا�سرتليني
398579دينار بحريني
34123درهم اماراتي

5,3748,491ريال �سعودي
68ريال قطري

66394اخرى

مت اإجراء اختبارات احل�سا�سية املتعلقة بالعملة الأجنبية بناء على تغري ا�سعار ال�سرف خالل ال�سنة بن�سبة 2 % )31 دي�سمرب 2015: 2 %( زيادة او نق�سان 

فـي �سعر ال�سرف. ل يوجد هناك تغري خالل ال�سنة على الأ�ساليب والفرتا�سات امل�ستخدمة فـي اإعداد حتليل احل�سا�سية.

وفـي حالة ما اإذا اإرتفع اأو انخف�س �سعر �سرف الدينار الكويتي مقابل تلك العمالت الأجنبية وباإفرتا�س ن�سبة احل�سا�سية املبينة فـي اجلدول اأدناه , يكون 

تاثري ذلك على ربح ال�سنة  وحقوق امللكيه كما يلي :

31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016

% 2 +
الف د.ك

% 2 -
الف د.ك

% 2 +
الف د.ك

% 2 -
الف د.ك

)720(720)727(727ربح ال�سنة
)579(579)357(357حقوق امللكية
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تابع / اأهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر. 34

تابع / خماطر ال�سوق 34.1

اأ(     تابع / خماطر العملة الأجنبية

هذا نتيجة للتغريات فـي القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع.

تتفاوت خماطر تقلبات �سرف العملة الأجنبية خالل ال�سنة ح�سب حجم وطبيعة املعامالت . ولكن , ميكن اعتبار التحاليل اأعاله على اأنها متثل مدى تعر�س 

املجموعة ملخاطر تقلبات ا�سعار العملة الأجنبية . 

ب(     خماطر معدلت اأ�سعار الربح والفائدة

تن�ساأ خماطر معدلت اأ�سعار الربح والفائدة عادة من احتمال تاأثري التغريات فـي معدلت اأ�سعار الربح والفائدة على الأرباح امل�ستقبلية اأو القيم العادلة 

لالأدوات املالية . كما حدد جمل�س الدارة مدى ال�سرائح الواجب الإلتزام بها ملخاطر معدلت ا�سعار الربح والفائدة وكذلك مدى انحرافات فجوات اأ�سعار 

الربح والفائدة خالل فرتات معينة.

وتقوم املجموعة مبراقبة ح�ساب املخ�س�سات باإنتظام , كما اأن خطط املجموعة ب�ساأن التحوط مو�سوعة لأهداف املحافظة على مراكزها املالية �سمن تلك 

احلدود.

ان معدلت الربح والفائدة الفعلية )العائد الفعلي( على الأدوات املالية ذات الطبيعة النقدية هي تلك املعدلت التي ينتج عنها احت�ساب القيمة اجلارية 

لالأداة املالية وذلك عن طريق ا�ستخدام طريقة القيمة احلالية.  وتعترب معدلت الربح والفائدة الثابتة على الأدوات املالية, معدلت تاريخية يتم ادراجها 

او الأدوات املدرجة  العادلة لالأدوات ذات املعدلت املتغرية  التكلفة املطفاأة وفـي املقابل يتم ا�ستخدام املعدلت احلالية لقيا�س القيمة  با�ستخدام طريقة 

بقيمتها العادلة.

اجلدول التايل يو�سح درجات احل�سا�سية على ربح ال�سنة بناء على تغريات معقولة فـي معدلت اأ�سعار الفائدة , ترتاوح بني  +1 % و – 1 % )31 دي�سمرب 

2015 : ترتاوح بني + 1 % و – 1 %( وباأثر رجعي من بداية ال�سنة.  وتعترب تلك التغريات معقولة بناء على ر�سيد معدلت اأ�سعار الربح والفائدة فـي ال�سوق.  
متت عملية الحت�ساب بناء على الأدوات املالية للمجموعة املحتفظ بها فـي تاريخ بيان املركز املايل املجمع مع الأخذ بعني العتبار اأن كافة املتغريات بقيت 

ثابتة. ل يوجد هناك تغري خالل ال�سنة فـي الأ�ساليب والإفرتا�سات امل�ستخدمة فـي اعداد حتليل احل�سا�سية.

