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ا�صتثماراته  تنويع  من  “املركز”  متكن 
والتحرك عرب الأ�صول ب�صكل مدرو�س 
ال�صديدة يف  التقلبات  للتاأقلم مع  اأهّله 

املناخ ال�صتثماري.

جمل�س  لدول  الأكرب  التحدي  يعد 
ثقة  توجيه  هو  اخلليجي  التعاون 
وحتفيز  ال�صتثمارات  اإلى  امل�صتثمرين 

القت�صادي. النمو 

يف  والعجز  النفط  اأ�صعار  تراجع 
التعاون  جمل�س  دول  ميزانيات 
اخلليجي من اأهم التحديات التي مت�س 

الأنظمة القت�صادية وا�صتدامتها.

واإدارته  ل�صتثماراته  “املركز”  تنويع 
التحديات  وطاأة  خففا  للمخاطر 
الأ�صواق  يف  والقت�صادية  ال�صيا�صية 

العاملية على ن�صاطاته.

تقرير جمل�س الإدارة للعام 2015

ال�سادة امل�ساهمون،

واجهها  واقت�سادية غري م�سبوقة  �سيا�سية  بعد خماطر   2015 العام  والقليمية  العاملية  الأ�سواق  اجتازت 

امل�ستثمرون. واأدت هذه التحديات اإىل تذبذبات حادة يف الأ�سواق اإذا ما اأخذت كل على حدة، ولكن خفف 

من وطاأتها على ن�ساط �سركة املركز املايل الكويتي �س.م.ك.ع “املركز” تنويعها ملجمل ال�ستثمارات واإدارتها 

للمخاطر املبنيان على مراقبتنا ومتابعتنا للتحولت الهامة التي �سهدها القت�ساد املحلي والإقليمي والدويل 

خالل 2015.

ومازال العامل وبالأخ�س منطقتنا يعمل على تخطي العديد من التحديات املف�سلية التي مل تعد تقت�سر 

القت�سادية  واأنظمتنا  الدولية  عالقاتنا  متانة  �سميمها  يف  مت�س  بل  العاملية،  املالية  الأزمة  تبعات  على 

وا�ستدامتها، وتتمثل هذه التحديات بالهبوط احلاد يف اأ�سعار النفط وما يرتتب على ذلك من عجز ملمو�س 

اأن بداأت حكومات معظم هذه الدول اللجوء لل�سحب من  يف موازنات دول جمل�س التعاون اخلليجي، بعد 

احتياطياتها النقدية وال�ستدانة من الأ�سواق لتغطية العجوزات يف ميزانياتها العامة، والتباين غري امل�سبوق 

يف ال�سيا�سات النقدية للبنوك املركزية العاملية، وما ترتب على ذلك من تذبذب يف تكلفة القرتا�س واأ�سعار 

العمالت وتقييمات الأ�سول، اإ�سافة اإىل حركة اإعادة ا�سطفاف هيكلية للقوى املوؤثرة �سيا�سيا واقت�ساديا 

ا حاًدا يف تدفقات روؤو�س الأموال اإىل الأ�سواق النا�سئة  حول العامل. واإىل جانب ذلك، جند اأن هناك انخفا�سً

منذ العام 2014 مع تراجع ملحوظ يف العام 2015. بل واأ�سبحت تدفقات روؤو�س الأموال ال�سافية املتوقعة 

اإىل الأ�سواق النا�سئة يف العام 2015 �سلبيًة للمرة الأوىل منذ العام 1988. 

اأما على �سعيد دول جمل�س التعاون اخلليجي حتديًدا، فيمثل منو العجز يف املوازنات، وتراجع القت�ساد 

والأ�سواق يف ال�سني، وا�ستمرار ال�سطرابات اجليو�سيا�سية، خماطًرا عالية يف هذه املنطقة. وقد بداأت 

دول جمل�س التعاون اخلليجي برت�سيد الدعوم خلف�س الإنفاق. ويعد التحدي الأكرب لدول جمل�س التعاون 

اخلليجي يف ظل تراجع اأ�سعار النفط هو توجيه ثقة امل�ستثمرين اإىل ال�ستثمارات ملواجهة التقلبات الدورية 

الأ�سواق  مع  املالية  لالأوراق  الكويت  �سوق  ا�سرتاك  ورغم  القت�سادي.  النمو  وحتفيز  احلكومات  قبل  من 

املجاورة يف العوامل امل�سرتكة، اإل اأن الرتاجع احلاد ل�سيولة وعوائد �سوق الكويت لالوراق املالية يعك�سان 

اأي�سا احلالة العامة لقت�سادنا الوطني.

النفط  اأ�سعار  وتراجع  اجليو�سيا�سية  الأحداث  تطورات  عن  الناجمة  املخاوف  �سكلت   ،2015 العام  ويف 

�سغطا على الأ�سواق اخلليجية، اإذ انخف�س �سعر نفط برنت بن�سبة 34% خالل العام ب�سبب اجتاه الدول 

الأع�ساء يف منظمة الأوبك اإىل ا�سرتاتيجية الدفاع عن ح�سة ال�سوق بدًل من املحافظة على الأ�سعار مما 

الكويت لالأوراق  14%. ومل يكن �سوق  ن�سبتها  العام بخ�سائر  نهاية  S&P GCC يف  باإغالق موؤ�سر  ت�سبب 

املالية ا�ستثناء، اإذ �سجل موؤ�سره ال�سعري خ�سائرا بن�سبة 13% يف نهاية العام.

اأداء  العامل  حول  املالية  الأ�سواق  و�سهدت   ،2015 العام  يف  �سديدة  تقلبات  العاملية  الأ�سواق  �سهدت  كما 

النا�سئة من  الأ�سواق  2.1%، عانت  العام بخ�سارة قدرها   MSCI World اأغلق موؤ�سر  متفاوتا. ويف حني 

خ�سائر ج�سيمة خالل العام 2015 حيث اأغلق موؤ�سر MSCI EM العام برتاجع ن�سبته %15.9.

ويف ظل هذه الظروف، متكن “املركز” من تنويع ا�ستثماراته والتحرك عرب الأ�سول ب�سكل مدرو�س، واتبع 

ال�ستثماري  املناخ  يف  ال�سديدة  التقلبات  مع  التاأقلم  على  بقدرته  مدعومًة  ح�سيفة  ا�ستثمارية  �سيا�سات 

والعناية يف اإدارة العمليات. وا�ستمر يف تلبية التزاماته لي�س فقط جتاه م�ستثمريه واجلهات الرقابية، بل 

اأي�سا جتاه املجتمع والقت�ساد عرب براجمه املتعلقة بامل�سوؤولية القت�سادية واملجتمعية.
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قبل  من  املدارة  الأ�صول  جمموع  بلغ 
“املركز” 1.03 مليار دينار كويتي كما 

يف نهاية العام 2015.

