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نبذة عن “املركز”

تأسست شركة المركز المالي الكويتي )ش.م.ك.ع( “المركز” في العام 1974 لتصبح إحدى المؤسسات المالية 
الرائدة على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مجالي إدارة األصول والخدمات المصرفية 
االستثمارية. وقد تم إدراج “المركز” في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح “المركز” منذ تأسيسه في بناء 
قاعدة عمالء من األفراد ذوي المالءة العالية، والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات شبه الحكومية، والشركات. 

وتشمل خدمات ومنتجات “المركز” لعمالئه ما يلي:

إدارة األصول:
صناديق األسهم  •

صناديق الدخل الثابت  •
صناديق عقارية  •

صناديق الملكية الخاصة  •
إدارة المحافظ االستثمارية والعقارية  •

العقارات:
عقارات الشرق األوسط وشمال أفريقيا  •

العقار الدولي  •

الخدمات المصرفية االستثمارية:
أسواق المال  •

الخدمات االستشارية  •
الملكية الخاصة ورأس المال المغامر  •

األبحاث:
األبحاث االقتصادية وأبحاث السياسات   •

خدمات استشارية  •

رسالتنارؤيتنا الشريك األمثل لبناء
ثرواتك

تقديم أفضل الفرص 
االستثمارية والحلول المتوائمة 

مع متطلبات العمالء

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

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

وإدارة المحافظ االستثمارية. إن هدفنا األساسي هو تحقيق أفضل العوائد الممكنة لعمالئنا والحفاظ على رضاهم، وهو ما يؤكده سجل 
“المركز” االستثنائي، والتزامه بالمبادئ التوجيهية االستثمارية الواضحة، ومنهج االستثمار على المدى الطويل. وترتكز السياسات 

االستثمارية في “المركز” على انتقاء األصول ذات الجودة العالية، عن طريق إجراء التحليالت النوعية والكمية من قبل فريق من الخبراء، 
والذي يقدم آراء موضوعية ومهمة لنجاح استراتيجيات االستثمار. ولقد قام فريق إدارة الثروات وتطوير األعمال بخلق وتوطيد عالقاته مع 

صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد والبنوك والمكاتب العائلية واألفراد ذوي المالءة العالية، بهدف تقديم الخدمات االستشارية لهم 
ومساعدتهم في الحصول على أهم الخدمات والمنتجات االستثمارية التي يقدمها “المركز”. ويدير “المركز” اآلن أصوالً مجموعها 979 مليون 

دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2020.

صناديق االستثمار - األسهم

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

صندوق المركز لالستثمار 
والتطوير )ميداف(

صنــدوق المركز للعوائد 
الممتازة )ممتاز(

صندوق المركز اإلســالمي صنــدوق المركز العربي*صنــدوق فرصة المالي

صندوق المركز صندوق المركز للدخل الثابت*
العقاري

صندوق المركز 
للعقار الخليجي*

1. محافظ األسهم
2. المحافظ الخاصة للدخل الثابت

3. محافظ عقارية

* طرح خاص

أهم المنتجات والخدمات

2. االستثمارات العقارية

في عام 1998، أنشأ “المركز” إدارة االستثمار العقاري، والتي تضم فريقاً من 23 فرداً يتمتعون بمؤهالت عالية وخبرات مهنية متخصصة 
ويديرون حالياً ما يقارب 294 مليون د.ك. من األصول في الكويت، واإلمارات، والمملكة العربية السعودية، ومنطقة الشرق األوسط، 

باإلضافة إلى إدارة مكاتب إقليمية في الرياض، والخبر، ودبي، وأبوظبي.
ويدير “المركز” جزءا من المحفظة الوطنية العقارية، المملوكة من الهيئة العامة لالستثمار، بقيمة تصل إلى 250 مليون دينار كويتي. 

ويبلغ إجمالي األصول تحت اإلدارة لصندوق “المركز” العقار 67 مليون دينار كويتي عبر 17 عقار. أما صندوق المركز للعقار الخليجي فهو 
طرح خاص.

االستثمار العقاري في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

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

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

التقرير السنوي 2020
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خدماتنا )تتمة(

منذ عام 1998، قام “المركز” بالعديد من الصفقات العقارية في الواليات المتحدة األمريكية عن طريق شركته التابعة مار-جالف 
التي تقع في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. وعلى مدى ثالثة عقود، شارك “المركز” مع شركة مار-جالف في ملكية وتطوير ما يقارب 123 

عقار بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 1.8 مليار دوالر أمريكي. وتشمل هذه العقارات 9,000,000 قدم مربع من المخازن الصناعية، 
و3,500,000 قدم مربع من أراضي التجزئة، و1,350,000 قدم مربع من المكاتب، و3,400 وحدة سكنية تقريباً. ويدير “المركز” حاليا 

أصوالً عقارية بقيمة إجمالية تبلغ 484 مليون دوالر أمريكي عبر منتجات استثمارية مختلفة. وباإلضافة إلى استثماراته في الواليات 
المتحدة األمريكية، فإن “المركز” استثمر بنشاط في األسواق األوروبية على مدى األعوام السابقة، حيث استثمر فيما يزيد عن 10 مشاريع 

بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون دوالر أمريكي.

العقارات الدولية

3. الخدمات المصرفية االستثمارية

منذ عام 1997، قام “المركز” بتنفيذ العديد من الصفقات الناجحة بما قيمته 5.1 مليار دوالر أمريكي )حتى 31 ديسمبر 2020( في 
جميع أنحاء المنطقة في مجاالت إصدارات األسهم والسندات، وعمليات االندماج واالستحواذ، واإلدراج، واستشارات التصنيف االئتماني، 

وإعادة الهيكلة وغيرها من الخدمات االستشارية. ونؤمن أن لكل عميل متطلبات فريدة، لذا نقوم باتباع األسلوب االستشاري إليجاد 
الحلول المبتكرة المناسبة له.

وينبع نجاحنا من خبرتنا في القطاعات التي نخدمها عبر قدراتنا التنفيذية ومعرفتنا المتعمقة في القطاع. ويتكون فريق الخدمات 
المصرفية االستثمارية من مهنيين ذوي خبرة طويلة في عدة قطاعات مثل قطاع الخدمات المالية، والقطاع العقاري، والصناعات 

الخفيفة والمتوسطة، والبيع بالتجزئة، وقطاع النفط والغاز، والخدمات اللوجستية.

أهم الصفقات في عام 2020
االستشارات

أسواق المال

مجموعة الصناعات الوطنية 
القابضة ش.م.ك.ع.

اكتتاب خاص لسندات 
30 مليون دينار كويتي

مدير اإلصدار المشترك
2020

بنك الكويت الوطني 
ش.م.ك.ع.

اكتتاب خاص لسندات 
150 مليون دينار كويتي
مدير اإلصدار المشترك 

2020

مجموعة الصناعات الوطنية 
القابضة ش.م.ك.ع.

اكتتاب خاص لسندات 
30 مليون دينار كويتي

مدير اإلصدار المشترك
 2020

شركة المشاريع المتحدة 
للخدمات الجوية ش.م.ك.ع.

اكتتاب عام في أسهم 
زيادة رأس مال

28.3 مليون دينار كويتي
مدير اإلصدار ووكيل االكتتاب

2020

شركة سحب األلمنيوم 
الكويتية

استشارة تقييم
2020

بنك األهلي الكويتي
مستشار صفقه بيع

2020

بنك الخليج
مستشار صفقه بيع

2020

شركة بيت اإلنماء للمقاوالت 
الزراعية

استشارة تقييم
2020

HOUSE OF DEVELOPMENT FOR
AGRICULTURAL CONTRACTING CO. W.L.L.

شرگة بيت االمناء للمقاوالت الزراعية

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

األبحاث المنشورة

المدونات

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

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

أبحاث السياسات والقطاعات

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

أبحاث القطاعات  

األبحاث االقتصادية  

أبحاث البنية التحتية  

أبحاث أسواق رأس المال  

أبحاث السياسات  

التقارير الدورية  

األبحاث التنظيمية  

الخدمات االستشارية

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

من أجل الخروج بأفضل النتائج القابلة للتنفيذ والمالئمة لمتطلبات عمالئنا.

تقييم أسواق القطاعات  

التقارير بنظام شراكة العالمة   

White Label البيضاء
توفير البيانات  

تقييم الشركات  

إجراء الفحص النافي للجهالة وتقييم   

األعمال التجارية

تجهيز دراسات الجدوى المالية   

والتجارية
صياغة خطط األعمال  

تقديم الدعم الفكري للقادة من   

ناحية تقديم المعلومات االقتصادية 
والمالية المتعلقة بالقطاعات 

والصناعات.

تقدم مارمور أبحاث عالية الجودة تلبي احتياجات العمالء من خالل تزويدهم بحلول مصممة خصيصاً لهم. وخالل العام 2020، قامت بنشر أكثر من 50 تقريراً على 
موقعها اإللكتروني وتنفيذ 29 مشروعاً مع كيانات مختلفة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بدءاً من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية الكبرى إلى الشركات. 

وتضم القائمة أدناه بعض أهم أبحاث مارمور المنشورة خالل العام:

األسهم الخاصة الخليجية ورأس المال المغامر  
التحول إلى المركبات الكهربائية – كيف سيؤثر على قطاع السيارات في دول   

مجلس التعاون الخليجي؟

توقعات عوائد أسواق األسهم في السعودية (2024-2020)  
الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت: البيانات والتوقعات والتحديات  

القطاع المصرفي السعودي: وتأثير أزمة كوفيد-19  

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

علوم البيانات وإمكاناتها االقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي  
تصور عن عالم ما بعد جائحة كوفيد-19: ماذا نتوقع؟  

الذكاء االصطناعي وتعلم اآلالت: القطاعات المستفيدة والقطاعات التي لم   
تستفد منها بعد

الحكومات الخليجية والسندات الدائمة  
كيفية تحسين السوق الثانوي للصكوك والسندات  

تأثير كوفيد-19 على فئات األصول  
مؤشرات القطاعات الكويتية: مقارنة بين التراجعات الناجمة عن كوفيد-19   

وعن هبوط أسعار النفط في 2016-2014
اتجاه المملكة العربية السعودية نحو اقتصاد غير نقدي مدفوعًة بجائحة   

كوفيد-19
ارتفاع أسهم بورصة الكويت: مدى نجاح الخصخصة  

التقرير السنوي 2020
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مجلس اإلدارة

ضرار يوسف الغانم
رئيس مجلس اإلدارة

تمتد المسيرة المهنية للسيد ضرار يوسف الغانم، رئيس مجلس إدارة “المركز” منذ عام 1981، ألكثر 
من 40 عاما في قطاع الخدمات المالية والتأمين والمقاوالت والتجارة العامة في الكويت وخارجها. 

يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في “المركز”. وهو عضو 
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت منذ عام 2001، ويرأس حاليا اللجنة المالية واالستثمار. 

كما كان الرئيس المؤسس التحاد شركات االستثمار في الفترة ما بين 2004-2009 وعضوا فعاال في 
منظمات النفع العام محليا ودوليا.

 

أيمن عبد اللطيف الشايع
عضو مجلس اإلدارة

يشغل السيد أيمن عبد اللطيف الشايع منصب 
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة 
التنفيذية في “المركز”. كما يشغل عضوية 

مجلس إدارة مجموعة الشايع، وهي مجموعة 
عائلية تأسست في الكويت عام 1890، وقد 

شغل منصب الرئيس التنفيذي للقسم التجاري 
في المجموعة منذ العام 1989. كما أنه يشغل 

منصب رئيس مجلس إدارة شركة األهلية 
للتأمين. ويحمل السيد أيمن عبداللطيف الشايع 

درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من 
جامعة الكويت.

 

فهد يعقوب الجوعان
عضو مجلس اإلدارة

يشغل السيد فهد يعقوب الجوعان منصب 
رئيس لجنة إدارة المخاطر وعضو لجنة التدقيق 
وعضو اللجنة التنفيذية في “المركز”. كما يشغل 
منصب نائب مدير عام شركة الجوعان للتجارة 

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

الكويت، والشركة الوطنية للخدمات البترولية 
)ش.م.ك(، ونائب رئيس مجلس شركة الدرة 

للخدمات البترولية. ويحمل السيد فهد يعقوب 
الجوعان درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من 

جامعة إيسترن واشنطن األميركية.

  

 لجنة التدقيق  اللجنة التنفيذية  لجنة الترشيحات والمكافآت  لجنة إدارة المخاطر

فيصل عبد العزيز الجالل
نائب رئيس مجلس اإلدارة

يشغل السيد فيصل عبد العزيز الجالل منصب 
رئيس لجنة التدقيق وعضو لجنة الترشيحات 
والمكافآت في “المركز”. ويشغل السيد فيصل 
الجالل أيضاً منصب العضو المنتدب في شركة 

البسيط التجارية وشريك في شركة الجالل 
العقارية، وهو حاصل على درجة جامعية من 

جامعة اإلسكندرية.
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 لجنة التدقيق  اللجنة التنفيذية  لجنة الترشيحات والمكافآت  لجنة إدارة المخاطر

عادل محمد الغنام
عضو مجلس اإلدارة

يشغل السيد عادل محمد الغنام لدى “المركز” 
منصب عضو لجنة إدارة المخاطر ولجنة 

الترشيحات والمكافآت. كما يشغل منصب عضو 
مجلس إدارة والمدير التنفيذي لمجموعة كابيكو 
القابضة منذ عام 2003. ويشغل مناصب إدارية 

في عدد من شركاتها التابعة مثل مستشفى رويال 
حياة، الشركة الكويتية الستيراد قطع غيار السيارات، 
والشركة األهلية لقطع غيار السيارات، واي جي ملكو 
للمصاعد، وغيرها من الشركات؛ وهو عضو مجلس 

إدارة في الشركة األهلية للتأمين منذ عام 2005. 
ويحمل السيد عادل محمد الغنام درجة جامعية في 

إدارة األعمال من الواليات المتحدة األمريكية.

 

عمران حبيب حيات
عضو مجلس اإلدارة

يشغل السيد عمران حبيب حيات لدى “المركز” منصب عضو لجنة إدارة المخاطر. ويشغل حاليا منصب 
المؤسس والشريك المدير لشركة المهن القابضة )ذ.م.م( وهي شركة استثمار رؤوس األموال الخاصة 

في مجال العقار منها شركة المطور اإلقليمي العقارية )ش.م.ك( وشركة دار إس إتش انترناشيونال 
لالستشارات الهندسية )ذ.م.م(. ويشغل منذ عام 2006 منصب رئيس مجلس اإلدارة بشركة نابيسكو 

للخدمات البترولية. وقد عمل سابقاً لمدة 9 سنوات كعضو منتدب لشركة العقارات المتحدة، ولمدة 
3 سنوات كنائب العضو المنتدب لشركة العقارات الوطنية. ويشغل حالياً عضوية مجلس إدارة غرفة 

تجارة وصناعة الكويت، ومجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. كما أنه عضو بمجلس 
أمناء “لوياك” وعضو بالمجلس االستشاري الصناعي التابع للكلية األسترالية في الكويت، وعضو في المبادرة 
األكاديمية العقارية التابعة لجامعة هارفارد، وعضو في جمعية المهندسين الكويتية. ويحمل السيد عمران 

حيات بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية من جامعة ميامي وماجستير العلوم في إدارة المشاريع 
والتمويل من جامعة نورث ايسترن في بوسطن. كما أكمل برنامج التطوير اإلداري المتقدم في العقارات – 

مكتب التعليم التنفيذي، جامعة هارفارد. 

فهد سليمان الداللي
عضو مجلس اإلدارة

يشغل السيد فهد سليمان الداللي منصب 
عضو لجنة التدقيق لدى “المركز”. وهو حاليا 

شريك في كورنرستون لالستشارات منذ 2017. 
وقد تدرج في عدة وظائف لدى هاليبورتون عبر 

البحار المحدودة في الكويت منذ 2003، ثم شغل 
منصب نائب رئيس في شركة مويلس أند كومباني 

لالستشارات المالية في مركز دبي المالي العالمي. 
كما يشغل عضوية مجلس إدارة شركة المال 

العالمية للتمويل. ويحمل السيد فهد سليمان 
الداللي بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية 

من جامعة والية ميشيغان؛ ودرجة الماجستير في 
التمويل والمحاسبة من جامعة بنسيلفانيا.

مهى عبدالسالم عماد
أمين سر مجلس اإلدارة

انضمت السيدة مهى إلى “المركز” في 1997، 
حيث أدارت االستثمارات في صناديق الملكية 

الخاصة حتى عام 2009. وتتولى حالياً إدارة 
“شؤون الشركات” منذ عام 2005. وتقوم بدور 

أمين سر المجلس منذ عام 2014. وقبل التحاقها 
“بالمركز” عملت لمدة سبع سنوات في قسم 

االئتمان في بنك البحر المتوسط – لبنان.
حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال 

من الجامعة اللبنانية األمريكية )بيروت(.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السادة المساهمون،
إن جائحة كوفيد-19 هي واحدة من أصعب التحديات التي واجهها 
العالم في اآلونة األخيرة، والتي ألقت بظاللها على قطاع الخدمات المالية 
بشكل عام وعلينا كشركة بشكل خاص، إال أننا واصلنا شق طريقنا 
التحديات. ويعد نجاح “المركز” في مواجهة االضطرابات  رغم هذه 
خالل هذا العام شهادة على جهود فريق اإلدارة وعلى ثقة ودعم جمهور 

المتعاملين مع “المركز”.

تداعيات الجائحة
د زخم أسواق  مع بداية األزمة الصحية في مطلع العام 2020، تبّدَ
المال، وسرعان ما تحولت األزمة الصحية إلى أزمة اقتصادية عالمية في 
إطار زمني قصير بشكل غير متوقع. ولعبت الحكومات في أنحاء العالم 
دوراً رئيسياً في احتواء تفشي فيروس كوفيد-19 من خالل االستجابة 
السريعة وفرض تدابير صارمة، مثل حظر التجول غير المسبوق على 
مستوى الدول. وواجهت الحكومات أيضاً تحديات أخرى تتعلق بتجنب 
االنكماش االقتصادي والمالي، وأعلنت عن سياسات مالية ونقدية غير 
مسبوقة لضمان توافر األموال الالزمة للحفاظ على اقتصاداتها. وعلى 
الرغم من ذلك، تشير تقديرات البنك الدولي إلى خسارة 250 مليون 

وظيفة في جميع أنحاء العالم في نهاية 2020.
االلتزام  2020 في  العام  “المركز” خالل  أولويات  أهم  زت  وترّكَ
بالقرارات الحكومية الصحية واألمنية وضمان سالمة وصحة جميع 
إلى سياسة “العمل من المنزل” في وقت  موظفيه، والتحول سريعاً 
مبكر من العام. ونحن فخورون بموظفينا الذين استطاعوا التكيف 
سريعاً مع بيئة العمل الجديدة وأظهروا تفانيهم والتزامهم الدؤوب في 
خدمة عمالئنا من األفراد والشركات والمؤسسات. واستمر فريق إدارة 
“المركز” في التعامل بنهج استباقي مع العمالء والعمل بشكل وثيق مع 
اإلدارات، السيما من خالل االجتماعات المرئية، لتزويدهم بالتوجيه 

االستراتيجي ودعم العمليات دون انقطاع.

تطوير المنتجات
بالتطور من خالل طرح منتجات  دائماً  يولي “المركز” اهتماماً 
استثمارات  تقنية متقدمة إلدارة  أدوات  استثمارية مبتكرة وتبني 

عمالئه والحرص على تحقيق أهدافهم االستثمارية. وساهمت مرونة 
وتطور نموذج عمل “المركز”، الذي تبنى مؤخراً مجموعة واسعة من 
الحفاظ على استقرار األعمال وتقديم  الرقمي، في  التحول  مبادرات 
العام الماضي،  الخدمات لعمالئنا بشكل مستمر، ليس فقط خالل 

ولكن منذ بداية رحلته.
وسيستمر “المركز” في تقصي أفضل الفرص االستثمارية الناشئة 
من جائحة كوفيد-19، والعمل على االستفادة منها وتحويلها إلى فرص 

استثمارية مميزة لعمالئه.

النتائج المالية
على الرغم من استمرار الظروف المتقلبة والتحديات في السوق، إال 
أن “المركز” حقق أداًء مالياً مرناً نسبياً بفضل التعافي القوي في النصف 
الثاني من العام 2020، على الرغم من صافي الخسارة للمساهمين لعام 
2020 والتي تم احتواؤها وتخفيضها إلى (1.72) مليون دينار كويتي، 

فيما بلغت خسارة السهم (4) فلوس للسهم.
2020، استكمل “المركز” بنجاح إصدار سندات  وفي ديسمبر 
بقيمة 35 مليون دينار بمدة 5 سنوات عبر الطرح الخاص. ويواصل 
“المركز” الحفاظ على االنضباط المالي الصارم على مستوى الشركة، 
والعمل بهيكل رأسمالي قوي، والحفاظ على مستويات سيولة متوافقة 
مع احتياجات األعمال على المدى القريب والنظرة المستقبلية. ومع 
وضع هذا النهج في االعتبار ومن باب الحصافة، أوصى مجلس اإلدارة 
عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، ومتابعة 

مراقبة تأثير الجائحة على األعمال على المدى المتوسط.
المالية  البيانات  اإلدارة سالمة ووضــوح جميع  ويؤكد مجلس 

والتقارير المتعلقة بأنشطة الشركة.

استراتيجية األعمال
“المركز”.  استراتيجية  من  يتجزأ  ال  جــزءاً  االستدامة  تعتبر 
ويساهم النهج الشمولي في التعامل بشفافية مع جميع األطراف ذات 
العالقة في الحصول على التوجيه وردود األفعال بشكل مباشر. وركز 
“المركز” بصورة كبيرة على الرقمنة من أجل تقليل المخلفات الورقية 

المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع والشركات التابعة له
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ممارسات  وتبني  وإدارتــهــا 
ويــواصــل  للبيئة.  صديقة 
“المركز” أيضاً تعزيز ثقافة 
مكان  في  والشمول  التنوع 

العمل والحفاظ على ممارسات حوكمة فعالة. وفي عام 2020، أصدر 
 ،2019-2018 الفترة  االستدامة عن  الثاني عن  تقريره  “المركز” 
والذي يتضمن الكثير من المبادرات التي تعكس التزامنا بتبني “إطار 
(ESG)، بما يتوافق مع أهداف  شامل” للبيئة والمجتمع والحوكمة 
التنمية المستدامة لألمم المتحدة. ويعتزم “المركز”، كشركة ملتزمة 
مستدامة  بطريقة  العمل  مواصلة  على  االجتماعية،  بالمسؤولية 
بيئياً من خالل الحفاظ على الموارد وتخفيف اآلثار السلبية وتعزيز 
مستويات الكفاءة، لتحقيق قيمة لجميع األطراف ذات العالقة. وقد 
أرسى توجه “المركز” االستراتيجي في إدارته اليومية لألعمال أساساً 

المستدام. لمستقبله  قوياً 
الجائحة،  التي فرضتها  التحديات  الماضي ورغم  العام  وخالل 
الوثيق مع عمالئه وتقديم المشورة  التواصل  حرص “المركز” على 
الجهد بحصول  أن يتكلل هذا  والبناءة لهم. وأسعدنا  المتخصصة 
 ،2020 “المركز” على عدة جوائز مرموقة في هذا الصدد. ففي عام 
حصل “المركز” على جائزة “أفضل بنك استثماري في الكويت” من 
مجلتي جلوبال فاينانس وإيميا فاينانس. كما فاز بجائزة “أفضل مدير 
أصول في الكويت”، و“جائزة المسؤولية االجتماعية للشركات في الشرق 

األوسط” من مجلة إيميا فاينانس.

النظرة المستقبلية
نتطلع في “المركز” إلى بداية إيجابية في عام 2021 في ظل استمرار 
حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 في أنحاء العالم، والتي ستؤدي 
إلى تعافي قطاع األعمال والنشاط االقتصادي بشكل أسرع. كما ساهم 
تعافي أسعار النفط، إلى جانب السياسات المالية والنقدية في معظم 
الدول، في تحسن ثقة المستثمرين والنظرة العامة إلى قطاع األعمال. 
إال أننا ال زلنا نحمل نظرة متفائلة بحذر في ظل الحاجة المستمرة إلى 
الفيروس عن  الجديدة من  المتحورة  رصد مسار وتأثير السالالت 

كثب على المدى القريب.

 2020 عــام  أن  ال شــك 
كان مليئاً بالتحديات، حيث 
الصحية  األزمـــة  اخــتــبــرت 
أنــنــا فــخــورون  إال  أعــمــالــنــا؛ 
المتغيرة ومرونة  البيئة  الذي أظهره “المركز” مع  السريع  بالتكيف 
المتنوع،  أعمالنا  العصيبة. لقد ساهم نموذج  األوقات  أدائه في أشد 
واتساع نطاق استثماراتنا جغرافياً، واالنضباط المالي، وهيكل رأس 
المال الحصيف، في تمكين “المركز” من العمل على تحقيق خططه 
كفاءاته  في  االستثمار  “المركز”  المقبلة. وسيواصل  لألعوام  للنمو 
أفضل  لتقديم خدمة  والرقمنة،  التكنولوجيا  وأدوات  االستثمارية، 

للمستثمرين. لعمالئه وتحقيق عوائد مستدامة 
الكويت  المتمثلة ببنك  الرقابية  ونود أن نشكر كافة السلطات 
المركزي، وهيئة أسواق المال، ووزارة التجارة والصناعة على توجيهاتهم 
إلى  الفترة الصعبة. كما نتوجه بالشكر  المهنية ودعمهم خالل هذه 
الذين قدموا  العالقة  موظفينا وعمالئنا وشركائنا واألطــراف ذات 
“للمركز” الدعم المستمر. ويحدونا الفخر أيضاً بمجلس إدارة “المركز” 
واإلدارة العليا على مهنيتهم النموذجية وتوجيههم االستراتيجي ورؤيتهم 
المستنيرة، ليس فقط في توجيه الشركة بنجاح خالل األزمة، وإنما 
لوضعها مرة أخرى على مسار االستدامة والربحية في األعوام المقبلة. 
وأخيراً وليس آخراً، ال يسعنا إال أن نشكر الرئيس التنفيذي السابق، 
السيد مناف عبد العزيز الهاجري، الذي استقال في 29 أكتوبر 2020، على 
جهوده الحثيثة التي بذلها طوال مسيرته في “المركز”. ونحن على ثقة 
أيضاً أن اإلدارة التنفيذية، تحت قيادة السيد علي حسن خليل، الرئيس 
التنفيذي، وجميع أفراد أسرة “المركز” ستواصل تنفيذ رؤية “المركز” 

المتمثلة بأن تكون الشريك األمثل في إدارة الثروات والحفاظ عليها.

ضرار يوسف الغانم
رئيس مجلس اإلدارة

10 فبراير 2021

يعد جناح “املركز” يف مواجهة 
االضطرابات خالل هذا العام شهادة على 
جهود فريق اإلدارة وعلى ثقة ودعم جمهور 

املتعاملني مع “املركز”.
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علي حسن خليل
الرئيس التنفيذي**

أماني ابراهيم العماني
العضو المنتدب

استثمارات األسهم
)منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا(

رجا فاروق أبرار
نائب أول للرئيس

والمدير المالي بالتكليف

مانداجوالتور آر راغو
نائب الرئيس التنفيذي

األبحاث المنشورة

اإلدارة التنفيذية

مناف عبد العزيز الهاجري
الرئيس التنفيذي السابق*

بيتر كيلي
نائب الرئيس التنفيذي

الموارد البشرية

عبداللطيف وليد النصف
العضو المنتدب

إدارة الثروات وتطوير األعمال

بسام ناصر العثمان
العضو المنتدب

االستثمار العقاري
)منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا(

مهى عبدالسالم عماد
نائب الرئيس التنفيذي

شؤون الشركات، إدارة الحفظ

* استقال السيد مناف عبد العزيز الهاجري من منصب الرئيس التنفيذي “للمركز” منذ 29 أكتوبر 2020.
** تم تعيين السيد علي حسن خليل الرئيس التنفيذي "للمركز" منذ 30 أكتوبر 2020.
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حسين زين الدين
نائب الرئيس التنفيذي

نظم المعلومات والعمليات

رشا عثمان
نائب الرئيس التنفيذي

الخدمات المصرفية االستثمارية
)أسواق المال والدخل الثابت(

دينا الرفاعي
نائب أول للرئيس

شؤون المستثمرين

أهم الجوائز
واإلنجازات لعام 2020

أفضل بنك استثماري في الكويت

أفضل مدير أصول في الكويت
أفضل بنك استثماري في الكويت
جائزة مسؤولية اجتماعية للشركات في الشرق األوسط
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كلمة الرئيس التنفيذي

السادة المساهمون،
في مستهل مهامي كرئيس تنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي 
التي  المؤسسة  بهذه  أعرب عن فخري  أن  إال  “المركز”، ال يسعني 
التحقت للعمل فيها منذ 24 عاماً، والتي تضع في المقام األول التركيز 
على العمالء واالبتكار وااللتزام تجاه المساهمين والمجتمع، السيما في 

ظل الظروف الراهنة.
النجاح على مدى تاريخه عبر  لقد تمكن “المركز” من تحقيق 
االستفادة من االتجاهات والفرص واجتياز األزمات بمهارة والخروج 
أكثر قوة ومرونة. ويواصل “المركز” نهجه في  أعمال  منها بنموذج 
الحفاظ على مكانته كأحد المؤسسات الرائدة في مجال إدارة الثروات 
المنطقة، وذلك بفضل تفاني  والخدمات المصرفية االستثمارية في 
موظفيه المؤهلين، إلى جانب ثقة العمالء ووالئهم. ويعتز “المركز” 
العوائد باستمرار للمستثمرين سواء في  الحافل في تحقيق  بسجله 

أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أو األسواق الدولية.

مبادرات استراتيجية
خالل العام 2020، واجه “المركز” وجميع األطراف ذات العالقة أزمة 
صحية غير مسبوقة أثرت على جميع مناحي الحياة على الصعيدين 
الشخصي والمهني. وقام “المركز” على الفور بتعديل “خطة استمرارية 
األعمال” لمواجهة التحديات الناجمة عن الجائحة. وكانت أهم أولويات 
الشركة حماية الموظفين، والمحافظة على السيولة، وعلى رأسمال 

المستثمرين، مع تقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات األسواق.
وكانت استجابة “المركز” للقرارات والمبادرات الحكومية سريعة 
للغاية، وتم تطبيق نظام العمل عن ُبعد بما يضمن سالمة الموظفين 
ويحافظ على استقرار األعمال. وأبدى الموظفون، في أي بلد كانوا، أعلى 
التفاني واإلصرار في خدمة العمالء وإدارة أصول ومحافظ  مستويات 

العمالء و“المركز” أثناء فترة العمل عن ُبعد.
وتم تبني أنظمة العمل عن ُبعد سريعاً، مع االستمرار في مراقبة 
العمالء  ــواق، وتعديل توزيعات األصــول في محافظ  األس تطورات 
إبقاء  لتتماشى مع أهدافهم االستثمارية. وحرصاً من “المركز” على 
عمالئه على اطالٍع دائم، تم إطالق منصة استثمارية يومية لمراقبة 
التعاون  العالم ودول مجلس  االستثمارات واألصول في جميع أنحاء 
الخليجي، وإصدار تقارير عن توجهات األسواق بشكل فوري. كما تم 
تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية واستخدام منصات آمنة لضمان سرية 

ونزاهة البيانات.
المستمرة في استراتيجية  المبادرات  الرقمي من  التحول  ويعد 
“المركز” منذ تأسيسه، حيث تم تطبيق حلول جديدة لتعزيز تجربة 
العميل عبر كافة مراحل رحلته االستثمارية. ويسعدني أن أعلن أن 
“المركز” نجح في إطالق تطبيق “iMarkaz” االستثماري الشخصي 
في فبراير 2020، وهو منصة رقمية تفاعلية تتيح للمستثمرين إمكانية 
بناء محافظهم االستثمارية وتصلهم بمديري عالقات العمالء الذين 

يقومون بدورهم بتقديم االستشارات الالزمة لتحقيق األهداف المالية 
المرجوة على النحو األمثل. وفيما يتعلق بالعقار، فقد أطلق “المركز” 
منصة رقمية للخدمات السكنية بهدف تعزيز راحة ورضا المستأجرين، 
حيث تعمل المنصة على تنفيذ العمليات المتعلقة بالتأجير عن بعد 
الكفاءة واألمان، بما في ذلك عمليات دفع اإليجار،  مع مراعاة معايير 

وطلبات الصيانة، وتجديد وإدارة عقود التأجير.
وتأتي القدرة على التكيف مع التغيرات المتسارعة لظروف السوق 
في صلب استراتيجية “المركز”، وتعد أحد نقاط قوة الشركة. واستمر 
“المركز” في سعيه لمواصلة التميز عبر تصميم وطرح حلول مبتكرة 
تلبي متطلبات العمالء من جهة، وتمكنه من المحافظة على استقرار 

األعمال في ظل هذه التحديات من جهة أخرى.

لمحة عن أداء 2020
األسهم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي 
)S&P GCC( بنسبة - 28.41% ليصل ألدنى مستوى له خالل عام 
الناجمة عن  اليقين  2020، بسبب حالة عدم  16 مارس  2020 في 
جائحة كوفيد-19. وتعافى بعد ذلك بشكل كبير بحلول نهاية العام 
العام. وسجلت صناديق األسهم  أداؤه متقلباً على مدار  بينما ظل 
القياسية.  مع مؤشراتها  تماشياً  عوائد سلبية  “للمركز”  التابعة 
إدارة األصول مع العمالء على فترات منتظمة لتقييم  وعمل فريق 
المالية  وإدارة محافظهم  المخاطر،  نحو  في توجههم  التغير  مدى 
الصناديق بشكل فعال وتغيير  بإدارة  “المركز”  لذلك. وقام  وفقاً 
توزيع األصول للتخفيف من بعض مخاطر السوق واالستفادة من 
االتجاهات الناتجة عن ذلك. وعليه، تراجعت خسائر معظم عمالء 
“المركز” منذ بداية العام وحتى تاريخه مع تعافي أسواق األسهم من 
المشتركة  االستثمار  أدنى مستوياتها في مارس. وحققت صناديق 

أداًء جيداً في الربع الرابع لتنهي الربع بأداء إيجابي.

الدخل الثابت
خالل العام 2020، أصبحت السندات واألوراق المالية ذات الدخل 
أداًء جيداً على نحو  المفضلة، وسجلت  الثابت من فئات األصــول 
استثنائي في ظل أسعار الفائدة المتدنية. وأنهى صندوق الدخل الثابت 
السنة بعوائد إيجابية، حيث أثبت التوزيع المتوازن لألصول أهميته 

لمواجهة تقلبات السوق. 
إلى  الوصول  إمكانية  الثابت على توفير  الدخل  ويحرص فريق 
السندات والصكوك الخليجية للعمالء من خالل إدارة محافظ الدخل 
الثابت المصممة خصيصاً لهم. وواصل الفريق نشاطه في نشر األبحاث 
المتعلقة بالدخل الثابت بما في ذلك تقرير عن تأثير كوفيد-19 على 

أسواق الدخل الثابت.

المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع والشركات التابعة له
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الــشــرق  فــي منطقة  الــعــقــار 
األوسط وشمال أفريقيا 

ــوق الــعــقــاري  ــس تــأثــر ال
بالجائحة على عدة أصعدة، 
ــراجــع الــطــلــب على  حــيــث ت
جميع أنواع العقارات، ما دفع 

المستأجرين لعدم دفع اإليجار أو تأجيله بسبب التأثير على األعمال 
العام. وفي ظل هذه الظروف، تراجع  التجارية والنشاط االقتصادي 
األخيرة  الفترة  أن  إال  األول،  النصف  الكويت في  العقارات في  تقييم 
العقاري عن  الفريق  العام الماضي شهدت تعافياً قوياً. وراقب  من 
العقارات والمستأجرين، وقدم خصومات  كثب تأثير الجائحة على 
على اإليجار لضمان بقاء مستويات اإلشغال قريبة من مستويات ما 
قبل الجائحة، وتحصيل دفعات اإليجارات في وقتها. ومن المتوقع أن 
تتحسن مستويات التحصيل بشكل أكبر مع استمرار تعافي االقتصاد 

والعودة إلى الحياة الطبيعية.
وواصل صندوق المركز العقاري، أحد صناديق “المركز” الرئيسية، 
إدارة  تحقيق عوائد إيجابية للمستثمرين، فيما استمر “المركز” في 
عقارات بقيمة 250 مليون دينار كويتي من المحفظة العقارية الوطنية 
المملوكة من قبل الهيئة العامة لالستثمار. كما حافظ “المركز” على 
معدالت إشغال وتحصيل جيدة عبر محافظه في دول مجلس التعاون 
الخليجي. وبدأ “المركز” بيع وحدات في عقاراته في أبو ظبي )بارك سايد( 
خالل عام 2020، وستستمر عملية البيع خالل العام الجاري 2021. 
باإلضافة إلى ذلك، سيبدأ قريبا بيع وحدات في عقار )برج فيزول( الواقع 

في بزنس باي في دبي.

العقار الدولي
5 منها  6 عقارات،  التخارج من  العام فـي  نجح “المركز” خالل 
صناعية وواحد سكني، مما حقق عائداً أفضل من المتوقع للمستثمرين. 
ويعتبر هذا العام شهادة على قدرة “المركز” على تحقيق عوائد مجزية 
على الرغم من التحديات في السوق. وال يزال “المركز” ملتزماً باالستفادة 
من الخبرة الواسعة لفريقه العقاري لتوسيع تواجده دولياً وخاصة في 
أوروبا، حيث استثمر “المركز” خالل العام في 7 مشاريع تطوير صناعي، 
5 منها في أوروبا و2 في الواليات المتحدة األمريكية، ومن المتوقع أن 
تقدم ديناميكيات السوق الحالية المزيد من الفرص، حيث سنواصل 
التقييم واالستثمار بشكل انتقائي في مشاريع التطوير الصناعي التي 

تلبي معايير االستثمار والعائد المرجوة.