31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016
% 1 +

الف د.ك
% 1 +

الف د.ك
% 1 +

الف د.ك

% 1 +
الف د.ك

)17(6717)67(ربح ال�سنة
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تابع / خماطر ال�سوق 34.1

ج(     خماطر ا�سعار الأ�سهم

اإن خماطر ا�سعار الأ�سهم هي خماطر احتمال تقلب قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغريات فـي اأ�سعار ال�سوق , �سواء كان ال�سبب فـي تلك املتغريات عوامل 

حمدده للورقة املالية مبفردها اأو م�سدرها اأو ب�سبب عوامل توؤثر على جميع الأوراق املالية املتاجر بها فـي ال�سوق .

تتعر�س املجموعة ملخاطر التقلبات ال�سعرية لإ�ستثماراتها , خا�سة املتعلقة با�ستثماراتها فـي م�ساهمات امللكية املدرجة املوجوده ب�سكل اأ�سا�سي فـي الكويت 

والوليات املتحدة المريكية ودول جمل�س التعاون . يتم ت�سنيف ال�ستثمارات  فـي الأ�سهم كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر اأو 

“ا�ستثمارات متاحة للبيع” .

ولدارة املخاطر الناجتة عن التقلبات ال�سعرية ل�ستثماراتها فـي الأوراق املالية تقوم املجموعة بتنويع حمافظها ال�ستثمارية.  وتتم عملية التنويع تلك, بناء 

على حدود مو�سوعة من قبل املجموعة.

ل يوجد هناك تغري خالل ال�سنة فـي الأ�ساليب والإفرتا�سات امل�ستخدمة فـي اعداد حتليل احل�سا�سية.

مت حتديد ح�سا�سية املخاطر ال�سعرية بناء على مدى التعر�س للمخاطر ال�سعرية فـي تاريخ التقرير . اذا تغريت ا�سعار الأوراق املالية بالزيادة / النق�سان 

بن�سبة 2 % فاإن التاأثري على ربح ال�سنة وحقوق امللكيه �سيكون كما يلي:

حقوق امللكيه ربح ال�سنة

31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 312016 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016
الف د.كالف د.كالف د.كالف د.ك

--281±343±ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر

137±99±--ا�ستثمارات متاحة للبيع

ل ميكن حتديد ح�سا�سية تعر�س املجموعة ملخاطر الأ�سعار فـيما يتعلق باإ�ستثماراتها غري امل�سعرة ب�سكل موثوق فـيه ب�سبب العديد من ال�سكوك وعدم توفر

معلومات موثوقة لتحديد الأ�سعار امل�ستقبلية لهذه الإ�ستثمارات.
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خماطر الئتمان 34.2

خماطر الئتمان هي تلك املخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من اأطراف الأدوات املالية الوفاء بالتزاماته جتاه الطرف الآخر م�سببا بذلك خ�سارة 

الطرف الآخر.  ان �سيا�سة املجموعة جتاه تعر�سها ملخاطر الئتمان تتطلب مراقبة تلك املخاطر ب�سكل دائم.  كما حتاول املجموعة عدم تركيز تلك املخاطر 

على اأفراد اأو جمموعة عمالء فـي مناطق حمددة اأو من خالل تنويع تعامالتها فـي اأن�سطة خمتلفة.  كما يتم احل�سول على �سمانات حيثما كان ذلك منا�سبا.

ان مدى تعر�س املجموعة ملخاطر الئتمان حمدود باملبالغ املدرجة �سمن الأ�سول املالية كما فـي تاريخ بيان املركز املايل املجمع وامللخ�سة على النحو التايل:

31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016
الف د.كالف د.ك

12,2357,973ار�سده لدى البنوك
9,8577,321ودائع لجل

4,8564,678ذمم مدينه وا�سول اخرى
21,55525,831ا�ستثمارات بالقيمه العادله من خالل الرباح او اخل�سائر

253436قرو�س للعمالء
24,32932,449ا�ستثمارات متاحة للبيع

73,08578,688

باإ�ستثناء قرو�س للعمالء املذكورة فـي اإي�ساح 17, وال�ستثمارات املتاحة للبيع املذكورة فـي اإي�ساح 18مل تتجاوز اأي من ال�سول املاليه املو�سحة اأعاله مدة 