بتوزيع  “املركز”  اإدارة  جمل�س  اأو�صى 
القيمة  من   %5 مبعدل  نقدية  اأرباح 

الإ�صمية لل�صهم، اأي 5 فل�س لل�صهم.

�صجل “املركز” يف عام 2015 �صايف ربح 
دينار  مليون   2.88 بلغ  للم�صاهمني 

كويتي، اأي 6 فل�س لل�صهم الواحد.

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

م�صتقبلية “م�صتقرة”.

“اأف�صل  جائزة  على  “املركز”  حاز 
جلوبال  من  الكويت”  يف  اأ�صهم  مدير 
مدير  “اأف�صل  وجائزة  انفي�صتور، 
اأ�صول يف الكويت” من اإمييا فاينان�س.

1(   ل ي�سمل اجلزء غري امل�سحوب من املحفظة الوطنية العقارية املدارة ل�سالح الهيئة العامة لال�ستثمار

اأ�سهم يف  “اأف�سل مدير  “املركز” بجائزة  نالت �سركتكم ثقة خرباء ال�ستثمار يف املنطقة، حيث فاز  كما 

الكويت”من جملة جلوبال انفي�ستور )Global Investor( وجائزة “اأف�سل مدير اأ�سول يف الكويت” من جملة 

اإمييا فاينان�س )EMEA Finance(. ويف جمال اخلدمات املالية والتمويلية، فاز “املركز” بجائزتني “اأف�سل 

بنك ا�ستثماري يف الكويت” من جملتي جلوبال فاينان�س )Global Finance(، واإمييا فاينان�س . ومت اختيار 

“املركز” ليح�سل على هذه اجلائزة تقديرا ملهاراته يف تنفيذ العديد من العمليات الناجحة ل�سالح عمالئه 

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

ويف دي�سمرب 2015، اأعلنت وكالة الت�سنيف الدولية كابيتال انتليجن�س )Capital Intelligence( عن تثبيت 

الت�سنيف ل�سندات �سركة املركز املايل الكويتي “املركز” عند الدرجة ال�ستثمارية BBB بنظرة م�ستقبلية 

“م�ستقرة”. وقد ح�سلت �سندات ال�سركة على هذا الت�سنيف بناء على عدد من العوامل، وهي انخفا�س 

عن  ف�سال  الأ�سول،  اإدارة  ن�ساط  من  لدخلها  الثابت  والنمو  ا�ستثماراتها،  وتنوع  ال�سركة،  اقرتا�س  ن�سبة 

تنامي م�ساهمات ن�ساط ال�ستثمار املبا�سر يف العقار ونظرته امل�ستقبلية الواعدة. كما يعك�س هذا الت�سنيف 

جودة �سمعة العالمة التجارية لل�سركة، ومنوذج الأعمال املحافظ التي تتبعه اإدارتها. 

النتائج املالية للعام 2015

لل�سهم  فل�س   6 اأي  كويتي،  دينار  مليون   2.88 بلغ  للم�ساهمني  ربح  �سايف   2015 عام  “املركز” يف  حقق 

الواحد، مقارنة ب�سايف ربح للم�ساهمني بلغ 4.02 مليون، اأي 8 فل�س لل�سهم يف العام 2014. وبلغ الدخل 

مليون   94.16 املجمعة  امل�ساهمني  بلغت حقوق  كويتي، يف حني  دينار  مليون   7.36 والأتعاب  الر�سوم  من 

دينار كويتي كما يف نهاية العام 2015.

وحققت ا�ستثمارات “املركز” يف الن�سف الأول من العام 2015 منوا اإيجابيا، اإل اأن �سغوطات القت�ساد 

العاملي والأداء ال�سلبي لالأ�سواق يف دول جمل�س التعاون اخلليجي اأدى اإىل تراجع اأرباح ال�سركة بن�سبة %28 

يف العام 2015 مقارنة باأرباحها يف العام 2014. ويعود ذلك اإىل تراجع القيمة ال�سوقية لالأوراق املالية يف 

جميع اأ�سواق املنطقة لالأ�سباب ال�سابق ذكرها. وبلغ جمموع الأ�سول املدارة 1.03 مليار دينار كويتي  كما 

، مقارنة بـ 1.09  مليار دينار كويتي بنهاية العام 2014، وذلك ب�سبب تراجع القيم 
يف 31 دي�سمرب 2015 1

العادلة لالأ�سول وال�ستثمارات يف الأ�سواق.

التزامات  اإجمايل  ن�سبة  بلغت  فقد  املركزي،  الكويت  بنك  قبل  من  املحددة  املالية  الن�سب  حيث  من  اأما 

الن�سبة  “املركز” عن  اقرتا�س  ن�سبة  تدين  يبني  ما  وهو   ،0.32:1 امل�ساهمني  اإجمايل حقوق  اإىل  ال�سركة 

املفرو�سة من قبل بنك الكويت املركزي عند 2:1. وبلغت ن�سبة الأ�سول ال�سائلة امل�ستحقة خالل �سهر اإىل 

 .%10 املركزي عند  42.17% مقارنة باحلد الأدنى املفرو�س من البنك  “للمركز”  اإجمايل اللتزامات 

وتعك�س هذه الن�سب قدرة ال�سركة على الإيفاء بالتزاماتها، واملتانة املالية بف�سل توافر ن�سبة �سيولة مريحة.

ولقد اأو�سى جمل�س اإدارة ال�سركة بتوزيع اأرباح نقدية مبعدل 5% من القيمة الإ�سمية لل�سهم، اأي 5 فل�س 

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

قد اأو�سى مبكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة عن عام 2015 بلغت 80,500 دينار كويتي.
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من املتوقع اأن ت�صتمر موجة التقلبات 
ال�صرق  منطقة  يف  الأ�صهم  اأ�صواق  يف 
خالل  اأفريقيا  و�صمال   الأو�صط 

.2016 العام 

عقارات  يف  بالتو�صع  “املركز”  �صي�صتمر 
اأفريقيا،  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق 
ولكن بنهج حذر وانتقائي يتنا�صب مع 

التقلبات التي ت�صهدها الأ�صواق.

ن�شاط  لتنمية  “املركز”  �صي�صعى 
العام  خالل  ال�صتثمارية  ال�صت�صارات 
2016 لإغناء �صجله يف تنفيذ �صفقات 

الندماج وال�صتحواذ.