الخدمات المصرفية االستثمارية
تراجع نشاط عمليات االستحواذ واالندماج بشكل كبير خالل عام 
2020 كما كان متوقعاً، حيث أثرت الجائحة على الشركات في معظم 
القطاعات، وعلى ثقة صناع القرار والقدرة على إجراء عمليات الفحص 

النافي للجهالة. وانصب تركيز 
الحفاظ على  الشركات على 
وهياكلها  النقدية  السيولة 
الرأسمالية لمواجهة تداعيات 
الجائحة على المدى القريب. 
االكتتابات  أداء ســوق  وكــان 
العامة في دول مجلس التعاون الخليجي متراجعاً خالل عام 2020، 
بينما ظلت أسواق السندات والصكوك الخيار المفضل لجمع التمويل 

في ظل انخفاض معدالت الفائدة.
وتمّكن فريق الخدمات المصرفية االستثمارية من تسريع جهود 
تطوير األعمال وجمع معلومات حول الشركات عبر مختلف القطاعات 
لبناء قاعدة بيانات قوية على المدى القريب. كما نفذ فريق أسواق 
رأس المال بنجاح إصدارات سندات لمجموعة الصناعات الوطنية وبنك 
الكويت الوطني و“المركز” باإلضافة إلى إدارة االكتتاب لزيادة رأسمال 
شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية “يوباك”. وواصل فريق 
االستشارات في تقديم الخدمات االستشارية عالية الجودة للعمالء 
خالل هذه الظروف. وتقديراً لخدماته، فاز “المركز” بلقب “أفضل 
فاينانس”،  الكويت” من قبل مجلتي “غلوبال  في  استثماري  بنك 

و“ايميا فاينانس”.
ومن المتوقع أن يتعافى نشاط عمليات االستحواذ واالندماج، لكن من 
المستبعد أن يصل إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2022. وقد 
تنشط عمليات إعادة الهيكلة المالية والعقود االستشارية في الصفقات، 
حيث تبحث الشركات عن ضخ رأس المال والتخارج من األنشطة غير 
االستراتيجية. وستكون للشركات التي تمتلك نظرة استباقية وتتمتع 

بميزانيات عمومية قوية إمكانية االستفادة من هذه الفرص.

األفراد والمجتمع
فرضت الجائحة تحديات غير مسبوقة أثرت على حياة األفراد 
والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، وغيرت الطريقة التي نعيش بها، 
وأصبحت حالة التباعد االجتماعي والعمل من المنزل وتزايد الحاجة 
إلى التعقيم أمراً واقعاً. وفي حين اشتدت حدة العديد من جوانب األزمة 
الصحية مسببًة حاالت وفاة، فرضت السلطات حظراً كان له تداعيات 

مثل تزايد معدالت تسريح الموظفين على نطاق واسع.
وعلى الرغم من الجائحة، فقد قام “المركز” بتقدير ودعم جميع 
موظفيه ولم يطلب منهم تقديم أي تنازالت، في الوقت الذي لعبت 
فيه فرق الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات في الشركة دوراً مهماً 
التواصل  آليات  الموظفين مع تعزيز  في الحفاظ على سالمة جميع 

وبرامج التحفيز خالل التحول إلى العمل عن ُبعد أثناء فترة اإلغالق. 
ومساهمة في دعم المجتمع خالل هذه األوقات، قام “المركز” بتوزيع 
نحو 680 سلة غذائية على أكثر من 1500 شخص بهدف مساعدة 

العائالت واألفراد المتضررين من عمليات اإلغالق.

“ لقد متكن “املركز” من حتقيق النجاح 
على مدى تاريخه عبر االستفادة من 
االجتاهات والفرص واجتياز األزمات 

مبهارة واخلروج منها بنموذج أعمال أكثر 
قوة ومرونة.”

التقرير السنوي 2020
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كلمة الرئيس التنفيذي )تتمة(

ويعمل برنامج “المركز” لتطوير الخريجين، الذي تم إطالقه في 
عام 2017، على تطوير مهارات 10 خريجين كويتيين سنوياً، ويوفر 
لهم برنامجاً تدريبياً لمدة عام كامل في جميع مجاالت إدارة األصول 
 2020 البرنامج في عام  والخدمات المصرفية االستثمارية. واستمر 
على الرغم من اإلغالق، وقدم تدريباً مكّثَفاً عبر اإلنترنت للمشاركين في 
البرنامج. وشهدت الشركة تحسناً ملحوظاً في كفاءة وفعالية البرنامج 
التدريبي للمشاركين بفضل تفعيل الشراكات االستراتيجية واعتماد 

منصات التكنولوجيا.
وتؤكد هذه الظروف أهمية دورنا ومسؤولياتنا المشتركة تجاه 
مجتمعنا، حيث كان “المركز” وسيظل دائماً شركة وطنية مسؤولة 

وملتزمة تماماً تجاه األطراف المعنية والمجتمع.

التأهب للمستقبل
أخذت الثقة باألسواق تعود تدريجياً مع تحسن بيئة األعمال في 
ظل إعادة فتح االقتصادات واستمرار حمالت التطعيم في جميع أنحاء 
العالم. ونأمل أن تتراجع مخاطر األعمال وتظهر فرص جديدة بالتزامن 

مع العودة إلى الحياة الطبيعية.
2021، شهدت أسواق األسهم الكويتية بداية إيجابية  وفي يناير 
مدعومة بتعافي أسعار النفط، ومسودة الميزانية التي أعلنت عنها وزارة 
المالية، والتي تضمنت نفقات رأسمالية إيجابية. وعلى الرغم من أن 
السوق مهيأ بشكل جيد للنمو، إال أنه من الضروري مراقبة األسواق 
بحذر وخاصة بالنظر إلى موجة السالالت الجديدة لفيروس كوفيد-19 

ومتابعة مدى انتشارها وتأثيرها عن كثب.
العمالء  التنفيذية على فهم احتياجات  وسينصب تركيز اإلدارة 
الديناميكية، بهدف تحسين المنتجات والخدمات، وتحديد الفرص 
االستثمارية الجديدة المناسبة في ظل الظروف الحالية للسوق. ويهدف 
نهج “المركز” القائم على البحث إلى توقع االتجاهات وتحسين وضع 

استثمارات العمالء وتحقيق أهدافهم.
وهناك اتجاهين رئيسيين يرسمان قرارات “المركز” االستثمارية، 
ويتعلق األول بتحول العديد من قطاعات االقتصاد مدفوعاً بتغيير في 
سلوك المستهلك، مما يؤثر على جميع فئات األصول بدءاً من األسهم 
وديون الشركات وصوالً إلى العقارات. ولم تكن قرارات االستثمار بهذا 
التعقيد من قبل، فقد يتغير األداء في نفس فئات األصول التي تتطلب 
متخصصين في االستثمار ذوي خبرة ومهارة عالية قادرين على فهم 
المؤثرة واتخاذ قرار مناسب بشأن توزيع األصول وانتقاء  العوامل 
الثاني فيتعلق بالتركيبة السكانية لمنطقة  أما االتجاه  االستثمارات. 
دول مجلس التعاون الخليجي المقترنة بسياسات مالية أكثر صرامة. 

ونظراً إلى أن التركيبة السكانية محرك كبير للنمو االقتصادي، فهناك 
المستهلك والمستثمرين، السيما وأن جيل  في سلوك  كبيراً  تغيراً 
الشباب بات من أصحاب الدخل الرئيسيين. ومن المرجح أن تنتعش 
التي يمكنها تلبية احتياجاتهم بنجاح، وبكل تأكيد  وتنمو الشركات 
فإن “المركز” يسعى ألن يكون ضمن هذه الشركات. وباإلضافة إلى 
القطاع الخاص  المتوقع أن تزيد الحكومة اعتمادها على  ذلك، من 
لسد الفجوة التي ستتركها سياسة شد األحزمة. وستلجأ الشركات 
في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام إلى أسواق رأس 
المال واألسهم لسد هذه الفجوة، ويعتزم “المركز” دعمهم من خالل 

خبراته المصرفية االستثمارية.
ومن جهة أخرى، سيواصل “المركز” االستثمار في تبني أحدث 
احتياجاتهم  وتلبية  العمالء  التكنولوجيا لتحسين تجربة  تطورات 
وإطالق منتجات وخدمات استثمارية مبتكرة وتنافسية، مع تعزيز 
المال  بالنمو وتوزيع رأس  االلتزام  الشركة. ويعد  الرقابة في  أنظمة 
أولوية استراتيجية نحو تحقيق عوائد لمساهمينا. وفي حين ينطلق 
“المركز” في هذه الرحلة من الفرص الجديدة، مستنداً على قدرته على 
التكيف مع المتغيرات والظروف، فإنه يتطلع إلى المستقبل بكل ثقة. 
وهنا أود أن أعرب عن اعتزازي بروح التعاون في “المركز” بفضل 
إن تفانيهم في  الموهوبين والملتزمين بشكل استثنائي.  الموظفين 
إعطاء األولوية الحتياجات العمالء خالل العام 2020 هو أساس نجاح 
إدارة  امتناني لمجلس  “المركز”. وبالنيابة عنهم، أعرب عن خالص 
“المركز” لتوجيهاتهم المستمرة السيما خالل الفترة غير المسبوقة 
في ظل الجائحة. كما أعرب عن امتناني للمساهمين على دعمهم الكبير 

وثقتهم بالشركة.
وسيستمر فريق القيادة في التزامه بتقديم أفضل الخدمات على 
مستوى إدارة األصول واالستشارات، والحرص على تطوير منتجات 
انتشارها في السوق ضمن إطار عمل شامل  مبتكرة وتوسيع نطاق 
لالستدامة. ولدى“المركز” كل الثقة أن جميع المبادرات االستراتيجية 
المطبقة في بداية عام 2021 ستحقق نتائج عالية األداء في األعوام المقبلة، 

وتضيف قيمة لجميع األطراف المعنية وللمجتمع على حد سواء.

علي حسن خليل
الرئيس التنفيذي
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أبرز بيانات األداء المالي
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أنشطة الشركة

إدارة األصول
صناديق األسهم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 (S&P GCC) حقق مؤشر ستاندرد آند بورز لألسواق الخليجية
مكاسب بنسبة 6.1% في الربع الرابع، متعافياً من الخسائر التي سجلها 
في مارس 2020 وبلغت نسبتها 28%، مما أدى إلى رفع أداء المؤشر 
عن السنة كاملًة إلى 2.1% في نهاية ديسمبر 2020. وساهمت عدة 
عوامل في تعافي األسواق في النصف الثاني من ضمنها اإلعالن عن طرح 
لقاح فيروس كوفيد-19، وارتفاع أسعار النفط والعودة التدريجية إلى 

النشاط االقتصادي المعتاد.
نحو تبني منصات  “المركز” سريعاً  اتجه   ،2020 العام  وخالل 
وإدارة  العمالء  التواصل مع  للحفاظ على قنوات  تكنولوجية فعالة 
استثماراتهم، فيما اتبع فريق إدارة األصول نهجاً حصيفاً وأعاد توزيع 
محفظته بشكل فاعل لتقليل الخسائر وسط الظروف المتقلبة في 
أسواق األسهم. وسجلت مختلف صناديق “المركز” التي تضم صندوق 
فرصة وصندوق المركز للعوائد الممتازة )ممتاز( وصندوق المركز 
عوائد  )ميداف(  والتطوير  لالستثمار  المركز  اإلسالمي وصندوق 
إيجابية في الربعين الثالث والرابع على التوالي من عام 2020. وفي الربع 
الرابع، حقق صندوق المركز اإلسالمي، و“فرصة”، و“ميداف”، و“ممتاز” 

مكاسب بلغت 2.71% و2.12% و1.45% و1.13% على التوالي.
بــوادر استقرار مشجعة على خلفية  2021، ظهرت  وفي مطلع 
إلى  زالت تشير  التوقعات ال  أن  إال  لقاح فيروس كوفيد-19،  طرح 
النشاط االقتصادي لمستويات ما  التقلبات إلى حين عودة  استمرار 
قبل كوفيد-19. وفي ظل هذه الظروف، سيواصل “المركز” عبر فريق 
العمل عن كثب مع عمالئه إلدارة توزيعات  إدارة األصــول متابعة 
الصناديق على نحو فاعل، ومراقبة المخاطر وتحقيق عوائد تتماشى 

مع المؤشر القياسي.

صناديق الدخل الثابت
سجلت إصدارات السندات والصكوك في منطقة دول مجلس 
الدين األولية، حيث بلغ  الخليجي رقماً قياسياً إلصدارات  التعاون 
 %16 بنسبة  133 مليار دوالر أميركي، وهو ما يمثل نمواً  اإلجمالي 
على أساس سنوي. أما الحكومات والشركات في دول مجلس التعاون 
العمومية  الميزانيات  الخليجي فقد واجهت تحديات على صعيد 
أدنى  المفاجئ للنشاط االقتصادي خالل  التوّقف  والسيولة بسبب 
مستويات الجائحة، إلى جانب انخفاض أسعار النفط. وعلى ضوء هذه 
الظروف، أصبحت أسواق الدخل الثابت المصدر المفضل للتمويل، 

مدعومة بانخفاض الفائدة.
وحقق صندوق المركز للدخل الثابت، وهو صندوق طرح خاص، 
عوائد إيجابية مدعومة بتوزيع متوازن عبر كافة قطاعات ومناطق 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وكان فريق الدخل الثابت 
في “المركز” نشطاً في نشر األبحاث المتعلقة بتأثير تفشي فيروس 
كوفيد-19 على أسواق الدخل الثابت. ويتابع “المركز” توفير فرص 
االستثمار لعمالئه في أسواق الدخل الثابت من خالل المحافظ بإدارة 

الشركة أو بإدارة العميل.

إدارة المحافظ
يتمتع “المركز” بسجل حافل في مجال تقديم الخدمات االستشارية 
أهدافهم  يتالءم مع  بما  االستثمارية  للعمالء وتصميم محافظهم 
المخاطر. ويتم وضع عملية استثمارية  وتوقعاتهم وتوجههم نحو 
منهجية ومنضبطة من قبل “المركز”، ثم يتم تنفيذها وفق أسلوب 

يحقق للعمالء عوائد مناسبة.
بإدارة  أو  الشركة  بإدارة  المحافظ  إدارة  ويوفر “المركز” خدمة 
العميل، إلى جانب الخدمات االستشارية المقدمة لألفراد ذوي المالءة 
العالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويقدم فريق من 
المهنيين ذوي الخبرة العالية حلوالً استثمارية للمستثمرين تمكّنهم 

من تحقيق أهدافهم.

الصناديق العقارية
أطلق “المركز” صندوق المركز العقاري في عام 2003، وهو صندوق 
ذو رأسمال مفتوح يستثمر في األصول المدرة للدخل في دولة الكويت. 
وحتى 31 ديسمبر 2020، بلغت قيمة األصول التي يديرها الصندوق 
66 مليون د.ك عبر 17 عقاراً. وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها 
السوق، استمر الصندوق في توزيع أرباح نقدية شهرية، وحقق عوائد 

بلغ مجموعها -2.7% في 2020.
الخليجي، وهو  ويدير “المركز” أيضاً صندوق “المركز” للعقار 
2014 بهدف االستثمار  أُطلق في عام  صندوق طرح خاص مفتوح 
في األصول المدرة للدخل في دول مجلي التعاون الخليجي. واستثمر 
الكويت والسعودية واإلمــارات، بينما  الصندوق في أصول عقارية في 
تتضمن محفظة أصوله مزيج من األصول العقارية التجارية والسكنية 

والصناعية المدرة للدخل.

العقار
عقارات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ألقت جائحة فيروس كوفيد-19 والتدابير   ،2020 العام  خالل 
المتخذة الحتواء تفشي الفيروس بظاللها على سوق العقارات من عدة 
نواحي، حيث تراجع الطلب على جميع فئات العقارات في منطقة دول 
مجلس التعاون الخليجي. واختار بعض المستأجرين إغالق أعمالهم 
التوجه العام نحو االنتقال  و“العمل من المنزل”. وعكس ذلك أيضاً 
من العقارات ذات اإليجارات المرتفعة نسبياً إلى األقل سعراً، فيما أّجل 
المستثمرون خططهم االستثمارية في العقار بهدف االحتفاظ بالسيولة 
إثر  النقدية خالل هذه األوقات. كما تأثرت عمليات التحصيل أيضاً 
اختيار بعض المستأجرين عدم دفع اإليجار أو تأجيل دفع اإليجار كرد 
فعل على تداعيات الجائحة على قطاع األعمال والنشاط االقتصادي 
العام في النصف األول من العام. ومع ذلك، شهدت عمليات التحصيل 
خالل النصف الثاني من العام تحسناً كبيراً، مع رفع القيود وزيادة وتيرة 
العقارات وتقييمها،  النشاط االقتصادي، وبدأ الطلب يتحسن على 

ولكن من المتوقع أن يتبع هذا التعافي وتيرة بطيئة.
وتماشياً مع ظروف السوق، تراجعت أيضاً مستويات التحصيل 
في   %45 إلى  ملحوظ،  بشكل  الكويت  في  العقارات  محفظة  في 
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العام الماضي شهدت تعافياً قوياً  إال أن األشهر األخيرة من  مايو، 
المتوقع  ومــن   .%80 حوالي  بلغت  حيث  التحصيل،  لمستوى 
فتح  استمرار  مع  أكبر  بشكل  التحصيل  تتحسن مستويات  أن 
االقتصاد والعودة إلى الحياة الطبيعية. وراقب “المركز” عن كثب 
العقارية وعلى المستأجرين، وقام  تأثير كوفيد-19 على المحافظ 
5-15% بحسب كل  اإليجارات في حدود  بتقديم خصومات على 
حالة على حدة لضمان بقاء مستويات اإلشغال والتحصيل قريبة 

من مستويات ما قبل الجائحة.
وباإلضافة إلى ذلك، يدير “المركز” جزءا من المحفظة الوطنية 
إلى  بقيمة تصل  العامة لالستثمار،  الهيئة  المملوكة من  العقارية، 
250 مليون دينار كويتي. وتهدف المحفظة إلى االستثمار في األصول 

العقارية المطروحة للملكية الخاصة في جميع أنحاء الكويت.
ومن جانب آخر، شهد معدل اإلشغال في جميع األصول بالمملكة 
العربية السعودية تحسناً، مع ظهور بوادر االستقرار في السوق. وفي 
هذا الصدد، واصل »المركز« إدارة األصول وإدارة الممتلكات العقارية 

عبر فريقه في الرياض والخبر والدمام.
اإلشغال  عالية من  بمستويات  أبوظبي  في  العقارات  وتتمتع 
والتحصيل، وشهدت العقارات في دبي زيادة ملحوظة في مستويات 
اإلشغال والتحصيل. وواصل “المركز” بيع الوحدات في أحد مشاريع 
التطوير العقاري في أبوظبي، وبدأ عمليات بيع الوحدات في دبي. كما 
واصل “المركز” أيضاً إدارة األصول وإدارة الممتلكات العقارية عبر 

فريقه في أبوظبي ودبي.

الدولية العقارات 
أثّرَت جائحة كوفيد-19 عكسياً على كافة فئات قطاع العقار، 
وزاد  اإلغالق.  قيود  استفاد من  الذي  الصناعي  القطاع  باستثناء 
الطلب على المساحات اللوجستية والمخازن بسبب ارتفاع مستوى 

نشاط التجارة اإللكترونية في أنحاء العالم.
وخالل العام، نجح “المركز” في التخارج من 6 ملكيات عقارية، 
األمر الذي يعكس قدرة فريق العقار الدولي على تحقيق عوائد جذابة 
رغم التحديات في السوق. وحققت العقارات الصناعية الخمسة التي 
تم بيعها خالل العام 2020 متوسط معدل عائد داخلي بلغ %15، 
 .%7.5 بلغ  داخلي  عائد  السكنية معدل  الشقق  بيع  بينما حقق 
وسعياً نحو تعزيز تواجده في األسواق الدولية، استثمر “المركز” في 
5 مشروعات في أوروبا و2 في الواليات  7 مشروعات صناعية، منها 

األميركية. المتحدة 
وتابع فريق العقارات الدولية في “المركز” تقييم فرص التطوير 
العقاري في الواليات المتحدة وأوروبا، بنفس االستراتيجية القائمة 
على أساس البناء والتأجير والبيع. وفي حين قد توفر الديناميكيات 
الحالية في القطاع المزيد من فرص االستثمار، فإن فريق “المركز” 
يلتزم بإجراء دراسة شاملة للسوق والجوانب المالية لضمان تحقيق 
يواصل  أن  المزمع  2021، من  عام  وفي  للعمالء.  العوائد  أفضل 
“المركز” النهج القائم على انتقاء الفرص وتطوير المشروعات مع 
شركاء ومطورين في أسواق رئيسية، مع التركيز على االستثمار في 
بعض مشاريع التطوير الصناعي والسكني والمشروعات البديلة.

الخدمات المصرفية االستثمارية
الخدمات االستشارية

في  كبير  بشكل  واالندماج  االستحواذ  عمليات  نشاط  تراجع 
في معظم  الشركات  تداعيات كوفيد-19 على  2020 بسبب  عام 
القطاعات واألسواق. وانصب تركيز “المركز” على ضمان استقرار 

األعمال والحفاظ على رأس المال لتجاوز هذه األزمة.
“المركز”  في  االستثمارية  المصرفية  الخدمات  ويواصل فريق 
العمل على تقديم خدمات استشارية عالية الجودة لعمالئه وبذل 
جهوده في تطوير األعمال لجمع معلومات عن السوق وبناء قاعدة 
المقبلة. ونتيجة لذلك، تم توقيع  للبيانات لألشهر  مباشرة وقوية 
العديد من العقود المتعلقة باالستحواذ واالندماج والتقييم وغيرها 
من العقود االستشارية. وخالل العام المنصرم، نجح فريق “المركز” 
في تنفيذ صفقة بيع لشركة مقاصة وشارك ضمن تحالف في عملية 

تأهيل ناجحة لمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومن المتوقع أن يرتفع نشاط عمليات االستحواذ واالندماج في 
الهيكلة  إعادة  الشركات نحو  إمكانية سعي  المقبلة في ظل  الفترة 
والتخلص من أصول غير استراتيجية. وبفضل الخبرات التي يمتلكها 
قادر على  فإنه  االستثمارية،  المصرفية  للخدمات  “المركز”  فريق 

تقديم االستشارات وتنفيذ مثل هذه الصفقات بنجاح.

أسواق رأس المال
دول  في منطقة  األولية  العامة  االكتتاب  عمليات  نشاط  ظل 
مجلس التعاون الخليجي خافتاً بسبب التقلبات في أسواق األسهم 
في عام 2020. ونتيجة لتراجع أسعار النفط وانخفاض أسعار الفائدة، 
أجّلَت الشركات خططها لإلدراج أو االكتتابات من خالل سوق الدين.

وخالل العام 2020، نجح فريق أسواق رأس المال في “المركز” في 
تنفيذ إصدار سندات بقيمة 30 مليون دينار كويتي لصالح مجموعة 
2020، وسندات بقيمة  األول من عام  الربع  الوطنية في  الصناعات 
150 مليون دينار كويتي لصالح بنك الكويت الوطني وسندات بقيمة 
 .2020 عام  الرابع من  الربع  في  “للمركز”  دينار كويتي  مليون   35
وعالوة على ذلك، قام الفريق في إدارة االكتتاب لزيادة رأسمال شركة 
المشاريع المتحدة للخدمات الجوية “يوباك” بقيمة بلغت 28.34 

مليون دينار كويتي.
الصفقات  وتنفيذ  العمالء  بدعم  التزامه  “المركز”  وسيواصل 
بنجاح لتلبية متطلبات التمويل من خالل أسواق األسهم والدخل 

الثابت.

الملكية الخاصة وشركات رأس المال المغامر
يواصل “المركز” إدارة استثمارات الملكية الخاصة بنشاط وتقييم 
أعوام، استثمر “المركز”  الجديدة. وعلى مدى  الفرص االستثمارية 
عبر استراتيجيات استثمار مختلفة بما في  54 صندوقاً  أكثر من  في 
ذلك االستحواذ ورأس المال المغامر وصناديق التمويل والميزانين 
إجمالي  األمريكية. وبلغ  المتحدة  الواليات  الجغرافي على  التركيز  مع 
نهاية  أميركي. وفي  150 مليون دوالر  الخاصة  الملكية  االستثمار في 
استراتيجية  يتضمن  برنامجاً  أيضاً  “المركز”  أطلق  الماضي،  العام 
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لتوزيع األموال في استثمارات مباشرة في منطقة دول مجلس التعاون 
الخليجي. وحتى 30 ديسمبر 2020، بلغت قيمة األصول المدارة في 

هذه اإلدارة 11 مليون دوالر أميركي.

إدارة الثروات وتطوير األعمال
تهدف إدارة الثروات وتطوير األعمال إلى بناء عالقات طويلة األمد 
مع جميع عمالء “المركز” والحفاظ على استمراريتها إلى جانب تعزيز 
الدعم فيما يتعلق  اإلدارة تقديم  مركز الشركة في السوق. وتواصل 
بتوزيع األصول في المحافظ واعتماد استراتيجيات استثمار مختلفة 

تناسب السياسات واألهداف االستثمارية للعمالء.
الثروات وتطوير األعمال عملها  إدارة  الجائحة، واصلت  وخالل 
بنشاط لتعزيز تعاون “المركز” مع مؤسسات محلية وإقليمية مرموقة، 
المتخصص  التواصل مع عمالء جدد من خالل فريقها  إلى  إضافة 
المكون من مديري عالقات العمالء. وركزت اإلدارة أيضاً جهودها على 
تأسيس عالقات تعاون جديدة تهدف إلى تعزيز قنوات التوزيع وتلبية 

المتطلبات المتغيرة للعمالء.
التزامها بتقديم منتجات وحلول مبتكرة محلياً  وتواصل اإلدارة 
وإقليمياً ودولياً. وفي مبادرة جديدة، توفر إدارة الثروات وتطوير األعمال 
اآلن للعمالء فرصاً استثمارية في أسواق دولية مختارة من خالل فريق 

االستثمارات الدولية.

االستثمارات الدولية
تستثمر إدارة االستثمارات الدولية رؤوس األموال نيابة عن “المركز” 
والعمالء في األسواق الدولية والعديد من فئات األصول. ويدير فريق 
اإلدارة توزيعات الصناديق بنشاط بشكل يتوافق مع تقييم المخاطر 
أداء هذه االستثمارات بالمقارنة مع المؤشرات بهدف تقديم  ويتابع 

عوائد جذابة للمستثمرين.
 2020 العام  في  العالم  االقتصادي حول  النشاط  لتأثر  ونظراً 
بجائحة كوفيد-19، واجهت أسواق األسهم الدولية بعض التحديات. 
ورغم ظروف األسواق، استعانت إدارة االستثمارات الدولية بمديرين 
العمالء في  محافظ دوليين جديدين إلدارة االستثمارات ومساعدة 

تحقيق أهدافهم المالية.
لتلبية  المحتملة  االستثمار  “المركز” تقييم فرص  وسيواصل 
متطلبات العمالء المتطورة باستمرار، وسيواظب فريق اإلدارة على 
المتعمقة والتحليل انطالقاً من حرصه على اتخاذ  الدراسات  إجراء 

قرارات استثمارية مدروسة.

األبحاث
تعد إدارة األبحاث المنشورة في “المركز” جزءاً ال يتجزأ من “المركز”، 
وتواصل تعزيز مكانة الشركة في السوق من خالل األبحاث والتقارير 
المميزة التي تنشرها عبر شركة “مارمور مينا إنتلجنس”، الذراع البحثي 
“للمركز”. واستطاعت اإلدارة أن تحول اإلمكانات التي يتمتع بها “المركز” 
في مجال األبحاث، إلى استراتيجيات وأفكار استثمارية فعالة جعلت 
من “مارمور” أحد أبرز مزودي األبحاث على مستوى المنطقة. وخالل 
2020، أعدت “مارمور” دراسات ثاقبة حول الجائحة وعززت  العام 

قاعدة عمالئها عبر مواصلة تقديم التحليالت الموضوعية والموثوقة.
وتقدم “مارمور” أبحاثاً نوعية تلبي احتياجات العمالء من خالل 
توفير حلول مخصصة، واستطاعت نشر مايزيد عن 50 تقريراً على 
العديد من  إلى ذلك، نفذت مارمور  اإللكتروني. وباإلضافة  موقعها 
المشروعات مع كيانات في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، بدءاً 
من مؤسسات حكومية وشبه حكومية وصوالً إلى الشركات. وخالل 
52 مقاالً حول قضايا تتعلق بشكل مباشر  العام، نشرت “مارمور” 
باقتصاديات وقطاعات األعمال في المنطقة. ويتم توزيع هذه المقاالت 
المتعلقة بمختلف الدراسات البحثية، بانتظام عبر قنوات التواصل 
االجتماعي وأدوات التسويق الرقمية األخرى. وتحظى “مارمور” بمكانة 
تؤهلها الحفاظ على مركزها في السوق كشركة رائدة في مجال األبحاث 

المنشورة في دول مجلس التعاون الخليجي.

اإلعالم واالتصاالت
تعززت أهمية الدور الذي تلعبه إدارة اإلعالم واالتصاالت خالل 
العام 2020 في إيصال رؤية واستراتيجية الشركة داخلياً وخارجياً إلى 
كافة األطراف ذات العالقة وبشكل فاعل في ظل حالة عدم اليقين 
التي سببتها جائحة كوفيد-19. وواصلت اإلدارة نشاطها في تعزيز 
العالمة التجارية “للمركز” على المستويين المحلي واإلقليمي من 
التقليدية  اإلعــالم  تتضمن وسائل  اتصاالت شاملة  خالل خطة 
والرقمية، مع التركيز بشكل خاص على وسائل التواصل االجتماعي 

السيما أثناء فترة اإلغالق.
كما نظمت إدارة اإلعالم واالتصاالت، بالتعاون مع إدارة الثروات 
وتطوير األعمال واالستشارات واألبحاث، مجموعة من الندوات عبر 
اإلنترنت لألطراف المعنية. وتضمنت الفعاليات ندوات عبر اإلنترنت 
بالتعاون مع جمعيات نفع عام واتحادات في القطاع المالي بهدف تبادل 
اآلراء ووجهات النظر مع األطراف المعنية حول آخر المستجدات في 
األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية. وتضمنت هذه المبادرات ندوة 
بالتعاون مع مؤسسة  الكويتي”  عن “أثر كوفيد-19 على االقتصاد 
الكويت للتقدم العلمي، وندوة بعنوان “قطاع التعليم في الكويت ما 
بعد كوفيد-19 وفرص االستثمار”. وتحرص إدارة اإلعالم واالتصاالت 
على التعاون مع كافة إدارات “المركز” بهدف خدمة األطراف المعنية 

على نحو أفضل.
(engage) ربع  إدارة اإلعالم واالتصاالت إصدار مجلة  وتابعت 
إدارات “المركز”،  بالتعاون مع فريق عمل يمثل مختلف  السنوية، 
حتى أثناء فترة اإلغالق. وحققت المجلة نجاحاً كبيراً داخل الشركة 
وخارجها من خالل المقاالت والتقارير التي يكتبها موظفو “المركز” 

ذوي الكفاءة والخبرة والمعرفة.
وواصلت اإلدارة تنفيذ استراتيجية الشركة في مجال المسؤولية 
االجتماعية واالقتصادية، والتي ترتكز على ثالث ركائز هي بناء القدرات 
البشرية، ومواءمة بيئة العمل مع أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، 
الرشيدة في بيئة األعمال. ولتحقيق هذه  الحوكمة  وتفعيل مبادئ 
الركائز، يتعاون “المركز” مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني في 
مجاالت عدة مثل التعليم والصحة والثقافة ورعاية الشباب واالستدامة 

االقتصادية.

أنشطة الشركة )تتمة(
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وفي العام 2021، ستقوم إدارة اإلعالم واالتصاالت بتحديث الموقع 
اإللكتروني “للمركز” لمواكبة أفضل الممارسات العالمية وتقديم تجربة 
العربية واإلنجليزية،  باللغتين  أكثر تفاعلية للمستخدمين  تصفح 
وسيحتوي الموقع الجديد على أحدث التقنيات المستخدمة في تصميم 
المواقع. كما ستواصل اإلدارة تعزيز االتصاالت الداخلية والخارجية 
للشركة، مع التركيز على اإلعالم الرقمي وترجمة قيم العالمة التجارية 

إلى فرص أعمال وصفقات.

العالقات التجارية الحكومية
أسس “المركز” إدارة العالقات التجارية الحكومية في العام 2019 
لتكون حلقة الوصل بين الشركة والهيئات الحكومية، حيث تهدف 
اإلدارة إلى تعزيز العالقات القائمة بين “المركز” والهيئات الحكومية 
المناقصات الحكومية  وإنشاء عالقات جديدة، إلى جانب استهداف 
وبناء  المناسبة،  المشاريع  العروض على  بشكل منهجي، وتقديم 
عالقات مع كيانات القطاع الخاص التي تشارك في استدراج العروض في 
المشاريع. كما تعمل اإلدارة بشكل وثيق مع إدارة الخدمات المصرفية 
االستثمارية وإدارة الثروات وتطوير األعمال و“مارمور”، الذراع البحثي 
“للمركز”، لتحسين وتنسيق جهود الشركة في القطاعين العام والخاص.
وخالل العام 2020، تأجلت العديد من العطاءات الحكومية أو 
الجائحة والتي تزامنت أيضاً مع زيادة عجز ميزانية  ألغيت بسبب 
الرغم من ذلك، تقدم “المركز” مع عضو في تحالف  الدولة. وعلى 
للتأهل في مناقصة تتعلق بمبادرات قطاع التعليم على أساس الشراكة 
العام والخاص. ومن المتوقع أن يشهد اإلنفاق على  بين القطاعين 
الحكومة تستعد  قوياً السيما وأن  العام تعافياً  التحتية هذا  البنية 
لتنفيذ المرحلة الثالثة من رؤية الكويت 2035، التي تركز على شراكة 

القطاع الخاص.
وفي األسابيع األولى من الجائحة، تمت دعوة “المركز” لعرض آرائه 
حول حزمة التحفيز االقتصادية لدى “اللجنة الوزارية االقتصادية”، كما 
تمت دعوته إلى تقديم المشورة لغرفة تجارة وصناعة الكويت فيما 

يتعلق بتأثير الجائحة على االقتصادين المحلي والعالمي.

اإلدارات المساندة
الخزينة

حافظت إدارة الخزينة في “المركز” خالل العام على مستويات 
سيولة مستقرة، محققة التوازن المناسب بين األصول وااللتزامات، 
وهو ما مّكن »“المركز” من الوفاء بالتزاماته المالية في مواعيدها على 
الخليجي وعالمياً. وتعد  التعاون  الكويت ودول مجلس  مستوى 
إدارة الخزينة هي المسؤولة عن المحافظة على السيولة واستمرارية 
التمويل وتسديد الديون في مواعيدها. وتسعى اإلدارة إلى التقليل من 
تأثيرات مختلف المخاطر المالية باستخدام األدوات المالية وتنويع 
االستثمارات واالنكشافات للقيود االئتمانية. وتقّدم اإلدارة دعماً رئيسياً 
لكافة اإلدارات والشركات التابعة من خالل توفير أفضل الخدمات 
المصرفية بما فيها ترتيب التسهيالت االئتمانية، وتحويل األموال، 
وأسواق المال، ومعامالت الصرف األجنبي. وتتمّيز اإلدارة بفريق عمل 
من المحترفين وبامتالكها وسائل االتصاالت الحديثة التي تشمل 

منصة SWIFT، باإلضافة إلى أحدث منصات إدارة النقد المصرفي عبر 
اإلنترنت من عّدة بنوك إلدارة العمليات بكفاءة.

وستواصل اإلدارة بناء عالقات جديدة وتوطيد العالقات الحالية 
التمويل  البنوك المحلية والدولية لالستمرار في تلبية متطلبات  مع 
لدى “المركز”. كما ستستمر إدارة الخزينة في االستفادة من أحدث 

التقنيات الموجودة لتعزيز كفاءتها التشغيلية بشكل عام.

إدارة الخدمات المساندة - العقار
تأسست إدارة الخدمات المساندة - العقار في عام 2019 بهدف 
الربع  مساندة كافة محافظ “المركز” االستثمارية المباشرة. وحتى 
األخير من العام 2020، كانت محافظ “المركز” تضم ما قيمته نحو 
الشرق  العقارية في منطقة  400 مليون دينار كويتي من األصــول 
األوسط وشمال أفريقيا والواليات المتحدة األمريكية وأوروبا. ويعتمد 
“المركز” بشكل كبير على أحدث التقنيات والمنصات الرقمية، وذلك 
إلى تعزيز قيمة االستثمار من خالل توفير  الرامية  في إطار جهوده 
التقارير المباشرة، واتباع إجراءات  متابعة معمقة للمحافظ، وإعداد 

وقائية لتخفيف المخاطر.
ولقد شكلت الجائحة تحدياً وفرصة في ذات الوقت الختبار نجاح 
أنظمة “المركز” والنماذج التشغيلية والمرونة المالية. وقام “المركز” 
خالل العام بتعزيز جهوده على مستوى التحول الرقمي لضمان عدم 

تعرض العمليات للعرقلة عبر المحفظة العقارية.
ولقد أطلقت اإلدارة بنجاح بوابة للمستأجر تعمل بشكل مباشر 
في الكويت واإلمارات والعربية السعودية. وباإلضافة إلى ذلك، كان لدى 
العقارية مع شركاء  المعلومات  “المركز” توجه نحو توحيد أنظمة 
الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا، وهو ما يتيح اآلن  مختارين في 
تبادالً مباشراً للبيانات ويساهم في تحسين جوانب رئيسية في عملية 

اتخاذ القرارات.
وسيواصل “المركز” في العام 2021 تطوير إمكاناته وأنظمته بما 
يتوافق مع معايير القطاع وأهم الممارسات العالمية المتبعة لالستمرار 
في اتخاذ قرارات مدروسة وتعزيز إدارة أصوله بطريقة فّعالة ومنظمة 

وذات عوائد جيدة.