ا�ستحقاقها اأو تعر�ست لنخفا�س فـي القيمة. تراقب املجموعة با�ستمرار عدم �سداد ح�ساب عمالئها والأطراف الأخرى, املعرفـني كاأفراد اأو كمجموعة, 

عن  تقارير  وت�ستخدم  على  حت�سل  اأو   / و  خارجية  ائتمانية  تقييمات  املجموعة  ت�ستخدم  الإئتمان.  خماطر  �سوابط  فـي  املعلومات  هذه  بت�سمني  وتقوم 

عمالئها والأطراف الأخرى عندما تكون متوفرة بتكلفة معقولة. اإن �سيا�سة املجموعة هي التعامل فقط مع اأطراف ذات كفاءة ائتمانية عالية. تعترب اإدارة 

املجموعة الأ�سول املالية اأعاله والتي مل تتجاوز مدة ا�ستحقاقها ومل تتعر�س لنخفا�س فـي قيمتها فـي جميع تواريخ البيانات املالية حتت املراجعة ذات 

كفاءة ائتمانية عالية.

بالن�سبة للمدينني, اإن املجموعة غري معر�سة لأي خماطر ائتمانية هامة من اأي طرف من الأطراف .اإن خماطر الئتمان اخلا�سة بالنقد والأر�سدة لدى 

البنوك والودائع لجل تعترب غري هامة حيث اأن الأطراف املقابلة عبارة عن موؤ�س�سات مالية ذات كفاءة ائتمانية عالية. اإن املعلومات عن الرتكيزات الهامة 

ملخاطر الئتمان الأخرى مذكورة فـي الإي�ساح رقم 34.3.
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مواقع متركز الأ�سول 34.3

تعمل املجموعة فـي مناطق جغرافـية خمتلفة . ان توزيع ال�سول املاليه ح�سب القليم اجلغرافـي كان كما يلي:

31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016
الف د.كالف د.ك

53,23957,150الكويت
7,49210,491امريكا ال�سمالية

9,4012,157دول جمل�س التعاون اخلليجي
2,7256,930اوروبا

991,848ال�سرق الأو�سط و�سمال افريقيا
129112اأخرى

73,08578,688

خماطر ال�سيولة 34.4

اإن خماطر ال�سيولة هي تلك املخاطر التي تكمن فـي عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها املالية عند ا�ستحقاقها. اإن نهج املجموعة فـي اإدارة هذه 

املخاطر هو دوام التاأكد, قدر الإمكان, من توافر �سيولة كافـية للوفاء بالتزاماتها عند ال�ستحقاق, �سواء فـي 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, لإدارة عمليات التمويل 

الت�سهيالت  كافـية,  احتياطيات  على  الإبقاء  طريق  عن  ال�سيولة  خماطر  باإدارة  املجموعة  تقوم  ال�سيولة.  اإدارة  ومتطلبات  الأجل  وطويل  ومتو�سط  ق�سري 

امل�سرفـية وت�سهيالت القرتا�س الحتياطي عن طريق املراقبة والر�سد املتوا�سل للتدفقات النقدية املتوقعة والفعلية وم�ساهاة تواريخ ا�ستحقاق الأ�سول 

واخل�سوم املالية. 

يحلل اجلدول التايل اللتزامات املالية للمجموعة على اأ�سا�س الفرتة املتبقية من تاريخ بيان املركز املايل اإىل تاريخ ال�ستحقاق التعاقدي. اإن املبالغ املت�سمنة 

فـي هذا اجلدول متثل التدفقات النقدية التعاقدية غري املخ�سومة. تعادل الأر�سدة امل�ستحقة خالل �سنة واحدة اأر�سدتها امل�سجلة حيث اأن تاأثري اخل�سم 

لي�س جوهريًا.