النظرة امل�ستقبلية 

ياأتي كل عام جديد بتحدياته التي تتطلب حلول مبتكرة وجهودا خا�سة، ففي و�سط هذا املناخ ال�ستثماري 

على  وقدرته  مرونته  ورفع  للت�سييل  اأ�سوله  قابلية  تعزيز  على  بالرتكيز  “املركز”  �سي�ستمر  امل�سبوق،  غري 

تغيري توزيع الأ�سول. ونتوقع اأن ت�ستمر موجة التقلبات يف اأ�سواق الأ�سهم يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

مع  الفئات  الأ�سول يف جميع  توزيع  تقييم  اإعادة  من  على ذلك  يرتتب  وما   ،2016 العام  اأفريقيا خالل 

املركزية  البنوك  �سيا�سات  تباينات  تخلقها  التي  والفر�س  الثابت  الدخل  واأدوات  الأ�سهم  على  الرتكيز 

الرئي�سية يف العامل. اأما بالن�سبة للعقار يف املنطقة، ف�سي�ستمر “املركز” بالتو�سع، ولكن بنهج حذر وانتقائي 

يتنا�سب مع التقلبات التي ت�سهدها الأ�سواق.

ويف نهاية العام 2015، لحظنا ارتفاع الطلب على العقار العاملي املدر للدخل، ولذلك �سن�ستمر يف البحث 

عن فر�س جمزية يف هذا القطاع لال�ستثمار بها وتقدميها لعمالئنا. كما �سن�سعى لتنمية ن�ساط ال�ست�سارات 

“املركز” يف تنفيذ �سفقات الندماج وال�ستحواذ، والتي تت�سمن  ال�ستثمارية خالل العام، لإغناء �سجل 

التقييم، واملفاو�سات، والفح�س النايف للجهالة، ف�سال عن عمليات الهيكلة املالية والأ�سهم غري املدرجة.

وانطالقا من خربته يف اإ�سدار واإدراج الديون والأ�سهم، تبقى فئة الدخل الثابت قطاعا نا�سطا يف خدمات 

بدفع   3 بازل  قواعد  عن  ف�سال  ال�سيولة،  وتراجع  النفط،  اأ�سعار  انخفا�س  ي�ساهم  اأن  ونتوقع  “املركز”، 

“للمركز“  عديدة  فر�س  �سيف�سح  ما  وهو  العامة،  الطروحات  اإىل  للجوء  وال�سركات  والبنوك  احلكومات 

اإدارة  املركز للدخل الثابت“ ون�ساط  “�سندوق  بف�سل خربته الطويلة يف هذا املجال. كما نتوقع اأن يكون 

املحافظ عن�سر جاذب للعمالء يف حال ارتفاع اأ�سعار الفائدة.

“املركز” على جهودهم املتوا�سلة للحفاظ على مكانة  اأ�سرة العاملني يف  اأن ن�سكر  ويف اخلتام، ل يفوتنا 

جمل�س  و�سيا�سات  توجيهات  تنفيذ  على  وحر�سهم  وامل�سداقية.  بالثبات  تتمتع  مالية  كموؤ�س�سة  �سركتكم 

الإدارة واللتزام بالنظم والقوانني ال�سادرة عن اجلهات الرقابية املعنية.

     

جمل�س الإدارة 

07 مار�س 2016
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�شركة املركز املايل الكويتي - �ش.م.ك.ع. و�شركاتها التابعة

اأن�صطة ال�صركة
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تفوقت حمفظة “املركز” لال�صتثمارات 
موؤ�صرها  على  اأدائها  يف  الدولية 
يف   %2 بن�صبة  ال�صرتاتيجي   القيا�صي 

عام 2015.

املمتازة  للعوائد  املركز  �صندوق  حاز 
�صندوق  “اأف�صل  جائزة  على  “ممتاز” 
اأ�صهم يف الكويت” من جملة مينا اف .اأم. 

 2015 عام  اخلليجية  الأ�صواق  بداأت 
نتيجة  تراجعت  ثم  اإيجابي  باأداء 

لرتاجع اأ�صعار النفط.

اأن�سطة ال�سركة

اإدارة الأ�سول

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

 S&P GCC يف الأ�سهر الأربعة الأوىل من العام 2015، بداأت الأ�سواق اخلليجية باأداء اإيجابي، وارتفع موؤ�سر

بن�سبة 10.79% بدعٍم من املكا�سب القوية يف ال�سوق النفطية. ومع تراجع اأ�سعار النفط اإىل ما دون اأ�سعار 

بذلك  لتن�ساأ  والتجاري،  اجلاري  احل�سابني  يف  مزدوج  عجز  خماطر  اخلليجية  احلكومات  واجهت  التعادل، 

توقعات باإجراء اإ�سالحات وخف�س م�ستويات الإنفاق ملواجهة العجز. وقد اأدت هذه العوامل اإىل تراجع املوؤ�سر 

م�سجاًل خ�سارة �سافية بن�سبة 14.38% بحلول نهاية ال�سنة.

عن   2015 العام  يف  ال�سلبي  الأداء  نتج  وقد   .%13 بن�سبة  مرتاجعًة   2015 العام  الكويتية  ال�سوق  واأنهت 

اجتماع عوامل الرتاجع امل�ستمر يف اإقبال امل�ستثمرين، واملخاوف من خف�س الإنفاق الراأ�سمايل ب�سبب انخفا�س 

اأ�سعار النفط، و�سعف الروؤية امل�ستقبلية لتوقعات اأرباح ال�سركات الكويتية.  

 2015 العام  خالل   %17.1 خ�سر  حيث  العربي،  اخلليج  منطقة  يف  تراجعا  الأكرث  ال�سعودي  ال�سوق  وكان 

على الرغم من حتقيقه لأداء ممتاز يف وقت �سابق من ال�سنة. اأما ال�سوق القطرية، فقد اأنهت العام 2015 

مرتاجعًة بن�سبة 15.1%. وبينما تراجع موؤ�سر �سوق دبي املايل بن�سبة 16.5% لي�سبح ثاين اأ�سواأ املوؤ�سرات 

اخلليجية اأداًء، كان موؤ�سر �سوق اأبوظبي الأف�سل اأداًء يف املنطقة مرتاجًعا بن�سبة 4.9% فقط. وقد نتج الأداء 

ال�سلبي عن الرتاجع احلاد يف اأ�سعار النفط، وت�سحيح اأ�سعار العقار، والنمو القت�سادي ال�سعيف يف كل من 

ال�سني ورو�سيا.