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

صفقات بيع وشراء األصول.
وخالل العام 2020، عمل “المركز” على مساعدة بنوك في عمليتي 
إعادة هيكلة لديون عمالئهما من خالل مبادلة أصول بديون باستخدام 
أدوات مخصصة كان فيها “المركز” وكيل حسابات الضمان. كما 
الحصول على أسهم مدرجة عن طريق  “المركز” عمالء في  ساعد 
الكويت، حيث كان وكيل حسابات الضمان أيضاً.  مزادات بورصة 
وقد حرصت اإلدارة على تنفيذ سلس للمزاد ولتبادل أموال وأصول 

الضمان بين أطراف العملية.
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إدارة االلتزام
يعتمد “المركز” إطار عمل شامل إلدارة االلتزام لضمان امتثال 
إدارة  الداخلية. وتعتبر  الشركة وأنشطتها للتشريعات والسياسات 
االلتزام هي المسؤولة عن ضمان االمتثال الرقابي الشامل وتوفير اإلطار 
الرقابي واإلداري الفعال من خالل منظومة السياسات واإلجراءات. وتقوم 
الرقابة والمتابعة لضمان فعالية  االلتزام بشكل دوري بأعمال  إدارة 
اإلجراءات على مستوى الشركة ككل. كما تقوم اإلدارة بضمان االلتزام 
بالقواعد التنظيمية لمكافحة غسيل األموال من خالل وضع السياسات 
واإلجـراءات الالزمة، باإلضافة إلى تلقي جميع الشكاوى من العمالء. 
وتهدف إدارة االلتزام إلى تعزيز أنظمة االمتثال من خالل التشغيل اآللي، 
مع ضمان االمتثال المستمر من خالل الضوابط واإلجراءات الداخلية.

إدارة المخاطر
تتبع إدارة المخاطر في “المركز” لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن 
المخاطر على مستوى  مجلس اإلدارة بشكل مستقل، وذلك إلدارة 
الشركة ككل. ويتبنى “المركز” نهجاً استباقياً في تحديد وقياس وتقييم 
المخاطر على مستوى الشركة ككل للمحافظة على كفاءة العمليات 
في الشركة. ويعتمد “المركز” إطار عمل شامل إلدارة المخاطر لضمان 
الحوكمة السليمة للمخاطر وفق نظم الرقابة وإدارة المخاطر المعتمدة. 
ويتبنى “المركز” أيضاً نهجاً متكامالً إلدارة المخاطر في جميع اإلدارات 
إلى جانب إدارة المخاطر وإدارة التدقيق الداخلي باعتبارها أساسية في 
التي يعتمدها “المركز”.  المخاطر  العام إلدارة  ضمان فاعلية اإلطار 
وتقوم إدارة المخاطر بتحديد وقياس وتقييم وإعداد التقارير بشأن 
جميع المخاطر األساسية التي ينكشف عليها “المركز”، وفقاً لمؤشرات 
مخاطر رئيسية محددة. كما تقوم اإلدارة بمراقبة االلتزام بحدود تقبل 
المخاطر التي يضعها مجلس اإلدارة، وتقدم تقارير ربع سنوية إلى لجنة 
إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة وتقارير نصف سنوية لمجلس 
اإلدارة. وباإلضافة إلى ذلك، تقوم إدارة المخاطر بشكل دوري بأعمال 
الرقابة والمتابعة الدورية للمخاطر، فضالً عن إعداد وتنفيذ السياسات 
الداخلية واإلجراءات وآليات الرقابة. وتحرص اإلدارة على تعزيز قدراتها 

على مراقبة المخاطر من خالل اتباع نظم آلية مناسبة.

التدقيق الداخلي
تقدم وحدة التدقيق الداخلي تقاريرها إلى لجنة التدقيق المنبثقة 
عن مجلس اإلدارة بشكل مستقل. وتتم أعمال التدقيق الداخلي من 
خالل شركة تدقيق خارجية بحسب خطة التدقيق الداخلي المعتمدة 
التقارير الشاملة إلى  من قبل لجنة التدقيق. ويرفع المدقق الداخلي 

لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة مباشرة.

تكنولوجيا المعلومات
اإلبداعي  المعلومات بتعزيز االستخدام  إدارة تكنولوجيا  تلتزم 
والمبتكر للتكنولوجيا لتحقيق أهداف “المركز”. وركزت اإلدارة في عام 
2020 على وضع العمالء نصب أعينها عبر كافة عملياتها مع تقليص 
المهام اليدوية وإصدار إفصاحات وتقارير العمالء بشكل أوتوماتيكي 
بأقصى درجة ممكنة. وخالل العام 2020، أدى تفشي فيروس كوفيد-19 

“المركز” على  التكنولوجيا، وحافظ  الكلي على  االعتماد  إلى تسريع 
الرقمية في كل جوانب عملياته  التكنولوجيا  الريادي في تبني  موقعه 
الفعالية وتعزيز تجربة العمالء. ولذلك، أعلن “المركز” في  لتحسين 
مارس 2020 عن إطالق أول تطبيق استثمار تفاعلي شخصي وهو 
iMarkaz الذي يوفر مستوى جديداً من تجربة المستخدم للعمالء 
iMarkaz منصة رقمية تستخدم  الحاليين والمستقبليين. ويعتبر 
chatbot لتقديم نصائح استثمارية مصممة خصيصاً  تكنولوجيا 

الحتياجات وأهداف المستخدم االستثمارية.
وحرصت إدارة تكنولوجيا المعلومات على أن تستمر األعمال بدون 
انقطاع وقدمت الدعم لالزم للحفاظ على استمرارية األعمال خالل العام 
2020. ومن جهة أخرى، طورت إدارة تكنولوجيا المعلومات واختبرت 
بنجاح عدة خطط للتعافي من الكوارث لضمان توافر البيانات والخدمة. 
وفضالً عن ذلك، حققت إدارة تكنولوجيا المعلومات نجاحاً في تطبيق 
إجراءات أمنية جديدة تتفق مع الممارسات المثلى في هذا المجال. كما 
المعلومات حلول دعم رائدة في السوق  إدارة تكنولوجيا  استخدمت 
لحماية بيانات الشركة ومواجهة الظروف الصعبة، بما في ذلك الكوارث 
الكبرى. وخالل العام الماضي، وبالتنسيق مع إدارة المخاطر، استعانت 
إدارة تكنولوجيا المعلومات بمستشارين خارجيين مستقلين للتحقق 

من السالمة األمنية وتقييم إجراءات التحكم.

العمليات وإعداد التقارير
تقوم إدارة العمليات وإعداد التقارير بدعم أعمال إدارة األصول في 
“المركز” لتلعب بذلك دوراً حيوياً في تحقيق وظائف اإلدارة الرئيسية، 
التي تشمل خدمة األوراق المالية، وتنفيذ عمليات النقد واألوراق المالية، 
الداخلية، وحفظ السجالت، وخدمات  الرقابية  بالضوابط  وااللتزام 
الحفظ، والتسويات وإعداد التقارير. كما توفر اإلدارة، من خالل إجراءاتها 
وأنظمتها، معلومات مفصلة عن الحسابات في المواعيد المطلوبة لإلدارة 
والعمالء والهيئات الرقابية. وكجزء من إدارة المخاطر الفعالة، قامت إدارة 
العمليات وإعداد التقارير بتنفيذ ضوابط رقابية تشغيلية شاملة لضمان 
تقديم “المركز” للمساندة السليمة واآلمنة إلدارة حسابات العمالء. 
المراقبة والمراجعة للسياسات  2021، ستواصل اإلدارة  وخالل عام 
واإلجراءات لضمان انسيابية األعمال والمسؤوليات المحددة للموظفين 

المشاركين في العمليات والتسويات وإعداد التقارير.

إدارة شؤون الشركات والصناديق االستثمارية
وفريق عمل  القانونية  اإلدارة  الشركات  إدارة شــؤون  تشمل 
الشؤون اإلدارية للصناديق االستثمارية. وتوفر اإلدارة القانونية النصح 
والمشورة على مستوى الشركة وأيضاً لإلدارات المعنية بإدارة األصول 
والخدمات المصرفية االستثمارية واالستشارية، فيما يتعلق بمجموعة 
القانونية  واسعة من الصفقات والتعامالت المختلفة. وتتابع اإلدارة 
القانوني. كما يتولى فريق الشؤون  الدعاوى مع المستشار  عن كثب 
التأسيس والشؤون اإلدارية  اإلدارية للصناديق االستثمارية عمليات 
والشؤون المؤسسية لجميع صناديق االستثمار والشركات التي أنشأها 
“المركز” والشركات التابعة له الستخدامها في إدارة األصول والمعامالت 

المصرفية االستثمارية.

أنشطة الشركة )تتمة(

المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع والشركات التابعة له
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وخالل العام 2020، وإلى جانب دعم اإلدارات في العمليات اليومية، 
التزمت اإلدارة بقانون “الصناديق الخاصة” الجديد الذي طرحته سلطة 
النقد في ُجزر كايمان والذي انعكس على 25 كيان تحت إدارة “المركز”، 
إلى جانب االلتزام بقانون ولوائح األنشطة االقتصادية الواقعية في جزر 
اإلدارة  إلى ذلك، استكملت  كايمان والبحرين واإلمــارات. وباإلضافة 
إجراءات التحول الرقمي لتعزيز كفاءة عملياتها من خالل استخدام 
القانونية  الداخلية  أنشطتها  (SharePoint) في  منصة شيربوينت 

واإلدارية للصناديق.
وسيستمر “المركز” في تحسين كفاءة العمليات وتطبيق التحول 

الرقمي واالهتمام بتحسين عملية إعداد التقارير.

اإلدارة المالية
قامت اإلدارة المالية بتطبيق الرقابة الداخلية الفعالة عبر التحليل 
المهني للبيانات والممارسات المالية الفاعلة والسياسات التشغيلية 
القوية. وتهدف رؤية اإلدارة المالية إلى أن تكون شريك أعمال موثوق 
التكنولوجية  الممارسات واألدوات  به في “المركز”، مع تبني أحدث 
لتسهيل األعمال، ولضمان تقديم خدمات ذات قيمة مضافة وبكفاءة 
عالية على نطاق واسع. ويمتلك “المركز” أنظمة فعالة إلتاحة إمكانية 
المالية من تحقيق أهدافها  العمل عن ُبعد، األمر الذي مّكن اإلدارة 
حتى خالل فترات اإلغالق الطويلة بسبب كوفيد-19 والتي أثرت على 

إمكانية التواجد في مقر العمل.
وبدأت دورة االبتكار الحالية لإلدارة المالية بمراجعة كاملة لنموذج 
األفراد  الثالثة وهي  الرئيسية  المجاالت  التركيز على  التشغيل مع 
والعمليات والتكنولوجيا. وساهم ذلك في ضمان سير األعمال وفق أفضل 
الممارسات والحفاظ على التنظيم للتكيف مع المتطلبات المتغيرة 

التي ستطرأ بشكل حتمي على استراتيجيات األعمال في المستقبل.
الطرق فعالية لتعزيز  أكثر  إيجاد  المالية على  اإلدارة  وحرصت 
العمالء عبر  المهمة األساسية “للمركز” وهي حماية أصول  تنفيذ 
ضمان االمتثال الكامل للقوانين والقواعد والضوابط المعمول بها في 
هيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، ووزارة التجارة والصناعة، 
باإلضافة إلى وزارة المالية. ونجحت اإلدارة المالية بوضع ضوابط قوية 

على الميزانية مع االمتثال للسياسات واإلجراءات المختلفة للشركة.

الموارد البشرية
تعتبر الموارد البشرية إدارة استراتيجية، حيث يعتبر “المركز” 
موظفيه من أهم أصول الشركة، ويسعى لخلق بيئة عمل تضمن 

سالمتهم. ومن أجل الحفاظ على تنافسيته في السوق، يركز “المركز” 
على استقطاب أفضل المواهب على مستوى القطاع المالي، وتمكينهم 
واالحتفاظ بهم. وتلتزم إدارة الموارد البشرية في خلق بيئة عمل تمتاز 
“المركز” على تمكين  والمشاركة. ويحرص  والشفافية  بالتعاون 
الموظفين من إظهار إمكانياتهم وطاقاتهم وضمان تطويرهم على 

الصعيد الشخصي ومواءمة ذلك مع استراتيجية النمو للشركة.
في  رائداً  2020 دوراً  العام  البشرية خالل  الموارد  إدارة  ولعبت 
التحول  الموظفين، وذلك في ظل  بين  والتحفيز  التواصل  تعزيز 
التدريجية  العودة  اإلغالق، مع تنظيم  ُبعد خالل فترة  للعمل عن 
ضمن المراحل الرسمية لساعات العمل المخفضة في مقر العمل. 
الصحية على  ــادات  واإلرش الجسدي  التباعد  اإلدارة  كما طبّقَت 
تحافظ على سالمة  عمل  بيئة  لضمان  العمل  ومقر  الموظفين 
الموظفين وتعزز الثقة لديهم. وحرص “المركز” على أهمية إجراء 
الموظفين للفحوصات الالزمة في حال االشتباه بأعراض فيروس 
كوفيد-19، ولم يتم إلى تسجيل أية حالة نقل للعدوى في مكاتب 
العمل حتى تاريخه. وفي غضون ذلك، واصل موظفو الشركة جهودهم 
العمليات  بالمحافظة على استمرارية األعمال بتفان لضمان سير 

التشغيلية دون انقطاع خالل العام.
ومع انطالقة العام السابق، أبدى فريق الموارد البشرية التزامه 
فيروس  أن ظهور  إال  والتعليم،  التطوير  برامج  في  االستثمار  في 
إلى  التركيز  بوصلة  لتتجه  ذلك،  دون  وتداعياته حاال  كوفيد-19 
ُبعد.  عن  العمل  أساليب  تبنيهم  فترة  خالل  الموظفين  تحفيز 
وبالتزامن مع ذلك، حرص “المركز” على أن يقدم “برنامج تطوير 
تكييف  عبر  أجلها  م من  التي صّمَ المهنية  المهارات  الخريجين” 

الخطط مع بيئة العمل الجديدة.
وخالل العام 2021، سيواصل “المركز” جهوده بأن يكون قريباً 
آمنة في ظل تداعيات  بيئة عمل  الموظفين، مع ضمان  من جميع 
الجائحة وظهور ساللة جديدة من الفيروس تشكل تهديداً يلقي 
اإلدارة  أنظمة  ترقية  إلى  “المركز”  ويهدف  المشهد.  بظالله على 
الموظفين. ويحرص  بين  والورقية  اليدوية  المعامالت  لتقليص 
والتطوير على  التعليم  برامج  تنظيم  البشرية على  الموارد  فريق 
تعلم  الموظفين من  لتمكين  اإللكتروني  للتعليم  “المركز”  منصة 
مهارات جديدة ضمن برامج تدريبية متخصصة تساعدهم في أداء 
التركيز على ضمان فعالية  إطار  في  مسؤولياتهم ومهامهم، وذلك 
واالبتكار وتطوير  التعاون  في  المشتركة  العمل  وفرق  الموظفين 

المنتجات والخدمات التي تحقق قيمة مستدامة للعمالء.
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تقرير حوكمة الشركات

القاعدة األولى: بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة

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

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

االنتخاب/المؤهل العلمي / الخبرة العملية تاريخ 
تعيين أمين السر

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

2020/4/28

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

2020/4/28

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

2020/4/28

خبرة تفوق 30 عام في القطاع التجاري والصناعي والمالي. درجة عضو فهد يعقوب الجوعان
البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة إيسترن واشنطن األميركية.

2020/4/28

خبرة تفوق 25 عاما في القطاع التجاري والمالي. درجة جامعية في عضو مستقلعادل محمد الغنام 
إدارة األعمال من الواليات المتحدة المريكية.

2020/4/28

خبرة تفوق 20 عاما في القطاع العقاري والنفطي. بكالوريوس عضو مستقلعمران حبيب حيات 
العلوم في الهندسة المعمارية من جامعة ميامي وماجستير في إدارة 

المشاريع والتمويل من جامعة نورث ايسترن.

2020/4/28

خبرة تصل إلى 18 عام في القطاع المالي االستشاري. بكالوريوس عضو مستقلفهد سليمان الداللي 
العلوم في الهندسة الكهربائية من جامعة والية ميشيغان وماجستير 

في التمويل والمحاسبة من جامعة بنسيلفانيا. 

2020/4/28

بكالوريوس في العلوم في إدارة األعمال من الجامعة اللبنانية أمين السرمهى عبد السالم عماد
األمريكية.

2020/4/28

2020/4/28درجة جامعية في إدارة األعمال.مساعد أمين السرفداء جمال كتانه

نبذة عن اجتماعات مجلس إدارة الشركة، وذلك خالل البيان التالي:
اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2020

x الحضور • الغياب
اجتماع رقم (1) اسم العضو

المنعقد في تاريخ 
2020/2/16

اجتماع رقم(2) 
المنعقد في تاريخ 

2020/4/28

اجتماع رقم (3) 
المنعقد في تاريخ 

2020/8/12

اجتماع رقم (4) 
المنعقد في تاريخ 

2020/9/9

اجتماع رقم (5) 
المنعقد بتاريخ 
2020/11/10

اجتماع رقم (6) 
المنعقد في تاريخ 

2020/12/18

العدد

6••••••ضرار يوسف الغانم

6••••••فيصل عبدالعزيز الجالل

x••5•••أيمن عبداللطيف الشايع

6••••••فهد يعقوب الجوعان

6••••••عادل محمد الغنام

x•••••5عمران حبيب حيات 

x•••••5فهد سليمان الداللي

المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع والشركات التابعة له
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موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر 
اجتماعات مجلس إدارة الشركة.

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

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

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

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

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

االجتماعات، وحفظ األصل في الملف الخاص باالجتماع المعني.

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
الشركة بتحديد سياسة مهام، ومسؤوليات،  نبذة عن كيفية قيام 
التنفيذية، وكذلك  اإلدارة واإلدارة  وواجبات كل من أعضاء مجلس 

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

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

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

إنجازات مجلس اإلدارة خالل العام 2020:
استكمال ترخيص نشاط صانع السوق وإضافته إلى النظام األساسي  أ. 

للشركة.
العمل للخمس  2021 وخطة  للعام  التقديرية  الميزانية  اعتماد  ب. 

سنوات القادمة.

التنظيمي للشركة: الهيكل  تعديل  ج. 
ضم اإلدارات في أربع مجموعات:  .i

إدارة األصول  .1
إدارة خدمات االستثمارات المصرفية  .2

إدارة الثروات وتطوير األعمال  .3
اإلدارات المساندة  .4

مما نتج عنه:
تغيير المسميات الوظيفية لبعض أعضاء اإلدارة التنفيذية   

عبر استحداث منصب “العضو المنتدب”.
تسجيل بعض أعضاء اإلدارة التنفيذية لدى هيئة أسواق   

التنفيذيين”. المال بوظيفة “كبار 
دمج بعض اإلدارات لالستفادة من جمع المهارات وتحقيق   

الكفاءة.
إنشاء إدارات جديدة:  

إدارة استثمارات الملكية الخاصة: لتوسيع نطاق عمل   .1
الشركة في االستثمارات المباشرة ورأس المال المغامر.

إدارة التخطيط االستراتيجي: لتساند اإلدارات في وضع   .2
العمل،  التقديرية، وضع خطط  الميزانيات  ومراجعة 

ومراقبة ومراجعة األداء.
المرحلية والسنوية للشركة. المالية  البيانات  مناقشة واعتماد  د. 

القيام بدورة تدريبية بشأن التعليمات الرقابية بخصوص مكافحة  هـ. 
غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.

الموافقة على تعديل سياسات ولوائح داخلية وإصدار سياسات  و. 
جديدة، أهمها:

تعديل الئحة المخولين بالتوقيع: إضافة بعض الصالحيات   .i
العمل. المالية لتسهيل سير 

المصالح”؛  تعارض  “سياسة  السلوك”؛  “قواعد  تعديل:   .ii
تفادي تسريب  القروض”؛ “سياسة  وإجــراءات  “سياسة 
مكافحة غسيل  وإجــراءات  السرية”؛ “سياسة  المعلومات 
“سياسة  المصالح”؛  أصحاب  األمـــوال”؛ “سياسة حقوق 
وإجراءات المزايا والهدايا”؛ “سياسة وإجراءات حفظ السياسات 
والفساد”؛ “سياسة  الرشاوي  الداخلية”؛ “سياسة مكافحة 
وإجـــراءات طــرح منتجات  األعــمــال”؛ “سياسة  استمرارية 

جديدة”.
إصدار “سياسة وإجراءات مراجعة حسابات العمالء”؛ “سياسة   .iii
وإجراءات غلق حسابات العمالء”؛ “إجراءات مكافحة غسيل 
األموال”؛ “سياسة إدارة الخدمات المساندة - العقار”؛ “سياسة 

المعلومات”. أمن تكنولوجيا 
التقارير المطلوبة دوريا وسنويا: تقرير الحوكمة؛ تقرير  اعتماد  ز. 
لجنة التدقيق عن أنظمة الضوابط الداخلية؛ تقارير إدارة المخاطر 
النصف سنوية؛ تقارير مراقبي الحسابات عن “العمليات التشغيلية 
ألصول وأموال العمالء” و“إجراءات التزام مكافحة غسيل األموال”؛ 
تقرير المدقق عن “األنظمة اآللية لنشاط أمين الحفظ”؛ تقارير 
شكاوى العمالء وشكاوى المساهمين الدورية والسنوية؛ التقرير 
السنوي عن البالغات وتعارض المصالح؛ تقرير المدقق عن تقييم 

أداء وحدة التدقيق الداخلي )كل 3 سنوات(.

الموافقة على تعامالت مع أطراف ذات صلة. ح. 
التوصيات  وتقديم  السنوية  العامة  الجمعية  النعقاد  الدعوة  ط. 
المجلس،  التوزيعات، مكافأة  بما فيها  المجلس،  المعتمدة من 

سجل المكافآت، تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات. 

التقرير السنوي 2020
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تقرير حوكمة الشركات )تتمة(

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس اإلدارة للجان متخصصة 
تتمتع باالستقاللية مع مراعاة ذكر المعلومات التالية عن كل لجنة:

1. لجنة التدقيق
مهام وإنجازات لجنة التدقيق خالل العام 2020: أ. 

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

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

التصحيحية.
التوصية بتعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين.  .iii

الموافقة على تعيين مدقق لتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية   .iv
.(ICR)

الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات لتقييم ومراجعة نظم   .v
وعمليات إدارة المحافظ ومكافحة غسيل األموال.

االطالع على التقارير الدورية بخصوص الشكاوى والقروض.  .vi
تشكلت اللجنة في 28 أبريل 2020؛ مدتها ثالث سنوات. ب. 

- األعضاء: فهد يعقوب  العزيز الجالل  الرئيس: فيصل عبد  ج. 
الجوعان، فهد سليمان الداللي.

عقدت اللجنة خالل العام 2020 أربعة اجتماعات. د. 

2. اللجنة التنفيذية
مهام وإنجازات اللجنة التنفيذية خالل العام 2020: أ. 

للعام  التقديرية  بالميزانية  االطالع على والتوصية للمجلس   .i
2021، وخطة العمل لألعوام 2025-2021.

االطالع على نشاط إدارة الصناديق والعالقات االستراتيجية مع   .ii
كبار المستثمرين.

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

واستثمارات العمالء.
تشكلت اللجنة في 28 أبريل 2020. مدتها ثالث سنوات. ب. 

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

عقدت اللجنة خالل العام 2020 اجتماعين. د. 

3. لجنة إدارة المخاطر
مهام وإنجازات لجنة إدارة المخاطر خالل العام 2020: أ. 

متابعة تطبيق أطار عمل إدارة المخاطر ونتائج اختبارات الضغط.  .i
تقييم مخاطر  االستشاري بخصوص  تقرير  االطــالع على   .ii

تكنولوجيا المعلومات.
مناقشة التعديالت المقترحة على الهيكل التنظيمي مع اإلدارة   .iii

التنفيذية.
االطالع على التقارير الدورية بخصوص إدارة المخاطر، والتقرير   .iv

النصف السنوي قبل إرساله إلى هيئة أسواق المال.
مناقشة مصفوفة المخاطر واألمور التي تجري متابعتها من   .v

قبل اإلدارة.

االطالع على التقارير الدورية بخصوص االلتزام بمكافحة غسيل   .vi
األموال، االستقاالت وأسبابها والتعيينات وضرورتها، والقضايا 

المرفوعة من أو ضد الشركة.
تشكلت اللجنة في 28 أبريل 2020؛ مدتها ثالث سنوات. ب. 

الرئيس: فهد يعقوب الجوعان - األعضاء: عادل محمد أحمد الغنام،  ج. 
عمران حبيب حيات.

عقدت لجنة المخاطر خالل العام 2020 أربعة اجتماعات. د. 

4. لجنة الترشيحات والمكافآت
مهام لجنة الترشيحات والمكافآت وإنجازاتها خالل العام 2020: أ. 

مراجعة طلبات الترشيح النتخابات مجلس اإلدارة والتوصية بها   .i
للمجلس.

الموافقة على المباشرة بإجراءات الدعوة للترشيح لعضوية مجلس   .ii
اإلدارة للدورة القادمة )من 2020 لغاية 2023(.

اطلعت على نتائج تقييم أداء المجلس واإلدارة التنفيذية وأوصت   .iii
بها للمجلس.

مراجعة ترشيح الرئيس التنفيذي والتوصية بقبوله.  .iv
تشكلت اللجنة في 28 أبريل 2020. مدتها ثالث سنوات. ب. 

الرئيس: ضرار يوسف الغانم - األعضاء: فيصل عبدالعزيز الجالل،  ج. 
أيمن عبد اللطيف الشايع، عادل محمد الغنام.

عقدت هذه اللجنة اجتماعين خالل العام 2020. د. 

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

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

التي اتخذت بشأن بنود جدول األعمال في المحاضر.
ويتم توفير نسخة عن المحاضر السابقة العتمادها في كل اجتماع،   
باإلضافة إلى نسخة عن سجل القرارات المتخذة لتاريخه في كل 

اجتماع.
ويعد أمين السر ومساعده سجل اجتماعات المجلس واللجان الذي   
يبين عدد االجتماعات تواريخها وتوقيتها، واألعضاء الحاضرين 
التي يتخذها  بالقرارات  بإعداد سجالت  والغياب. كما يقومون 
المجلس واللجان تبين ملخص عن هذه القرارات لكل اجتماع تم 
عقده خالل العام. وتعد هذه السجالت المذكورة بشكل سنوي 

لكل من المجلس ولكل لجنة على حدة.
تم اعتماد منصة Teams الجتماعات المجلس واللجان، مع ترك   
الخيار لألعضاء في الحضور الشخصي أو عبر المنصة؛ واعتماد إرسال 
Teams. وتقوم الشركة  البريد اإللكتروني وبرنامج  الملفات عبر 
التنفيذية عن  بتقديم تقارير متكاملة للمجلس ولجانه واإلدارة 
استراتيجية العمل والميزانيات واألداء والتقارير المالية. لقد قمنا 
بتوحيد التقارير إلى المجلس ولجان المجلس واإلدارة التنفيذية 
ولجان اإلدارة، حيث يتلقون التقارير المعدة من البيانات في أنظمتنا. 

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

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

اإلدارة الجديد األول المنعقد بتاريخ 28 أبريل 2020.
 2020 28 أبريل  أكد المجلس في اجتماعه األول المنعقد بتاريخ   

تشكيل المجلس واللجان واألعضاء المستقلين.

تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة وفريق عمل اإلدارة 
التنفيذية.

تعتمد مكافأة مجلس اإلدارة على أداء الشركة، توزيعات أألرباح،   
الحضور، ومؤشرات األداء المبنية على متطلبات الحوكمة. باستثناء 
األعضاء المستقلين، ال تتخطى مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة %10 
من صافي ربح الشركة )بعد االستهالك، المخصصات وتوزيع أرباح 
نقدية للمساهمين بما ال يقل عن 5% من رأس مال الشركة أو 

أكثر( بحسب ما ورد بالنظام األساسي للشركة.
السنة  اإلدارة أي مكافأة عن  التوصية بعدم منح مجلس  تمت   
2020؛ باإلضافة إلى إقرار أتعاب  31 ديسمبر  المالية المنتهية في 
الثالثة.  بالتساوي لألعضاء  ألف د.ك.   15 التدقيق بمبلغ  لجنة 
وسيتم عرضها على الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 31 

ديسمبر 2020 للموافقة عليها.

اإلدارة التنفيذية
تتكون مكافأة اإلدارة التنفيذية من جزء ثابت وجزء متغير. تقوم   
الشركة من حين آلخر بمقارنة نظام المكافآت مع ما هو مطبق 
في قطاع إدارة األصول والخدمات المصرفية االستثمارية؛ وتقوم 

بمراجعة المكافآت بما يتماشى مع القطاع عموما.
السنة  المكافآت وصرفها خالل  ويتم تحديد مخصصات لهذه   
المالية، كما يمكن صرفها على دفعات مستقبلية لضمان ثبات أو 

استدامة األداء.
يتم تحديد المكافآت الثابتة بناء على مستوى المسؤوليات المسندة   .1

واألثر المادي لألداء.
المكافأة المتغيرة هي مكافأة خاصة بالدور المسند لكل عضو من   .2

أعضاء اإلدارة التنفيذية، وهي تأخذ باالعتبار العوامل التالية:
ربحية الشركة أ. 

مدى المساهمة في ربحية الشركة ب. 
مؤشرات األداء الرئيسية المتعلقة بما يلي: ج. 

التنظيم اإلداري  .i
الحوكمة  .ii

التحسين اإلستراتيجي  .iii
المخاطر واالستدامة  .iv

العالقة مع األطراف المعنيين  .v
العالمة التجارية  .vi

في العام 2020، تم منح اإلدارة التنفيذية المبالغ المبينة في الجدول   
التالي، والتفاصيل واردة في سجل المكافآت المعروض للمساهمين 

في الجمعية العامة العادية للشركة:

اإلدارة 
التنفيذية

مكافآت 
ثابتة ومزايا 
خالل فترة 

جزئية بسبب 
االستقالة

مكافأة الرواتبالعدد
سنوية

مزايا 
أخرى

اإلجمالي

إجمالي اإلدارة 
التنفيذية

13713,017214,00088,1871,015,204

القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية
التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

بسالمة ونزاهة التقارير المالية المعدة.
للعام   1 اإلدارة رقم  التالية في اجتماع مجلس  اإلقــرارات  تم تقديم 
2021، عن السنة المالية المنتهية  10 فبراير  2021 المنعقد بتاريخ 

في 31 ديسمبر 2020:
مذكرة صادرة عن اإلدارة التنفيذية بخصوص تأكيد سالمة ونزاهة   

البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
السنوية  المراجعة  المالية بخصوص  اإلدارة  مذكرة صادرة عن   

لهيكل رأس المال عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
المالية بخصوص تفاصيل األصول  اإلدارة  مذكرة صــادرة عن   

والنفقات الرأسمالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
بتفويض  االلتزام  المالية بخصوص  اإلدارة  مذكرة صــادرة عن   
الصالحيات لإلدارة التنفيذية عند إجراء تعامالت مالية، عن السنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
اإلدارة بخصوص سالمة ونزاهة  تأكيد مجلس  جرى تضمين   
 31 المنتهية في  السنة  السنوي عن  التقرير  المالية، في  البيانات 

ديسمبر 2020.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق.
تم تشكيل لجنة التدقيق بأعضائها الحاليين في 28 أبريل 2020   
بعد انتخاب مجلس اإلدارة خالل الجمعية العامة العادية المنعقدة 

في 28 أبريل 2020.
تم وضع نطاق عمل ومسؤوليات لجنة التدقيق من خالل “السياسة   
الداخلية لمجلس اإلدارة”، وتم وضع آلية وإجراءات عمل اللجنة من 

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

بعضهم لديه مؤهالت علمية في المجاالت المحاسبية والمالية.

التقرير السنوي 2020
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تقرير حوكمة الشركات )تتمة(

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

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

خالل العام 2020.

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

الهيئة بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات؛
تم التأكد من كون مراقبي الحسابات الخارجيين مستقلين عن   
للشركة  إضافية  بأعمال  القيام  اإلدارة وعدم  الشركة ومجلس 
تؤثر على  قد  والتي  والتدقيق  المراجعة  أعمال  ال تدخل ضمن 

أو االستقاللية. الحيادية 
ال يقومون بأعمال مراقب حسابات ألية صناديق استثمارية مدارة   

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

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

والرقابة  المخاطر  إلدارة  الخامسة: وضع نظم سليمة  القاعدة 
الداخلية

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

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

وللمجلس؛
تم تغيير مسؤول إدارة المخاطر المسجل لدى هيئة أسواق المال   
بتاريخ 4 يناير 2021 وهو يشغل منصب نائب الرئيس، وتوظف 
التقنية والمهنية في  اإلدارة موظفين مؤهلين من ذوي الخبرات 

هذا المجال.

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

اجتماعه األول المنعقد في 28 أبريل 2020.
تم وضع نطاق عمل ومسؤوليات لجنة إدارة المخاطر من خالل   
وإجراءات  آلية  اإلدارة”، وتم وضع  الداخلية لمجلس  “السياسة 

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

وفق ما حدده ميثاق اللجنة. 

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

هيكل تنظيمي يتالءم مع استراتيجية عمل الشركة ونشاطاتها   
للوظائف  مفصل  وظيفي  ــف  وص اإلدارات.  تبعية  ويبين 

والمسؤوليات والصالحيات.
مراجعة سنوية ألنظمة الرقابة الداخلية (ICR) من خالل مكتب   
تدقيق مستقل معتمد بخالف مدققي حسابات الشركة الخارجيين 
لضمان كفاية نظم الرقابة الداخلية، ويصدر تقرير سنوي بذلك 
التدقيق وهيئة أسواق  المدقق المستقل، ويتم تزويد لجنة  عن 

المال بنسخة منه.
تقييم أداء وحدة التدقيق الداخلي كل ثالث سنوات من قبل مدقق   

مستقل.
إجراء التقييم الذاتي لضوابط المخاطر لإلدارات بالتعاون مع إدارة   

المخاطر.
تحديد وإرساء السياسات واللوائح الداخلية واإلجراءات التي تحدد   

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

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

تعارض المهام.
واحتواء  األصــول  رقابة داخلية لضمان سالمة  إرســاء ضوابط   

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

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

التي تتعرض لها مختلف أنشطة الشركة.

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

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

فيما بين الشركة ومكتب التدقيق.
الداخلي المسجل لدى هيئة أسواق  التدقيق  تم تغيير مسؤول   

المال في 4 يناير 2021، وهو يشغل منصب مدير مساعد.
يقوم مسؤول التدقيق الداخلي بالتالي:  

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

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

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

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

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

الداخلي كل ثالث سنوات.

المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع والشركات التابعة له
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القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية
موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك 

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

وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات التابعة والصناديق المدارة.

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

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

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

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

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

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

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

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

االلتزام بواجبات اإلفصاح الخاصة بهذه التعامالت.

يقوم رئيس قسم اإلدارة المالية بتأكيد:  
إذا كان الطرف اآلخر المعني من األطراف ذات الصلة ومن   

ضمن قائمة األطراف ذات الصلة.
إذا كان التعامل قد تم بناء على الموافقات المطلوبة، وما إذا   

كان مسجالً ومفصحاً عنه بالشكل المطلوب.
الصلة،  التعامل مع أطراف ذات  إجراء  الشركة  إدارة  إذا قررت   
المجلس  وأمانة سر  المالية  اإلدارة  إعالم رئيس قسم  فعليها 
الالزمة  الترتيبات  اتخاذ  المعنية في  اإلدارة  اإلدارة فوراً. وتقوم 

لموافقة المجلس.
يجب أن تشارك اإلدارة التنفيذية في عملية التفاوض والتحقق   
األولي من خالل تلقي معلومات كاملة في الوقت المناسب، ويحق 
المعلومات لمجلس  المعلومات وتقديم  المزيد من  لها طلب 

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

الجوهرية الخاصة باألطراف ذات الصلة.

الوقت  والشفافية بشكل دقيق وفي  اإلفصاح  السابعة:  القاعدة 
المناسب

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

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

بلوائح هيئة أسواق المال:
المسؤولة  المستثمرين وهي  الشركة وحدة شؤون  أنشأت   .1

عن توفير المعلومات للمساهمين.
تحتفظ الشركة بسجل اإلفصاحات المتعلقة بأعضاء مجلس   .2
اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية. يمكن للمساهمين االطالع على 
هذا السجل في وحدة شؤون المستثمرين والجمعية العمومية.
لحوكمة  حّيز  أإللكتروني  موقعها  على  الشركة  خصصت   .3
المالية  البيانات  اإلفصاحات،  األخبار واألحداث،  الشركات، 

ومعلومات االتصال بوحدة شؤون المستثمرين.
تحرص الشركة على تحديث فوري للمعلومات الجوهرية   .4

والنتائج المالية وأحداث الشركة على موقع الشركة.
للشركة مثل  الهامة  األحــداث  نشر  الشركة على  تحرص   .5
الجمعية العمومية واألداء المالي واإلعالنات الرئيسية األخرى 
من خالل الصحف وموقع الشركة اإللكتروني ووسائل اإلعالم 

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

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

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

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون 
المستثمرين.

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

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

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

الشركة االستشارية بتوزيعها على عمالئها في الخارج.

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

“شــؤون  عــن  للشركة  أإللكتروني  الموقع  فــي  حيز  تخصيص  تــم 
المستثمرين” يضم األقسام التالية:

البيانات المالية؛  
التقارير السنوية؛  

مستندات الشركة؛  
الحوكمة؛  

سهم الشركة؛  
األخبار واألحداث؛  

اإلفصاحات، وتشمل:   
كبار المساهمين ونسب ملكياتهم؛  

مراقبي الحسابات والجهات الرقابية؛  
المعلومات الجوهرية.  

وسيلة االتصال بوحدة شؤون المستثمرين.  
وسائل تقديم شكاوى المستثمرين.  

القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين
موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين، 

وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين.
حدد المجلس “سياسة حقوق المساهمين” منذ ديسمبر 2014،   

وقد خضعت للمراجعة والتحديث خالل 2019.
تم نشر ملخص عن هذه السياسة والمبادىء العامة على الموقع   

اإللكتروني للشركة:
حق المساهم في المساواة بالتعامل؛  

حق المساهم بالتداول والتصرف في السهم بملء إرادته، واالكتتاب   
في زيادة رأس المال وفي السندات الصادرة عن الشركة؛

حفظ حق المساهم بملكيته للسهم من خالل حفظ سجل   
المساهمين لدى جهة مستقلة؛

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

التصفية؛
حق المساهم في التصويت في الجمعيات العامة العادية وغير   

العادية، حق التصويت النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة؛
حق المساهم في مراقبة أعمال الشركة ومجلس اإلدارة في إدارة   

أمور الشركة ومساءلة المجلس عن أعماله؛
حق المساهم في االطالع على عقد التأسيس، النظام األساسي،   
سجل المساهمين وسجل حملة السندات لدى “وحدة شؤون 

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

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

المستثمرين” و“إدارة االلتزام”.

المقاصة، وذلك  إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة  موجز عن 
ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين.
تقوم الشركة الكويتية للمقاصة بمهام حفظ سجل المساهمين؛  

تحتفظ “وحدة شؤون المستثمرين” لدى الشركة بنسخة عن   
سجل المساهمين وسجل حملة السندات، وتجعلها متاحة الطالع 

المساهمين؛
االتصال  بيانات وسائل  المستثمرين”  نشرت “وحــدة شــؤون   

بالضابط المسؤول لالستجابة الستفسارات المساهمين.

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

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

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

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

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

انعقاد الجمعية، ويطلب من الحضور التصويت عليها تباعا.

المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع والشركات التابعة له
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القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح
الحماية واالعتراف بحقوق  التي تكفل  النظم والسياسات  نبذة عن 

أصحاب المصالح.
حدد المجلس “سياسة حقوق أصحاب المصالح” منذ ديسمبر   
2020، وتشتمل على  العام  2014، وتم مراجعتها وتحديثها في 

المبادىء التالية:
أصحاب المصالح هم، دون الحصر: المساهمون، الموظفون،   
الدائنون،  المنافسون،  الــمــوردون،  العمل،  العمالء، شركاء 
الجمعيات والهيئات المهنية، الجهات الرقابية، اإلعالم، والجمهور 

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

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

والتعامل بعدل؛
التعامل مع شكاوى أصحاب المصالح من خالل “إدارة  يتم   

المخاطر” و “إدارة االلتزام”.

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

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

المهمة والمعلومات الجوهرية، بشكل منتظم وعند الحاجة.

القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين األداء
موجز عن تطبيق متطلبات وضع اآلليات التي تتيح حصول كل من 
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية 

بشكل مستمر.
حدد المجلس “سياسة التدريب ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة   

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

التالية:
شؤون مكافحة غسيل األموال، بشكل سنوي.  

التزامات اإلفصاح.  
القانونية: إصدار قوانين، تعديل قوانين، إصدار  المستجدات   
تعليمات من الجهات الرقابية )هيئة أسواق المال - البورصة( 
وبأعمال  القانونية عموماً  بالبيئة  المتعلقة  وغيرها من األمور 

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

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

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

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

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

التنفيذية. 
التنفيذية سنويا بناء على هذه  أداء المجلس واإلدارة  يتم تقييم   

المؤشرات.

(Value Cre-  نبذة عن جهود مجلس اإلدارة بخلق القيم المؤسسية
العاملين في الشركة، وذلك من خالل تحقيق األهداف  (ation لدى 

االستراتيجية وتحسين معدالت األداء.
مستجدات إدارة الموارد البشرية - 2021

إدارة األزمة
خالل عام 2019، كانت اإلدارة بصدد إطالق العديد من الخطط الرئيسية 
لـ “المركز” من خالل موظفيه،  األهــداف اإلستراتيجية  التي تدعم 
مثل تحديث نظام إدارة الموارد البشرية، وتنفيذ أنظمة إدارة التعلم 
وبرنامج التعلم اإللكتروني، وتطوير إطار عمل للكفاءات القيادية والفنية 
والسلوكية. مع ذلك، سرعان ما تحولت توقعاتنا لعام 2020 بسبب 
انتشار فيروس كوفيد-19. وتوّلت إدارة الموارد البشرية قيادة إدارة 
األزمة من خالل استمرارية آلية التواصل بين الموظفين وتحفيزهم 
إثر تحولنا إلى العمل عن ُبعد أثناء فترة اإلغالق في النصف األول من 
2020، وعودتنا تدريجياً للحياة الطبيعية وفق المراحل التي حددتها 

الجهات المختصة لتقليل عدد الموظفين في المكاتب.

دعم االستمرارية
حال استقرار األوضاع، ركّزنا على تعزيز ثقة الموظفين في بيئة العمل 
من خالل وضع إرشادات صارمة تكفل لهم أمنهم وسالمتهم، وإجراء 
تغييرات تضمن التباعد االجتماعي، وخطط للتعامل الفوري مع أي 
حالة اشتباه أو إصابة بالفيروس المستجد. وقد أتى هذا الحذر وتعاون 
الموظفين ثماره، حيث كانت استمرارية أعمالنا سلسة، ولم نسجل أي 
حاالت انتقال العدوى مكتبية حتى اآلن، فضالً عن أن عمليات الشركة 

لم تشهد أي أثر سلبي.
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العودة إلى المسار
على الرغم من البداية المتأخرة بسبب األحداث األخيرة، إال أن إدارة الموارد 
البشرية تابعت خططها االستراتيجية، حرصاً على جهوزية األعمال 
الفنية األساسية وعودة عالقات الموردين عند انتهاء األزمة. وتحسباً 
للتأثير االقتصادي على األعمال، حققنا وفورات تشغيلية بقيمة 130 
ألف دينار كويتي تقريباً خالل عام 2020، مما أدى إلى تقليل اعتمادنا 
على الخدمات الخارجية أو االستغناء عنها، وإيجاد حلول داخلية بنفس 
الكفاءة. ساهمت جميعها بقوة في مرونة “المركز”، حيث لم نضطر إلى 
فرض أي تنازالت شخصية على الموظفين فيما يتعلق باالمتيازات، على 
عكس الشركات األخرى في الكويت، السيما في قطاع الخدمات المالية.

عودة حذرة
أوقفنا أنشطة التدريب والتطوير فقط لمدة تكفي الستبدالها وتحسينها 
من خالل االستعانة بخبرات قوية في التعليم االفتراضي وتبنيها، كما أننا 
ضاعفنا جهودنا الرامية إلى وضع مجموعة حديثة كاملة من الكفاءات 
القيادية والفنية والسلوكية، والتي من شأنها أن تضمن مواكبة “المركز” 
ألعلى معايير المعرفة والقدرات على المستوى المهني وقطاع الخدمات 
المالية من خالل االختيار والتطوير والتقدم الوظيفي لموظفينا. في 
السياق ذاته، حرصنا على أن يقدم برنامج “المركز” لتطوير الخريجين 
بالمثل الخبرة المهنية والمالية التي صمم من أجلها، من خالل تكييف 
أساليبنا مع بيئة العمل الجديدة. وفيما عدا ذلك، علقّنا إطالق المشاريع 
أو عملية تعديل النظام التي كان من شأنها أن تتطلب إنفاقاً رأسمالياً في 
عام 2020. مع ذلك، نحن وشركاؤنا من خارج الشركة على استعداد تام 
لتنفيذ هذه الخطط ما دام وضع ميزانية 2021 يسمح لنا القيام بذلك.

خطط مرتقبة في 2021
من بين خططنا الرئيسية لعام 2021، في حال كانت الظروف مواتية، 
المعامالت  لدينا لالستغناء كلياً عن  البشرية  الموارد  أنظمة  ترقية 
المادية والورقية لعمليات ومعامالت الموظفين، واالستعانة بمصادر 
األداء  األمثل، واالستفادة من  النحو  المادية على  خارجية لخدماتنا 
المهني والشخصي، وتمكين الموظفين عن طريق البرامج االفتراضية 
المستضافة على منصة التعلم اإللكتروني الخاصة بالشركة. ونهدف 
إلى تعزيز ذلك من خالل دمج التوجيه والتدريب وغير ذلك من برامج 
البد من  التي  الجديدة  المهارات  بمجموعة  المتخصصة  التطوير 
اكتسابها في عالم ما بعد كوفيد-19. وسينصب تركيزنا االستراتيجي 
بشكل عام على فعالية موظفينا وفرق األعمال المشتركة في التعاون 
التي تحقق قيمة مستدامة  المنتجات والخدمات  واالبتكار وتطوير 

لعمالئنا.

القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية
التوازن بين كل من أهداف  موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق 

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

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

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

الفاعلة لتحقيق التنمية المستدامة في الكويت.

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

للنهوض ببيئة األعمال.

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

والخاص على حٍد سواء.

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

1. بناء القدرات البشرية
يعتمد مستقبل البالد المستدام بشكل رئيسي على مهارات وقدرات 
المنظمات غير  التعاون مع  األفراد. وبالتالي، يحرص “المركز” على 
األفراد من  البشرية، وتمكين  القدرات  التي تتضمن تنمية  الربحية 
المساهمة الفاعلة في التنمية. ومن بين هذه المنظمات مركز لوذان 
إلنجازات الشباب )لوياك(، أكاديمية لوياك لكرة القدم بالتعاون مع نادي 
اي سي ميالن، جمعية الهالل األحمر الكويتي، الجمعية الكويتية لرعاية 
األطفال في المستشفى، مركز سرطان األطفال في لبنان، مشروع )فكرة( 
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الحتضان المشاريع الصغيرة والمتوسطة، برنامج )كودد( للتدريب 
الهندية اإلنجليزية، جمعية  البرمجة، مدرسة األكاديمية  على أسس 
المحاسبين والمراجعين الكويتية، معرض ميكرفير للصناع، وغيرهم.
وفي عام 2020، وبعد جائحة كوفيد-19 التي أثرت على العالم بأكمله 
صحياً واقتصادياً واجتماعياً، قام “المركز” بالعديد من الجهود انطالقاً 
من مسؤوليته االجتماعية واالقتصادية والتي كان من بينها دعم برنامج 
“الجوهر” الذي تنظمه لوياك لتدريب الشباب على المهارات اإلعالمية 
عن بعد والذي يتضمن ورش تدريبية يقدمها نخبة من أفضل اإلعالميين 
العرب والكويتيين، باإلضافة إلى تجديد شراكته مع جمعية الهالل األحمر 
الكويتي نظراً لجهودها الفاعلة في دعم األسر المتضررة من الحظر الكلي. 
كما قام موظفي “المركز” بالمساهمة في دعم أنشطة جمعية الهالل 
العالمية في شهر رمضان  الكويتي والهيئة الخيرية اإلسالمية  األحمر 
عبر حملة تبرعات داخلية من منطلق  المتضررة أيضاً  لدعم األسر 
المشاركة اإلنسانية. وإلى جانب ذلك، ساهم “المركز” في دعم أنشطة 
الجمعية لمساعدة منكوبي بيروت بعد انفجار مرفأ بيروت الذي تم في 

4 أغسطس 2020. كما قام “المركز” بدعم جمعية القلب الكويتية.

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

المجتمع المدني.

وخالل العام 2020، قام “المركز” بإطالق تقرير حول “تأثير انتشار 
جائحة فيروس كوفيد-19 على الحركة في دولة الكويت” يطرح من 
خالله مجموعة من التوصيات التي يمكن تنفيذها من قبل مختلف 
لمواجهة  استباقية  آلية عمل  تقديم  التقرير  ويشمل  القطاعات. 
الفترة  في  الحركة  المتخذة على  اإلجراءات  الناجمة عن  التحديات 
المستمرة بمتابعة  لجهود “المركز”  الماضية. ويأتي ذلك استكماالً 
أحدث مستجدات السوق تماشياً مع الجهود الوطنية المبذولة في 
تنشيط االقتصاد تدريجياً وعودته إلى سابق عهده. واالستثمار فيه. 
المجتمع  االقتصادية ومؤسسات  االتحادات  الشراكة مع  إطار  وفي 
الذي  لالستثمار”،  الكويت  “مؤتمر  برعاية  “المركز”  قام  المدني، 

المباشر. نظمته هيئة تشجيع االستثمار 

3. تفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة في بيئة األعمال
يلعب القطاع العام دوراً حيوياً في مجال تخصيص الموارد االقتصادية 
واستخدامها في دولة الكويت، نظراً ألهمية اإلنفاق الحكومي ودور 
الحكومة في التنمية االقتصادية. ولذلك، يجب أن تتضافر الجهود 

لتعزيز أداء القطاع العام بهدف تنشيط التنمية االقتصادية.

الكويت لصياغة وإدارة  وفي هذا الصدد، شارك “المركز” في مؤتمر 
الندوات عبر  العديد من  “المركز”  وأقام  المنازعات.  العقود وحل 
“تأثير  نــدوة  بينها  من  كــان  كوفيد-19،  جائحة  عقب  اإلنترنت 
بالتعاون مع مؤسسة  الكويت”  في  األعمال  كوفيد-19 على قطاع 
بعد  الكويت  في  التعليم  “قطاع  ونــدوة  العلمي،  للتقدم  الكويت 
جائحة كوفيد-19 واالستثمار فيه” لمناقشة التحديات التي تواجه 
وتأثير  العالم،  فيروس كوفيد-19 حول  أزمة  بعد  التعليم  قطاع 
بعد  التعليم عن  اإلقبال على  وتزايد  التعليمية،  المؤسسات  إغالق 

وفرص االستثمار فيه.

التقرير السنوي 2020
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تقرير مراقبي احلسابات املستقلني
إلى السادة المساهمين شركة المركز المالي الكويتي - ش.م.ك.ع الكويت

التقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

الرأي
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المجمعة لشركة المركز المالي الكويتي 
- شركة مساهمة كويتية عامة )“الشركة األم”( والشركات التابعة لها 
)يشار إليها مجتمعة بـ “المجموعة”(، والتي تتضمن بيان المركز المالي 
المجمع كما في 31 ديسمبر 2020، وبيان األرباح أو الخسائر المجمع 
أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المجمع وبيان  وبيان األرباح 
التغيرات في حقوق الملكية المجمع وبيان التدفقات النقدية المجمع 
المالية  البيانات  التاريخ، واإليضاحات حول  المنتهية في ذلك  للسنة 

المجمعة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

برأينا، أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من 
 31 المجمع للمجموعة كما في  المالي  المركز  المادية،  النواحي  كافة 
ديسمبر 2020، وعن نتائج أعمالها المجمعة وتدفقاتها النقدية المجمعة 
للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية 

المطبقة في دولة الكويت.

أساس الرأي
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا 
وفقاً لتلك المعايير موضحة بشكل أكثر تفصيالً ضمن فقرة مسؤوليات 
الواردة في  المالية المجمعة  البيانات  مراقبي الحسابات حول تدقيق 
لقواعد السلوك األخالقي  إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً  تقريرنا. 
الدولية لالستقاللية(  المعايير  المهنيين )بما في ذلك  للمحاسبين 
)القواعد(، كما التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى بما يتوافق مع 
القواعد. باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة 

لتكون أساسا إلبداء رأينا.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية، حسب تقديراتنا المهنية، هي تلك األمور 
التي كان لها األهمية الكبرى في تدقيق البيانات المالية المجمعة للسنة 
للبيانات  األمور في سياق تدقيقنا  الحالية. لقد تم استعراض هذه 
المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا بشأنها، وإننا ال نبدي رأيا منفصال 
حول هذه األمور. لقد قمنا بتحديد األمر المفصح أدناة كأمر من أمور 

التدقيق الرئيسية.

أتعاب إدارة وإيرادات عمولة
تقوم المجموعة بإدارة عدة صناديق ومحافظ بصفة األمانة لعمالئها. 
باإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم استشارات للشركات وخدمات 
مالية أخرى لعمالئها في أسواق سندات الدين واألسواق المالية. قامت 
الناتجة من هذه  العمولة  أتعاب اإلدارة وإيرادات  بإثبات  المجموعة 
الخدمات بمبلغ 8,131 ألف د.ك )31 ديسمبر 2019: 8,692 ألف د.ك( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 كما هو مبين في بيان األرباح أو 
الخسائر المجمع. إن إثبات أتعاب االدارة وإيرادات العمولة يعتمد على 
بنود التعاقد الواردة ضمن عقود اإلدارة واستشارات الشركات المبرمة 
منهما. يتم  أياً  أو  التي تديرها  المجموعة وعمالئها والصناديق  بين 
احتساب أتعاب اإلدارة كنسبة من صافي قيمة االصول المدارة كما تم 
االتفاق عليها تعاقديا مع العمالء والتي تتفاوت بين الصناديق والمفردات 
باالعتراف  والمرتبطة  المتأصلة  االحتيال  لمخاطر  المختلفة. نظراً 
باإليرادات وأوجه التعقيد المتعلقة بعملية االعتراف باإليرادات كما هو 
موضح أعاله، فلقد اعتبرنا هذا األمر كأحد أمور التدقيق الرئيسية. تم 

اإلفصاح عن سياسة المجموعة بشأن تحقق اإليرادات ضمن اإليضاح 
رقم 5.3 حول البيانات المالية المجمعة.

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها تقييم مدى مالئمة تصميم 
تقييم  لغرض  اإلدارة  قبل  من  الموضوعة  الرقابة  نظم  وتنفيذ 
الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة. كما قمنا باختيار عينة من 
إذا كانت مفردات  المدارة وتأكدنا فيما  الصناديق  المحافظ/  تلك 
بناًء على أسعار  المحافظ قد تم تقييمها بشكل عادل  أصول تلك 
السوق المعلنة في نهاية السنة. كما قمنا بإعادة احتساب أتعاب اإلدارة 
ذات الصلة حول العينة المختارة من المحافظ/ الصناديق من خالل 
تطبيق نسبة أتعاب اإلدارة المتفق عليها مع العمالء على أساس صافي 
قيمة االصول لتلك المحافظ. كما قمنا بتقييم اإلفصاحات المتعلقة 
المجمعة مقابل متطلبات  المالية  البيانات  في  المدرجة  األمر  بهذا 

المالية. للتقارير  الدولية  المعايير 

انخفاض قيمة العقارات االستثمارية
الدفترية  قيمتها  تبلغ  التي  للمجموعة  االستثمارية  العقارات  إن 
 75,401 ألف د.ك تمثل ما نسبته 37.3% من إجمالي األصول كما في

31 ديسمبر 2020 وتتكون من األراضي والمباني المحتفظ بها لغرض 
العربية  الكويت والمملكة  التطوير في دولة  اإليجار والمشاريع قيد 
العربية المتحدة والواليات المتحدة األمريكية.  السعودية واإلمارات 
التكلفة  العقارات االستثمارية باستخدام نموذج  يتم المحاسبة عن 
حيث يتم إدراج هذه العقارات االستثمارية بالتكلفة ناقصاً االستهالك 
المتراكم والخسائر المتراكمة الناتجة عن انخفاض القيمة، إن وجدت، 
كما هو مبين في إيضاحي 5.9 و 6.2.4. حددت إدارة المجموعة القيمة 
العادلة للعقارات االستثمارية لغرض اإلفصاح وإجراء اختبار االنخفاض 
القيمة، في تاريخ التقرير. وتستعين بمقيمين مستقلين لتقديم الدعم 
في إعداد تلك التقديرات. تستند هذه التقييمات إلى عدد من االفتراضات، 
بما في ذلك إيرادات اإليجار المقدرة والعوائد الرأسمالية والمعامالت 
التاريخية ومعرفة السوق ومعدالت اإلشغال وتكلفة البناء. مع األخذ 
في االعتبار األثر السلبي الناتج عن وباء كوفيد-19 على األسواق العقارية 
أمور  العادلة للعقارات االستثمارية تمثل  القيمة  أن  لحقيقة  ونظراً 
جوهرية وأن التقييمات تعتمد بشكل كبير على التقديرات واألحكام، 

فقد اعتبرنا أن هذا األمر هو أحد أمور التدقيق الرئيسية.

أمور أخرى، تقييم  بنا، من بين  الخاصة  التدقيق  تضمنت إجراءات 
العقارات  قيمة  تحديد  عملية  على  الرقابة  نظم  وتنفيذ  تصميم 
المقّيمين  لمراجعة وتقييم عمل  اإلدارة  االستثمارية وتقييم مهام 
الخارجيين وتقييماتهم. قمنا بتقييم مؤهالت المقّيمين الخارجيين 
من جانب اإلدارة وسمعتهم وكفاءتهم ومهاراتهم. قمنا بتقييم نطاق 
إذا  الخارجيين والمجموعة لتحديد ما  المقيميين  المهمة فيما بين 
كانت كافية ألغراض التدقيق مع األخذ في االعتبار كفاءة واستقاللية 
المقيميين الخارجيين من جانب اإلدارة. قمنا بمراجعة تقارير التقييم 
من المقيمين الخارجيين وتم مطابقتها مع القيم العادلة للعقارات. 
قمنا بتقييم منهجيات التقييم المستخدمة في تقييم القيمة العادلة 
للعقارات االستثمارية بما في ذلك المناقشات مع اإلدارة حول التقديرات 
واالفتراضات ومنهجية التقييم المستخدمة في تقييم القيمة العادلة 
للعقارات االستثمارية. لقد تحققنا أيضاً من الدقة الحسابية للتقييمات 
على أساس العينة. كما قمنا بتقييم اإلفصاحات المتعلقة بهذا األمر 
المدرجة في البيانات المالية المجمعة مقابل متطلبات المعايير الدولية 

للتقارير المالية.

البيانات المالية المجمعة 31 ديسمبر 2020
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تقرير مراقبي احلسابات املستقلني )تتمة(
الى السادة المساهمين شركة المركز المالي الكويتي - ش.م.ك.ع الكويت

المعلومات األخرى المتضمنة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 
 2020

إن اإلدارة هي الجهة المسؤولة عن المعلومات األخرى. تتكون فقرة 
المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بخالف البيانات المالية المجمعة 
لقد حصلنا على تقرير  الصادر بشأنها.  الحسابات  وتقرير مراقبي 
مجلس إدارة الشركة األم، قبل تاريخ تقرير مراقبي الحسابات، ونتوقع 
الحصول على باقي فقرات التقرير السنوي للمجموعة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2020 بعد تاريخ تقرير مراقبي الحسابات.

إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى 
ونحن ال نعبر بأي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة 
المعلومات األخرى المبينة أعاله، وفي سبيل القيام بذلك، نقوم بالنظر 
فيما إذا كانت المعلومات األخرى غير متطابقة جوهريا مع البيانات 
المالية المجمعة المرفقة أو مع معلوماتنا التي تم الحصول عليها أثناء 
عملية التدقيق أو غير ذلك من األمور التي قد يشوبها أخطاء مادية. 
وإذا ما استنتجنا، بناءاً على األعمال التي قمنا بها استناداً إلى المعلومات 
األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير، وجود أخطاء مادية 
ضمن تلك المعلومات األخرى، فإنه يتعين علينا رفع تقرير حول تلك 

الوقائع. ليس لدينا ما يستوجب التقرير عنه في هذا الشأن. 

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن تطبيق الحوكمة حول البيانات 
المالية المجمعة

إن اإلدارة هي الجهة المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية 
المجمعة بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة 
في دولة الكويت، وعن نظام الضبط الداخلي الذي تراه مناسباً لتمكينها 
المالية المجمعة بشكل خال من فروقات مادية  البيانات  من إعداد 

سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

وإلعداد البيانات المالية المجمعة، تكون إدارة الشركة مسؤولة عن تقييم 
قدرة المجموعة على تحقيق االستمرارية، واإلفصاح عند الحاجة، عن 
األمور المتعلقة بتحقيق تلك االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية 
المحاسبي، ما لم يكن بنية اإلدارة تصفية المجموعة أو إيقاف أنشطتها، 

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

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

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

للمستخدم بناء على ما ورد في تلك البيانات المالية المجمعة.

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

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

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

للمجموعة.
تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات   •
المحاسبية المطبقة واإليضاحات المتعلقة بها والمعدة من قبل 

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

تؤدي الى عدم قدرة المجموعة على تحقيق االستمرارية. 
تقييم اإلطار العام للبيانات المالية المجمعة من ناحية العرض   •
والتنظيم والفحوى، بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت تلك 
البيانات المالية المجمعة تعكس المعامالت واألحداث المتعلقة 

بها بشكل يحقق العرض الشامل بشكل عادل.
الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة عن المعلومات المالية   •
الخاصة بالشركات أو األنشطة األخرى الواردة ضمن المجموعة 
إننا مسؤولون عن  المجمعة.  المالية  البيانات  رأي حول  البداء 
ونتحمل  المجموعة.  تدقيق  أعمال  أداء  واالشراف على  توجيه 

المسؤولية كاملة عن رأينا.

لقد قمنا بالعرض على المسؤولين عن تطبيق الحوكمة، عدة أمور 
األخرى  الجوهرية  التدقيق واألمور  بينها، خطة وإطار وتوقيت  من 
في نظام  نقاط ضعف جوهرية  أية  في ذلك  بما  اكتشافها،  تم  التي 

الضبط الداخلي التي لفتت انتباهنا أثناء عملية التدقيق.

كما قمنا بتزويد المسؤولين عن تطبيق الحوكمة ببيان يفيد التزامنا 
المتعلقة باالستقاللية، وتزويدهم بكافة  المهنة  بمتطلبات أخالقية 
العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها من المحتمل 
أن تؤثر على استقالليتها باإلضافة الى اإلجراءات المتخذة للحد من 

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

والتي قد تطغي على المصلحة العامة.

التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعات األخرى
برأينا أيضا، أن الشركة األم تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن 
البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس إدارة الشركة 
األم فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة، متفقة مع ما هو وارد 
في تلك السجالت. وقد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي 
المالية المجمعة  البيانات  التدقيق، كما أن  رأيناها ضرورية ألغراض 

تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها قانون الشركات رقم (1) لسنة 
2016 والئحته التنفيذية وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة 
الجرد قد أجري وفقا لألصول  الآلحقة لهما، وأن  األم، والتعديالت 
المرعية، وأنه في حدود المعلومات التي توفرت لنا، لم تقع خالل السنة 
الشركات  2020، مخالفات ألحكام قانون  31 ديسمبر  المنتهية في 
والئحته التنفيذية أو عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة األم، 
والتعديالت الآلحقة لهما، على وجه يؤثر مادياً في نشاط الشركة األم 

أو مركزها المالي.

نبين أيضاً أنه خالل تدقيقنا لم يرد إلى علمنا وجود أي مخالفات ألحكام 
القانون رقم 32 لسنة 1968، والتعديالت الالحقة له، بشأن النقد وبنك 
الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية واللوائح المتعلقة به أو 
المال  2010 فيما يتعلق بهيئة أسواق  7 لسنة  القانون رقم  ألحكام 
2020 على  31 ديسمبر  المنتهية في  التنفيذية خالل السنة  والئحته 

وجه يؤثر مادياً في نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.

بدر عبدهللا الوزان  (CPA) عبداللطيف محمد العيبان
سجل مراقبي الحسابات رقم 62 فئة أ )مراقب مرخص رقم 94 فئة أ( 

ديلويت وتوش - الوزان وشركاه جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم 

الكويت
16 فبراير 2020
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بيان األرباح أو اخلسائر املجمع

إيضاح

السنة المنتهية
31 ديسمبر 2020

ألف د.ك

السنة المنتهية
31 ديسمبر 2019

ألف د.ك
اإليرادات

85521,022إيرادات فوائد 
1,0021,595إيرادات توزيعات أرباح

98,1318,692أتعاب إدارة وعموالت
9,934(2,077)10)خسارة(/ ربح من اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
-20 ربح من استرداد اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

(141)(93)21حصه في نتائج شركة زميلة وشركة محاصة
-181,066ربح من بيع اصول محتفظ بها للبيع

22192967ربح من بيع عقارات استثمارية
2,4281,329صافي إيرادات تأجير

84661ربح تحويل عملة أجنبية 
1,09432 إيرادات أخرى

13,16123,491

المصاريف واألعباء األخرى
(12,001)(10,057)11مصاريف عمومية وإدارية 

(2,780)(2,658)12تكاليف تمويل
(188)(765)مصاريف أخرى

(1,065)(2,072)22هبوط قيمة عقارات استثمارية )بالصافي(
(15,552)(16,034)

)الخسارة(/ الربح قبل مخصصات لحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
7,457(2,391)   ولضريبة دعم العمالة الوطنية وللزكاة ولمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

(68)-مخصص لحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
(194)-مخصص لضريبة دعم العمالة الوطنية

(78)-مخصص للزكاة
(175)-30مخصص لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

6,942(2,391))خسارة(/ ربح السنة 

)خسارة(/ ربح السنة الخاص بـ:
6,957(1,715)مالكي الشركة األم

(15)(676)الحصص غير المسيطرة 
6,942(2,391))خسارة(/ ربح السنة

15 فلس(4) فلس13)خسارة(/ ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمالكي الشركة األم

إن اإليضاحات المبينة على الصفحات 44 - 88 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان األرباح أو اخلسائر واإليرادات الشاملة األخرى املجمع

السنة المنتهية
31 ديسمبر 2020

ألف د.ك

السنة المنتهية
31 ديسمبر 2019

ألف د.ك

6,942(2,391))خسارة(/ ربح السنة
اإليرادات/)الخسائر( الشاملة األخرى:

بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في فترات الحقة:
اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

(9)407صافي التغير في القيمة العادلة الناتج خالل السنة
-(20)المحول إلى بيان األرباح أو الخسائر المجمع الناتج عن االسترداد

تحويل عملة أجنبية:
(161)39فروقات تحويل ناتجة من ترجمة األنشطة األجنبية 

(7)(124)حصه من خسائر شاملة أخرى لشركة زميلة وشركة محاصة
مجموع اإليرادات/)الخسائر( الشاملة األخرى التي سيتم إعادة تصنيفها إلى

(177)302   األرباح أو الخسائر في فترات الحقة

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في فترات الحقة:
(365)-التغير في القيمة العادلة الصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

(542)302مجموع اإليرادات / )الخسائر( الشاملة األخرى
6,400(2,089)مجموع )الخسائر( / اإليرادات الشاملة للسنة

مجموع )الخسائر( / اإليرادات الشاملة للسنة الخاصه بـ:
6,599(1,566)مالكي الشركة األم

(199)(523)الحصص غير المسيطرة
(2,089)6,400

إن اإليضاحات المبينة على الصفحات 44 - 88 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان املركز املالي املجمع

إيضاح
31 ديسمبر 2020

ألف د.ك
31 ديسمبر 2019

ألف د.ك
االصول

149,9514,937نقد وأرصدة لدى البنوك 
149,4831,332ودائع ألجل

156,6637,430ذمم مدينة واصول أخرى
16505405قروض للعمالء

1790,101106,646اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
7,819-18اصول محتفظ بها للبيع 

194102,735اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
204,9889,099موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
213,4153,594استثمار في شركة زميلة وشركة محاصة

2275,40155,256عقارات استثمارية
328600حق استخدام االصول

9281,084معدات
202,173200,937مجموع االصول

الخصوم وحقوق الملكية 
الخصوم

-14649مستحق إلى البنوك
2310,29915,307ذمم دائنة وخصوم أخرى

2421,08141,632قروض بنكية
2544,35025,000سندات مصدرة

76,37981,939مجموع الخصوم

حقوق الملكية
2648,08048,080رأس المال

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

2816,75216,752احتياطي قانوني
2815,10715,107احتياطي اختياري

29346197بنود أخرى لحقوق الملكية
3,2997,417أرباح مرحلة

91,22695,195حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة األم
7.234,56823,803الحصص غير المسيطرة

125,794118,998مجموع حقوق الملكية
202,173200,937مجموع الخصوم وحقوق الملكية

ضرار يوسف الغانم
رئيس مجلس اإلدارة

علي حسن خليل
الرئيس التنفيذي

إن اإليضاحات المبينة على الصفحات 44 - 88 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان التدفقات النقدية املجمع

السنة المنتهية
31 ديسمبر 2020

ألف د.ك

السنة المنتهية
31 ديسمبر 2019

ألف د.ك
أنشطة التشغيل

6,942(2,391))خسارة(/ ربح السنة
تعديـالت لـ:

(1,022)(552)إيرادات فوائد
1,6281,319استهالك وإطفاء

93141حصة في نتائج شركة زميلة وشركة محاصة 
-(1,066)ربح من بيع اصول محتفظ بها للبيع

(967)(192)ربح من بيع عقارات استثمارية
2,0721,065هبوط قيمة عقارات استثمارية )بالصافي(

2,6582,780تكاليف تمويل
2,25010,258

التغيرات في اصول وخصوم التشغيل:
(13,972)6,946اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

(3,519)1,788ذمم مدينة واصول أخرى
(101)(100)قروض للعمالء

3,607(5,886)ذمم دائنة وخصوم أخرى
(3,727)4,998صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار
4(43)التغير في ودائع ألجل تستحق بعد ثالثة أشهر

(578)(267)شراء معدات
3162,080الناتج من موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة

(4,181)(310)شراء موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
35415الناتج من استرداد اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

(2,697)-شراء اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
(9,152)(258)إضافات إلى عقارات استثمارية

1,1142,443الناتج من بيع عقارات استثمارية
-10,960الناتج من بيع اصول محتفظ بها للبيع

(91)(38)الزيادة في استثمار في شركة محاصة
943615إيرادات فوائد مستلمة

-483صافي النقد الناتج من تجميع شركات تابعة
(11,542)13,254صافي النقد الناتج من/)المستخدم في( أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
(2,363)(2,330)توزيعات أرباح مدفوعة

5,91925,173المحصل من قروض بنكية
(6,106)(26,480)المسدد من قروض بنكية

-35,000المحصل من سندات مصدرة
-(15,650)المسدد من سندات مصدرة

(293)(271)سداد التزامات التأجير
7921,000صافي التغير في الحصص غير المسيطرة

(3,007)(2,731)تكاليف تمويل مدفوعة
14,404(5,751)صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من أنشطة التمويل

(865)12,501الزيادة/ )النقص( في النقد وشبه النقد
(118)(28)تعديالت عملة أجنبية 

146,2527,235النقد وشبه النقد في بداية السنة
1418,7256,252النقد وشبه النقد في نهاية السنة

إن اإليضاحات المبينة على الصفحات 44 - 88 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان التغيرات يف حقوق امللكية املجمع

حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة األم

رأس
المال

ألف د.ك

عالوة
إصدار
أسهم

ألف د.ك

أسهم
خزينة

ألف د.ك

احتياطي
قانوني

ألف د.ك

احتياطي
اختياري

ألف د.ك

بنود أخرى
لحقوق الملكية

)إيضاح 29(
ألف د.ك

أرباح
مرحلة

ألف د.ك

المجموع
ألفرعي

ألف د.ك

الحصص غير 
المسيطرة

ألف د.ك
المجموع
ألف د.ك

16,75215,1071977,41795,19523,803118,998(260)48,0807,902الرصيد في 1 يناير 2020 
أثر التغير في الحصص غير المسيطرة الناتج عن

11,52811,528--------   عمليات التجميع )أنظر إيضاح 7.1.2 و ايضاح 7.1.3(
(75)(75)--------صافي التغير في الحصص غير المسيطرة )انظر إيضاح 7(

أثر التغير في نسبه ملكية الشركات التابعة
-12(12)(12)------   )أنظر إيضاح 7.1.1(

(2,391)-(2,391)(2,391)------توزيعات أرباح نقدية مدفوعة )أنظر إيضاح 30(
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة لمساهمي الحصص

(177)(177)--------   غير المسيطرة )انظر ايضاح 7.2(
11,2888,885(2,403)(2,403)------معامالت مع المالكين

(2,391)(676)(1,715)(1,715)------خسارة السنة
149153302-149-----مجموع اإليرادات الشاملة األخرى 

(2,089)(523)(1,566)(1,715)149-----مجموع اإليرادات/)الخسائر( الشاملة للسنة
16,75215,1073463,29991,22634,568125,794(260)48,0807,902الرصيد في 31 ديسمبر 2020

حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة األم

رأس
المال

ألف د.ك

عالوة
إصدار
أسهم

ألف د.ك

أسهم
خزينة

ألف د.ك

احتياطي
قانوني

ألف د.ك

احتياطي
اختياري

ألف د.ك

بنود أخرى
لحقوق الملكية

)إيضاح 29(
ألف د.ك

أرباح
مرحلة

ألف د.ك

المجموع
ألفرعي

ألف د.ك

الحصص غير 
المسيطرة

ألف د.ك
المجموع
ألف د.ك

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

أثر التغير في نسبة ملكية الشركات التابعة
229166(63)(63)------   )أنظر إيضاح 7.1.1(

(2,391)-(2,391)(2,391)------توزيعات أرباح نقدية مدفوعة )أنظر إيضاح 30(
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة لمساهمي الحصص

(713)(713)--------   غير المسيطرة )أنظر إيضاح 7.2(
(1,454)1,000(2,454)(2,454)------معامالت مع المالكين
6,942(15)6,9576,957------ربح / )خسارة( السنة

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

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

إن اإليضاحات المبينة على الصفحات 44 - 88 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.
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حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة األم

رأس
المال

ألف د.ك

عالوة
إصدار
أسهم

ألف د.ك

أسهم
خزينة

ألف د.ك

احتياطي
قانوني

ألف د.ك

احتياطي
اختياري

ألف د.ك

بنود أخرى
لحقوق الملكية

)إيضاح 29(
ألف د.ك

أرباح
مرحلة

ألف د.ك

المجموع
ألفرعي

ألف د.ك

الحصص غير 
المسيطرة

ألف د.ك
المجموع
ألف د.ك

16,75215,1071977,41795,19523,803118,998(260)48,0807,902الرصيد في 1 يناير 2020 
أثر التغير في الحصص غير المسيطرة الناتج عن

11,52811,528--------   عمليات التجميع )أنظر إيضاح 7.1.2 و ايضاح 7.1.3(
(75)(75)--------صافي التغير في الحصص غير المسيطرة )انظر إيضاح 7(

أثر التغير في نسبه ملكية الشركات التابعة
-12(12)(12)------   )أنظر إيضاح 7.1.1(

(2,391)-(2,391)(2,391)------توزيعات أرباح نقدية مدفوعة )أنظر إيضاح 30(
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة لمساهمي الحصص

(177)(177)--------   غير المسيطرة )انظر ايضاح 7.2(
11,2888,885(2,403)(2,403)------معامالت مع المالكين

(2,391)(676)(1,715)(1,715)------خسارة السنة
149153302-149-----مجموع اإليرادات الشاملة األخرى 

(2,089)(523)(1,566)(1,715)149-----مجموع اإليرادات/)الخسائر( الشاملة للسنة
16,75215,1073463,29991,22634,568125,794(260)48,0807,902الرصيد في 31 ديسمبر 2020

حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة األم

رأس
المال

ألف د.ك

عالوة
إصدار
أسهم

ألف د.ك

أسهم
خزينة

ألف د.ك

احتياطي
قانوني

ألف د.ك

احتياطي
اختياري

ألف د.ك

بنود أخرى
لحقوق الملكية

)إيضاح 29(
ألف د.ك

أرباح
مرحلة

ألف د.ك

المجموع
ألفرعي

ألف د.ك

الحصص غير 
المسيطرة

ألف د.ك
المجموع
ألف د.ك

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

أثر التغير في نسبة ملكية الشركات التابعة
229166(63)(63)------   )أنظر إيضاح 7.1.1(

(2,391)-(2,391)(2,391)------توزيعات أرباح نقدية مدفوعة )أنظر إيضاح 30(
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة لمساهمي الحصص

(713)(713)--------   غير المسيطرة )أنظر إيضاح 7.2(
(1,454)1,000(2,454)(2,454)------معامالت مع المالكين
6,942(15)6,9576,957------ربح / )خسارة( السنة

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

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

إن اإليضاحات المبينة على الصفحات 44 - 88 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

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

بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية.