 لغاية 

�سهر

من 1 اإىل 3 

اأ�سهر

من 3 اإىل 12 

�سهرًا

من �سنة اإىل 5 

�سنوات
املجموع

املتو�سط املرجح ملعدل 

الفائدة الفعلي

%الف د.كالف د.كالف د.كالف د.كالف د.ك31 دي�سمرب 2016

اخل�سوم املالية
1,4891,3312,4967186,034ذمم دائنة وخ�سوم اأخرى

4 % اإىل 5 %4,987371133,3068,443قرو�س بنكية
4.75 % اإىل 5 %30591631,10732,328-�سندات م�سدرة

6,4761,6733,52535,13146,805

3,9783,978---الرتباطات

31 دي�سمرب 2015

اخل�سوم املالية
-4,256-2,8552141,187ذمم دائنة وخ�سوم اأخرى

من 3.5 % اإىل 4.75 %5,0641,9838167,863-قرو�س بنكية

من 4.75% اإىل 5.00 %23,021-23,021--�سندات م�سدرة

2,8555,27826,19181635,140
4,1664,166---الرتباطات
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تابع / خماطر ال�سيولة 34.4

فرتات ال�ستحقاق لال�سول واخل�سوم فـي 31 دي�سمرب 2016 :

31 دي�سمرب 2016
اأقل من �سنة

الف د.ك

اأكرث من �سنة

الف د.ك

املجموع

الف د.ك

ال�سول:
12,237-12,237نقد واأر�سدة لدى البنوك 

9,857-9,857ودائع لأجل

48,033-48,033ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الرباح او اخل�سائر

3,7661,5515,317ذمم مدينة واأ�سول اأخرى

16237253قرو�س للعمالء

41,87041,870-ا�ستثمارات متاحة للبيع

3,0023,002-ا�ستثمار فـي �سركة زميله و�سركة حما�سه

35,74535,745-عقارات ا�ستثمارية

434434-ممتلكات ومعدات

73,90982,839156,748

اخل�سوم:
5,3163,0118,327ذمم دائنة وخ�سوم اأخرى

4,9793,1678,146قرو�س بنكية
25,00025,000-�سندات م�سدره

10,29531,17841,473

فرتات ال�ستحقاق لال�سول واخل�سوم فـي 31 دي�سمرب 2015 :

31 دي�سمرب 2015
اأقل من �سنة

الف د.ك

اأكرث من �سنة

الف د.ك

املجموع

الف د.ك

ال�سول:
7,977-7,977نقد واأر�سدة لدى البنوك 

7,321-7,321ودائع لأجل
41,100-41,100ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الرباح او اخل�سائر

4,8861985,084ذمم مدينة واأ�سول اأخرى
166270436قرو�س للعمالء

53,78853,788-ا�ستثمارات متاحة للبيع
3,0903,090-ا�ستثمار فـي �سركة زميله و�سركة حما�سه

29,16729,167-عقارات ا�ستثمارية
288288-ممتلكات ومعدات

61,45086,801148,251
اخل�سوم:

4,2562,1076,363ذمم دائنة وخ�سوم اأخرى
6,9327537,685قرو�س بنكية

22,000-22,000�سندات م�سدره
33,1882,86036,048
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الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة 35.1

تتمثل القيمة العادلة فـي ال�سعر الذي يتم ا�ستالمه لبيع ا�سل او دفعه لتحويل التزام فـي معاملة منتظمة بني امل�ساركني فـي ال�سوق بتاريخ القيا�س. 

ان ال�سول واخل�سوم املالية املقا�سة بالقيمة العادلة فـي بيان املركز املايل املجمع يتم ت�سنيفها اإىل ثالثة م�ستويات من الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة. 

يتم حتديد امل�ستويات الثالث بناء على قابلية املالحظة للمدخالت الهامة للقيا�س وذلك على النحو التايل:

تتمثل قيا�سات القيمة العادلة فـي القيا�سات امل�ستقة من ال�سعار املدرجة )غري املعدلة( فـي ا�سواق ن�سطة فـي ما يتعلق با�سول او خ�سوم 	 م�ستوى 1:

مماثلة؛

تتمثل قيا�سات القيمة العادلة فـي القيا�سات امل�ستقة من مدخالت بخالف ال�سعار املدرجة املت�سمنة فـي امل�ستوى 1 والقابلة للر�سد فـي 	 م�ستوى 2:

ما يتعلق بال�سول او اخل�سوم اما ب�سورة مبا�سرة )كال�سعار( او ب�سورة غري مبا�سرة )امل�ستقة من ال�سعار(؛ و

تتمثل قيا�سات القيمة العادلة فـي القيا�سات امل�ستقة من ا�ساليب تقييم تت�سمن مدخالت خا�سة بال�سول او اخل�سوم التي ل ت�ستند اإىل 	 م�ستوى 3:

بيانات �سوقية مر�سودة )مدخالت غري قابلة للر�سد(.