القيا�سية.  موؤ�سراتها  على  متفوقا  اأداء  بت�سجيل  املنطقة  لأ�سهم  “املركز”  �سناديق  معظم  وجنحت 

من  الكويت”  يف  اأ�سهم  �سندوق  “اأف�سل  جائزة  على  “ممتاز”  املمتازة  للعوائد  “املركز”  �سندوق  وحاز 

املوقع  زيارة  يرجى  ال�سناديق،  اأداء  حول  التفا�سيل  من  وللمزيد   .)MENA FM( اف.اأم.  مينا  جملة 

www.markaz.com الإلكرتوين: 

اإنفي�ستور  جلوبل  من  الكويت”  يف  اأ�سهم  مدير  “اأف�سل  جائزة  على   2015 العام  يف  “املركز”  حاز  كما 

)Global Investor(، وهي جملة اقت�سادية متخ�س�سة يف التمويل وال�ستثمار، اإ�سافة اإىل جائزة “اأف�سل 

التمويل  )EMEA Finance(، وهي جملة متخ�س�سة يف  فاينان�س  اإمييا  الكويت من جملة  اأ�سول” يف  مدير 

وال�ستثمار. 

ال�ستثمارات الدولية

�سهد كل من موؤ�سر مورغان �ستانلي كابيتال اإنرتنا�سونال جلميع دول العامل وموؤ�سر مورغان �ستانلي كابيتال 

اإنرتنا�سونال لالأ�سواق النا�سئة �سنة خميبة للتوقعات، حيث انخف�سا بن�سبة 4.26% و 16.96% على التوايل 

يف العام 2015، يف حني كان موؤ�سر مورغان �ستانلي كابيتال اإنرتنا�سونال الأوروبي وموؤ�سر نيكاي الياباين من 

بني الأف�سل اأداًء، حيث حققا مكا�سًبا بن�سبة 5.47% و9.33% على التوايل.

ويف ظل التقلبات التي �سهدتها الأ�سواق العاملية خالل العام، تفوقت حمفظة “املركز” لال�ستثمارات الدولية 

يف اأدائها على موؤ�سرها القيا�سي ال�سرتاتيجي بن�سبة 2%، اإذ تراجعت املحفظة بن�سبة 0.89% فقط. وقد 

نتج هذا التفوق ب�سكل رئي�سي عن اأداء مديري �سناديقنا الذين حققوا عوائًدا م�ستقرة، اإىل جانب تعامالتنا 

املدرو�سة يف الأ�ســـواق الأوروبيــــة والأ�ســــواق النا�ســــئة.  وللمزيد من التفا�سيل حول اأداء ال�سناديق، يرجى 

www.markaz.com :زيارة املوقع الإلكرتوين

“املركز” خالل العام 2016 على زيادة ال�ستثمار يف الأ�سواق املتقدمة  و�سريكز فريق ال�ستثمارات الدولية يف 

نظرًا  الأمريكية  الأ�سهم  على  واليابانية  الأوروبية  الأ�سهم  تف�سيل  �سيوا�سل  كما  النا�سئة،  الأ�سواق  من  بدًل 

ال�ستثمار  توزيع  زيادة  يف  �سي�ستمر  كما  املركزية.  البنوك  ت�سدرها  التي  النقدية  ال�سيا�سات  تفاوت  اإىل 

باأ�سواق  املرتبطة  وغري  املطلقة  العوائد  حتقيق  على  تركز  التي  البديلة  ال�ستثمارية  ال�سرتاتيجيات   على 

الأ�سهم عموًما.
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حققها  التي  الإجمالية  العوائد  بلغت 
“املركز” يف العام 2015 على ا�صتثماراته 

يف اأ�صهم امللكية اخلا�صة %10.34.

بجائزتني  اأخرى  مرة  “املركز”  فاز 
الكويت”  يف  ا�صتثماري  بنك  “كاأف�صل 

من جلوبال فاينان�س واإمييا فاينان�س.

“املركز”  يف  اخلزينة  اإدارة  ا�صتمرت 
على  باحلفاظ   2015 العام  خالل 

م�صتويات �صيولة كافية.

امللكية اخلا�سة

اخلا�سة  امللكية  اأ�سهم  يف  ا�ستثماراته  على   2015 العام  يف  “املركز”  حققها  التي  الإجمالية  العوائد  بلغت 

10.34%، يف حني تباطاأ الن�ساط العاملي جلمع التمويل لال�ستثمار يف الأ�سهم اخلا�سة خالل العام نظرا 

لتقلي�س امل�ستثمرين لتوزيع ا�ستثماراتهم على فئة الأ�سول هذه. وقد مت خالل ال�سنة اإغالق ما جمموعه 687 

�سندوق ا�ستثمار بالتزامات اإجمالية بلغت 287 مليار دولر اأمريكي، مقارنًة مبا جمموعه 339 مليار دولر 

اأمريكي يف العام 2014. 

من  اأمريكي  دولر  مليار   752 جمموعه  ما  توفر   Preqin بريكني  �سركة  من  ال�سادرة  البيانات  واأظهرت 

اإذا ما  2015، وهو ما ي�سكل زيادة  الحتياطيات النقدية ملديري �سناديق الأ�سهم اخلا�سة يف نهاية العام 

قورن مبا جمموعه 659 مليار دولر اأمريكي يف العام 2014، وهي الزيادة ال�سنوية الثالثة على التوايل منذ 

العام 2012. وخالل العام 2016، �سيقوم “املركز” مبتابعة وتعظيم اأرباح ا�ستثمارات اأ�سهم امللكية اخلا�سة 

التي يديرها حاليا. 

اخلزينة

ا�ستمرت اإدارة اخلزينة يف “املركز” خالل العام 2015 باحلفاظ على م�ستويات �سيولة كافية، حمققًة التوازن 

املالية يف مواعيدها. كما  بالتزاماتها  الوفاء  القدرة على  لل�سركة  اأتاح  ما  واملطلوبات،  املوجودات  املنا�سب بني 

حققت خالل العام 2015 عدًدا من الإجنازات من خالل احل�سول على التمويل “للمركز” و�سركاته التابعة عرب 

عدة م�سارف اإقليمية وحملية لتمويل ا�ستثماراتها وم�ساريعها العقارية يف الكويت ودول جمل�س التعاون اخلليجي. 