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

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

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

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

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

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

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

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

مدير محفظة االستثمار.  •
مدير نظام استثمار جماعي.  •

مستشار استثمار.  •
وكيل اكتتاب.  •

أمين حفظ.  •

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

المجمعة من قبل  المالية  البيانات  الموافقة على إصدار هذه  تمت 
أعضاء مجلس إداره الشركة األم بتاريخ 10 فبراير 2021 وهي خاضعة 

لموافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة األم.

2. أساس اإلعداد
تم اعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة على أساس مبدأ التكلفة 
التاريخية باستثناء االصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
األرباح أو الخسائر واالصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر ومشتقات األدوات المالية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة.
تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي )“د.ك.”( وهي 
العملة الرئيسية والعرض للشركة األم مقربا القرب ألف ما لم يذكر 

خالف ذلك.

الشاملة  الخسائر  أو  اإليرادات  إجمالي  المجموعة بتخصيص  تقوم 
للشركات التابعة بين مالكي الشركة األم والحصص غير المسيطرة 

بناًء على حصص ملكية كل منهم.

3. بيان االلتزام
لتعليمات مؤسسات  المالية المجمعة وفقاً  البيانات  تم إعداد هذه 
الخدمات المالية الصادرة عن بنك الكويت المركزي في دولة الكويت. 
وتتطلب هذه التعليمات كما في ذلك التعمييات الصادرة مؤخرا عن 
بنك الكويت المركزي حول اإلجراءات الرقابية المتخذة لمواجهة تفشي 
فيروس كورنا 19 والمراسالت المتعلقة ببنك الكويت المركزي، من 
المركزي تطبيق  الكويت  المالية الخاضعة لرقابة بنك  المؤسسات 

المعايير الدولية للتقارير المالية في ضوء التعديالت التالية:

ان يتم قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة للتسهيالت اإلئتمانية المحتسبة 
المالية والتزاما بتعليمات بنك الكويت  وفقا للمعيار الدولي للتقارير 
المركزي او المخصصات المطلوبة وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي، 

ايهما اعلى، والتأثير الناتج على اإلفصاحات ذات الصلة.

الدولية للتقارير  المعايير  بـ  المذكور أعاله فيما يلي  الى اإلطار  يشار 
المالية المتبعة من قبل بنك الكويت المركزي والمطبقة بدولة الكويت.

4. التغيرات في السياسات المحاسبية
4.1 المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة 

يسري عدد من المعايير الجديدة والمعدلة للفترات السنوية التي تبدأ 
في أو بعد 1 يناير 2020 والتي تم تطبيقها من قبل المجموعة. فيما 
يلي المعلومات حول هذه المعايير الجديدة التى لها عالقة بالمجموعة:

المعيار أو التفسير
يسري على الفترات
السنوية التي تبدأ في

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير
1 يناير 2020المالية 3 - تعريف األعمال التجارية

تعديالت على معيار المحاسبة
الدولي 1 ومعيار المحاسبة
1 يناير 2020الدولي 8 - تعريف المادية

تعديل سعر العرض بين البنوك
“آيبور” )اإلصالحات المعيارية

1 يناير 2020لسعر الفائدة - المرحلة 1(
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير

المالية 16 - امتيازات اإليجار ذات الصلة
1 يونيو 2020بجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(
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تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 3 - تعريف األعمال التجارية
3 )دمج األعمال(  المالية  إن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير 
تمثل تغييرات على ملحق أ، المصطلحات المعرفة وإرشادات التطبيق 
واألمثلة التوضيحية للمعيار الدولي للتقارير المالية 3 فقط وذلك فيما 

يتعلق بتعريف األعمال التجارية. التعديالت:
وضح التعديالت أنه لكي يتم اعتبار األنشطة واالصول المستحوذ   •
عليها كأعمال تجارية، يجب أن تتضمن على األقل مدخل وعملية 

موضوعية تسهمان معاً بشكل جوهري في القدرة على اإلنتاج؛
تنتج عنها تضييق تعريفات األعمال واإلنتاج من خالل التركيز على   •
البضائع والخدمات المقدمة للعمالء وأزالت اإلشارة إلى القدرة على 

تخفيض التكاليف؛
أضافت إرشادات وأمثلة توضيحية لمساعدة المنشآت على تقييم   •

ما إذا كان قد تم االستحواذ على عملية موضوعية، 
أزالت تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال   •

أي مدخالت أو عمليات مفقودة ومواصلة اإلنتاج، و
بإجراء تقييم مبسط  الذي يسمح  التركيز  اختبار  أضافت خيار   •
لمعرفة إذا كانت مجموعة األنشطة واالصول المستحوذ عليها ال 

تمثل أعمال تجارية.

ليس لتطبيق هذه التعديالت أي تأثير جوهري على البيانات المالية 
المجمعة للمجموعة.

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

من “قد يؤثر” الى “من المتوقع أن يؤثر بشكل معقول”.

ليس لتطبيق هذه التعديالت أي تأثير جوهري على البيانات المالية 
المجمعة للمجموعة.

تعديل سعر العرض بين البنوك “آيبور” )اإلصالحات المعيارية لسعر 
الفائدة - المرحلة 1(

2020، قامت المجموعة بتطبيق تعديالت على  1 يناير  اعتباراً من 
المعيار الدولي للتقارير المالية 9 األدوات المالية والمعيار الدولي للتقارير 
المالية 7 إفصاحات األدوات المالية المتعلقة باإلصالحات المعيارية 
لسعر الفائدة. تتناول هذه التعديالت )المشار إليها بالمرحلة األولى من 
مشروع تحول آيبور( متطلبات محاسبة التحوط الناشئة قبل تطبيق 
التحوطات.  النوع من  التحوط لمثل هذا  اإلعفاء من  آيبور وتقترح 

ليس لدى المجموعة حالياً أي أدوات تحوط. وبالتالي، فإن المرحلة 
األولى من إصالح آيبور ليس لها أي تأثير جوهري على البيانات المالية 

المجمعة للمجموعة.

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 16 - امتيازات اإليجار ذات 
الصلة بجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(

16 متطلبات محددة عندما  يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 
تكون المحاسبة عن التغييرات في مدفوعات اإليجار وامتيازات اإليجار 
في نطاق هذه المتطلبات. يتطلب من الطرف المستأجر تقييم ما إذا 
كانت امتيازات اإليجار تمثل تعديالً على عقد اإليجار، وإذا كانت كذلك، 
فيتعين تطبيق أساس محدد للمحاسبة. ومع ذلك، قد يكون تطبيق 
هذه المتطلبات على عدد كبير من عقود اإليجار المحتملة أمراً صعباً، 
ال سيما من منظور عملي بسبب الضغوط الناتجة عن هذه الجائحة.

تسمح الوسيلة العملية للطرف المستأجر باختيار عدم إجراء تقييم 
لتقرير ما إذا كانت امتيازات اإليجار ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا 
)كوفيد-19( ُتمثل تعديالً على عقد اإليجار. ُيسمح للطرف المستأجر 
بالمحاسبة عن امتيازات اإليجار كما لو كان التغيير ال ُيمثل تعديالً 

على عقد اإليجار.

تنطبق الوسيلة العملية فقط على امتيازات اإليجار المقدمة كنتيجة 
مباشرة لجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(. إن هذا اإلعفاء مخصص 
فقط للطرف المستأجر الذي تم منحه امتيازات اإليجار. ال تنطبق هذه 

التعديالت على الطرف المؤجر.

يجب استيفاء جميع الشروط التالية: 
يوفر امتياز اإليجار اإلعفاء من المدفوعات التي ينتج عنها بشكل   •
عام مقابالً لعقد اإليجار يمثل إلى حد كبير نفس المقابل األصلي 
لعقد اإليجار أو أقل من ذلك المقابل قبل منح هذا االمتياز مباشرة.
يتم منح امتياز اإليجار بغرض اإلعفاء من المدفوعات التي كان لها   •
تاريخ استحقاق أصلي في أو قبل 30 يونيو 2021. لذا فإن الدفعات 
المدرجة تتمثل في تلك الدفعات المتطلب أن يتم تخفيضها في أو 
قبل 30 يونيو 2021 غير أن الزيادات الالحقة في اإليجارات للمبالغ 

المؤجلة قد تكون بعد 30 يونيو 2021. 
ال توجد تغييرات جوهرية أخرى على الشروط واألحكام األخرى   •

لعقد اإليجار.

ليس لتطبيق هذه التعديالت أي تأثير جوهري على البيانات المالية 
المجمعة للمجموعة.
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(

4. التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة(
4.2 المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير 

المفعلة بعد
بتاريخ المصادقة على هذه البيانات المالية المجمعة، تم إصدار بعض 
المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة من قبل مجلس معايير 
المحاسبة الدولية ولكن لم تسري بعد ولم يتم تطبيقها مبكراً من 

قبل المجموعة.

الصلة ضمن  ذات  التعديالت  كافة  يتم تطبيق  أن  اإلدارة  تتوقع 
السياسات المحاسبية للمجموعة للمرة األولى خالل الفترة التي تبدأ 
بعد تاريخ التعديالت. فيما يلي المعلومات حول المعايير والتعديالت 
والتفسيرات الجديدة المتوقع أن يكون لها ارتباط بالبيانات المالية 
المجمعة للمجموعة. تم إصدار بعض المعايير والتفسيرات الجديدة 
األخرى ولكن ليس من المتوقع أن يكون لها تأثير مادي على المعلومات 

المالية المجمعة للمجموعة.

المعيار أو التفسير
يسري على الفترات 
السنوية التي تبدأ في

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
10 ومعيار المحاسبة الدولي 28: بيع أو 

مساهمة االصول بين مستثمر وشركته 
ال يوجد تاريخ محددالزميلة أو شركة المحاصة.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16 - 
1 يناير 2022العائدات قبل االستخدام المقصود

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37 - 
1 يناير 2022عقود مثقلة بااللتزامات - تكلفة تنفيذ العقد

1 يناير 2022التحسينات السنوية دورة 2020-2018
اإلصالح المعياري لسعر الفائدة - المرحلة 2 

)تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
9 ومعيار المحاسبة الدولي 39 والمعيار الدولي 

للتقارير المالية 7 والمعيار الدولي للتقارير 
1 يناير 2021المالية 4 والمعيار الدولي للتقارير المالية 16(

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1 - 
1 يناير 2023تصنيف اإللتزامات إلى متداولة أو غير متداولة

المحاسبة  10 ومعيار  المالية  الدولي للتقارير  المعيار  تعديالت على 
28 بيع أو مساهمة االصول بين مستثمر وشركته الزميلة أو  الدولي 

شركة المحاصة
إن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 10 البيانات المالية 
المجمعة ومعيار المحاسبة الدولي 28 االستثمارات في الشركات الزميلة 
وشركات المحاصة (2011) توضح معالجة بيع أو مساهمة االصول 
من المستثمر إلى شركته الزميلة أو شركة المحاصة على النحو التالي:
المالية للمستثمر لألرباح  البيانات  الكامل في  التسجيل  تتطلب   •
والخسائر الناتجة عن بيع أو مساهمة االصول التي تشكل العمل 

3 “دمج  المالية رقم  للتقارير  الدولي  المعيار  )كما هو محدد في 
األعمال”(.

تتطلب التسجيل الجزئي لألرباح والخسائر حيثما ال تشكل االصول   •
عمالً تجارياً، أي يتم تسجيل األرباح أو الخسائر فقط إلى حد مصالح 
المستثمرين التي ليست لها عالقة في تلك الشركة الزميلة أو شركة 

المحاصة.
يتم تطبيق هذه المتطلبات بغض النظر عن الشكل القانوني للمعاملة، 
المثال سواًء حدثت عملية بيع أو مساهمة االصول من  على سبيل 
قبل المستثمر الذي يقوم بتحويل الحصص في الشركة التابعة التي 
تمتلك االصول )ما ينتج عنه فقدان السيطرة على الشركة التابعة( أو 

من قبل البيع المباشر لالصول نفسها.

النفاذ إلى أجل  قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتأجيل تاريخ 
غير مسمى حتى إنجاز المشاريع األخرى. مع ذلك، يسمح بالتنفيذ 
المبكر. تتوقع اإلدارة أنه قد يكون لتطبيق هذه التعديالت تأثيراً على 
البيانات المالية المجمعة للمجموعة في المستقبل في حال نشوء مثل 

هذه المعامالت.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16 - العائدات قبل االستخدام 
المقصود

يحظر التعديل على أي منشأة أن تخصم من تكلفة أي بند من بنود 
البنود  بيع  الممتلكات والمنشآت والمعدات أي مبالغ مستلمة من 
المعني.  المنشأة بإعداد ذلك األصل الستخدامه  أثناء قيام  المنتجة 
البنود والتكاليف  وبدالً من ذلك، تعترف المنشأة بعائدات بيع هذه 

ذات الصلة ضمن األرباح أو الخسائر.

التعديل في المستقبل تأثيراً  ال تتوقع اإلدارة بأن يكون لتطبيق هذا 
جـوهــرياً على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37 - عقود مثقلة بااللتزامات 
- تكلفة تنفيذ العقد

ُتحدد التعديالت تلك التكاليف التي يجب على المنشأة إدراجها عند 
تقييم ما إذا كان العقد سينتج عنه خسارة أم ال.

توضح التعديالت أنه لغرض تقييم ما إذا كان العقد مثقالً بااللتزامات أم 
ال، فإن تكلفة تنفيذ العقد تتضمن كالً من التكاليف اإلضافية لتنفيذ هذا 
العقد وتخصيص التكاليف األخرى التي تتعلق مباشرة بتنفيذ العقود.

يتم تطبيق التعديالت فقط على العقود التي لم تفي المنشأة بها بعد 
بجميع التزاماتها في بداية الفترة السنوية التي تطبق فيها التعديالت أوالً.

التعديل في المستقبل تأثيراً  ال تتوقع اإلدارة بأن يكون لتطبيق هذا 
جـوهــرياً على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع والشركات التابعة لها
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التحسينات السنوية دورة 2020-2018
تعمل التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1 على تبسيط تطبيق 
المعيار الدولي للتقارير المالية 1 من قبل أي شركة تابعة تقوم بتطبيقه 
ألول مرة بعد الشركة األم فيما يتعلق بقياس فروق ترجمة ترجمة العملة 
التراكمية. إن الشركة التابعة التي تقوم بتطبيق المعيار ألول مرة بعد 
الشركة األم قد تكون مطالبة باالحتفاظ بمجموعتين من السجالت 
المحاسبية لفروق ترجمة العملة التراكمية على التوازي بناًء على تواريخ 
مختلفة لالنتقال إلى المعايير الدولية للتقارير المالية. ومع ذلك، فإن 
التعديل يوسع اإلعفاء ليشمل فروق ترجمة العملة التراكمية لتقليل 

التكاليف لألطراف التي تقوم بتطبيق المعيار ألول مرة.

تتعلق التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 9 برسوم االختبار 
المالية - في سبيل  المائة” إللغاء االعتراف بالخصوم  بنسبة “10 في 
تحديد ما إذا كان سيتم إلغاء االعتراف بأي بند من الخصوم المالية 
الذي تم تعديله أو استبداله، تقوم المنشأة بتقييم ما إذا كانت الشروط 
مختلفة بشكل كبير. يوضح التعديل الرسوم التي تدرجها أي منشأة 
عند تقييم ما إذا كانت شروط أي بند جديد أو معدل من الخصوم 
المالية تختلف اختالفاً جوهرياً عن شروط الخصوم المالية األصلية.

حوافز اإليجار - تعديل األمثلة التوضيحية - تم إبالغ مجلس معايير 
المحاسبة الدولية باحتمالية نشوء غموض في تطبيق المعيار الدولي 
للتقارير المالية 16 عقود اإليجار نظراً للكيفية التي تم بها توضيح المثال 
التوضيحي 13 المرفق بالمعيار الدولي للتقارير المالية 16 لمتطلبات 
حوافز اإليجار. قبل التعديل، تم إدراج المثال التوضيحي 13 كجزءاً 
من النمط الحقيقي للسداد المتعلق بتحسينات مباني مستاجرة؛ ولم 
ُيبين المثال بوضوح النتيجة التي تم التوصل إليها بشأن ما إذا كان 
السداد سيفي بتعريف حافز اإليجار الوارد في المعيار الدولي للتقارير 
المالية 16. قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية إزالة احتمالية نشوء 
غموض عن طريق حذف عملية السداد المتعلقة بتحسينات مباني 

مستأجرة من المثال التوضيحي 13.

ال تتوقع اإلدارة بأن يكون لتطبيق هذه التعديالت في المستقبل تأثيراً 
جـوهـرياً على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

اإلصالح المعياري لسعر الفائدة - المرحلة 2 )تعديالت على المعيار 
الدولي للتقارير المالية 9 ومعيار المحاسبة الدولي 39 والمعيار الدولي 
4 والمعيار الدولي  7 والمعيار الدولي للتقارير المالية  للتقارير المالية 

للتقارير المالية 16(
 2020 27 أغسطس  بتاريخ  الدولي  المحاسبة  قام مجلس معايير 
والتعديالت   2 المرحلة   - الفائدة  المعياري لسعر  “اإلصالح  بنشر 
 39 الدولي  المحاسبة  9 ومعيار  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على 
المالية  للتقارير  الدولي  والمعيار   7 المالية  للتقارير  الدولي  والمعيار 
16” )المرحلة الثانية من إصالح  4 والمعيار الدولي للتقارير المالية 
الثانية من  المرحلة  تقدم  “آيبور”(.  البنوك  بين  المعروض  السعر 
التي تنشأ  المحاسبية  القضايا  لتناول  إعفاءات مؤقتة  آيبور  إصالح 
بديل  )آيبور( بمعدل  البنوك  بين  المعروض  السعر  استبدال  عند 
لفائدة خالية من المخاطرة تقريباً. يسري هذا التعديل على الفترات 
السنوية للبيانات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2021 مع السماح 
بالتطبيق المبكر . تتعرض المجموعة للعقود التي تشير إلى اآليبور، 
مثل ليبور، والتي تمتد إلى ما بعد 2021، عندما يكون من المحتمل 
تعديلها  أثر  تقييم  بصدد  المجموعة  إن  اآليبور.  نشر  يتوقف  أن 
مع  مهمتها  وستواصل   2021 بعد  للمعدالت  الجديدة  لألنظمة 
التعديل بشكل  لدعم تطبيق  والخارجيين  الداخليين  المساهمين 

الناتجة عن التعديل. متسق ولتخفيف المخاطر 

إلى  االلتزامات  1 - تصنيف  الدولي  المحاسبة  التعديالت على معيار 
متداولة أو غير متداولة

توضح التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16 أن تصنيف االلتزامات 
على أنها متداولة أو غير متداولة يستند إلى حقوق المنشأة كما في نهاية 
فترة البيانات المالية. كما أنها توضح بأنه ليس لتوقعات اإلدارة، ما 
إذا كان سيتم تأجيل السداد أم ال، تأثيراً على تصنيف االلتزامات. لقد 
أضافت إرشادات حول شروط اإلقراض وكيف يمكن أن تؤثر على 
التي يمكن تسويتها  االلتزامات  التصنيف، كما تضمنت متطلبات 

باستخدام األدوات الخاصة بالمنشأة.

ال تتوقع اإلدارة بأن يكون لتطبيق هذه التعديالت في المستقبل تأثيراً 
جـوهـرياً على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(

5. ملخص السياسات المحاسبية الهامة
البيانات  إعداد  المطبقة في  الهامة  المحاسبية  السياسات  فيما يلي 

المالية المجمعة.

5.1 أساس التجميع
إن البيانات المالية للمجموعة تجمع الشركة األم وجميع الشركات 
فيها  )بما  المنشآت  في جميع  التابعة  الشركات  تتمثل  لها.  التابعة 
المنشآت المهيكلة( التي تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة 
على المنشأة عندما تتعرض المجموعة لـ، أو يكون لها الحق بـعوائد 
متغيرة من مشاركتها مع المنشأة ويكون لها القدرة على التأثير على 
تلك العوائد من خالل سلطتها على المنشأة. يتم تجميع الشركات 
التابعة بالكامل من التاريخ الذي يتم فيه نقل السيطرة إلى المجموعة 
ويتوقف تجميعها من التاريخ الذي تتوقف فيه تلك السيطرة. يتم 
إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لتاريخ التقرير و التي ال تزيد 
عن ثالثة أشهر من تاريخ التقرير للشركة األم، باستخدام سياسات 
المعامالت  تأثير  لتعكس  التعديالت  يتم عمل  محاسبية مماثلة. 
الهامة واألحداث األخرى التي تقع بين ذلك التاريخ وتاريخ البيانات 
في  الرئيسية  التابعة  الشركات  األم. تظهر تفاصيل  للشركة  المالية 

(7) حول البيانات المالية المجمعة. إيضاح 

الجوهرية  والمعامالت  األرصدة  استبعاد جميع  التجميع  عند  يتم 
والخسائر غير  األرباح  فيها  بما  المجموعة،  بين شركات  المتبادلة 
المحققة من العمليات بين شركات المجموعة. وحيثما يتم استبعاد 
المجموعة عند  بين شركات  بيع أصل  المحققه من  الخسائر غير 
القيمة  انخفاض  إال ان هذا األصل يجب فحصة لتحديد  التجميع، 
بالنسبة للمجموعة. يتم تعديل المبالغ المسجلة في البيانات المالية 
للشركات التابعة وذلك للتأكد من توافقها مع السياسات المحاسبية 

المطبقة من قبل المجموعة.

يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة 
على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على 
تلك الشركة التابعة. إن األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى 
السنة يتم  المستبعدة خالل  أو  المستحوذ عليها  التابعة  للشركات 
تسجيلها من التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة، أو 
حتى التاريخ الذي تتوقف فيه المجموعة عن سيطرتها على الشركة 

التابعة، حيثما ينطبق.
 

إن الحصص غير المسيطرة، المعروضة كجزء من حقوق الملكية، 
التابعة  للشركات  الخسارة وصافي االصول  أو  الربح  في  تمثل نسبة 
بتوزيع  المجموعة  تقوم  المجموعة.  قبل  بها من  المحتفظ  وغير 
للشركات  الشاملة  الخسائر  أو  اإليرادات  الحصص من مجموع 
التابعة بين مالكي الشركة األم والحصص غير المسيطرة بناء على 
حصص ملكية كالهما. إن الخسائر في الشركات التابعة موزعة على 

الحصص غير المسيطرة حتى لو كانت النتائج تمثل رصيد عجز.

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

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

عدم تحقق القيمة الدفترية ألي حصة غير مسيطرة.  •
المتراكمة المسجلة ضمن حقوق  التحويل  عدم تحقق فروقات   •

الملكية.
تحقق القيمة العادلة للمبلغ المستلم.  •

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

إعادة تصنيف حصة الشركة األم في المحتويات المحققة سابقا في   •
اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح والخسائر أو األرباح المرحلة، 
كما هو مناسب، كما سيتم طلبه إذا استبعدت المجموعة مباشرة 

االصول أو الخصوم المتعلة بها.

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

أو بنصيبه من حصته في صافي االصول المحددة للشركة المشتراة.

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

في تاريخ االقتناء وذلك من خالل األرباح أو الخسائر.

تم  المجموعة بتسجيل اصول محددة تم شرائها وخصوم  تقوم 
افتراضها نتيجة دمج األعمال بغض النظر عما إذا كانت تلك البنود 
قد تم تسجيلها ضمن البيانات المالية للشركة الُمشتراة أم ال، قبل 
تاريخ االقتناء. ويتم عادة قياس االصول الُمشتراة والخصوم المفترضة 

بقيمها العادلة بتاريخ الشراء.

عند قيام المجموعة بشراء نشاط معين، تقوم اإلدارة بتقدير مالءمة 
تصنيفات وتوجيهات االصول المالية والخصوم المفترضة وفقا للبنود 
الشراء.  بتاريخ  القائمة  االقتصادية والظروف  التعاقدية والظروف 
يتضمن ذلك فصل المشتقات الضمنية الواردة ضمن العقود الرئيسية 

المبرمة من قبل الشركة المشتراه.

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

الخسائر المجمع مباشرة.

5.3 تحقق اإليرادات
تنشأ اإليرادات من تقديم الخدمات واألنشطة االستثمارية واألنشطة 

العقارية.

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

تحديد العقد مع العميل  .1
تحديد التزامات األداء  .2
تحديد سعر المعاملة  .3

تخصيص سعر المعاملة إلى التزامات األداء  .4
االعتراف باإليرادات عندما / كلما يتم استيفاء التزام )التزامات(   .5

األداء.

تعترف المجموعة بإيرادات من المصادر الرئيسية التالية:

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

إيرادات أتعاب ناتجة عن خدمات تم تقديمها خالل فترة معينة
يتم تسجيل إيرادات أتعاب الخدمات التي يتم تقديمها خالل فترة معينة 
باستخدام مبدأ االستحقاق خالل تلك الفترة. تتضمن تلك األتعاب 
إيرادات العمولة وإدارة االصول وحسابات األمانة وأتعاب اإلدارة األخرى.

ايرادات أتعاب خدمات تم تقديمها ضمن معامالت خدمية
إيرادات الخدمات الناتجة عن تقديم خدمات استشارية محددة مثل 
خدمات الوساطة ومعامالت اكتتابات األسهم والديون نيابة عن الغير 
أو الناتجة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض على معاملة نيابة عن 

الغير، يتم تسجيلها عند االنتهاء من تقديم الخدمة.

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

الفائدة الفعلي.

5.3.3 إيرادات توزيعات األرباح
يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح، بخالف تلك الناتجة من استثمار 

في شركات زميلة، عندما يثبت حق استالم دفعات تلك األرباح.

5.3.4 إيرادات تاجير
يتم احتساب إيرادات التأجير الناتجة من العقارات االستثمارية بطريقة 

القسط الثابت على مدة اإليجار.

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

5.4 المصاريف التشغيلية
الخسائر  أو  األرباح  التشغيلية ضمن بيان  المصاريف  يتم تسجيل 

المجمع عند استخدام الخدمات المقدمة أو عند حدوثها.

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

كمصاريف للفترة التي حدثت فيها ويتم إدراجها كتكاليف تمويل.

5.6 الضرائب 
 (KFAS) 5.6.1 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

تحتسب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة 1% من ربح 
إلى مساهمي الشركة األم وفقا  العائد  الخاضع للضريبة  المجموعة 
لعملية االحتساب المعدلة بناء على قرار أعضاء مجلس إدارة المؤسسة 
والذي ينص على أن اإليرادات من الشركات المساهمة الكويتية الزميلة 
والتابعة، والتحويل إلى االحتياطي القانوني يجب استثناؤها من ربح 

السنة عند تحديد الحصة. 

 (NLST) 5.6.2 ضريبة دعم العمالة الوطنية
تحتسب ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2000 
وقرار وزير المالية رقم 24 لسنة 2006 بنسبة 2.5% من ربح المجموعة 
الخاضع للضريبة العائد لمساهمي الشركة األم بعد خصم أتعاب أعضاء 
مجلس اإلدارة للسنة. وطبقا للقانون، فإن اإليرادات من الشركات الزميلة 
المدرجة وتوزيعات األرباح النقدية من الشركات المدرجة الخاضعة 

لضريبة دعم العمالة الوطنية يجب خصمها من ربح السنة. 
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(

5. ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
5.6 الضرائب )تتمة(

5.6.3 الزكاة 
تحتسب حصة الزكاة بنسبة 1% من ربح المجموعة العائد لمساهمي 
الشركة األم وفقا لقرار وزارة المالية رقم 2007/58 الساري المفعول 

اعتبارا من 10 ديسمبر 2007.

بموجب لوائح ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ال يسمح بترحيل 
أى خسائر إلى السنوات المستقبلية أو ردها إلى سنوات سابقة.

5.6.4 الضريبة على الشركات التابعة األجنبية 
تحتسب الضريبة على الشركات التابعة األجنبية على أساس أسعار 
الضرائب المطبقة والمقررة طبقا للقوانين السائدة ولوائح وتعليمات 

الدول التي تعمل فيها تلك الشركات التابعة.

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

ولكن يتم تسجيلها ضمن قيمة االستثمار في الشركة الزميلة.

القيمة  عند استخدام طريقة حقوق الملكية، يتم زيادة أو تخفيض 
الدفترية لالستثمار في الشركة الزميلة بحصة المجموعة في األرباح أو 
الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى لتلك الشركة الزميلة بعد عمل 
السياسات  المحاسبية مع  السياسات  الآلزمة لمطابقة  التعديالت 

المحاسبية للمجموعة.

المعامالت  الناتجة من  المحققة  األرباح والخسائر غير  يتم حذف 
بين المجموعة والشركات الزميلة لها إلى حد حصة المجموعة في تلك 
الشركات. وعندما يتم حذف الخسائر غير المحققة، يتم اختبار االصول 

المعنية بتلك المعامالت لغرض التأكد من عدم انخفاض قيمتها.

يتم عرض الحصة في نتائج الشركة الزميلة في بيان األرباح أو الخسائر 
الملكية  المخصص الصحاب حقوق  الربح  إن هذا يمثل  المجمع. 
الربح بعد الضريبة و الحصص غير  الزميلة و بالتالي هو  في الشركة 

المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة.

ال يتعدى الفرق في تواريخ البيانات المالية للشركة الزميلة والمجموعة 
عن ثالثة شهور. يتم عمل التعديالت الآلزمة للمعامالت أو األحداث 
الجوهرية التي تتم بين هذا التاريخ وتاريخ البيانات المالية المجمعة 
للمجموعة. إن السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل الشركة 

الزميلة هي ذاتها المستخدمة من قبل المجموعة في تلك المعامالت 
واألحداث المماثلة في نفس الظروف المحيطة.

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان هناك 
استثمار  في  القيمة  انخفاض  في  إضافية  لتسجيل خسارة  ضرورة 
المجموعة في شركتها الزميلة. تحدد المجموعة في تاريخ كل تقرير ما 
إذا كان هناك اي دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة 
قد انخفضت قيمته. إذا كان األمر كذلك، تقوم المجموعة باحتساب 
مبلغ االنخفاض في القيمة بأخذ الفرق بين القيمة الممكن استردادها 
للشركة الزميلة و قيمتها الدفترية وتسجيل المبلغ ضمن بند منفصل 

في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.

عند فقدان ميزة التأثير الفعال على الشركة الزميلة، تقوم المجموعة 
بقياس وتسجيل أية استثمارات متبقية بقيمتها العادلة. يتم تسجيل 
الزميلة عند فقدان ميزة  الدفترية للشركة  القيمة  أية فروقات بين 
التأثير الفعال والقيمة العادلة لالستثمارات المتبقية والمحصل من 

البيع ضمن بيان األرباح أو الخسائر المجمع.

5.8 االستثمار في شركة محاصة
إن الترتيب المشترك يمثل ترتيب تعاقدي يمنح سيطرة مشتركة 
المتفق عليها  المشتركة الحصة  أكثر. وتمثل السيطرة  أو  لطرفين 
تعاقدياً من السيطرة بالترتيب والتي تتواجد فقط عندما يكون اتخاذ 
قرار متعلق باألنشطة ذات الصلة يتطلب موافقة باإلجماع من كافة 
المشترك يمثل  المشروع  المشتركة في السيطرة. إن  التي  األطراف 
ترتيب مشترك بحيث يكون األطراف التي لديها سيطرة مشتركة 
المجموعة  تعترف  الترتيب.  للترتيب حقوق في صافي اصول هذا 
بحصصها في شركة محاصة كاستثمار وتقوم باحتسابها بإستخدام 

طريقة حقوق الملكية.

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

عقارية وال يتم استهالكها.

العقارات االستثمارية مبدئيا بالتكلفة متضمنة تكاليف  يتم قياس 
المعاملة وتكاليف االقتراض إن أمكن. الحقا لالعتراف المبدئي، يتم 
المحاسبة عن العقارات االستثمارية باستخدام نموذج التكلفة، حيث 
يتم بموجبه إثبات العقارات االستثمارية بالتكلفة ناقصا االستهالك 
القيمة إن وجدت. تستهلك المجموعة  المتراكم وخسائر انخفاض 
عقاراتها االستثمارية باستثناء األراضي والمشاريع قيد التطوير بطريقة 
القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المتوقعة بفترة تتراوح من 

37 إلى 50 سنة.
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التخلص  يتم  عندما  االستثمارية  بالعقارات  االعتراف  عدم  يتم 
دائم حيث ال يوجد مكاسب  االستخدام بشكل  أو عزلها عن  منها 
أو  أرباح  بأي  االعتراف  يتم  التخلص منها.  بعد  اقتصادية متوقعة 
خسائر من العزل أو التخلص من عقار استثماري في بيان األرباح أو 
الخسائر المجمع للسنة التي يتم فيها العزل أو التخلص من ذلك 

االستثماري. العقار 

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

التغير في االستخدام. 

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

التي يمكن استخدامه من قبل إدارة المجموعة.

وبعد ذلك، يتم قياس السيارات والمعدات األخرى باستخدام نموذج 
التكلفة، وهو التكلفة ناقصا االستهالك الالحق وخسائر انخفاض القيمة. 
يتم تسجيل االستهالك على أساس القسط الثابت لتخفيض القيمة 

بعد خصم قيمة الخردة للسيارات والمعدات األخرى.
 

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد 
المنافع  من أن الطريقة المستخدمة وفترة االستهالك متماثلة مع 

االقتصادية التاتجة من مكونات المعدات.

يتم استخدام األعمار االنتاجية التالية:
3 - 5 سنوات • معدات مكتبية وبرمجيات 
3 - 4 سنوات • سيارات 

7 - 10 سنوات • أثاث وتجهيزات 
7 سنوات • ديكورات 

يتم تحديث البيانات الخاصة بتقديرات قيمة الخردة أو العمر االنتاجي 
بحسب الطلب غير أنه يتم تحديثها سنويا على األقل.

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

يتم تسجيلها ضمن بيان األرباح أو الخسائر المجمع.

5.11 األدوات المالية 
يتم االعتراف باالصول المالية والخصوم المالية في المركز المالي المجمع 
للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة المالية.

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

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

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

وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات.

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

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

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

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

المستقبلي.

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

أو المشتراة مؤخراً في الفترات الالحقة.
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(

5. ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
5.11 األدوات المالية )تتمة(

5.11.1 تصنيف وقياس االصول المالية )تتمة(
تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل مدفوعات المبلغ 
األساسي والفوائد فحسب )اختبار تحقيق مدفوعات المبلغ األساسي 

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

قد يؤدي إلى عدم استيفاء ذلك الشرط.

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

اصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  •
اصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  •

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

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

فحسب على المبلغ األساسي القائم.

يتم الحقا قياس االصول المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وفقا للتكلفة 
الفائدة الفعلية. ويتم االعتراف بإيرادات  المطفأة باستخدام طريقة 
الفوائد وأرباح وخسائر تحويل عملة أجنبية واإلنخفاض في القيمة في 
بيان األرباح أو الخسائر المجمع. يتم تسجيل أي أرباح أو خسائر ناتجة 

عن عدم التحقق في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.

تتكون االصول المالية للمجموعة والمدرجة بالتكلفة المطفأة من:

القروض والسلف 
تتمثل القروض والسلف في اصول مالية تنتجها المجموعة بتقديم 
األموال مباشرة إلى المقترض وهي ذات دفعات ثابتة أو محددة وغير 

مدرجة في سوق نشط. 

الذمم المدينة واالصول األخرى 
تظهر الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي ناقصا مخصص اإلنخفاض 

في القيمة.

ادوات الدين 
تمثل أدوات الدين المصنفة بالتكلفة المطفأة استثمار في الصكوك 

والقروض الممنوحة.

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

هامة من التغيرات في القيمة.

االصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:
االصول المالية في هذه الفئة تمثل تلك االصول التي تم تصنيفها من 
إلزاميا لقياسها  أو تكون مطلوبة  المبدئي  االعتراف  اإلدارة عند  قبل 
9. تقوم  المالية رقم  الدولي للتقارير  المعيار  العادلة في إطار  بالقيمة 
الخسارة  أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  االداة  اإلدارة بتصنيف 
الذي يفي بالمتطلبات التي ينبغي قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا ما كانت تستبعد أو تخفض 
بشكل كبير عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بخالف ذلك. إن 
االصول المالية ذات التدفقات النقدية التعاقدية والتي ال تمثل فقط 
سداد المبلغ األصلي والفائدة مطلوب إلزامياً بقياسها بالقيمة العادلة 

من خالل األرباح أو الخسائر.

يتم قياس االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
الحقا بالقيمة العادلة. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في بيان 
األرباح أو الخسائر المجمع. يتم احتساب إيرادات الفوائد باستخدام 
األرباح من  توزيعات  إيرادات  إثبات  يتم  الفعلية.  الفائدة  طريقة 
العادلة من خالل  بالقيمة  المقاسة  الملكية  االستثمارات في حقوق 
األرباح أو الخسائر في بيان األرباح أو الخسائر المجمع عندما يتم اثبات 

الحق في التدفقات النقدية.

أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر:

عند االعتراف المبدئي، يجوز للمجموعة اتخاذ قرار ال رجعة فيه بتصنيف 
بالقيمة  الملكية كأدوات حقوق ملكية  بعض استثماراتها في حقوق 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق 
المالية:  32 األدوات  الدولي رقم  المعيار المحاسبي  الملكية بموجب 
العرض وغير محتفظ بها للمتاجرة. يتم تحديد هذا التصنيف على 

أساس كل أداة على حدة.

ال يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر من القياس الالحق لهذة األدوات 
المالية إلی بيان األرباح أو الخسائر المجمع. يتم إثبات توزيعات األرباح 
في بيان األرباح أو الخسائر المجمع عند إثبات الحق في التدفقات النقدية، 
العائدات كاسترداد جزء من  إال عندما تستفيد المجموعة من هذه 
تكلفة األداة المالية، وفي هذه الحالة، يتم تسجيل هذه األرباح ضمن 
اإليرادات الشاملة األخرى. إن أدوات الملكية المدرجة بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر ال تخضع لتقييم انخفاض القيمة. عند 
عدم االعتراف بالتغيرات المتراكمة في القيمة العادلة يتم إعادة تصنيفها 
من احتياطي القيمة العادلة إلى األرباح المرحلة في بيان التغيرات في 

حقوق الملكية المجمع.
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ادوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
تقوم المجموعة بقياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

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

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

أصل المبلغ والفائدة فقط

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

الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

أجنبية على  الناتجة عن تحويل فروقات عملة  والخسائر  األرباح 
االصول المالية:

يتم تحديد القيمة الدفترية لالصول المالية المقومة بالعملة األجنبية 
بتلك العملة األجنبية وتتم ترجمتها بالسعر السائد في نهاية کل فترة 

بيانات مالية. على وجه التحديد؛
بالنسبة لالصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والتي ال تشكل   •
التحوط المحددة، يتم اإلعتراف بفروق الصرف  جزءاً من عالقة 

ضمن األرباح أو الخسائر؛
بالنسبة ألدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل   •
الشامل اآلخر والتي ال تشكل جزءاً من عالقة التحوط المحددة، يتم 
االعتراف بفروق الصرف على التكلفة المطفأة ألداة الدين ضمن 
األرباح أو الخسائر. يتم االعتراف بفروقات الصرف األخرى في الدخل 

الشامل اآلخر ضمن احتياطي القيمة العادلة؛
بالنسبة لالصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح   •
أو الخسائر والتي ال تشكل جزءاً من عالقة التحوط المحددة، يتم 

االعتراف بفروق الصرف ضمن األرباح أو الخسائر؛ و
العادلة  الملكية التي يتم قياسها بالقيمة  بالنسبة ألدوات حقوق   •
من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إدراج فروق الصرف في الدخل 

الشامل اآلخر ضمن احتياطي القيمة العادلة. 

انخفاض قيمة االصول المالية
تقوم المجموعة بحساب خسائر االئتمانية المتوقعة على األدوات المالية 
التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:

القروض للعمالء  •
أرصدة لدى بنوك والودائع ألجل  •
ذمم مدينة واصول مالية أخرى  •

استثمارات األسهم ليست عرضة لخسائر االئتمان المتوقعة.

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

تتطلبها تعليمات بنك الكويت المركزي.

انخفاض قيمة االصول المالية بخالف القروض المقدمة للعمالء
تعترف المجموعة بالخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن االستثمار 
العادلة من  بالقيمة  أو  المطفأة  بالتكلفة  المدرجة  الدين  أدوات  في 
خالل الدخل الشامل اآلخر والناتجة عن األرصدة والودائع لدى البنوك 

والذمم المدينة.

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

االئتمانية على النحو التالي:

المرحلة 1: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار 12 شهراً 
تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي خسائر 
االئتمان المتوقعة على مدار 12 شهراً من االصول المالية التي لم يكن 
بها زيادة جوهرية في خسائر االئتمان منذ التحقق المبدئي أو حاالت 
التعرض للمخاطر التي تم التحديد بأنها تحتوي على مستوى منخفض 
من المخاطر االئتمانية في تاريخ التقرير. تضع المجموعة في اعتبارها 
المخاطر  الذي يحتوي على مستوى منخفض من  المالي  األصل 
االئتمانية عندما يكون معدل تلك المخاطر االئتمانية يستوفي تعريف 

“فئة االستثمار” المتعارف عليه دولياً.

المرحلة 2: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار عمر األداة - لم 
تنخفض قيمته االئتمانية 

تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي خسائر 
االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة من االصول المالية التي لم يكن 
بها زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي ولكن لم 

تنخفض قيمتها االئتمانية.
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(

5. ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
5.11 األدوات المالية )تتمة(

5.11.1 تصنيف وقياس االصول المالية )تتمة(
المرحلة 3: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار عمر األداة - في حالة 

انخفاض القيمة االئتمانية 
تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي خسائر 
االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة من االصول المالية والتي يتم 
إثبات انخفاض قيمتها االئتمانية استناداً إلى الدليل الموضوعي على 

االنخفاض في القيمة.

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

على طبيعة المحفظة األساسية لألدوات المالية. 

تحديد مرحلة االنخفاض في القيمة
في تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان أي 
بند من االصول المالية أو مجموعة اصول مالية تعرضت لالنخفاض 
في القيمة االئتمانية. ترى المجموعة أن اي بند من االصول المالية قد 
يتعرض لالنخفاض في القيمة االئتمانية في حالة وقوع حدث واحد أو 
أكثر له تأثير ملحوظ على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لتلك 
البند من االصول المالية أو عندما ينقض تاريخ استحقاق المدفوعات 

التعاقدية بمدة 90 يوماً.
 

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

في المخاطر االئتمانية.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
تتمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة في تقديرات الخسائر االئتمانية 
على أساس ترجيح االحتماالت ويتم قياسها بالقيمة الحالية لكافة 
لألداة  الفعلية  الفائدة  بمعدل  المخصومة  النقدية  العجز  حاالت 
المالية. يمثل العجز النقدي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة 
المجموعة  التي تتوقع  النقدية  للمجموعة بموجب عقد والتدفقات 
الحصول عليها. تتضمن العناصر األساسية في قياس الخسائر االئتمانية 
المتوقعة احتمالية التعثر ومعدل الخسارة عند التعثر وقيمة التعرض 

عند التعثر. تقدر المجموعة تلك العناصر باستخدام نماذج المخاطر 
االئتمانية  التصنيفات  المناسبة مع األخذ في االعتبار تلك  االئتمانية 
الداخلية والخارجية لالصول وطبيعة وقيمة الضمانات والسيناريوهات 

االقتصادية الكبرى المستقبلية إلى آخره.

الذمم  انخفاض قيمة  المجموعة بتطبيق نهج مبسط على  قامت 
اإلدارة  أتعاب  المدينة األخرى )تتمثل في  المدينة والذمم  التجارية 
ومستحقات أخرى من عمالء( حسب المسموح به بموجب المعيار. 
كما قامت المجموعة بوضع مجموعة مخصصات تعتمد على خبرة 
المجموعة التاريخية لخسائر االئتمان معدلة لعوامل مستقبلية محددة 

للمدينين والبيئة االقتصادية. 

مخصص خسائر االئتمان وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي
االئتمانية  الخسائر  احتساب مخصصات  المجموعة  يتعين على 
الناتجة عن التسهيالت االئتمانية )قروض للعمالء( وفقاً لتعليمات 
بنك الكويت المركزي بشأن تصنيف التسهيالت االئتمانية وحساب 
المخصصات. تصنف التسهيالت االئتمانية ضمن بند انقضى تاريخ 
استحقاقه عندما لم يتم استالم مبلغ السداد في تاریخ الدفع التعاقدي 

أو إذا کان المرفق يتجاوز الحدود المقبولة مسبقا.

يتم تصنيف التسهيالت االئتمانية كقروض معدومة )قروض متعثرة( 
عندما يكون موعد سداد الفائدة أو الدفعة األساسية قد انقضى بمدة 
تزيد عن 90 يوماً ما لم يكن لدى المجموعة أي معلومات معقولة 
إلی  أكثر مالئمة. باإلضافة  الى وجود معيار تعثر آخر  ومؤيدة تشير 
المتوقعة  االئتمان  المحددة، ويتعين قياس خسارة  المخصصات 
الناتجة عن التسهيالت االئتمانية المحتسبة بموجب المعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم 9 وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي أو يتم 
إجراء مخصصات عامة بحد أدنى بنسبة 1% علی التسهيالت النقدية 
التسهيالت  النقدية علی جميع  التسهيالت غير  0.5% علی  ونسبة 
االئتمانية المعمول بها )خارج بعض فئات الضمانات المحظورة( التي 
ال تخضع لمخصصات محددة أيهما أعلى. تتم إدارة ومراقبة القروض 
التي انقضى تاريخ استحقاقها والقروض التي انقضى تاريخ استحقاقها 

والمنخفضة القيمة كتسهيالت غير منتظمة.

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

أخرى وسندات ومشتقات األدوات المالية.

يعتمد القياس الالحق للخصوم المالية على تصنيفها كما يلي:

الخصوم المالية بالتكلفة المطفأة
(1) المقابل المحتمل للمشتري في  إن الخصوم المالية التي ال تمثل 
بالقيمة  المصنفة   (3) أو  المحتفظ بها للمتاجرة،   (2) دمج االعمال، 
بالتكلفة  يتم قياسها الحقا  الخسائر،  أو  األرباح  العادلة من خالل 
المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تصنيف الذمم الدائنة 
والخصوم األخرى والقروض والسندات المصدرة كخصوم مالية يتم 

قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة.
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ذمم دائنة وخصوم أخرى
يتم تسجيل الخصوم لمبالغ سيتم دفعها في المستقبل عن بضائع 
وخدمات استلمت سواء صدر بها فواتير من قبل المورد أم لم تصدر.

القروض:
تسهيالت المرابحة

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

زمني مع األخذ في االعتبار معدل الربح الخاص بها والرصيد القائم. 
يتم بعد ذلك قياس جميع القروض األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام 
طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم االعتراف باألرباح والخسائر في بيان 
األرباح أو الخسائر المجمع عندما يتم استبعاد الخصوم وكذلك من 

.(EIR) خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي

السندات 
المالي المجمع بمبالغها االصلية بعد  المركز  تدرج السندات في بيان 
طرح تكاليف إصدار السندات المرتبطة بها مباشرة إلى المدى الذي 
لم يتم فيه إطفاء هذه التكاليف. يتم إطفاء هذه التكاليف من خالل 
بيان األرباح أو الخسائر المجمع على مدى عمر السندات باستخدام 

طريقة معدل الفائدة الفعلية. 

األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل فروقات عملة أجنبية ناتجة عن 
الخصوم المالية

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

الشامل اآلخر ويتم تجميعها في بند منفصل ضمن حقوق الملكية.

إلغاء االعتراف باالصول المالية والخصوم المالية:
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف باي بند من بنود االصول المالية فقط 
عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل، أو عندما 
تقوم بتحويل األصل المالي وكافة مخاطر ومزايا ملكية األصل إلى كيان 
آخر. إذا لم تقم المجموعة بالتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا 
الملكية بشكل جوهري واستمرت في السيطرة على األصل المحول، 
تعترف المجموعة بحصتها المحتفظ بها في األصل وااللتزام المرتبط 

بالمبالغ التي قد تضطر لدفعها. إذا احتفظت المجموعة بكافة مخاطر 
المجموعة في االعتراف  المحول، تستمر  المالي  ومزايا ملكية االصل 

باالصل المالي وتقر كذلك باالقراض المضمون للعائدات المستلمة.

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

طبيعة عالقة التحوط.

العادلة الموجبة  القيمة  يتم االعتراف بأي من األدوات المشتقة ذي 
كأصل مالي، في حين يتم االعتراف بأي من األدوات المشتقة ذي القيمة 
البيانات  العادلة السالبة كااللتزام مالي. ال يتم مقاصة المشتقات في 
المالية المجمعة ما لم يكن لدى المجموعة حق قانوني ونية لتعويض.

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

الخسائر المجمع.

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

اآلخر يتم تضمينها في القياس األولي للبند المتحوط.

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

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

يوضح إيضاح 35 تفاصيل القيم العادلة ألدوات المشتقات.
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5. ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
5.12 المحاسبة على أساس تواريخ المعاملة والسداد

العادية لالصول  بالطريقة  المشتريات والمبيعات  إثبات كافة  يتم 
المالية بتاريخ المعاملة، أي التاريخ الذي تتعهد فيه الجهة بشراء أو بيع 
األصل. إن الشراء أو البيع بالطريقة العادية هي مشتريات أو مبيعات 
االصول المالية التي تتطلب تسليمها ضمن إطار الزمن المتعارف عليه 

بشكل عام بموجب القوانين أو األعراف السائدة في السوق.

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

تعتبر جزءاً ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلية. 

5.14 مقاصة األدوات المالية
المبلغ  المالية وصافي  المالية والخصوم  المقاصة بين االصول  تتم 
المبين في بيان المركز المالي المجمع إذا كانت هناك حقوق قانونية 
حالية قابلة التنفيذ لمقاصة المبالغ المعترف بها وتوجد نية السداد 
على أساس الصافي أو استرداد االصول وتسوية الخصوم في آن واحد.

5.15 القيمة العادلة لألدوات المالية
إن القيمة العادلة لالدوات المالية التي يتم تداولها في أسواق نشطة 
بتاريخ كل تقرير مالي يتم تحديدها بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة 
أو أسعار المتداولين )سعر العرض للمراكز المالية الطويلة وسعر الطلب 

للمراكز المالية القصيرة( دون أي خصم خاص بتكاليف المعاملة.
 

بالنسبة لألدوات المالية التي ال يتم تداولها في سوق نشط، يتم تحديد 
القيمة العادلة لها باستخدام تقنيات تقييم مناسبة. وهذه التقنيات 
قد تتضمن استخدام معامالت على أسس تجارية حديثة في السوق 
العادلة الحالية ألداة مالية أخرى مماثلة بصورة  القيمة  والرجوع إلى 
جوهرية وتحليل تدفقات نقدية مخصومة أو أساليب تقييم أخرى. 
تم اإلفصاح عن تحليل القيم العادلة لألدوات المالية وتفاصيل أخرى 

عن كيفية قياسها في إيضاح 37.

5.16 اختبار انخفاض االصول غير المالية 
القيمة  الذي تتجاوز فيه  للمبلغ  االنخفاض  االعتراف بخسارة  يتم 
القابلة لالسترداد  المنتجة للنقد قيمته  الوحدة  أو  الدفترية لألصل 
والتي تمثل القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع والقيمة قيد االستخدام 
أيهما أعلى. ولغرض تقدير القيمة قيد االستخدام، تقوم االدارة بتقدير 
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من كل وحده منتجة للنقد 
وكذلك تقدير سعر فائدة معقول لغرض احتساب القيمة الحالية لتلك 

التدفقات النقدية. إن البيانات المستخدمة الختبار انخفاض القيمة 
تكون مرتبطة مباشرة بآخر موازنة تقديرية معتمدة للمجموعة، والتي 
يتم تعديلها عند الضرورة الستبعاد تأثير إعادة الهيكلة وتطوير االصول. 
كما يتم تقدير سعر الخصم بشكل منفصل ولكل وحدة منتجة للنقد 
على حدة وهو يمثل انعكاس لتقييم االدارة المصاحب لهذه المخاطر 

المتعلقة بالسوق واالصول.

تخفض خسائر االنخفاض للوحدات المنتجة للنقد أوالً القيمة الدفترية 
ألي شهرة مرتبطة بالوحدة المنتجة للنقد. ويتم توزيع ما تبقى من 
هذا االنخفاض على االصول األخرى كل حسب نسبته. وباستثناء 
الشهرة، يتم الحقا إعادة تقدير قيمة االصول لتحديد مؤشرات تدل 
على أن خسائر االنخفاض في القيمة المدرجة سابقا لم تعد موجودة. 
القابلة لالسترداد  القيمة  إذا تجاوزت  ويتم رد قيمة هذا االنخفاض 

الخاصة بالوحدة المنتجة للنقد قيمتها الدفترية.

5.17 حقوق الملكية واالحتياطيات ودفعات توزيعات األرباح 
يتمثل رأس المال في القيمة االسمية لألسهم التي تم إصدارها ودفعها. 

تتضمن عالوة إصدار األسهم أي عالوات يتم استالمها عند إصدار رأس 
المال. وأي تكاليف معامالت مرتبطة بإصدار األسهم يتم خصمها 

من عالوة اإلصدار.

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

للشركة األم.

تتضمن البنود األخرى لحقوق الملكية ما يلي: 
احتياطي تحويل عملة أجنبية - والذي يتكون من فروقات تحويل   •
المالية للشركات  البيانات  الناتجة عن تحويل  العمالت األجنبية 

األجنبية للمجموعة إلى الدينار الكويتي.
األرباح والخسائر  - والذي يتكون من  العادلة  القيمة  احتياطي   •
المتعلقة باالصول المالية المصنفة كاصول مالية بالقيمة العادلة 

من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.

تتضمن األرباح كافة األرباح المرحلة للفترة الحالية والسابقة. وتسجل 
جميع المعامالت المبرمة مع مالكي الشركة األم بصورة منفصلة ضمن 

حقوق الملكية. 

يتم إدراج توزيعات األرباح المستحقة ألصحاب حقوق الملكية في ذمم 
دائنة وخصوم أخرى عند اعتماد تلك التوزيعات في اجتماع الجمعية 

العمومية.  
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5.18 أسهم الخزينة 
تتكون أسهم الخزينة من أسهم الشركة األم المصدرة والتي تم اعادة 
شرائها من قبل المجموعة. يتم احتساب أسهم الخزينة باستخدام 
طريقة التكلفة. وبموجب هذه الطريقة، فإن متوسط التكلفة المرجح 
لألسهم المعاد شراؤها يحمل على حساب له مقابل في حقوق الملكية. 
األرباح بحساب منفصل في  الخزينة، تقيد  إعادة إصدار أسهم  عند 
حقوق الملكية، )“احتياطي أسهم الخزينة”(، وهو غير قابل للتوزيع. 
ويتم تحميل أي خسائر محققة على نفس الحساب إلى مدى الرصيد 
الدائن على ذلك الحساب. كما أن أي خسائر زائدة يتم تحميلها على 
األرباح المرحلة ثم على االحتياطي االختياري والقانوني. ال يتم دفع أي 
أرباح نقدية على هذه األسهم. إن إصدار أسهم المنحة يزيد على عدد 
أسهم الخزينة بصورة نسبية ويخفض من متوسط تكلفة األسهم 

دون التأثير على إجمالي التكلفة ألسهم الخزينة. 

5.19 المخصصات واالصول الطارئة وااللتزامات الطارئة 
التزام حالي  المجموعة  يتم تسجيل المخصصات عندما يكون على 
قانوني أو استداللي نتيجة لحدث ماضي ويكون هناك احتمال الطلب 
الخارج ويكون باالمكان  إلى  من المجموعة تدفق مصادر اقتصادية 
تقدير المبالغ بشكل موثوق فيه. إن توقيت أو مبلغ هذا التدفق قد 

يظل غير مؤكد.

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

تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية.

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

الداخل.

ال يتم تسجيل االلتزامات الطارئة في بيان المركز المالي المجمع لكن 
يتم االفصاح عنها إال إذا كان احتمال تدفق منافع اقتصادية إلى الخارج 

أمرا مستبعدا. 

5.20 ترجمة العمالت األجنبية 
5.20.1 معامالت العملة األجنبية 

الرئيسية للمنشأة  العملة  إلى  العملة األجنبية  يتم تحويل معامالت 
السائدة في تواريخ  المجموعة باستخدام أسعار الصرف  المعنية في 
المعامالت )سعر الصرف الفوري(. أن أرباح وخسائر الصرف األجنبي 
الناتجة عن تسوية مثل تلك المعامالت وعن إعادة قياس البنود النقدية 
المقومة بالعملة األجنبية بأسعار الصرف في نهاية السنة المالية تسجل 
في بيان األرباح أو الخسائر المجمع. بالنسبة للبنود غير النقدية، ال يتم 
إعادة ترجمتها في نهاية السنة ويتم قياسها بالتكلفة التاريخية )تحول 
البنود غير  المعاملة(، باستثناء  باستخدام أسعار الصرف في تاريخ 
النقدية المقاسة بالقيمة العادلة والتي يتم ترجمتها باستخدام أسعار 

الصرف في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. 

5.20.2 العمليات األجنبية 
المالية المجمعه للمجموعة، يتم ترجمة جميع االصول  البيانات  في 
العملة  ذات  المجموعة  بمنشآت  الخاصة  والمعامالت  والخصوم 
الرئيسية بخالف الدينار الكويتي إلى الدينار الكويتي عند التجميع. كما 
أن العملة الرئيسية لمنشآت المجموعة بقيت دون تغيير خالل فترة 

البيانات المالية. 

تم عند التجميع تحويل االصول والخصوم إلى الدينار الكويتي بسعر 
اإلقفال بتاريخ البيانات المالية. إن تعديالت الشهرة والقيمة العادلة 
الناشئة عن شراء منشأة أجنبية قد تمت معاملتها كاصول وخصوم 
للمنشأة األجنبية وتم تحويلها إلى الدينار الكويتي بسعر اإلقفال. كما 
أن اإليرادات والمصاريف قد تم تحويلها إلى الدينار الكويتي بمتوسط 
المالية. يتم تحميل / تقييد فروقات  البيانات  السعر طوال فترة 
الصرف على / في اإليرادات الشاملة األخرى وتسجل ضمن احتياطي 
ترجمة العملة األجنبية في حقوق الملكية. وعند بيع عملية أجنبية، فإن 
فروقات الترجمة التراكمية المتعلقة بها والمسجلة في حقوق الملكية 
يتم إعادة تصنيفها إلى بيان األرباح أو الخسائر المجمع وتسجل كجزء 

من األرباح أو الخسائر عند البيع.
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5. ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
5.21 مكافأة نهاية الخدمة 

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

نتيجة النتهاء الخدمة بتاريخ البيانات المالية.

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

تسجل كمصاريف عند استحقاقها.

5.22 اصول بصفة االمانة 
المتعلقة بها المحتفظ بها بصفة األمانة ال يتم  إن االصول والودائع 
معاملتها كأصول أو خصوم للمجموعة، وعليه ال يتم إدراجها في هذه 

البيانات المالية المجمعة. 

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

إدارة كل قطاع تكون مختلفة.

المقاييس  المجموعة نفس سياسات  اإلدارة، تستخدم  وألغراض 
المستخدمة ضمن البيانات المالية. باإلضافة إلى ذلك، فإن االصول أو 
الخصوم غير المخصصة لقطاع تشغيلي معين، ال يتم توزيعها للقطاع.

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

البيع، أيهما أقل.

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

واحد من تاريخ التصنيف.

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

من بند واحد في الربح أو الخسارة.

5.25 اصول مؤجرة
المجموعة بصفتها الطرف المستاجر 

بالنسبة إلى أي عقود جديدة يتم إبرامها في أو بعد 1 يناير 2020، تدرس 
المجموعة ما إذا كان العقد يمثل أو يحتوي على عقد إيجار. ُيعَرّف 
عقد اإليجار بأنه “عقد، أو جزء من عقد، يمنح الحق في استخدام األصل 

)األصل األساسي( لفترة من الزمن في مقابل مبلغ”.

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

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

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

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

اختارت المجموعة المحاسبة عن عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود 
العملية. بدالً  الوسائل  القيمة باستخدام  اإليجار لالصول منخفضة 
من االعتراف بحق استخدام االصول والتزامات اإليجار، يتم االعتراف 
بالمدفوعات المتعلقة بها كمصروف في األرباح أو الخسائر على أساس 

القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

القياس واالعتراف بعقود اإليجار كطرف مستأجر
المجموعة حق استخدام االصول  اإليجار، تدرج  في تاريخ بدء عقد 

والتزامات اإليجار في الميزانية العمومية المقاسة على النحو التالي:

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

مستلمة(.

بعد القياس المبدئي، تقوم المجموعة باستهالك حق استخدام االصول 
على أساس القسط الثابت من تاريخ بدء اإليجار إلى نهاية العمر اإلنتاجي 
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ألي بند من بنود حق استخدام االصول أو نهاية عقد اإليجار أيهما أسبق. 
تقوم المجموعة أيضا بتقييم حق استخدام االصول لتحديد ما إذا كان 

هناك أي مؤشر يدل على االنخفاض في القيمة. 

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

أو معدل اقتراض المجموعة اإلضافي.

تتكون مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار من مدفوعات 
ثابتة )بما في ذلك الثابتة في جوهرها( ومدفوعات متغيرة بناًء على أي 
مؤشر أو معدل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية 

والمدفوعات الناشئة عن خيارات يتأكد ممارستها بشكل معقول.

بعد القياس المبدئي، يتم تخفيض االلتزام للمدفوعات المقدمة وزيادته 
أو إذا  للفائدة. يتم إعادة قياسها لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل، 

كانت هناك تغييرات في المدفوعات الثابتة في جوهرها.

المقابل في  التعديل  التزام اإليجار، ينعكس  إعادة قياس  عندما يتم 
حق استخدام االصول أو الربح والخسارة إذا تم تخفيض اصول حق 

االستخدام إلى الصفر.

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

القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المتأثر في المستقبل.

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

المالية المجمعة:

6.1.1 تقييم نموذج األعمال
المالية بعد إجراء اختبار نموذج  المجموعة بتصنيف االصول  تقوم 
األعمال )يرجى االطالع علی السياسة المحاسبية لبنود األدوات المالية 
5.11(. يتضمن هذا االختبار الحكم الذي يعكس جميع  في اإليضاح 

األدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء االصول وقياس أدائها 
والمخاطر التي تؤثر على أداء االصول. تعتبر المراقبة جزءاً من التقييم 
المتواصل للمجموعة حول ما إذا كان نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ 
باالصول المالية المتبقية فيه مناسباً وإذا كان من غير المناسب ما 
إذا كان هناك تغيير في نموذج األعمال وبالتالي تغييراً مستقبلياً على 

تصنيف تلك االصول.

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

تصنيفه كعقار للمتاجرة أو قيد التطوير أو عقار استثماري.

تقوم المجموعة بتصنيف العقارات قيد التطوير كعقارات استثمارية 
أو  إيرادات من تأجيره  إذا تم حيازتها بغرض االحتفاظ بها لتحقيق 

لرفع قيمته عند االنتهاء من التطوير.

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

غير محددة.

6.1.3 تقييم السيطرة 
عند تحديد السيطرة، تقوم اإلدارة بالنظر فيما إذا كانت المجموعة 
لديها القدرة العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر 
فيها من تلقاء نفسها إلنتاج عوائد لنفسها. إن تقييم األنشطة ذات 
العوائد المتغيرة  الصلة والقدرة على استخدام سلطتها للتأثير على 

تتطلب أحكاما هامة.

6.1.4 المنشآت المهيكلة 
المنشآت قد تمت  تقوم المجموعة باستخدام أحكام في تحديد أي 
هيكلتها. فإذا لم تكن حقوق التصويت أو الحقوق المماثلة هي العامل 
المنشأة وحقوق التصويت تلك  السائد في تحديد من يسيطر على 
تتعلق بالمهام اإلدارية فقط واإلنشطة ذات الصلة يتم إدارتها عن طريق 
ترتيبات تعاقدية، تقوم المجموعة بتحديد تلك المنشآت كمنشآت 
مهيكلة. بعد تحديد فيما إذا كانت المنشأة هي منشأة مهيكلة، تقوم 
الشركة بتحديد فيما إذا كانت بحاجة لتجميع هذه المنشأة استنادا 

إلى مبادىء التجميع للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10.

6.2 عدم التأكد من التقديرات 
األثر على  التي لها أهم  التقديرات واالفترضات  المعلومات حول  إن 
تحقق وقياس االصول والخصوم واإليرادات والمصاريف مبينة أدناه. 

قد تختلف النتائج الفعلية بصورة جوهرية. 
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(

6. األحكام الهامة لإلدارة وعدم التأكد من التقديرات )تتمة(
6.2 عدم التأكد من التقديرات )تتمة(

6.2.1 انخفاض قيمة الشركة الزميلة وشركة المحاصة
الملكية بالتحديد فيما  المجموعة بعد تطبيق طريقة حقوق  تقوم 
القيمة على  إذا كان من الضروري تسجيل أي خسارة انخفاض في 
استثمار المجموعة في الشركة الزميلة وشركة المحاصة بتاريخ كل 
بيانات مالية بناء على وجود أي دليل موضوعي على أن االستثمار في 
الشركة الزميلة وشركة المحاصة قد انخفضت قيمته. فإذا كان األمر 
كذلك، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض كالفرق بين القيمة 
الممكن استردادها للشركة الزميلة وشركة المحاصة والقيمة الدفترية 

وتسجيل المبلغ في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.

6.2.2 انخفاض قيمة االصول المالية
ينطوي قياس خسائر االئتمان المقدرة على تقديرات معدل الخسارة 
عند التعثر واحتمالية التعثر. إن معدل الخسارة عند التعثر تمثل تقديراً 
للخسارة الناشئة في حالة تعثر العميل. وتمثل احتمالية التعثر تقديراً 
الحتمالية التعثر في المستقبل. استندت المجموعة إلى هذه التقديرات 
باستخدام معلومات مستقبلية معقولة وقابلة للدعم، والتي تستند إلى 
افتراضات للحركة المستقبلية لمختلف المحركات االقتصادية وكيفية 

تأثير هذه العوامل على بعضها البعض.

6.2.3 مخصص خسائر األئتمان
قامت المجموعة بمراجعة قروضها للعمالء علی أساس منتظم لتقييم 
ما إذا کان يجب تسجيل مخصص للخسائر االئتمانية في بيان األرباح 
أو الخسائر المجمع. على وجه الخصوص، هناك حاجة إلى حكم كبير 
من قبل اإلدارة في تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية 

التقديرات  عند تحديد مستوى المخصصات المطلوبة. تعتبر هذه 
ضرورية بناًء على افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة 
الفعلية مما يؤدي إلى  النتائج  التأكد، وقد تختلف  من الحكم وعدم 

تغييرات مستقبلية في هذه المخصصات.

6.2.4 انخفاض قيمة عقارات استثمارية
تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية لعقاراتها االستثمارية لتحديد 
ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن تلك االصول قد تعرضت لخسارة 
 5.9 الواردة في إيضاح  للسياسات المحاسبية  انخفاض القيمة وفقاً 
وإيضاح 5.16. يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل بناًء على 

القيمة العادلة والقيمة قيد االستخدام أيهما أعلى.

6.2.5 استهالك العقارات االستثمارية والمعدات
تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية وأعباء االستهالك ذات الصلة. 
سوف تتغير أعباء االستهالك للسنة بشكل كبير إذا كانت الحياة الفعلية 

مختلفة عن العمر اإلنتاجي المقدر لألصل.

6.2.6 القيمة العادلة لالدوات المالية
تقوم اإلدارة بتطبيق تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة لألدوات 
المالية عندما التتوفر هناك أسعار سوق نشط. وهذا يتطلب من 
اإلدارة وضع تقديرات وافتراضات استنادا إلى معطيات سوقية وذلك 
باستخدام بيانات مرصودة سيتم استخدامها من قبل المتداولين في 
السوق في تسعير األداة المالية. فإذا كانت تلك البيانات غير مرصودة، 
العادلة  القيم  اإلدارة باستخدام أفضل تقديراتها. قد تختلف  تقوم 
المقدرة لالدوات المالية عن األسعار الفعلية التي سيتم تحقيقها في 
معاملة على أسس تجارية بتاريخ البيانات المالية )أنظر إيضاح 37(. 
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7. الشركات التابعة 
7.1 فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة المجمعة للمجموعة كما في نهاية فترة البيانات المالية:

بلد التأسيساسم الشركة التابعـة

نسبة الملكية 

النشاط الرئيسي

31 ديسمبر
2020

%

31 ديسمبر
2019

%

مارجلف لإلدارة 
الواليات المتحدة 

إدارة االصول100.00100.00األمريكية
المركز فيرست لالستشارات اإلدارية

استشارات اقتصادية95.0095.00الكويت   االقتصادية- ش.م.ك.م. 
صندوق استثمار69.4069.31البحرينصندوق المركز العربي )إيضاح 7.1.1(

صندوق استثمار80.6580.65الكويتصندوق المركز للدخل الثابت 
إدارة الممتلكات66.6666.66جزر كايمانأم دي أي لإلدارة المحدودة

إدارة الممتلكات50.0050.00جزر كايمانأم دي أي للمشاريع المحدودة
إدارة استثمار100.00100.00جزر كايمانالمركز الخارجى المحدودة

االستشارات98.7398.73الهندمارمور مينا انتليجنس برايفت ليمتد
استثمارات عقارية96.8996.89جزر كايمانشركة أراضي للتطوير المحدودة

استثمارات عقارية100.00100.00السعوديةشركة المركز لالستثمار العقاري ذ.م.م
اداره االصول100.00100.00البحرينشركة رمال للمشاريع ذ.م.م

استثمارات عقارية99.8599.85الكويتشركة التطوير الخليجي العربي العقارية ذ.م.م.
استثمارات عقارية99.8599.85الكويتشركة باي فيو العقارية ذ.م.م.

استثمارات عقارية99.8599.85الكويتشركة بوردووك الدولية العقارية ذ.م.م.
استثمارات عقارية99.8599.85الكويتشركة الرحاب المتحدة للعقارات ذ.م.م.

استثمارات عقارية99.8599.85الكويتشركة البندارية العقارية ذ.م.م
استثمارات عقارية100.00-الكويتشركة ساند بارك العقارية )شركة الشخص الواحد(. 

استثمارات عقارية100.00100.00الكويتشركة أزوري العقارية ذ.م.م.

شركة الخيارات العقارية ذ.م.م. 
اإلمارات العربية 

استثمارات عقارية100.00100.00المتحدة
استثمارات عقارية68.3768.37لوكسمبورغالمركز األوروبي للتنمية 1 اس اي ار ال

استثمارات عقارية62.6467.67جزر كايمانشركة المركز للتطوير 3 )إيضاح 7.1.2(
صندوق عقاري-48.45الكويتصندوق المركز للعقار الخليجي )ايضاح 7.1.3(

7.1.1 إن نسبة الملكية في صندوق المركز العربي ارتفعت بواقع 0.09% )31 ديسمبر 2019: انخفضت بواقع 0.44%( وفي شركة المركز 
للتطوير 3 انخفضت بواقع 5.03% )31 ديسمبر 2019: ال شيء( نتيجة للتغيرات في عدد الوحدات االستثمارية واألسهم المملوكة من قبل 
التغيرات في الملكية نتج عنها صافي  الحصص غير المسيطرة كنتيجة لالشتراك واالسترداد فى وحدات الصناديق وأسهم المنشأة. إن هذه 
خسارة بمبلغ 12 ألف د.ك )31 ديسمبر 2019: صافي خسارة بمبلغ 229 ألف د.ك( والتي تم إدراجها في بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع.

7.1.2 تجميع شركات ذات أغراض خاصة
خالل السنة، خلصت المجموعة إلى أنه من خالل إحدى الشركات التابعة )المركز للتطوير 3(، تستطيع المجموعة السيطرة على منشآت 
مهيكلة تم تأسيسها في والية ديالوير بالواليات المتحدة األمريكية، والتي تم االعتراف بها كاستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة واصول مالية 
المالية لهذه  البيانات  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في السنة السابقة. وبناًء عليه، قامت المجموعة خالل السنة بتجميع  بالقيمة 
المنشآت في البيانات المالية المجمعة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2020. وقد تم احتساب االستحواذ وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 

3 على النحو التالي:
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(

7. الشركات التابعة )تتمة(
7.1 فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة المجمعة للمجموعة كما في نهاية فترة البيانات المالية: )تتمة(

7.1.2 تجميع شركات ذات أغراض خاصة )تتمة(

ألف د.ك

5,420القيمة العادلة لالستثمارات الحالية
1,315قيمة الحصص غير المسيطرة

6,735
ناقص: المبالغ المعترف بها لالصول المعرفة والمقتناة والخصوم المقدرة

288النقد وشبه النقد
3,812عقارات استثمارية

3,307ذمم مدينة واصول آخرى
(672)ذمم دائنة وخصوم آخرى 

6,735اجمالي صافي االصول القابلة للتحديد
-ربح / )صفقة شراء( ناتج عن االستحواذ على شركات تابعة

7.1.3 تجميع صندوق 
خالل السنة، حصلت المجموعة على السيطرة على أحد صناديقها العقارية )صندوق المركز للعقار الخليجي( والذي تم االعتراف به كاستثمار 
المالية لهذا  البيانات  أو الخسائر في السنة السابقة. بناًء على ذلك، قامت المجموعة خالل السنة بتجميع  العادلة من خالل األرباح  بالقيمة 

الصندوق في البيانات المالية المجمعة للمجموعة، كما في 31 ديسمبر 2020.