قيا�ش القيمة العادلة لالدوات املالية 35.2

ان القيمة املدرجة لالأ�سول واخل�سوم املالية للمجموعه الواردة فـي بيان املركز املايل املجمع ميكن ان ت�سنف على النحو التايل:

31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016الأ�سول املالية:
الف د.كالف د.كقرو�س ومدينون بالتكلفة املطفاأة:

22,09415,298النقد و�سبه النقد
5,3175,084ذمم مدينه وا�سول اخرى

253436قرو�س للعمالء
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الرباح اأو اخل�سائر:

47,68840,755بالقيمة العادلة	 
345345بالتكلفة	 

ال�ستثمارات املتاحة للبيع:
41,87053,788بالقيمة العادلة	 

117,567115,706
اخل�سوم املالية:

خ�سوم مالية بالتكلفة املطفاأة
8,3276,363ذمم دائنة وخ�سوم اأخرى

8,1467,685قرو�س بنكية
25,00022,000�سندات م�سدره

41,47336,048

تعترب الدارة املبالغ املدرجة للقرو�س واملدينون واخل�سوم املالية والتي هي بالتكلفة املطفاأة باأنها مقاربة لقيمها العادلة . اإن الإ�ستثمارات بالقيمة العادلة 

من خالل الأرباح اأو اخل�سائر املدرجة بالتكلفة لل�سبب املحدد فـي اي�ساح 15.
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تابع / قيا�ش القيمة العادلة لالدوات املالية 35.2

يتم حتديد امل�ستوى الذي يتم فـيه ت�سنيف ال�سول اأو اخل�سوم املالية بناء على اأدنى م�ستوى من مدخالت مهمة لقيا�س القيمة العادلة.

ان ال�سول واخل�سوم املالية املقا�سة بالقيمة العادلة على ا�سا�س دوري فـي بيان املركز املايل املجمع يتم ت�سنيفها اإىل الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة على 

النحو التايل:

31 دي�سمرب 2016 
األف دينار كويتي

املجموعامل�ستوى 3امل�ستوى 2امل�ستوى 1

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الرباح او اخل�سائر

26,478--26,478اأوراق مالية م�سعرة

20,244-20,244-�سناديق مداره - دول جمل�س التعاون اخلليجي

966--966اأوراق مالية ذات عائد ثابت

27,44420,244-47,688

م�ستقات ماليه

)52(-)52(-عقود العملة الأجنبية الآجلة املحتفظ بها للمتاجرة

ا�ستثمارات متاحة للبيع

4,973--4,973اأوراق مالية م�سعرة

----�سناديق مداره 

13,260-13,260-دول جمل�س التعاون اخلليجي	 

5,612-5,612-اأجنبية 	 

5,4575,457--اأدوات دين

11,050-11,050-م�ساهمات حقوق ملكية 

1,5181,518--اأوراق مالية غري م�سعرة

4,97329,9226,97541,870

32,41750,1146,97589,506
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تابع / قيا�ش القيمة العادلة لالدوات املالية 35.2

يتم حتديد امل�ستوى الذي يتم فـيه ت�سنيف ال�سول اأو اخل�سوم املالية بناء على اأدنى م�ستوى من مدخالت مهمة لقيا�س القيمة العادلة.

ان ال�سول واخل�سوم املالية املقا�سة بالقيمة العادلة على ا�سا�س دوري فـي بيان املركز املايل املجمع يتم ت�سنيفها اإىل الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة على 

النحو التايل:

31 دي�سمرب 2015 
األف دينار كويتي

املجموعامل�ستوى 3امل�ستوى 2امل�ستوى 1

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الرباح او اخل�سائر

 15,269 - - 15,269اأوراق مالية م�سعرة
�سناديق مداره

 24,401 - 24,401 -دول جمل�س التعاون اخلليجي	 
 5 - 5 -اأجنبية	 

 1,080 - - 1,080اأوراق مالية ذات عائد ثابت
16,349 24,406 - 40,755 

م�ستقات ماليه

 )18( - )18( -عقود العملة الأجنبية الآجلة املحتفظ بها للمتاجرة
ا�ستثمارات متاحة للبيع

 6,870 - - 6,870اأوراق مالية م�سعرة
�سناديق مداره 

 13,876 - 13,876 -دول جمل�س التعاون اخلليجي
 12,363 - 12,363 -اأجنبية 	 
 6,210 6,210 - -اأدوات دين	 

 13,662 - 13,662 -م�ساهمات حقوق ملكية 
 807 807 - -اأوراق مالية غري م�سعرة

6,870 39,901 7,017 53,788 
23,219 64,289  7,017 94,525 

مل تكن هناك اأي عمليات حتويل هامة بني م�ستويات 1 و 2 خالل فرتة التقرير.