ويف العام 2015، كّونت الإدارة عالقات جديدة مع م�سارف حملية، متكنت من خاللها احل�سول على ت�سهيالت 

ائتمان للتمويل العام “للمركز”، اإىل جانب ت�سهيالت ائتمان لتمويل حمدد طويل الأجل لأغرا�س متويل ا�ستثمارات 

“املركز” اخلا�سة. وعلى م�ستوى ال�سركات التابعة، ح�سلت الإدارة على متويل طويل الأجل من عدد من البنوك 

اخلليجية بفوائد تناف�سية لتمويل امل�ساريع العقارية التي يجري العمل على تنفيذها يف اململكة العربية ال�سعودية 

والإمارات العربية املتحدة. كما اأن�ساأت الإدارة عالقة جديدة مع بنك اإقليمي وح�سلت على قر�س طويل الأجل 

لتمويل اإحدى ال�سركات التابعة لتطوير م�سروع عقاري يف دبي. 

 وت�سعى الإدارة يف عام 2016 اإىل توظيف اأحدث و�سائل تكنولوجيا الت�سالت، وذلك بهدف رفع كفاءة عملياتها 

“املركز”، وت�سمل حتويالت الأموال، وعمليات  لتنفيذ وتعزيز اخلدمات امل�سرفية التي تقدمها ملختلف اإدارات 

اأ�سواق النقد والعمالت الأجنبية.

اخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية

ال�ست�سارات

وا�سلت الأ�سواق املالية ن�ساطها يف العام 2015 من خالل تنفيذ والإعالن عن عدد من �سفقات الندماج 

والكويتية  واأبيات،  فيفا،  �سفقات  مثل  للحدود  العابرة  ال�سفقات  من  عدد  ومنها  الكبرية،  وال�ستحواذ 

لإعادة التاأمني. غري اأن الرتاجع يف اأ�سعار النفط يف الفرتة الأخرية وال�سبابية الناجتة عن ذلك على �سعيد 

القت�ساد الكلي، ميثالن حتديات اأ�سا�سية يف مواجهة منو الن�ساط يف جمال اإبرام ال�سفقات يف امل�ستقبل.

جلوبال  من  الكويت”  يف  ا�ستثماري  بنك  “كاأف�سل  بجائزتني  اأخرى  مرة  “املركز”  فاز   ،2015 عام  ويف 

فاينان�س واإمييا فاينان�س، وتعك�س هاتان اجلائزتان م�ساركته الفاعلة يف عدد كبري من ال�سفقات املتميزة. 

وقد جنح “املركز” يف اإبرام 12 �سفقة يف العام 2015 نيابًة عن عمالئه. وكانت اأهمها العمل مع ال�سركة 

الأهلية للتاأمني لإجناز �سفقتها لال�ستحواذ على ال�سركة الكويتية لإعادة التاأمني من خالل عر�س ا�ستحواذ 

اإلزامي.

ويتطلع “املركز”  يف العام 2016 لتنفيذ ع�سرة م�ساريع جارية متنوعة ت�سمل اأن�سطة متويل �سركات مبا يف 

ذلك ا�ست�سارات �سفقات اندماج وا�ستحواذ، واإعادة هيكلة، وتقييم، وطرح اأويل لالكتتاب العام، اإ�سافًة 

اإىل عمليات اأوف�سيت.
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م�صاريع   2015 يف  “املركز”  ا�صتكمل 
التطوير العقاري يف الكويت والإمارات 

وال�صعودية.

الثابت”  للدخل  املركز  “�صندوق  �صجل 
بن�صبة  الأ�صول  قيمة  �صايف  يف  زيادة 
دولر   11.114 اإلى  لي�صل   %0.02

اأمريكي يف نهاية 2015.

املحفظة  باإدارة جزء من  “املركز”  ا�صتمر 
العقارية الوطنية بقيمة 250 مليون دينار 
كويتي كحد اأق�صى، وهي حمفظة مملوكة 

من قبل الهيئة العامة لال�صتثمار.

اأ�سواق املال والدخل الثابت

جمع �سوق ال�سندات وال�سكوك الأولية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 30.284 مليار دولر اأمريكي خالل 

العام  يف  اأمريكي  دولر  مليار   34.322 جمموعه  مبا  مقارنًة   %11.77 بن�سبة  برتاجع  اأي   ،2015 العام 

مكا�سًبا  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  وال�سكوك   لل�سندات   S&P موؤ�سر  حقق  وقد   .2014

واإىل جانب   .2015 دي�سمرب  نهاية  بحلول  نقطة   110.43 اإىل  لي�سل   ،%1.554 بن�سبة  ال�سنة  على مدى 

 ذلك، ارتفع هام�س معدل خماطر الئتمان خلم�س �سنوات جلميع ال�سندات ال�سيادية لدول جمل�س التعاون 

خالل العام 2015.

و�سجل “�سندوق املركز للدخل الثابت” زيادة طفيفة يف �سايف قيمة الأ�سول على مدى ال�سنة بن�سبة %0.02 

مقارنة باأ�سوله يف نهاية العام 2014 لي�سل اإىل 11.114 دولر اأمريكي يف 31 دي�سمرب 2015، وي�سبح 

املركز للدخل  “برنامج  11.14%.  كما ا�ستمر  تاأ�سي�سه حتى الآن  بذلك معدل العائد على ال�سندوق منذ 

الدخل  اأدوات  يف  لال�ستثمار  للعمالء  نافذة  بتقدمي  حمافظ،  خالل  من  ا�ستثمارات  برنامج  وهو  الثابت”،  

“املركز”  الثابت يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا. وللمزيد التفا�سيل حول اأداء �سندوق وبرنامج 

  www.markaz.com :للدخل الثابت، يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين

ويف العام 2016، �سيوا�سل فريق “املركز” للدخل الثابت تقدمي خدمات ا�ست�سارات الأ�سواق املالية لعمالئه 

ا مع العمالء  من املوؤ�س�سات وال�سركات مل�ساعدتهم على تقدمي حلول متويلية مبتكرة. كما �سيعمل الفريق اأي�سً

على اإعادة هيكلة الديون وتقدمي خدمات وكالت �سمان الئتمان. كما �سيوا�سل فريق ا�ست�سارات الأ�سواق يف 

“املركز” العمل على تقدمي خدمات ا�ست�سارات الأ�سواق املالية لعمالئه من املوؤ�س�سات وال�سركات مل�ساعدتهم 

واإ�سدار  الديون،  هيكلة  اإعادة  على  عمالئه  مع  ا  اأي�سً الفريق  يعمل  كما  مبتكرة.  متويلية  حلول  تقدمي  على 

خدمات وكالت �سمان الئتمان.