فيما يلي المعلومات المالية الملخصة للشركة التابعة المجمعة الجديدة أعاله:

ألف د.ك

9,599القيمة العادلة لالستثمارات الحالية
10,213قيمة حصص غير مسيطرة

19,812
ناقصاً: المبالغ المعترف بها لالصول المعرفة والمقتناة والخصوم المقدرة

195النقد وشبه النقد
19,994عقارات استثمارية

112ذمم مدينة واصول أخرى
(489)ذمم دائنة وخصوم أخرى 

19,812اجمالي صافي االصول القابلة للتحديد
-ربح / )صفقة شراء( ناتج عن االستحواذ على شركة تابعة

ولغرض بيان التدفقات النقدية المجمع، بلغ صافي التدفقات النقدية الداخلة عند االستحواذ على هذه الشركات التابعة 483 ألف د.ك. ليس 
للشركة التابعة المجمعة أعاله تأثير على بيان األرباح أو الخسائر المجمع نظراً ألنه قد تم تجميعها كما في 31 ديسمبر 2020.

إن المحاسبة المبدئية عن اندماج األعمال قد تمت خالل السنة الحالية استنادا الى القيم العادلة للموجودات المشتراه والمطلوبات المقدرة 
في تاريخ الشراء.

لم يقم صندوق المركز العقاري بإثبات اية إيرادات أو مصروفات خالل السنة نظرا لتجميعه كما في 31 ديسمبر 2020، ولو تم هذا اإلقتناء 
بتاريخ 1 يناير 2020 لكانت إيرادات المجموعة للفترة أعلى بمبلغ 1,049 الف د.ك ولكانت الخسارة أقل بمبلغ 1,404 الف د.ك.
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7.2 الشركات التابعة مع الحصص غير المسيطرة الهامة 
تتضمن المجموعة أربع شركات تابعة لديها حصص غير مسيطرة هامة: 

االسم

نسبة حصص الملكية 
وحقوق التصويت المحتفظ 

بها من قبل الحصص غير 
المسيطرة

 ربح / )خسارة( المخصص
للحصص غير المسيطرة

الحصص غير المسيطرة
 المتراكمة

31 ديسمبر 
2020

%

31 ديسمبر 
2019

%

31 ديسمبر 
2020

ألف د.ك

31 ديسمبر 
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر 
2020

ألف د.ك

31 ديسمبر 
2019

ألف د.ك

شركة التطوير الخليجي العربي
4,5144,350(972)0.150.15165   العقارية ذ.م.م

814,6385,508(877)0.150.15شركة باي فيو العقارية ذ.م.م
4,2744,172(68)0.150.15102شركة الرحاب المتحدة للعقارات ذ.م.م

4673,6433,746(91)30.6030.69صندوق المركز العربي
-10,213---51.55صندوق المركز للعقار الخليجي

الشركات التابعة الفردية غير الهامة
254777,2866,027   مع الحصص غير المسيطرة 

(676)(15)34,56823,803

تم دفع مبلغ 177 ألف د.ك كتوزيعات أرباح للحصص غير المسيطرة خالل السنة )31 ديسمبر 2019: 713 ألف د.ك(.

مبين أدناه ملخص المعلومات المالية للشركات التابعة المذكورة أعاله قبل االستبعادات داخل المجموعة:

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

شركة 
التطوير 

الخليجي 
العربي 

العقارية 
ذ.م.م.

ألف د.ك

شركة 
باي فيو 

العقارية 
ذ.م.م.

ألف د.ك

شركة 
الرحاب 

المتحدة 
للعقارات 

ذ.م.م.
ألف د.ك

صندوق 
المركز 
العربي

ألف د.ك

صندوق 
المركز 
للعقار 

الخليجي
ألف د.ك

شركة 
التطوير 

الخليجي 
العربي 

العقارية 
ذ.م.م.

ألف د.ك

شركة 
باي فيو 
العقارية 

ذ.م.م.
ألف د.ك

شركة 
الرحاب 

المتحدة 
للعقارات 

ذ.م.م
ألف د.ك

صندوق 
المركز 
العربي

ألف د.ك

صندوق 
المركز 
للعقار 

الخليجي
ألف د.ك

--19,99416,29416,8149,792-14,39415,5599,620االصول غير المتداولة
-1,48347872811,96695742040735512,264االصول المتداولة
-15,87716,03710,34811,96620,95116,71417,22110,14712,264مجموع االصول

-(60)(378)(8,823)(7,542)(1,139)(61)(260)(8,411)(6,361)الخصوم 
-(60)(378)(8,823)(7,542)(1,139)(61)(260)(8,411)(6,361)مجموع الخصوم

حقوق الملكية الخاصه
-5,0022,9885,8148,2629,5994,8222,8905,5978,458   بمالكي الشركة األم

الحصص غير المسيطرة 
)بما

   في ذلك قروض 
-4,5144,6384,2743,64310,2134,3505,5084,1723,746المساهمين(

-9,5167,62610,08811,90519,8129,1728,3989,76912,204مجموع حقوق الملكية
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(
7. الشركات التابعة )تتمة(

7.2 الشركات التابعة مع الحصص غير المسيطرة الهامة )تتمة(
31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

شركة 
التطوير 

الخليجي 
العربي 

العقارية 
ذ.م.م.

شركة باي 
فيو العقارية 

ذ.م.م.

شركة 
الرحاب 

المتحدة 
للعقارات 

ذ.م.م.

صندوق 
المركز 
العربي

شركة 
التطوير 

الخليجي 
العربي 

العقارية 
ذ.م.م.

شركة باي 
فيو العقارية 

ذ.م.م.

شركة 
الرحاب 

المتحدة 
للعقارات 

ذ.م.م

صندوق 
المركز 
العربي

ألف د.كألف د.كألف د.كألف د.كألف د.كألف د.كألف د.كألف د.ك

155742311,796(54)1,811611518اإليرادات
ربح/ )خسارة( السنة الخاصة

1,053(92)36(1,029)(205)137(388)175   بمالكي الشركة األم
ربح/ )خسارة( السنة الخاصة

467(68)81(972)(91)102(877)165   بالحصص غير المسيطرة
1,520(160)117(2,001)(296)239(1,265)340ربح/ )خسارة( السنة

مجموع اإليرادات /)الخسائر(
(2)(19)9(6)3593   الشاملة األخرى

مجموع اإليرادات /)الخسائر(
1,518(179)126(2,007)(293)248(1,260)343   الشاملة للسنة

مجموع اإليرادات /)الخسائر(
   الشاملة للسنة الخاصة بمالكي

1,052(103)39(1,032)(203)142(387)177   الشركة األم
مجموع اإليرادات /)الخسائر(

   الشاملة للسنة الخاصة
466(76)87(975)(90)106(873)166   بالحصص غير المسيطرة

مجموع اإليرادات/ )الخسائر(
1,518(179)126(2,007)(293)248(1,260)343   الشاملة للسنة

صافي النقد الناتج من /
   )المستخدم في( أنشطة

(251)217224(276)(778)452(183)407   التشغيل
صافي النقد الناتج من /

   )المستخدم في( أنشطة
2,093(58)(575)(1,489)-(6)(116)978   االستثمار

صافي النقد )المستخدم في(/
(1,353)1,971242165(14)(76)313(390)   الناتج من أنشطة التمويل

331489(116)206(792)(370)(14)995صافي النقد الداخل / )الخارج( 

لم يعترف صندوق المركز للعقار الخليجي بأي إيرادات أو مصاريف خالل السنة نظراً ألنه قد تم تجميعه كما في 31 ديسمبر 2020 )إيضاح 7.1.3(.

8. إيرادات فوائد
السنة المنتهية

31 ديسمبر 2020
ألف د.ك

السنة المنتهية
31 ديسمبر 2019

ألف د.ك

ناتجة من اصول مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة:
2038ودائع ألجل

1210قروض للعمالء
217652استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

266285ناتجة من اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
3737ناتجة من اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

5521,022
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9. أتعاب إدارة وعموالت
إن أتعاب اإلدارة والعموالت تتعلق باإليرادات الناتجة عن إدارة المجموعة لمحافظ وصناديق ووصاية وغيرها من األنشطة االئتمانية وأعمال 

الوصاية واالستشارات المالية.

10. )خسارة(/ ربح من اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

السنة المنتهية
31 ديسمبر 2020

ألف د.ك

السنة المنتهية
31 ديسمبر 2019

ألف د.ك

8,665(1,820)التغير في القيمة العادلة لالصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
1,269(257))خسارة(/ ربح من بيع اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

(2,077)9,934

11. مصاريف عمومية وادارية

السنة المنتهية
31 ديسمبر 2020

ألف د.ك

السنة المنتهية
31 ديسمبر 2019

ألف د.ك

4,7887,360تكاليف موظفين 
1,6281,319استهالك وإطفاء
3,6413,322مصاريف أخرى 

10,05712,001

12. تكاليف تمويل 

السنة المنتهية
31 ديسمبر 2020

ألف د.ك

السنة المنتهية
31 ديسمبر 2019

ألف د.ك

ناتجة من خصوم مالية بالتكلفة المطفأة:
1,1721,278سندات مصدرة

1,4491,431قروض بنكية
829قرض من طرف ذي صلة

2942التزامات اإليجار
2,6582,780

13. )خسارة(/ ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمالكي الشركة األم
تحتسب )خسارة(/ ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمالكي الشركة األم بتقسيم )خسارة(/ ربح السنة الخاص بمالكي الشركة 

األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة والمصدرة خالل السنة )باستثناء أسهم الخزينة(.

السنة المنتهية
31 ديسمبر 2020

السنة المنتهية
31 ديسمبر 2019

6,957(1,715))خسارة(/ ربح السنة الخاص بمالكي الشركة األم )ألف د.ك(
478,201,747478,201,747المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة والمصدرة خالل السنة )باستثناء أسهم الخزينة(

15 فلس(4) فلس)خسارة(/ ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمالكي الشركة األم
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(

14. النقد وشبه النقد
يتكون النقد وشبه النقد المتضمن في بيان التدفقات النقدية المجمع من الحسابات التالية:

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020
ألف د.كألف د.ك

9,9514,937نقد وأرصدة لدى البنوك
9,4831,332ودائع الجل 

19,4346,269
-(649)مستحق إلى البنوك

(17)(60)مطروحا منه: ودائع ألجل تستحق بعد ثالثة أشهر
18,7256,252النقد وشبه النقد لغرض بيان التدفقات النقدية المجمع

تحمل الودائع ألجل العائدة للمجموعة متوسط معدل فائدة فعلية بواقع 1.14% )31 ديسمبر 2019: 1.85%( سنوياً.

خالل السنة، حصلت إحدى الشركات التابعة المحلية لدى المجموعة على تسهيالت سحب على المكشوف غير مضمونة بمبلغ 2,000 ألف 
د.ك من بنك محلي والتي تحمل معدل فائدة بنسبة 1.5% إلى 2.25% فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي. بلغ مجموع 
قيمة تسهيالت السحب على المكشوف المتاحة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2020 مبلغ 5,500 ألف د.ك )31 ديسمبر 2019: 3,500 ألف 

د.ك( قامت المجموعة بسحب مبلغ 649 ألف د.ك من هذه التسهيالت كما في ذلك التاريخ.

15. ذمم مدينة واصول أخرى

31 ديسمبر 2020
ألف د.ك

31 ديسمبر 2019
ألف د.ك

2,3062,084أتعاب إدارة وعموالت مستحقة
5832,686دفعات مقدما 

107498فوائد مستحقة
-1,980مدينو مطالبات تأمين )إيضاح 40(

1,6872,162ذمم مدينة أخرى
6,6637,430

متوسط فترة االئتمان ألتعاب اإلدارة والعموالت المستحقة هي 30 - 90 يوما. ال توجد فائدة محملة على الذمم المدينة القائمة. يتم شطب 
الذمم المدينة )يتم استبعادها( عندما ال يكون هناك توقع معقول الستردادها.

31 ديسمبر 2020تتألف أتعاب اإلدارة والعموالت المستحقة من:
ألف د.ك

31 ديسمبر 2019
ألف د.ك

8161,113لم يفت موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها
1,490971فات موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها

2,3062,084

31 ديسمبر 2020تقادم حسابات فات موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها:
ألف د.ك

31 ديسمبر 2019
ألف د.ك

370345من 0 إلى 90 يوما
89191من 90 إلى 180 يوما

1,031435أكثر من 180 يوما
1,490971

قررت المجموعة أن مخصص الخسائر االئتمانية المتوقع ألتعاب اإلدارة والعموالت المستحقة من العمالء والذمم المدينة األخرى التي تمثل 
اصول مالية ليست مادية.
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16. قروض للعمالء

31 ديسمبر 2020
ألف د.ك

31 ديسمبر 2019
ألف د.ك

994893قروض شخصيه*
(488)(489)مخصص خسائر االئتمان

505405

*يتراوح معدل الفائدة على القروض الشخصية بين 1.50% إلى 10.00% )31 ديسمبر 2019: 2.00% إلى 10.00%( سنوياً. جميع القروض 
الممنوحة مقّومة بالدينار الكويتي أو الدوالر األمريكي.

إن بيان استحقاق القروض للعمالء كما يلي:

31 ديسمبر 2020
ألف د.ك

31 ديسمبر 2019
ألف د.ك

32ما بين شهر واحد وستة أشهر
1017ما بين ستة أشهر وسنة

497386أكثر من سنة
484488قروض غير منتظمة 

994893

يحتسب مخصص خسائر االئتمان وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي. بلغ مجموع القروض غير المنتظمة التي تم احتساب مخصص لها 
بالكامل مبلغ 484 ألف د.ك )31 ديسمبر 2019: 488 ألف د.ك(. القروض المتبقية للعمالء التي تبلغ قيمتها 510 ألف د.ك منتظمة وتخص 

الموظفين حيث تتجاوز أرصدة نهاية الخدمة للموظفين أرصدة القروض القائمة.

17. اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

31 ديسمبر 2020
ألف د.ك

31 ديسمبر 2019
ألف د.ك

3,8443,448أوراق مالية محلية مسعرة
18,95818,729أوراق مالية أجنبية مسعرة

38,64550,922صناديق محليه مدارة
13,52813,374صناديق أجنبيه مدارة

5,0666,338أوراق مالية ذات عائد ثابت
10,06013,835مساهمات في حقوق الملكية

90,101106,646

إن الفوائد على أوراق مالية ذات عائد ثابت تتراوح بين 2.375% إلى 7.625% )31 ديسمبر 2019: 2.375% إلى 7.60%( سنويا.

18. اصول محتفظ بها للبيع
خالل السنة السابقة، قامت إدارة المجموعة بتحويل أحد عقاراتها االستثمارية بقيمة دفترية تبلغ 7,819 ألف د.ك إلى فئة االصول المحتفظ بها 
للبيع، عند استيفاء معايير االعتراف، كاصول غير متداولة محتفظ بها للبيع كما في 31 ديسمبر 2019. خالل السنة، تم بيع هذا العقار بإجمالي 

مبلغ 10,960 ألف د.ك، محققاً ربحاً قدره 1,066 ألف د.ك )إيضاح 22(.
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(

19. اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

31 ديسمبر 2020
ألف د.ك

31 ديسمبر 2019
ألف د.ك

410418أدوات الدين األجنبى 
2,317-أدوات حقوق ملكية أجنبية 

4102,735

أدوات الدين األجنبى مضمونة برسوم على العقارات وتحمل معدل فائدة قدره 7.25% )31 ديسمبر 2019: 7.25%( سنويا.

20. موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
تتمثل في استثمار في صكوك )أداة دين( بمبلغ 4,852 ألف د.ك )31 ديسمبر 2019: 4,918 ألف د.ك( يحمل معدل ربح قدره 2% فوق سعر 
الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي )31 ديسمبر 2019: 2% فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي( سنويا. 
كما يتضمن استثمار أجنبى فى أدوات دين بمبلغ 136 ألف د.ك )31 ديسمبر 2019: 4,181 ألف د.ك( مضمون برسوم على العقارات وتحمل 

معدل فائدة بنسبة 13% سنوياً.

21. استثمار في شركة زميلة وشركة محاصة

31 ديسمبر 2020
ألف د.ك

31 ديسمبر 2019
ألف د.ك

1,6101,704استثمار في شركة زميلة )أنظر أدناه(
1,8051,890استثمار في شركة محاصة )أنظر أدناه(

3,4153,594

21.1 فيما يلي تفاصيل استثمار المجموعة في الشركة الزميلة والمحاصة:

اسم الشركة 
تصنيف

االستثمار
النشاط

األساسي 
بلد

التاسيس
31 ديسمبر 2020

%
31 ديسمبر 2019

%

فيرست ايكويليس للمعدات
   والنقل - ش.م.ك )مقفلة(

   )غير مسعرة(
استثمار في شركة 

17.2417.24الكويتالنقل والتاجيرزميلة
شركة ميزس لبيع وشراء العقارات

   )غير مسعرة(
استثمار في شركة 

5050تركياعقاراتمحاصة
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21.2 فيما يلي الحركة على االستثمار في الشركة الزميلة والمحاصة خالل السنة:

فيرست ايكويليس للمعدات
والنقل - ش.م.ك )مقفلة(

)غير مسعرة(
شركة ميزس لبيع وشراء
العقارات )غير مسعرة(

31 ديسمبر 2020
ألف د.ك

31 ديسمبر 2019
ألف د.ك

31 ديسمبر 2020
ألف د.ك

31 ديسمبر 2019
ألف د.ك

1,7041,8211,8901,830القيمة الدفترية في بداية السنة
3891--إضافات خالل السنة

(25)1(116)(94)حصة في نتائج الشركة الزميلة/ المحاصة
(6)(124)(1)-حصة من خسائر شاملة أخرى 

1,6101,7041,8051,890

8181,2583,3623,462اصول غير متداولة
8,9589,165251318اصول متداولة

--(74)(78)خصوم غير متداولة
-(3)(207)(81)خصوم متداولة

--(259)(277)الحصص غير المسيطرة
9,3409,8833,6103,780حقوق الملكية الخاصه بمالكي الشركة األم

فيرست ايكويليس للمعدات
والنقل - ش.م.ك )مقفلة(

شركة ميزس لبيع وشراء
العقارات

السنة المنتهية 31 
ديسمبر 2020

ألف د.ك

السنة المنتهية 31 
ديسمبر 2019

ألف د.ك

السنة المنتهية 31 
ديسمبر 2020

ألف د.ك

السنة المنتهية 31 
ديسمبر 2019

ألف د.ك

--764674إيرادات
(50)2(675)(545))خسارة(/ ربح السنة

(12)(248)(6)-الخسائر الشاملة األخرى للسنة

مبين أدناه مطابقة ملخص المعلومات المالية للشركة الزميلة والمحاصة أعاله مع القيمة الدفترية المدرجة في بيان المركز المالي المجمع:

فيرست ايكويليس للمعدات
والنقل - ش.م.ك )مقفلة(

شركة ميزس لبيع وشراء
العقارات

31 ديسمبر 2020
ألف د.ك

31 ديسمبر 2019
ألف د.ك

31 ديسمبر 2020
ألف د.ك

31 ديسمبر 2019
ألف د.ك

9,3409,8833,6103,780صافي االصول للشركة الزميلة والمحاصة
50%50%17.24%17.24%حصة ملكية المجموعة (%)

1,6101,7041,8051,890حصة المجموعة من صافي االصول 
1,6101,7041,8051,890القيمة الدفترية

قامت المجموعة باحتساب حصتها من نتائج الشركة الزميلة والمحاصة باستخدام حسابات إدارية غير مدققة كما في 31 ديسمبر 2020.

إن الشركات الزميلة والمحاصة المذكورة أعاله هي شركات قطاع خاص وبالتالي فإن أسعار السوق غير متوفرة.
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(

22. عقارات استثمارية
فيما يلي الحركة على العقارات االستثمارية:

31 ديسمبر 2020

اراضي
ملك حر 
ألف د.ك

مشاريع قيد
التطوير

ألف د.ك
أراضى مباني

ألف د.ك
المجموع
ألف د.ك

التكلفـة
3,9961,81050,59856,404في 1 يناير 2020

258-258-إضافات
3,812-3,812-نتيجة تجميع شركات ألغراض خاصة )إيضاح 7.1.2(

19,99419,994--نتيجة تجميع الصندوق )إيضاح 7.1.3(
-2,068(2,068)-تحويالت

(1,025)(1,025)--استبعادات 
76(20)-96تعديل عملة أجنبية 

4,0923,81271,61579,519في 31 ديسمبر 2020
االستهالك المتراكم

(1,148)(1,148)--في 1 يناير 2020
(933)(933)--المحمل على السنة

(2,072)(2,061)-(11)انخفاض القيمة
3535--المتعلق باالستبعادات 

(4,118)(4,107)-(11)في 31 ديسمبر 2020
صافي القيمة الدفترية
4,0813,81267,50875,401في 31 ديسمبر 2020

31 ديسمبر 2019

اراضي
ملك حر 
ألف د.ك

مشاريع قيد
التطوير

ألف د.ك
أراضى مباني

ألف د.ك
المجموع
ألف د.ك

التكلفـة
12,41725,06319,85057,330في 1 يناير 2019

9,504-9,504-إضافات
-40,248(32,749)(7,499)تحويالت

(1,503)(444)(8)(1,051)استبعادات 
(7,819) (7,819) --المحول إلى اصول محتفظ بها للبيع ) إيضاح 18(

(1,065)(1,198)-133رد انخفاض القيمة / )انخفاض القيمة(
(43)(39)-(4)تعديل عمله أجنبيه

3,9961,81050,59856,404في 31 ديسمبر 2019
االستهالك المتراكم

(500)(500)--في 1 يناير 2019
(675)(675)--المحمل على السنة

2727--المتعلق باالستبعادات 
(1,148)(1,148)--في 31 ديسمبر 2019

صافي القيمة الدفترية
3,9961,81049,45055,256في 31 ديسمبر 2019
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2019: 61,670 ألف د.ك(. تم تقييم  82,455 ألف د.ك )31 ديسمبر  العادلة للعقارات االستثمارية  القيمة  2020، بلغت  31 ديسمبر  في 
العقارات االستثمارية بواسطه مقيمين مستقلين باستخدام عدد من االفتراضات بما في ذلك اإليرادات المقدرة لإليجار والعوائد الرأسمالية 
والمعامالت التاريخية والمعرفة السوقية ومعدالت اإلشغال وتكلفة اإلنشاءات. ويتم تصنيف القيمة العادلة بموجب المستوى 2. في سبيل 
تقدير القيمة العادلة للعقارات االستثمارية فإن االستخدام الحالي يعتبر هو االستخدام األفضل واألمثل لها، ولم يطرأ أي تغيير على أساليب 

التقييم خالل السنة.

خالل السنة، قامت المجموعة بتسجيل صافي خسارة هبوط قيمة بمبلغ 2,072 ألف د.ك )31 ديسمبر 2019: 1,065 ألف د.ك( متعلقة 
ببعض العقارات االستثمارية.

خالل السنة، لم يتم رسملة أي تكاليف تمويل )31 ديسمبر 2019: 352 ألف د.ك( على العقارات االستثمارية قيد التطوير.

خالل السنة، قامت المجموعة ببيع عقارات استثمارية محددة فى دول مجلس التعاون الخليجى مقابل إجمالى مبلغ 1,182 ألف د.ك نتج عنة 
ربح محقق بمبلغ 192 ألف د.ك.

تبلغ إيرادات التأجير من العقارات اإلستثمارية 3,299 الف د.م )31 ديسمبر 2019: 1,486 الف د.ك( متبلغ مصاريف التشغيل المباشرة 
ذات الصلة المتكبدة 872 الف د.ك )31 ديسمبر 2019: 521 الف د.ك(.

إن القيمة الدفترية للعقارات االستثمارية بمبلغ 23,158 ألف د.ك )31 ديسمبر 2019: 20,849 ألف د.ك( مضمونة مقابل القروض البنكية. 
)إيضاح 24(.

تقع العقارات االستثمارية للمجموعة كما يلي:

31 ديسمبر 2020
ألف د.ك

31 ديسمبر 2019
ألف د.ك

-3,812أمريكا الشمالية
71,58955,256دول مجلس التعاون الخليجي

75,40155,256

23. ذمم دائنة وخصوم أخرى

31 ديسمبر 2020
ألف د.ك

31 ديسمبر 2019
ألف د.ك

2,7763,973مصاريف مستحقة
3,4953,522مكافأه نهاية الخدمة

446385توزيعات أرباح مستحقة
6062,395مستحق للمقاولين

353624التزامات إيجار
2,6234,408خصوم أخرى

10,299 15,307
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(

24. قروض بنكية
تتمثل في القروض البنكية التالية:

تسهيالت قرض غير مضمون بمبلغ 14,000 ألف د.ك تم الحصول عليه من بنوك تجارية محلية ويحمل معدل فائدة يتراوح من %2  أ. 
إلى 2.5% فوق معدل الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي )31 ديسمبر 2019: 6,000 ألف د.ك(. تم تحويل مبلغ 6,000 ألف 
د.ك المتمثل بتسهيل قرض الى تسهيل قرض بالدوالر االمريكي بمبلغ 18,500 ألف دوالر أمريكي )انظر ايضاح 24 د(. تم سداد المبلغ 

المتبقي من التسهيل بالكامل كما في 31 ديسمبر 2020.

تم الحصول على ثالثة تسهيالت مرابحة غير مضمونة من بنوك إسالمية محلية بمبلغ 10,000 ألف د.ك تحمل معدل ربح بواقع %1.5  ب. 
الى 2% فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي. تم سداد مبلغ المرابحات بالكامل بموجب هذه التسهيالت كما في 31 
ديسمبر 2020 )31 ديسمبر 2019: 6,905 ألف د.ك(. أيضا تم الحصول على تسهيل مرابحة غير مضمون بقيمة 20,000 ألف دوالر 
أمركي وهو ما يعادل 6,065 ألف د.ك من بنك إسالمي محلي، ويحمل معدل ربح 2% فوق سعر اليبور لمدة 6 أشهر. خالل السنة تم 

سداد مبلغ هذا التسهيل بالكامل )31 ديسمبر 2019: 19,982 ألف دوالر أمريكي أي ما يعادل 6,056 ألف د.ك(.

قرضين مضمونين تم الحصول عليهما من بنك تجاري أجنبي بمبلغ 142,350 ألف درهم إماراتي أي ما يعادل 11,754 ألف د.ك ويحمالن  ج. 
معدل فائدة بواقع 2.75% فوق سعر االيبور لمدة ثالثة أشهر. بلغ الرصيد المستحق من هذه التسهيالت كما في 31 ديسمبر 2020 مبلغ 
126,448 ألف درهم إمارتي أي ما يعادل 10,442 ألف د.ك( 31 ديسمبر 2019: 123,661 ألف درهم إماراتي أي ما يعادل 10,204 ألف 

د.ك(. هذه التسهيالت مضمونة مقابل بعض عقارات استثمارية أجنبية.

تسهيل قرض غير مضمون بقيمة 6,000 ألف د.ك تم تحويله الى مبلغ 18,500 ألف دوالر أمريكي أي ما يعادل 5,610 ألف د.ك من قبل  د. 
بنك تجاري محلي بفائدة 2.75% فوق سعر اليبور لمدة 3 أشهر. كما في 31 ديسمبر 2020، تم االستفادة من هذا التسهيل بالكامل )31 

ديسمبر 2019: ال شيء( )انظر ايضاح 24 أ(. الغرض من هذا التسهيل هو تمويل األنشطة العقارية في بعض الدول األجنبية.
تسهيل ائتماني متجدد تمت الموافقة عليه من بنك تجاري اجنبي بقيمة 10 مليون دوالر أمريكي، يحمل التسهيل معدل فائدة بواقع  هـ. 
1.15% سنوياً. لم يتم االستفادة من اي مبلغ من هذا التسهيل كما في 31 ديسمبر 2020 )31 ديسمبر 2019: 275 ألف دوار أمريكي أي 

ما يعادل 83 ألف د.ك(.

تسهيل قرض غير مضمون بقيمة 16,585 ألف دوالر أمريكي أي ما يعادل 5,029 ألف د.ك تم الحصول عليه من بنك تجاري محلي  و. 
بمعدل فائدة 2.75% فوق سعر اليبور لمدة 3 أشهر، يسدد كل ستة أشهر ويستحق في 31 أكتوبر 2023. كما في 31 ديسمبر 2020، تم 
االستفادة من هذا التسهيل بالكامل )31 ديسمبر 2019: 16,585 ألف دوالر أمريكي أي ما يعادل 5,026 ألف د.ك(. الغرض من هذا 

التسهيل هو تمويل األنشطة العقارية في بعض الدول األجنبية.

تسهيل قرض غير مضمون بقيمة 2,125 ألف يورو أي ما يعادل 760 ألف د.ك تم الحصول عليه من طرف ذي صلة )متمثل في حصة غير  ز. 
مسيطرة لشركة تابعة أجنبية( يحمل معدل فائدة بنسبة 3% تم سداده خالل السنة )31 ديسمبر 2019: 1,903 ألف يورو ما يعادل 

646 ألف د.ك(.

تسهيل قرض مضمون )تسهيل تطوير( بقيمة 21,319 ألف يورو أي ما يعادل 7,621 ألف د.ك تم الحصول عليه من قبل شركة تابعة  ح. 
أجنبية من بنك تجاري أجنبي ويحمل معدل فائدة 2.6% فوق سعر يوريبور لمدة ثالثة أشهر تم سداده خالل السنة )31 ديسمبر 18,702 

2019: ألف يورو أي ما يعادل 6,350 ألف د.ك(. 

تسهيل قرض مضمون بقيمة 22,000 ألف بولندي زلوتي أي ما يعادل 1,713 ألف د.ك تم الحصول عليه من قبل شركة تابعة أجنبية  ط. 
من بنك تجاري أجنبي يحمل معدل فائدة 1.8% فوق سعر ويبور لمدة ثالثة أشهر تم سداده خالل السنة )31 ديسمبر 2019: 1,067 

ألف بولندي زلوتي أي ما يعادل 362 ألف د.ك(.

تسهيل قرض مضمون بمبلغ 37,161 ألف دوالر أمريكي أي ما يعادل 11,269 ألف د.ك والذي تم الحصول عليه من قبل شركة تابعة  ي. 
أجنبية من بنك تجاري أجنبي ويحمل معدل فائدة بواقع 2.88% فوق معدل ليبور شهر واحد. لم يتم االستفادة بأي مبلغ من هذا التسهيل 

كما في 31 ديسمبر 2020 )31 ديسمبر 2019: ال شيء(.
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تسوية الخصوم الناشئة عن أنشطة التمويل

31 ديسمبر 2020
ألف د.ك

31 ديسمبر 2019
ألف د.ك

41,63222,565الرصيد االفتتاحي
5,91925,173المحصل من قروض بنكية

(6,106)(26,480)المسدد من القروض البنكية
-10أثر التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية 

21,08141,632الرصيد الختامي

25. سندات مصدرة
في 26 ديسمبر 2016، قامت الشركة األم بإصدار سندات مالية غير مضمونه بمبلغ أصلي بقيمة 25,000 ألف د.ك كما يلي: أ. 

13,550 ألف د.ك بمعدل فائدة ثابت بنسبة 5% تستحق السداد على أساس ربع سنوي على شكل ديون تستحق في 26 ديسمبر 2021.   •
في 20 ديسمبر 2020، قامت الشركة األم بإعادة شراء مبلغ 4,750 ألف د.ك من هذه السندات. الرصيد القائم كما في 31 ديسمبر 2020 

هو 8,800 ألف د.ك )31 ديسمبر 2019: 13,350 ألف د.ك(
11,450 ألف د.ك بمعدل فائدة متغير بنسبة 2.25% فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي وتستحق السداد على   •
أساس ربع سنوي على شكل ديون تستحق في 26 ديسمبر 2021. في 20 ديسمبر 2020، قامت الشركة األم بإعادة شراء مبلغ 10,900 

ألف د.ك من هذه السندات. الرصيد القائم كما في 31 ديسمبر 2020 هو 550 ألف د.ك )31 ديسمبر 2019: 11,450 ألف د.ك(.

في 20 ديسمبر 2020، قامت الشركة األم بإصدار سندات مالية غير مضمونة بميلغ أساسي قدره 35,000 ألف د.ك على النحو التالي: ب. 
17,500 ألف د.ك بمعدل ثابت 4.75% مستحق الدفع على أساس ربع سنوي على شكل ديون تستحق في 20 ديسمبر 2025.  •

17,500 ألف د.ك بمعدل متغير 3% فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي، بحد أقصى 5.5%، يستحق الدفع على   •
اساس ربع سنوي على شكل ديون تستحق في 20 ديسمبر 2025.

26. رأس المال وعالوة إصدار أسهم
أ. رأس المال 

31 ديسمبر 2020
ألف د.ك

31 ديسمبر 2019
ألف د.ك

48,08048,080المصرح به: 480,801,747 سهم بقيمة 100 فلس كويتي للسهم
48,08048,080المصدر والمدفوع بالكامل: 480,801,747 سهم بقيمة 100 فلس كويتي للسهم

ب. عالوة إصدار أسهم
إن عالوة إصدار األسهم غير قابلة للتوزيع.

27. أسهم خزينة

31 ديسمبر 2020
ألف د.ك

31 ديسمبر 2019
ألف د.ك

2,600,00002,600,0000عدد األسهم
0.54%0.54%نسبة األسهم المصدرة

213273القيمة السوقية ) ألف د.ك(
260260التكلفة ) ألف د.ك(

إن احتياطات الشركة األم المعادلة لتكلفة أسهم الخزينة تم تصنيفها على أنها غير قابلة للتوزيع.
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(

28. االحتياطيات
إن قانون الشركات والنظام األساسي للشركة األم يتطلب تحويل 10% من ربح السنة الخاص بمالكي الشركة األم قبل حصة مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الى االحتياطي القانوني ويوقف هذا التحويل السنوي بقرار 

من مساهمي الشركة األم عند بلوغ االحتياطي 50% من رأس المال المدفوع.

إن توزيع االحتياطي القانوني محدود بالمبلغ الالزم لدفع توزيعات تعادل 5% من رأس المال المدفوع في السنوات التي تكون فيها األرباح 
المرحلة غير كافيه لدفع هذه التوزيعات.

وفقا للنظام األساسي للشركة األم وقانون الشركات، يتم تحويل 10% من ربح السنة الخاص بمالكي الشركة األم قبل حصة مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي االختياري.

ال يتم التحويل الى االحتياطيات في السنة التي تحقق فيها المجموعة خسارة أو عند وجود خسائر متراكمة.

29. بنود أخرى لحقوق الملكية

احتياطي القيمة 
العادلة

ألف د.ك

احتياطي تحويل 
عملة أجنبية

ألف د.ك
المجموع
ألف د.ك

371197(174)الرصيد في 1 يناير 2020
اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

262-262صافي التغير في القيمة العادلة الناتج خالل السنة
1111-فروقات تحويل ناتجة من ترجمة األنشطة األجنبية 

(124)(124)-حصة من خسائر شاملة أخرى لشركة زميلة وشركة محاصة
149(113)262مجموع اإليرادات/ )الخسائر( الشاملة األخرى 

88258346الرصيد في 31 ديسمبر 2020

79476555الرصيد في 1 يناير 2019 
اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

(253)-(253)صافي التغير في القيمة العادلة الناتج خالل السنة
(98)(98)-فروقات تحويل ناتجة من ترجمة األنشطة األجنبية 

(7)(7)-حصه من خسائر شاملة أخرى لشركة زميلة وشركة محاصة
(358)(105)(253)مجموع الخسائر الشاملة األخرى 

371197(174)الرصيد في 31 ديسمبر 2019

30. توزيعات أرباح مقترحة والجمعية العامة السنوية
اقترح أعضاء مجلس إدارة الشركة األم عدم توزيع أرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. يخضع هذا االقتراح لموافقة مساهمي الشركة 

األم في اجتماع الجمعية العامة السنوية.

المالية المجمعة للمجموعة للسنة  البيانات   2020 أبريل   28 المنعقدة فى  العامة السنوية  اعتمد مساهمو الشركة األم في اجتماع الجمعية 
المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 واعتمدت توزيعات أرباح نقدية بواقع 5 فلس للسهم الواحد بمبلغ 2,391 ألف د.ك )31 ديسمبر 2018: 5 
فلس لكل سهم بمبلغ 2,391 ألف د.ك( بدال من توزيعات أرباح نقدية مقترحة بواقع 10 فلس للسهم الواحد من قبل أعضاء مجلس األدارة 
فى اجتماعهم المنعقد بتاريخ 16 فبراير 2020. كما وافق المساهمين على تخفيض مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من 175 ألف د.ك إلى 105 

ألف د.ك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
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31. المعامالت مع أطراف ذات صلة
تتمثل األطراف ذات الصلة بالشركة الزميلة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة والشركات 
أو التي يمارس عليها هؤالء األطراف تأثيراً جوهرياً. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه  الخاضعة للسيطرة والسيطرة المشتركة 

المعامالت من قبل إدارة المجموعة. إن تفاصيل المعامالت بين المجموعة واألطراف ذات الصلة مبينة أدناه.

أبرمت المجموعة خالل السنة المعامالت التالية مع األطراف ذات الصلة:

السنة المنتهية 31 
ديسمبر 2020

ألف د.ك

السنة المنتهية 31 
ديسمبر 2019

ألف د.ك

المعامالت المتضمنة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع:
42إيرادات فوائد من قروض للعمالء

5,5475,727أتعاب إدارة وعموالت
(29)(8)تكاليف تمويل )إيضاح 24 ز(

مكافأة اإلدارة العليا:
801793رواتب ومكافآت قصيرة األجل

141158مكافأة نهاية الخدمة
1515أتعاب لجنة التدقيق

245-مكافأه أعضاء مجلس اإلدارة )انظر ايضاح 30(
9571,211

اعتمدت الجمعية العامة السنوية للمساهمين المنعقدة في 2 إبريل 2019 دفع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ 70 ألف د.ك ألعضاء مجلس 
اإلدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتي تم دفعها خالل سنة 2019. كما اقترحت إدارة الشركة األم دفع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بمبلغ 175 ألف د.ك والتي تم تخفيضها من قبل المساهمين في الجمعية العامة السنوية المنعقدة في 

28 إبريل 2020 إلى مبلغ 105 ألف د.ك.