القيا�س بالقيمة العادلة   
ان الطرق وتقنيات التقييم امل�ستخدمة لأغرا�س قيا�س القيمة العادلة مل تتغري باملقارنة مع فرتة التقارير املالية ال�سابقة.

اأ(     اأ�سهم م�سعرة 

بتاريخ  ا�سعار  اآخر عرو�س  اإىل  بالرجوع  العادلة  القيم  املالية . مت حتديد  الأ�سواق  يتم تداولها فـي  والتي  امل�سعرة جميع ال�سهم املدرجة  الأ�سهم  متثل 

املالية. التقارير 

ب(     ا�سهم غري م�سعرة  

تت�سمن البيانات املالية املجمعة ملكيات فـي اوراق مالية غري مدرجة يتم قيا�سها بالقيمة العادلة. كما يتم تقدير القيمة العادلة لها با�ستخدام نظام تدفق 

نقدي خم�سوم واأ�ساليب تقييم اأخرى ت�سمل بع�س الفرتا�سات غري املدعومة من قبل ا�سعار او معدلت �سوقية قابلة للمراقبة.
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ج(     ا�ستثمارات فـي �سناديق مدارة 

تتكون الإ�ستثمارات فـي �سناديق ا�ستثمارية مدارة من قبل الغري من وحدات غري م�سعرة وقد مت حتديد القيمة العادلة لتلك الوحدات بناء على �سافـي قيمة 

ال�سل املعلنة من قبل مدير ال�سندوق كما فـي تاريخ التقارير املالية.

يبني اجلدول التايل املعلومات حول كيفـية حتديد القيم العادلة لتلك الأ�سول املالية )ب�سفة خا�سة, اأ�ساليب التقييم واملدخالت امل�ستخدمة(. 

القيمة العادلة كما فـيالأ�سول املالية

الت�سل�سل 

الهرمي 

للقيمة 

العادلة

اأ�ساليب التقييم 

واملدخالت الرئي�سية

مدخالت 

جوهرية غري 

قابلة للر�سد

العالقة بني 

املدخالت غري 

القابلة للر�سد 

والقيمة العادلة

31 دي�سمرب 
2016

الف د.ك

31 دي�سمرب 
2015

الف د.ك

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من 

خالل الأرباح اأو اخل�سائر:

ل يوجدل يوجداأ�سعار العر�س املعلنة26,47815,2691اأوراق مالية م�سعرة

20,24424,4062�سناديق مداره
على ا�سا�س �سافـي 

قيمه ال�سل
ل يوجدل يوجد

9661,0801اأوراق مالية ذات عائد ثابت
على ا�سعار العر�س 

املعلنه والتدفقات 

النقديه املخ�سومه

التدفق النقدي 

املُقدر ومعدل 

اخل�سم

كلما زاد التدفق 

النقدي املقدر وقل 

معدل اخل�سم, زادت 

القيمة العادلة

م�ستقات الأدوات املالية
عقود العملة الأجنبية الآجلة 

2)18()52(املحتفظ بها للمتاجرة
ا�سعار �سرف العمالت 

الجنبيه
ل يوجدل يوجد

اأ�ستثمارات متاحة للبيع
ل يوجدل يوجداأ�سعار العر�س املعلنة4,9736,8701اأوراق مالية م�سعرة