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

اأ�سعار  انخفا�س  ب�سبب   2015 العام  تراجًعا خالل  التعاون اخلليجي  دول جمل�س  العقاري يف  ال�سوق  �سهد 

ا يف ال�سيولة، وت�سحيًحا ب�سيًطا للقيم  النفط واملناخ اجليو�سيا�سي ال�سائد. ويف الكويت، واجه ال�سوق انخفا�سً

ال�سوقية. وا�ستمرت اجلاذبية الن�سبية ل�سوق العقار ال�سكني يف ال�سعودية، بينما �ساد الركود يف قطاع الفلل 

حتديدا، و�سهد قطاع العقارات التجارية ا�ستقراًرا. كما �سهدت العقارات ال�سكنية يف اأبوظبي ودبي ت�سحيًحا 

ب�سيًطا يف ربعي ال�سنة الأخريين.

ويف �سمال اإفريقيا وبالد ال�سام، �ساد الركود يف معظم الأ�سواق العقارية. ويف حني ظهرت اجتاهات اإيجابية يف 

ال�سوق العقاري امل�سري، ومازال ال�سوق الأردين ي�سهد ركوًدا. كما ا�ستمر الركود يف �سوق العقارات ال�سكنية 

اللبنانية، والتي تراجع اأداوؤها اإىل �سلبي بن�سبة ب�سيطة، وكان عدد ال�سفقات العقارية فيها قلياًل ب�سبب عدم 

ال�ستقرار ال�سيا�سي.

وعلى �سعيد تطوير العقارات ال�سكنية، ا�ستكمل “املركز” تطوير جممع الروابي يف اململكة العربية ال�سعودية 

العام  يف  “املركز”  وابتداأ  �سكنية.  �سقق  ا�ستئجار  يف  ويرغبون  اململكة  يف  املقيمني  الأجانب  ي�ستهدف  الذي 

2015 مرحلة التاأجري، ومن املقرر اأن ي�سبح املجمع جاهًزا لنتقال امل�ستاأجرين اإليه بحلول نهاية �سهر يناير 

2016. كما ا�ستحوذ “املركز” على قطعة اأر�س يف الريا�س لبناء جممع �سكني عليها، وا�ستكمل درا�سة ال�سوق 

والت�سميم واحل�سول على رخ�سة البناء، وبداأت الآن اأعمال الإن�ساء.

 ويف الإمارات العربية املتحدة، ح�سل “املركز” على رخ�سة تطوير م�سروع �سم�س اأبوظبي، وهو جممع للعقار 

ال�سكني يف جزيرة رمي باأبوظبي، وبداأ تنفيذ اأعمال احلفر والردم. كما ا�ستحوذ “املركز” على قطعة اأر�س يف 

خليج الأعمال يف دبي لإقامة مبنًى �سكني عليها، وهو الآن يف مرحلة الت�سميم واحل�سول على رخ�سة البناء.

حمفظة  ال�سندوق  ويدير  كويتي،  دينار  مليون   99 العقاري”  املركز  “�سندوق  اأ�سول  �سايف  حجم  بلغ  وقد 

موؤلفة من 38 عقاًرا يف دولة الكويت، ويحقق تقدًما يف تطوير قطع الأرا�سي التي ميلكها يف د�سمان وبنيد 

“املركز” باإدارة جزء من  1.12%. كما ا�ستمر  اأغلق ال�سندوق ال�سنة مبعدل عائد اإجمايل بلغ  القار. وقد 

املحفظة العقارية الوطنية بقيمة 250 مليون دينار كويتي كحد اأق�سى، وهي حمفظة مملوكة من قبل الهيئة 

العامة لال�ستثمار، وتهدف لال�ستثمار يف ال�سوق العقارية الكويتية. وللمزيد من التفا�سيل حول اأداء �سناديق 

  www.markaz.com :املركز” العقارية، يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين“
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بيع  على  بالعمل  “املركز”  ا�صتمر 
معدلت  ذات  الأ�صا�صية  العقارات 
راأ�س  توظيف  واإعادة  املتدنية  العوائد 
اأ�صواق  يف  تطوير  م�صاريع  يف  املال 

عالية.  متتاز مبعدلت منو 

التعاون  جمل�س  ودول  الكويت  يف  العقاري  التطوير  م�ساريع  ا�ستكمال  اإىل   2016 العام  يف  “املركز”  وي�سعى 

املدر  اإفريقيا  �سمال  �سندوق  لطرح  والتح�سري  العربية،  م�سر  جمهورية  يف  التو�سع  اإىل  اإ�سافة  اخلليجي، 

للدخل، وتاأتي هذه اخلطوة �سمن �سيا�سة “املركز” يف تنويع الأ�سول. 

اإدارة العقار الدولية

العام  الأ�سا�سية خالل  العقارية  الفئات  الأمريكي يف جميع  العقاري  للقطاع  الأ�سا�سية  العوامل  تعايف  ا�ستمر 

وقد  عموًما.  العقاري  ال�ستثمار  على  العوائد  معدلت  وا�ستقرار  الت�سغيلي  الدخل  �سايف  ارتفاع  مع   ،2015

ا يف معدلت ال�سواغر وارتفاًعا يف اأ�سعار الإيجارات بفعل العوامل  �سهدت املناطق العمرانية الرئي�سية انخفا�سً

القت�سادية القوية، مبا يف ذلك الناجت املحلي الإجمايل ومنو فر�س العمل. وبقيت اأ�سعار الفائدة لالأجل الطويل 

منخف�سًة خالل ال�سنة مع عدم ح�سول اأي تغريات جوهرية يف معدل العائد على �سندات اخلزينة لع�سر �سنوات 

اأ�سعار  لرفع  برناجمه  بتنفيذ  الأمريكي  الفدرايل  الحتياطي  بداأ  كما  ال�سنة.  بداية  عليه يف  كان  مقارنًة مبا 

الفائدة خالل العام 2015، غري اأن التقلبات يف اأ�سواق الأ�سهم العاملية والتوقعات بانخفا�س معدل الت�سخم 

اأدت اإىل بقاء اأ�سعار الفائدة لالأجل الطويل منخف�سة. واإىل جانب ذلك، ارتفع موؤ�سر املجل�س الوطني مل�ستاأمني 

ال�ستثمار العقاري بن�سبة 10.1% خالل الت�سعة اأ�سهر الأوىل من ال�سنة.