31 ديسمبر 2020
ألف د.ك

31 ديسمبر 2019
ألف د.ك

األرصدة المتضمنة في بيان المركز المالي المجمع:
127102قروض للعمالء

1,7171,744ذمم مدينة واصول أخرى
1,5962,383ذمم دائنة وخصوم أخرى

646-قروض ) إيضاح 24 ز(
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(

32. معلومات قطاعية
إن قطاعات التشغيل المعلنة تستند إلى معلومات التقارير المالية الداخلية لإلدارة التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل صانع القرار التشغيلي 

الرئيسي من أجل تخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائه، ومن ثم مطابقتها مع أرباح أو خسائر المجموعة.

تتلخص قطاعات األعمال الخاصة بالمجموعة في إدارة االصول واستثمارات بنكية.

يتضمن قطاع إدارة االصول االستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط واستثمارات دولية وأسهم شركات خاصة وعقارات.

يتضمن قطاع استثمارات بنكية أعمال الشركة التمويلية واالستشارية ونفط وغاز وخزينة وقروض وتمويل منظم ومشتقات.

فيما يلي اإليرادات واألرباح الناتجة من قطاعات االعمال الخاصة بالمجموعة واالصول والخصوم الموزعة الى تلك القطاعات على النحو التالي: 

المجموعاستثمارات بنكيةإدارة االصول
31 ديسمبر 

2020
ألف د.ك

31 ديسمبر 
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر 
2020

ألف د.ك

31 ديسمبر 
2019

ألف د.ك

31 ديسمبر 
2020

ألف د.ك

31 ديسمبر 
2019

ألف د.ك

10,52521,6372,6361,85413,16123,491إيرادات القطاع
7,457(2,391)(77)7,534652(3,043)نتائج القطاع

مخصصات لحصة مؤسسة الكويت للتقدم
   العلمي ولضريبة دعم العمالة الوطنية وللزكاة

(515)-3-(518)-   ولمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
6,942(2,391)(74)7,016652(3,043))خسارة( / ربح السنة

173,115180,39829,05820,539202,173200,937مجموع االصول
64,57670,17511,80311,76476,37981,939مجموع الخصوم

1045094485135521,022إيرادات فوائد
(2,780)(2,658)(219)(388)(2,561)(2,270)تكاليف تمويل

(1,319)(1,628)(429)(417)(890)(1,211)استهالك وإطفاء
(1,065)(2,072)--(1,065)(2,072)هبوط قيمة عقارات استثمارية

(578)(267)(233)(210)(345)(57)شراء معدات
(9,152)(258)--(9,152)(258)إضافات إلى عقارات استثمارية

تمثل إيرادات القطاع أعاله اإليرادات الناتجة من عمالء خارجيين. ال توجد إيرادات فيما بين القطاعات خالل السنة الحالية والسنة السابقة.

ألغراض مراقبة أداء القطاع وتخصيص الموارد بين القطاعات:
ال تستخدم أي اصول بشكل مشترك من قبل أي قطاع.  •

ال توجد التزامات يكون أي قطاع مسؤوالً عنها بشكل مشترك.  •
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33. حسابات األمانة
تدير المجموعة محافظ نيابة عن الغير وصناديق مشتركة، وتحتفظ بأرصدة نقدية وأوراق مالية بصفة األمانة والتي ال تظهر في بيان المركز 
المالي المجمع. إن االصول التي تخضع لسيطرة اإلدارة في 31 ديسمبر 2020 بلغـت قيمتهـا 978,666 ألف د.ك )31 ديسمبر 2019: 1,142,838 

ألف د.ك(. اكتسبت المجموعة أتعاب إدارة بمبلغ 7,519 ألف د.ك )31 ديسمبر 2019: 8,114 ألف د.ك( نتيجة القيام بادارة تلك االصول.

34. ارتباطات

31 ديسمبر 2020
ألف د.ك

31 ديسمبر 2019
ألف د.ك

2,0732,243ارتباطات لقاء شراء استثمارات
14,60083ارتباطات لقاء عقارات استثمارية

1-خطاب ضمان 
16,6732,327

35. عقود العملة األجنبية اآلجلة
مبالغ اإلتفاقيات التعاقدية القائمة لعقود العملة األجنبية اآلجلة مع القيمة العادلة كما يلي:

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020
المبالغ

التعاقدية
ألف د.ك

االصول
ألف د.ك

المبالغ
التعاقدية
ألف د.ك

االصول
ألف د.ك

10,66510110,62539عقود العملة األجنبية اآلجلة

36. أهداف وسياسات إدارة المخاطر
تتعرض أنشطة المجموعة إلى العديد من المخاطر المالية مثل مخاطر السوق )وتشمل مخاطر العملة األجنبية ومخاطر معدالت الفائدة 

والربح ومخاطر أسعار األسهم( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

إن أعضاء مجلس إدارة الشركة األم هم المسؤولين بشكل عام عن وضع استراتيجيات المخاطر وأهدافها وسياساتها إلدارتها. ويتم إدارة مخاطر 
المجموعة من قبل اإلدارة المركزية للمخاطر والتي تركز بشكل أساسي على تأمين االحتياجات النقدية قصيرة ومتوسطة األجل للمجموعة 
والتقليل من احتمالية التفاعل مع المؤشرات السلبية التي قد تؤدي إلى التأثير على نتائج أنشطة المجموعة من خالل تقارير المخاطر الداخلية 
التي توضح مدى التعرض للمخاطر من حيث الدرجة واألهمية. وتدار االستثمارات المالية طويلة األجل على أساس أنها ستعطي مردودا دائما.

ان أهم المخاطر المالية التي تتعرض لها المجموعة هي كما يلي:

36.1 مخاطر السوق
أ. مخاطر العملة األجنبية 

تعمل المجموعة بشكل أساسي في دول مجلس التعاون الخليجي والواليات المتحدة األمريكية وبعض الدول الشرق األوسط، وهي بذلك 
عرضة لمخاطر العملة األجنبية الناتجة من العديد من العمالت األجنبية، وبشكل رئيسي المرتبطة بأسعار صرف الدوالر األمريكي والريال 
المثبتة وصافي  التجارية المستقبلية واالصول والخصوم  السعودي واليورو والعمالت األخرى. تنشأ مخاطر العملة األجنبية من المعامالت 

االستثمارات الخاصة بمعامالت األنشطة األجنبية.

للتخفيف من تعرض المجموعة لمخاطر العملة األجنبية، يتم مراقبة التدفقات النقدية بعملة بخالف الدينار الكويتي، ويتم الدخول في عقود 
التبادل اآلجلة وفقا لمتطلبات سياسة المجموعة إلدارة المخاطر. وبشكل عام، تتطلب اإلجراءات المتبعة لدى إدارة المخاطر للمجموعة فصل 
التدفقات النقدية بالعملة األجنبية قصيرة األجل )التي تستحق خالل فترة 12 شهرا( عن التدفقات النقدية طويلة األجل. وفي حالة التوقع 
المبالغ المستحق دفعها والمبالغ المتوقع استالمها قد يتم تسويتها بعضها ببعض، ال يتم عمل أية اجراءات تحوط لتلك المعامالت.  بأن 
ويتم الدخول في عقود التبادل اآلجلة للعملة األجنبية عند نشوء عوارض مخاطر جوهرية طويلة األجل للعملة األجنبية والتي لن يتم تسويتها 

بمعامالت عملة أجنبية أخرى.
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(

36. أهداف وسياسات إدارة المخاطر )تتمة(
36.1 مخاطر السوق )تتمة(

أ. مخاطر العملة األجنبية )تتمة(
تعرضت المجموعة للمخاطر الجوهرية التالية المقومة بالعمالت األجنبية والتي تم تحويلها إلى الدينار الكويتي بأسعار اإلقفال في نهاية السنة:

31 ديسمبر 2020
ألف د.ك

31 ديسمبر 2019
ألف د.ك

40,85538,417دوالر أمريكي
4,8119,066ريال سعودي

5,1726,739يورو
1,9044,349أخرى

تم إجراء اختبارات الحساسية المتعلقة بالعملة األجنبية استناداً إلى الزيادة أو النقصان في سعر الصرف بنسبة 2% )31 ديسمبر 2019: %2(. 
ال يوجد هناك تغير خالل السنة على األساليب واالفتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية.

وفي حالة ما إذا إرتفع أو انخفض سعر صرف الدينار الكويتي مقابل تلك العمالت األجنبية وبإفتراض نسبة الحساسية المبينة في الجدول أدناه، 
لكان تاثير ذلك على )خسارة(/ ربح السنة كما يلي:

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020
%2 +

ألف د.ك
%2 -

ألف د.ك
%2 +

ألف د.ك
%2 -

ألف د.ك

(1,171)1,171(1,045)1,045)خسارة( / ربح السنة

تتفاوت مخاطر تقلبات صرف العملة األجنبية خالل السنة حسب حجم وطبيعة المعامالت. ولكن، يمكن اعتبار التحاليل أعاله على أنها تمثل 
مدى تعرض المجموعة لمخاطر تقلبات أسعار العملة األجنبية.

 
ب. مخاطر معدالت الفائدة والربح

تنشأ مخاطر معدالت الفائدة والربح عادة من احتمال تأثير التغيرات في معدالت الفائدة والربح على األرباح المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات 
المالية. إن المجموعة معرضة لمخاطر معدالت الفائدة والربح بالنسبة لودائعها واستثماراتها وسنداتها وقروضها التي تحمل معدل فائدة 
وربح باألسعار التجارية. وبالتالي، فإن أي تغير محتمل معقول في معدالت الفائدة والربح لن يكون له أي تاثير جوهري على البيانات المالية 
الفائدة والربح وكذلك مدى انحرافات  الواجب اإللتزام بها لمخاطر معدالت  المجمعة للمجموعة. كما وضع مجلس اإلدارة مدى الشرائح 

فجوات معدالت الفائدة والربح خالل فترات معينة.

يتم مراقبة المخصصات بإنتظام، كما أن استراتيجيات التحوط تستخدم لضمان االحتفاظ على المراكز ضمن تلك الحدود.

ج. مخاطر أسعار األسهم
إن مخاطر اسعار األسهم هي مخاطر احتمال تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواء كان السبب في تلك المتغيرات 
عوامل محدده للورقة المالية بمفردها أو مصدرها أو بسبب عوامل تؤثر على جميع األوراق المالية المتاجر بها في السوق. تتعرض المجموعة 
لمخاطر أسعار األسهم فيما يتعلق باستثماراتها في األسهم المدرجة الموجوده بشكل أساسي في الكويت والواليات المتحدة االمريكية ودول 

مجلس التعاون الخليجي. يتم تصنيف االستثمارات في األسهم كـ “اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر”.

التنويع تلك  المالية تقوم المجموعة بتنويع محافظها. وتتم عملية  التقلبات السعرية الستثماراتها في األوراق  الناتجة عن  وإلدارة المخاطر 
بناء على حدود موضوعة من قبل المجموعة. ال يوجد تغيير خالل السنة في األساليب واإلفتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية.
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تم تحديد حساسية مخاطر أسعار األسهم بناء على مدى التعرض لمخاطر أسعار األسهم في تاريخ التقرير. إذا تغيرت أسعار السهم بالزيادة 
/ النقصان بنسبة 2% فإن التأثير على )خسارة( / ربح السنة سيكون كما يلي:

)خسارة(/ ربح السنة
31 ديسمبر 2020

ألف د.ك
31 ديسمبر 2019

ألف د.ك

444±456±اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

ال يمكن تحديد حساسية تعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم فيما يتعلق باستثماراتها غير المسعرة بشكل موثوق فيه بسبب العديد 
من الشكوك وعدم توفر معلومات موثوقة لتحديد األسعار المستقبلية لهذه االستثمارات.

36.2 مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي تلك المخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من أطراف األدوات المالية الوفاء بالتزاماته تجاه الطرف اآلخر مسببا بذلك 
خسارة مالية للطرف اآلخر. إن سياسة المجموعة تجاه تعرضها لمخاطر االئتمان تتطلب مراقبة تلك المخاطر بشكل دائم. كما تحاول 
المجموعة عدم تركيز تلك المخاطر على أفراد أو مجموعة عمالء في مناطق محددة أو من خالل تنويع تعامالتها في أنشطة مختلفة. كما يتم 

الحصول على ضمانات حيثما كان ذلك مناسبا.

إن مدى تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان محدود بالمبالغ المدرجة ضمن االصول المالية كما في تاريخ بيان المركز المالي المجمع والملخصة 
على النحو التالي:

31 ديسمبر 2020
ألف د.ك

31 ديسمبر 2019
ألف د.ك

9,9494,935أرصده لدى البنوك
9,4831,332ودائع ألجل

6,0804,690ذمم مدينة واصول أخرى )باستثناء دفعات مقدماً ودفعات مقدمة سلفاً(
505405قروض للعمالء

410418اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
4,9889,099موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة

31,41520,879

باستثناء بعض الذمم المدينة وقروض للعمالء المذكورة في إيضاحي 15 و16، لم يفت تاريخ استحقاق أي من االصول المالية الموضحة 
أعاله او لم تنخفض قيمتها. تراقب المجموعة باستمرار حاالت تعثر العمالء واألطراف األخرى، المعرفين كأفراد أو كمجموعة، وتقوم بإدراج 
أو تحصل على تقارير عن عمالئها  ائتمانية خارجية و /  المجموعة تصنيفات  المعلومات ضمن ضوابط مخاطر اإلئتمان. تستخدم  هذه 
واألطراف األخرى عندما تكون متوفرة بتكلفة معقولة. إن سياسة المجموعة هي التعامل فقط مع أطراف ذات كفاءة ائتمانية عالية. تعتبر 
إدارة المجموعة أن جميع االصول المالية أعاله والتي لم يفت تاريخ استحقاقها ولم تنخفض قيمتها في جميع تواريخ التقارير قيد المراجعة 

ذات كفاءة ائتمانية عالية.

بالنسبة للذمم المدينة، ال تتعرض المجموعة ألي مخاطر ائتمانية هامة من أي طرف من األطراف. تم االفصاح عن مزيد من التفاصيل فيما 
يتعلق بالمخاطر االئتمانية للذمم المدينة والقروض للعمالء في إيضاحي 15 و16 على التوالي. إن استثمارات المجموعة التي تم قياسها بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتكلفة المطفأة تتألف من ذمم مدينة مرهونة وصكوك غير مصنفة ولكنها تعتبر استثمارات ذات 
مخاطر ائتمانية منخفضة. تتمثل سياسة المجموعة في قياس مثل هذه األدوات على أساس مدة 12 شهراً. ومع ذلك، فإن مخصص الخسائر 
االئتمانية المتوقعة على هذه األرصدة ليس جوهريا بالنسبة للبيانات المالية المجمعة للمجموعة. إن مخاطر االئتمان الخاصة باألرصدة لدى 
البنوك والودائع ألجل تعتبر غير هامة، حيث أن األطراف المقابلة عبارة عن مؤسسات مالية ذات كفاءة ائتمانية عالية، وال يوجد تاريخ للتعثر. 
بناًء علی تقييم اإلدارة، فإن تأثير الخسائر االئتمانية المتوقعة والناتج عن هذه االصول المالية غير مهم للمجموعة حيث أن مخاطر التعثر لم 

تزداد بشكل كبير.

 إن المعلومات عن التركيزات الهامة لمخاطر االئتمان األخرى مبينة في إيضاح 36.3.
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(

36. أهداف وسياسات إدارة المخاطر )تتمة(
36.3 مواقع تمركز االصول

تعمل المجموعة في مناطق جغرافية مختلفة. فيما يلي توزيع االصول المالية حسب االقليم الجغرافي:

31 ديسمبر 2020
ألف د.ك

31 ديسمبر 2019
ألف د.ك

24,20712,456الكويت
4,8226,641أمريكا الشمالية

3,5173,280دول مجلس التعاون الخليجي
3,8484,807أوروبا
8733أخرى

36,48127,217

36.4 مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي تلك المخاطر التي تكمن في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. إن نهج المجموعة 
في إدارة هذه المخاطر هو دوام التأكد، قدر اإلمكان، من توافر سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند االستحقاق، سواء في ظل ظروف طبيعية أو 

قاسية، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة.

يأخذ مجلس اإلدارة على عاتقه المسؤولية الكاملة عن إدارة مخاطر السيولة حيث قام باعتماد إطار مناسب إلدارة مخاطر السيولة، إلدارة 
إدارة السيولة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة عن طريق اإلبقاء على  التمويل قصير ومتوسط وطويل األجل ومتطلبات  عمليات 
احتياطيات كافية، التسهيالت المصرفية وتسهيالت االقتراض االحتياطي عن طريق المراقبة والرصد المتواصل للتدفقات النقدية المتوقعة 

والفعلية ومضاهاة تواريخ استحقاق االصول والخصوم المالية.

التعاقدي. إن  المالي إلى تاريخ االستحقاق  المركز  المتبقية من تاريخ  الفترة  المالية للمجموعة على أساس  التالي االلتزامات  يحلل الجدول 
المبالغ المفصح عنها في هذا الجدول تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. تعادل األرصدة المستحقة خالل سنة واحدة أرصدتها 

المسجلة حيث أن تأثير الخصم ليس جوهرياً.

حتى 1 شهر
ألف د.ك

من 1 إلى 3 
أشهر

ألف د.ك

من 3 إلى 12 
شهراً

ألف د.ك

أكثر من 1 
سنة

ألف د.ك
المجموع
ألف د.ك

المتوسط المرجح 
لمعدل الفائدة 

والربح الفعلي %

31 ديسمبر 2020
الخصوم المالية

649---649مستحق الى البنوك
2,4722,0852,181666,804ذمم دائنة وخصوم أخرى

2.98% - 3.2%2052181,05622,73324,212قروض بنكية
4.25% - 5%52110,91141,47552,907-سندات مصدرة

3,3262,82414,14864,27484,572

31 ديسمبر 2019
الخصوم المالية

3,9252,7603,5091,59111,785ذمم دائنة وخصوم أخرى
2.91% - 5.80%2,2156,9306,50931,26446,918قروض بنكية

5%31393827,50028,751-سندات مصدرة
6,14010,00310,95660,35587,454
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فترات االستحقاق لالصول والخصوم في 31 ديسمبر 2020:

خالل سنة
ألف د.ك

أكثر من سنة
ألف د.ك

المجموع
ألف د.ك

االصول:
9,951-9,951نقد وأرصدة لدى البنوك 

9,483-9,483ودائع ألجل
6,636276,663ذمم مدينة واصول أخرى

13492505قروض للعمالء
90,101-90,101اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

410410-اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
4,9884,988-أصول مالية مدرجة بالتكلفة المطفأه

3,4153,415-استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
75,40175,401-عقارات استثمارية

328328-حق استخدام االصول
928928-معدات

116,18485,989202,173

الخصوم:
649 -649 مستحق الى البنوك

6,7393,56010,299ذمم دائنة وخصوم أخرى
85020,23121,081قروض بنكية

9,35035,00044,350سندات مصدره
17,58858,79176,379

فترات االستحقاق لالصول والخصوم في 31 ديسمبر 2019:

خالل سنة
ألف د.ك

أكثر من سنة
ألف د.ك

المجموع
ألف د.ك

االصول:
4,937-4,937نقد وأرصدة لدى البنوك 

1,332-1,332ودائع ألجل
7,2282027,430ذمم مدينة واصول أخرى

19386405قروض للعمالء
106,646-106,646اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

7,819-7,819اصول محتفظ بها للبيع
2,7352,735-اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

9,0999,099-أصول مالية مدرجة بالتكلفة المطفأه
3,5943,594-استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

55,25655,256-عقارات استثمارية
600600-حق استخدام االصول

1,0841,084-معدات
127,98172,956200,937

الخصوم:
10,1945,11315,307ذمم دائنة وخصوم أخرى

14,41627,21641,632قروض بنكية
25,00025,000-سندات مصدرة

24,61057,32981,939
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة )تتمة(

36. أهداف وسياسات إدارة المخاطر )تتمة(
36.5 المنشآت المهيكلة )شركة ذات أغراض خاصة( 

قامت المجموعة بإنشاء بعض شركات ذات أغراض خاصة ألنشطة إدارة اصول المجموعة. تستخدم هذه الشركات ذات األغراض الخاصة 
لجمع األموال من عمالء المجموعة على أساس مذكرة تقديم المنتج مع األغراض النهائية لالستثمارات في فئات اصول محددة كما هو محدد 
في مستندات التقديم للشركات ذات األغراض الخاصة. تدار هذه الشركات ذات األغراض الخاصة على أساس مبدأ األمانة من قبل فريق إدارة 
اصول المجموعة، وحيث أن المجموعة ال تسيطر على هذه الشركات ذات االغراض الخاصة كما في تاريخ البيانات المالية وفقا لتعريف السيطرة 

في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10، ال يتم تجميع هذه الشركات ذات األغراض الخاصة ضمن البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

تخضع استثمارات المجموعة في الشركة ذات األغراض الخاصة لبنود وشروط مستندات التقديم للشركة ذات األغراض الخاصة المعنية كما 
تخضع لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن عدم اليقين بالقيم المستقبلية الصول الشركة ذات األغراض الخاصة.

إن التعرض لالستثمارات في الشركات ذات األغراض الخاصة بالقيمة العادلة، عن طريق االستراتيجية المستخدمة، مفصح عنه في الجدول التالي.
 

إن هذه االستثمارات مدرجة ضمن االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في بيان المركز المالي المجمع. 

نوع النشاطاستراتيجية التمويل

عدد الشركات
ذات األغراض 

الخاصة

القيمة العادلة 
الستثمار المجموعة 

في الشركات ذات 
األغراض الخاصة

ألف د.ك

النسبة المئوية 
لصافي االصول 

الخاصة 
بالمجموعة

استثمار في عقاراتحقوق الملكية

11
)31 ديسمبر
)14 :2019

6,217
)31 ديسمبر

)9,739 :2019

11
)31 ديسمبر

)%27.40 :2019

37. قياس القيمة العادلة وملخص االصول والخصوم بحسب الفئة
37.1 فئات االصول والخصوم المالية

فيما يلي القيم الدفترية لالصول والخصوم المالية للمجموعة الواردة في بيان المركز المالي المجمع:

31 ديسمبر 2020
ألف د.ك

31 ديسمبر 2019
ألف د.ك

االصول المالية:
اصول مالية بالتكلفة المطفأة:

9,9514,937نقد وأرصدة لدى البنوك 
9,4831,332ودائع ألجل

5,9794,651ذمم مدينة واصول أخرى )باستثناء مدفوعات مقدمة ومدفوعات مقدمة سلفاً(
505405قروض للعمالء

4,9889,099استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأه
90,101106,646اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

4102,735اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عقود العملة األجنبية اآلجلة:

10139بالقيمة العادلة ) متتضمنة فى ذمم مدينة واصول أخرى(
121,518129,844مجموع االصول المالية
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31 ديسمبر 2020
ألف د.ك

31 ديسمبر 2019
ألف د.ك

الخصوم المالية:
خصوم مالية بالتكلفة المطفأة

-649مستحق الى البنوك
6,80411,785ذمم دائنة وخصوم أخرى

21,08141,632قروض بنكية
44,35025,000سندات مصدره

72,88478,417مجموع الخصوم المالية

ترى اإلدارة أن القيم الدفترية لالصول والخصوم المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمها العادلة. 

37.2 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تتمثل القيمة العادلة في السعر الذي يتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. 

إن االصول المالية والخصوم المالية المقاسة بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي المجمع يتم تصنيفها إلى ثالثة مستويات من التسلسل 
الهرمي للقيمة العادلة. يتم تحديد المستويات الثالث بناء على قابلية المالحظة للمدخالت الهامة للقياس وذلك على النحو التالي:

تتمثل قياسات القيمة العادلة في القياسات المشتقة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في أسواق نشطة في ما يتعلق باصول مستوى 1:
أو خصوم مماثلة؛

تتمثل قياسات القيمة العادلة في القياسات المشتقة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والقابلة للرصد في ما يتعلق باالصول مستوى 2:
أو الخصوم إما بصورة مباشرة )كاالسعار( أو بصورة غير مباشرة )المشتقة من االسعار(؛ و

تتمثل قياسات القيمة العادلة في القياسات المشتقة من أساليب تقييم تتضمن مدخالت خاصة باالصول أو الخصوم التي ال مستوى 3:
تستند إلى بيانات سوقية مرصودة )مدخالت غير قابلة للرصد(.

إن االصول والخصوم المالية المقاسة بالقيمة العادلة على أساس دوري في بيان المركز المالي المجمع يتم تصنيفها إلى التسلسل الهرمي للقيمة 
العادلة على النحو التالي:

31 ديسمبر 2020 
ألف د.ك

المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

22,802--22,802أوراق مالية مسعرة
52,173-52,173-صناديق مدارة 

10,06010,060--مساهمات في حقوق ملكية 
8005,066-4,266أوراق مالية ذات عائد ثابت

27,06852,17310,86090,101
مشتقات مالية

101-101-عقود العملة األجنبية اآلجلة المحتفظ بها للمتاجرة
اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

410410--مساهمات في حقوق ملكية 
27,06852,27411,27090,612
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37. قياس القيمة العادلة وملخص االصول والخصوم بحسب الفئة )تتمة(
37.2 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة )تتمة(

31 ديسمبر 2019
ألف د.ك

المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

22,177--22,177أوراق مالية مسعرة
64,296-64,296-صناديق مدارة

13,83513,835--مساهمات في حقوق ملكية 
9006,338-5,438أوراق مالية ذات عائد ثابت

27,61564,29614,735106,646
مشتقات مالية

39-39-عقود العملة األجنبية اآلجلة المحتفظ بها للمتاجرة
اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

418418--ادوات دين
2,3172,317--مساهمات في حقوق ملكية

27,61564,33517,470109,420

لم تكن هناك أي عمليات تحويل هامة بين المستويات 1 و2 خالل فترة التقرير.

القياس بالقيمة العادلة 
إن الطرق وتقنيات التقييم المستخدمة ألغراض قياس القيمة العادلة لم تتغير بالمقارنة مع فترة التقرير السابقة.

أسهم مسعرة  أ. 
ان جميع أوراق حقوق الملكية المدرجة يتم تداولها في األسواق المالية. تم تحديد القيم العادلة بالرجوع الى آخر عروض أسعار بتاريخ التقرير.

أسهم غير مسعرة  ب. 
تتضمن البيانات المالية المجمعة ملكيات في أوراق مالية غير مدرجة يتم قياسها بالقيمة العادلة. كما يتم تقدير القيمة العادلة لها باستخدام 

أساليب تقييم أخرى تشمل بعض االفتراضات غير المدعومة من قبل أسعار أو معدالت سوقية قابلة للرصد.

استثمار في صناديق مدارة  ج. 
يتكون االستثمار في صناديق مدارة من قبل الغير من وحدات غير مسعرة، يتم تحديد القيمة العادلة لتلك الوحدات بناء على صافي قيمة االصول 

المعلنة من قبل مدراء الصناديق كما في تاريخ التقرير.

يبين الجدول التالي المعلومات حول كيفية تحديد القيم العادلة لتلك االصول المالية )بصفة خاصة، أساليب التقييم والمدخالت المستخدمة(.
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القيمة العادلة كما في

األصول المالية

31 ديسمبر
2020

ألف د.ك

31 ديسمبر
2019

ألف د.ك
التسلسل الهرمي 

للقيمة العادلة

أساليب التقييم 
والمدخالت 

الرئيسية
مدخالت جوهرية 

غير قابلة للرصد

العالقة بين 
المدخالت غير 
القابلة للرصد 

والقيمة العادلة

أصول مالية بالقيمة العادلة من
   خالل األرباح أو الخسائر:

22,80222,1771أوراق مالية مسعرة
أسعار العرض 

ال يوجدال يوجدالمعلنة

52,17364,2962صناديق مداره
على اساس صافي 

صافي قيمة أالصولصافي قيمة أالصولقيمه االصول

4,2665,4381أوراق مالية ذات عائد ثابت
أسعار العرض 

اليوجداليوجدالمعلنة

8009003أوراق مالية ذات عائد ثابت
التدفقات النقدية 

المخصومة

التدفق النقدي 
الُمقدر ومعدل 

الخصم

كلما زاد التدفق 
النقدي المقدر وقل 

معدل الخصم، ينتج 
عنه زيادة في القيمة 

العادلة

10,06013,8353مساهمات في حقوق الملكية

على أساس صافي 
قيمة األصول 

المعدلة
الخصم لعدم
وجود تسويق

كلما قل معدل 
الخصم، ينتج عنه 

زيادة في القيمة 
العادلة

اصول مالية بالقيمة العادلة من
   خالل الدخل الشامل اآلخر:

4104183ادوات الدين
التدفقات النقدية 

المخصومة

التدفق النقدي 
الُمقدر ومعدل 

الخصم

كلما زاد التدفق 
النقدي المقدر وقل 

معدل الخصم، ينتج 
عنه زيادة في القيمة 

العادلة

2,3173-مساهمات في حقوق الملكية

على أساس صافي 
قيمة األصول 

المعدلة
الخصم لعدم
وجود تسويق

كلما قل معدل 
الخصم، ينتج عنه 

زيادة في القيمة 
العادلة

مشتقات األدوات المالية

عقود العملة األجنبية اآلجلة
100392   المحتفظ بها للمتاجرة

اسعار صرف 
العمالت االجنبيه/ 
طريقة التدفقات 

ال يوجدال يوجدالنقدية المخصومة

إن التأثير على بيان األرباح أو الخسائر المجمع وبيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المجمع سيكون غير جوهري اذا كان التغير 
في المخاطر ذات الصلة المستخدم لتقدير القيمة العادلة الستثمارات المستوى 3 بنسبة %5.
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37. قياس القيمة العادلة وملخص االصول والخصوم بحسب الفئة )تتمة(
37.2 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة )تتمة(

المستوى الثالث - قياسات القيمة العادلة 
(3) تستخدم تقنيات تقييم تستند إلى مدخالت غير مبنية على  إن قياس المجموعة لالصول والخصوم المالية المصنفة ضمن المستوى 
البيانات السوقية المعلنة. كما يمكن تسوية األدوات المالية ضمن هذا المستوى من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية على النحو التالي: 

31 ديسمبر 2020
ألف د.ك

31 ديسمبر 2019
ألف د.ك

17,47012,540الرصيد االفتتاحي
5,929(7,109)صافي )االسترداد(/ الشراء

(999)909صافي التغير في القيمة العادلة
11,27017,470الرصيد الختامي

38. مخاطر التشغيل
إن مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة من العمليات الداخلية غير الكافية أو القاصرة أو الخطأ البشري أو تعطل األنظمة أو بسبب 
األحداث الخارجية. توجد لدى المجموعة منظومة من السياسات واإلجراءات التي أقرها مجلس اإلدارة ويتم تطبيقها بشأن تحديد وتقييم ومراقبة 
مخاطر التشغيل. تعمل اإلدارة على التأكد من إتباع السياسات واإلجراءات ومراقبة مخاطر التشغيل كجزء من أنشطة إدارة المخاطر الشامل.

39. أهداف إدارة رأس المال
إن أهداف المجموعة الخاصة بإدارة رأس المال هي التركيز على مبدأ االستمرارية للمجموعة وتحقيق العائد المناسب للمساهمين، وذلك 

من خالل استغالل أفضل هيكل لرأس المال.

تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وعمل التعديالت الآلزمة على ضوء المتغيرات في الظروف االقتصادية والمتغيرات األخرى المتعلقة 
المال أوتعديلها، قد تقوم المجموعة بتعديل مبلغ توزيعات األرباح  المرتبطة باصول المجموعة. وللمحافظة على هيكل رأس  بالمخاطر 

المدفوعة للمساهمين وعوائد رأس المال على المساهمين أو إصدار أسهم جديدة أو بيع اصول لتخفيض المديونيات.

تقوم إدارة مخاطر المجموعة بمراجعة هيكل رأس المال على أساس نصف سنوي. كجزء من هذه المراجعة تعتبر اإلدارة أن تكلفة رأس المال 
ومخاطرها مرتبطة بكل فئة من فئات رأس المال.

يتكون رأس مال المجموعة مما يلي:

31 ديسمبر 2020
ألف د.ك

31 ديسمبر 2019
ألف د.ك

65,43166,632قروض بنكية وسندات مصدرة
(6,252)(18,725)ناقص: النقد وشبه النقد

46,70660,380صافي المديونيات
125,794118,998مجموع حقوق الملكية

وتماشيا مع الجهات األخرى في نفس القطاع، تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال على أساس معدل المديونية.
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يتم احتساب معدل المديونية عن طريق قسمة صافي المديونية على مجموع حقوق الملكية كما يلي:

31 ديسمبر 2020
%

31 ديسمبر 2019
%

37.150.7نسبة صافي المديونية إلى حقوق الملكية

40. حادثة حريق
خالل الربع الثاني، أبلغت إحدى الكيانات المهيكلة )التي تم تجميعها خالل الفترة الحالية – أنظر إيضاح 7.1.2( عن حادث حريق في مشروع 
تطوير في الواليات المتحدة األمريكية أدى الى تدمير ثلثي مباني المشروع. إن المشروع مغطى بوثيقة تأمين ضد التلف الناتج عن الحريق. 
تم تقييم الخسارة الناتجة عن حادث الحريق بشكل كامل وتعتقد إدارة المجموعة أن مطالبة التأمين ستغطي الخسائر المتكبدة في هذا 
المشروع ألن شركة التأمين قد قبلت بالفعل المطالبة ودفعت جزءاً كبيراً من مطالبة التأمين إلعادة بناء الضرر. وبناًء عليه، لن يكون هناك 

أي تأثير مادي للحادث على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

41. تأثير كوفيد-19
إن تفشي جائحة فيروس كورونا )“كوفيد-19”( وما يرتبط به من ردود أفعال على الصعيد العالمي قد أدى إلى حدوث اضطرابات مادية 
للشركات التجارية في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى تباطؤ اقتصادي. وقد عانت أسواق األسهم العالمية والمحلية من تقلبات جوهرية وضعفاً 
كبير. وبينما كانت الحكومات والبنوك المركزية تتفاعل مع مختلف الحزم المالية، وبينما تم وضع إعفاءات بغية استقرار الظروف االقتصادية، 
ال تزال مدة ومدى تأثير تفشي جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( غير واضحة في الوقت الراهن فضالً عن فعالية استجابات الحكومة والبنك 

المركزي. ومع ذلك، تقوم إدارة المجموعة بالمراقبة الجادة ألي تأثير يظهر لفيروس كورونا )كوفيد-19( على عملياتها التجارية.

في ضوء كوفيد-19، نظرت المجموعة فيما إذا كان من الضروري النظر في أي تعديالت وتغييرات في األحكام والتقديرات وإدارة المخاطر واإلبالغ 
عنه في البيانات المالية المجمعة. فيما يلي االفتراضات الرئيسية حول المستقبل ومصادر التقدير الرئيسية األخرى التي قد تنطوي على مخاطر 

كبيرة إلحداث تعديالت جوهرية على البيانات المالية المجمعة.

هبوط قيمة االصول غير المالية
قامت المجموعة بتحليل مؤشرات هبوط القيمة الناشئة والشكوك الكبيرة حول عقاراتها االستثمارية الواقعة خاصة الناشئة نتيجة كوفيد-19.

وبناًء على ذلك، قامت المجموعة بإجراء تقييم انخفاض قيمة العقارات االستثمارية، مع األخذ في االعتبار التأثير السلبي لفيروس كوفيد-19 
على القيمة السوقية للعقارات، مما نتج عنه أن المبالغ القابلة لالسترداد لبعض العقارات أقل من قيمها الدفترية كما في نهاية السنة. ونتيجة 

لذلك، حددت المجموعة خالل السنة خسارة انخفاض بمبلغ 2,072 ألف د.ك فيما يتعلق بهذه العقارات في هذه البيانات المالية المجمعة.
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41. تأثير كوفيد-19 )تتمة(
التقييم العادل لالصول المالية

تطلبت حاالت عدم اليقين الناتجة عن كوفيد-19 من المجموعة إعادة تقييم المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة العادلة 
لالصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

حددت المجموعة القيمة العادلة ألوراق حقوق الملكية والصناديق المدارة واألوراق المالية ذات العائد الثابت ومساهمات حقوق الملكية في 
العقارات بناًء على أحدث معلومات بالسوق متعلقة باالستثمارات المعنية والخسارة غير المحققة المعترف بها في هذه البيانات المالية المجمعة.

مبدأ االستمرارية 
قامت المجموعة بتقييم ما إذا كانت المجموعة مستمرة في ضوء الظروف االقتصادية الحالية وجميع المعلومات المتاحة حول المخاطر والشكوك 
المستقبلية. تم إعداد التوقعات التي تغطي األداء المستقبلي للمجموعة ورأس المال والسيولة. قد يستمر تأثير كوفيد-19 في التطور، ولكن 
في الوقت الحالي تظهر التوقعات أن المجموعة لديها موارد كافية لالستمرار في الوجود التشغيلي وال يزال وضعها في االستمرارية غير متأثر إلى 

حد كبير. ونتيجة لذلك، تم إعداد هذه البيانات المالية المجمعة بشكل مناسب على أساس مبدأ االستمرارية.

باإلضافة إلى ذلك، تدرك اإلدارة أن االنقطاع المستمر والمتواصل يمكن أن يؤثر سلباً على المركز المالي المجمع واألداء والتدفقات النقدية 
للمجموعة في المستقبل. تواصل اإلدارة مراقبة اتجاهات السوق بدقة وسلسلة التوريد وتقارير الصناعة والتدفقات النقدية للحد من أي تأثير 

سلبي على المجموعة.
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