1,5188073اأوراق مالية غري م�سعرة
التدفقات النقدية 

املخ�سومة

التدفق النقدي 

املُقدر ومعدل 

اخل�سم

كلما زاد التدفق 

النقدي املقدر وقل 

معدل اخل�سم, زادت 

القيمة العادلة

18,87226,2392�سناديق مداره
على اأ�سا�س �سافـي 

قيمة الأ�سول 
ل يوجدل يوجد

5,4576,2103اأدوات دين
التدفقات النقدية 

املخ�سومة

التدفق النقدي 

املُقدر ومعدل 

اخل�سم

كلما زاد التدفق 

النقدي املقدر وقل 

معدل اخل�سم, زادت 

القيمة العادلة

11,05013,6622م�ساهمات حقوق ملكية
على اأ�سا�س �سافـي 

قيمة الأ�سول 
ل يوجدل يوجد

ان التاأثري على بيان الرباح او اخل�سائر املجمع وبيان الرباح او اخل�سائر واليرادات ال�سامله الخرى املجمع �سيكون غري جوهري اذا كان التغري فـي 

املخاطر ذات ال�سلة امل�ستخدم لتقدير القيمة العادلة ل�ستثمارات امل�ستوى 3 بن�سبة 5 %. 
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امل�ستوى الثالث - قيا�سات القيمة العادلة 

ان قيا�س املجموعة لالأ�سول واخل�سوم املالية امل�سنفة فـي امل�ستوى )3( ت�ستخدم تقنيات تقييم ت�ستند اإىل مدخالت غري مبنية على البيانات ال�سوقية املعلنة. 

كما ميكن ت�سوية الدوات املالية �سمن هذا امل�ستوى من الر�سدة الفتتاحية اإىل الر�سدة اخلتامية على النحو التايل:

ا�ستثمارات متاحه للبيع

31 دي�سمرب 2016
الف د.ك

31 دي�سمرب 2015
الف د.ك

7,0178,455الر�سيد الفتتاحي
)1,839(84�سراء / )ا�سرتداد(

الأرباح اأو اخل�سائر امل�سجلة فـي:

401)126(- )خ�سائر(/ الإيرادات ال�ساملة الأخرى
6,9757,017الر�سيد اخلتامي

خماطر الت�سغيل. 36

اإن خماطر الت�سغيل هي خماطر اخل�سارة الناجتة من العمليات الداخلية غري الكافـية اأو القا�سرة اأو اخلطاأ الب�سري اأو تعطل الأنظمة اأو ب�سبب الأحداث 

اخلارجية. توجد لدى املجموعة منظومة من ال�سيا�سات والإجراءات التي اأقرها جمل�س الإدارة ويتم تطبيقها ب�ساأن حتديد 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�سامل.

اأهداف ادارة راأ�ش املال. 37

ان اأهداف املجموعة اخلا�سة بادارة راأ�س املال هي الرتكيز على مبداأ ال�ستمرارية للمجموعة وحتقيق العائد املنا�سب للم�ساهمني, وذلك من خالل ا�ستغالل 

اأف�سل لهيكلة راأ�س املال.

باملخاطر  املتعلقة  الأخرى  واملتغريات  القت�سادية  الظروف  فـي  املتغريات  , على �سوء  الالآزمة  التعديالت  وعمل  املال  راأ�س  بادارة هيكلة  املجموعة  تقوم 

املرتبطة باأ�سول املجموعة.  وللمحافظة على هيكلة راأ�س املال اأوتعديلها, قد تقوم املجموعة بتعديل املبالغ املدفوعة عن اأرباح امل�ساهمني وعوائد راأ�س املال 

على امل�ساهمني اأو ا�سدار اأ�سهم جديدة اأو بيع اأ�سول لتخفـي�س املديونيات.

يتكون هيكل راأ�س مال املجموعة من البنود التالية:

ن�سبة املديونية 
تقوم اإدارة خماطر املجموعة مبراجعة هيكلة راأ�س املال على اأ�سا�س ن�سف �سنوي . كجزء من هذه املراجعة تعترب الإدارة ان تكلفة راأ�س املال وخماطرها 

مرتبطة بكل فئة من فئات راأ�س املال. 

31 دي�سمرب 2016
الف د.ك

31 دي�سمرب 2015
الف د.ك

33,14629,685املديونيات )اأ(
)15,201()21,237(النقد و�سبه النقد
11,90914,484�سافـي املديونيات

115,275112,203حقوق امللكية )ب(
12.91 %10.33 %�سافـي املديونيات اإىل ن�سبة حقوق امللكية

اأ(    تعريف الدين: قرو�س بنكية و�سندات م�سدرة.

ب(  ت�سمل حقوق امللكية كامل را�س املال واإحتياطيات املجموعة.
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