ومبواكبة هذه العوامل، ا�ستمر “املركز” خالل العام 2015 بالعمل على بيع العقارات الأ�سا�سية ذات معدلت 

متتاز  اأ�سواق  يف  تطوير  م�ساريع  يف  املال  راأ�س  توظيف  اإعادة  و  اإدارته،  حتت  التي  ال�سائدة  املتدنية  العوائد 

مبعدلت منو عالية. وقد تخارجنا خالل ال�سنة من ثالثة اأ�سول من برنامج ال�ستحواذ على العقارات املتعرثة، 

حمققني عوائًدا جذابة لنا ومل�ستثمرينا امل�ساركني. وت�سهد م�ساريعنا التطويرية احلالية ن�ساًطا تاأجريًيا قوًيا، 

�سعًفا   1.42 مبعدل  ال�ستثمار  على  م�ساعًفا  حمققني  عقاري،  تطوير  �سفقة  اأول  من  ا  اأي�سً تخارجنا  كما 

)ومعدل عائد داخلي مركب بن�سبة 15.6% على مدى فرتة احتفاظ بال�ستثمار امتدت �سنتني ون�سف(. كما 

ا بثالث �سفقات تطوير جديدة خالل ال�سنة.  التزمنا اأي�سً

ويف العام 2016، �سي�ستمر “املركز” بتقييم عدد من ال�سفقات واإجراء مزيد من الدرا�سات النافية للجهالة. 

كما �سيقيم جدوى طرح برنامج ا�ستثماري جديد م�سمم لال�ستفادة من الفر�س ذات القيمة امل�سافة.
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ا�صتمرت اإدارة الأبحاث املن�صورة بالتوا�صل 
مع عدة احتادات ومنظمات جمتمع مدين 

لعقد ندوات تعر�س اأخر نتائج اأبحاثها.

ن�صرت مارمور مينا انتليجن�س )مارمور(، 
91 تقريراً  “للمركز”،  وهي �صركة تابعة 

لالأبحاث خالل العام يف عدة جمالت.

اخلدمات  اإدارة  اإجنازات  اأهم  من 
امل�صرفية اخلا�صة طرح واإغالق منتجات 
والعاملية  الإقليمية  الأ�صواق  يف  متنوعة 
العاملي”  موازين  “�صندوق  ومنها 

و”�صندوق املركز مينا الإ�صالمي”.

الإدارات امل�ساندة

الأبحاث املن�سورة

ا�ستمرت اإدارة الأبحاث املن�سورة يف “املركز” خالل العام 2015 بالتوا�سل املبا�سر مع الحتادات ومنظمات 

جمتمع مدين والأطراف املعنية الأخرى من خالل عقد ندوات تعر�س عليهم اآخر ما تو�سلت له اأبحاثنا من 

نتائج، وذلك بهدف خلق بيئة معرفية غنية متكن �سركاوؤنا من اتخاذ قرارات ا�ستثمارية متزنة. ون�سرت �سركة 

مارمور مينا انتيليجين�س )مارمور( التابعة “للمركز” واملتخ�س�سة يف الأبحاث والدرا�سات ما جمموعه 91 

واأ�سواق  والقت�ساد،  التحتية،  والبنية  ال�سناعة،  وهي  جمالت،  �ستة  �سملت  ال�سنة  خالل  لالأبحاث  تقريرا 

املال، وال�سيا�سة والرقابة والإ�سراف، وال�سركات.

كما و�سعت مارمور خالل العام وجودها الرقمي من خالل �سفحاتها على مواقع التوا�سل الجتماعي واملقالت 

الأبحاث  على  ال�سركة  تركيز  واأدى  للعمالء.  خا�سة  ودرا�سات  لأبحاث  عرو�سا  وقدمت  ال�سركة،  مدونة  يف 

والدرا�سات القائمة على احلقائق املو�سوعية اإىل اإيجاد �سل�سلة من املنتجات اجلديدة متثلت بقاعدة بيانات 

منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا.

الإلكرتونية عرب  املحا�سرات  �سل�سلة من  بتنفيذ  مارمور  بداأت  املعنية،  مع اجلهات  التفاعل  والتزاما مببداأ 

الإنرتنت ت�ستمل على عرو�س مبا�سرة تتناول حتليل موا�سيع حمددة مثل تقييم �سعر التعادل النفطي بحلول 

ال�سادرة  الأبحاث  خمتلف  من  وم�سمونها  حمتواها  الإلكرتونية  املحا�سرات  غالبية  ا�ستقت  وقد   .2020 

عن ال�سركة.

و�ستوا�سل مارمور يف العام 2016 تقدمي املزيد من الأبحاث والأعمال ذات النوعية املتميزة لتلبية احتياجات 

ال�سوق، اإ�سافة لتغطيتها موا�سيع تتعلق ب�سهولة ممار�سة الأعمال يف الكويت، والتي �سوف تت�سارع على الأرجح 

ودرا�سات  اأبحاث  على  الطالع  وميكن  النفط.  اأ�سعار  تقلبات  ظل  يف  القت�سادي  التنويع  وترية  ت�سارع  مع 

www.e-marmore.com :مارمور، من موقع ال�سركة الإلكرتوين

اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة

تتوىل اإدارة اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة الإ�سراف على العالقة بني ال�سركة وعمالئها والتاأكد من اللتزام 

قاعدة  مع  الأمد  طويلة  عالقات  وبناء  الت�سويق  م�سوؤولية  ا  اأي�سً تتوىل  كما  املعايري.  باأعلى  خدمات  بتقدمي 

عمالء “املركز” احلاليني واملحتملني، والتي ت�سمل �سناديق ثروات �سيادية، و�سناديق التاأمينات الجتماعية، 

وم�سارف، و�سركات عائلية، واأفراد اأ�سحاب مالءة عالية، وم�ستثمرين اأفراد.

العمالء وخدمة  بتلبية احتياجات   2015 العام  العمل خالل  اإدارة اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة  وا�ستمرت 

�سبكة عمالئها على جمع  الإدارة من خالل  وعملت  ال�سائدة.  القت�سادية  الجتاهات  م�ساحلهم يف �سوء 

ا�سرتاتيجية  مع  يتوافق  مبا  مطورة  منتجات  طرح  خالل  من  حمددة  زمنية  فرتة  خالل  للم�ساريع  الأموال 

الأ�سواق  يف  منتجات  واإغالق  طرح  اخلا�سة  امل�سرفية  اخلدمات  اإدارة  اإجنازات  اأبرز  وت�سمل  املنتجات. 

الإ�سالمي”،  مينا  املركز  و“�سندوق  العاملي”،  موازين  “�سندوق  املثال  �سبيل  على  ومنها  والعاملية  الإقليمية 

اإ�سافة اإىل العديد من امل�ساريع العقارية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي والوليات املتحدة الأمريكية.

املحلية  املوؤ�س�سات  مع  “املركز”  تعاون  م�ستوى  حت�سني  على   2015 العام  خالل  العمل  الإدارة  وا�سلت  كما 

ا على اإيجاد تعاون مع  والإقليمية املعروفة من خالل فريق مديري عالقاتها املتخ�س�سني. وركزت الإدارة اأي�سً

موؤ�س�سات جديدة بهدف تو�سعة وتطوير قنواتها لتوزيع وتقدمي املنتجات واحللول املبتكرة.

و�سوف ت�سعى اإدارة اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة يف العام 2016 اإىل تو�سعة نطاق عملياتها يف دول جمل�س 

املايل  املركز  ويرتبط  احلاليني.  العمالء  مع  العالقات  وتقوية  تعزيز  عن  ف�سال  والعامل،  اخلليجي  التعاون 

الكويتي حالًيا باتفاقيتي بيع مع كل من بنك اخلليج وبنك برقان، حيث يقومان برتويج وبيع �سناديق “املركز” 

بنوك  مع  العالقات  من  مزيد  اإيجاد  على  اخلا�سة  امل�سرفية  اخلدمات  اإدارة  وتعمل  عمالئهما.  ل�سبكتي 

وموؤ�س�سات جديدة ك�سركاء لإ�سافة القيمة.
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�صامل  عمل  اإطار  “املركز”  يعتمد 
والرقابة  واللتزام  املخاطر  دارة  لإ
لل�صركة  الر�صيدة  احلوكمة  ل�صمان 

بها.  املرتبطة  والكيانات 

حتديث  العام  خالل  الإدارة  ا�صتكملت 
بهدف  لل�صركة  الإلكرتوين  املوقع 
للم�صتخدمني  الت�صفح  جتربة  حت�صني 

العاملية. املمار�صات  ومواكبة 

اإدارتي  مع  بالتعاون  الإدارة  نظمت 
واإدارة  اخلا�صة،  امل�صرفية  اخلدمات 
حول  الآراء  لتبادل  فعاليات   8 الأبحاث 
والإقليمية،  العاملية  الأ�صواق  تطورات 

ومناق�صة الق�صايا القت�صادية. 

نظم فريق الإعالم والإت�صالت اإطالق 
مبادرة “ملتقى املركز لتبادل الأفكار”، 
التنفيذية  الإدارة  من  مبادرة  وهي 

لتعزيز البتكار يف ال�صركة.

الأول  الإ�صدار  باإطالق  الإدارة  قامت 
�صنوية،  الربع   ”engage“ جملة  من 
على  ال�صوء  اإلقاء  اإلى  تهدف  والتي 
بها  تقوم  التي  املتعددة  الأن�صطة 

.2016 اإدارات “املركز” يف 

الإعالم والت�سالت

يف العام 2015، وا�سلت اإدارة الإعالم والت�سالت ن�ساطها لزيادة الوعي بالعالمة التجارية حمليا واإقليميا 

ب�سورة تتالءم مع اأداء ال�سركة وموقعها يف املنطقة، وذلك من خالل خطة ات�سالت متكاملة ت�سمل و�سائل 

الإعالم التقليدية وو�سائل التوا�سل الجتماعي. 

للتوا�سل  فعاليات   8 الأبحاث  واإدارة  اخلا�سة،  امل�سرفية  اخلدمات  اإدارتي  مع  بالتعاون  الإدارة  نظمت  وقد 

املبا�سرة  النقا�سية  واحللقات  الندوات  تنظيم  �سملت  واأفراد،  موؤ�س�سات  من  املعنية  الأطراف  مع  املبا�سر 

الكويت،  م�سارف  واحتاد  الكويتية  القت�سادية  اجلمعية  مثل  املايل  بالقطاع  املعنية  الحتادات  مع  بالتعاون 

وتبادل  “املركز”  الت�سالت يف  امل�ستهدفة خلطة  ال�سريحة  من  اأكرب عدد ممكن  اإىل  الو�سول  بهدف  وذلك 

الآراء حول تطورات الأ�سواق العاملية والإقليمية، ومناق�سة الق�سايا القت�سادية. 

كما �سكلت الإدارة فريقًاً  ي�سم اأع�ساء ميثلون خمتلف الإدارات يف ال�سركة، وبا�سر الفريق عمله الرامي اإىل 

تن�سيق الت�سالت الداخلية يف ال�سركة، وحتفيز ان�سيابية املعلومات بني الدارات املختلفة لتعزيز وعي املوظفني 

لل�سركة.  املوحدة  املوؤ�س�سية  الروؤية  باجتاه حتقيق  تركيز جهودهم  على  ي�ساعدهم  ما  لل�سركة،  الكلي  بالأداء 

ال�سوء  اإلقاء  اإىل  تهدف  والتي  �سنوية،  الربع   ”engage“ جملة  من  الأول  الإ�سدار  باإعداد  الفريق  قام  وقد 

على الأن�سطة املتعددة التي تقوم بها اإدارات “املركز”، اإ�سافة اإىل كونها من�سة لتبادل اخلربات واملعلومات 

الربع الأول من  العدد الأول من املجلة يف  اإ�سدار  التي يكتبونها. ومت  ال�سركة عرب ن�سر املقالت   بني موظفي 

العام 2016.

الإدارة  اأطلقتها  الأفكار”، وهي مبادرة جديدة  لتبادل  املركز  “ملتقى  اإطالق مبادرة  الإدارة  كما نظم فريق 

خاللها  تقوم  دورية  نقا�سية  حلقات  عقد  خالل  من  ال�سركة  يف  البتكار  تعزيز  اإىل  تهدف   2015 يف  العليا 

الإدارة  وقامت  ملناق�ستها.  الإدارات  وباقي  العليا  الإدارة  على  مبتكرة  اأفكار  بعر�س  ال�سابة  الب�سرية  املوارد 

 خالل العام بتنظيم جل�ستني للملتقى، وتعمل على متابعة تطبيق بع�س الأفكار التي طرحت خالل امللتقى مع 

الإدارات املعنية.       

كما ا�ستكملت الإدارة خالل العام حتديث املوقع الإلكرتوين لل�سركة بهدف حت�سني جتربة الت�سفح للم�ستخدمني 

تواكب  والتي  الإلكرتونية  املواقع  ت�سميم  تكنولوجيات  اأحدث  تبني  خالل  من  والإجنليزية  العربية  باللغتني 

املمار�سات العاملية، ويعك�س املوقع اجلديد معايري �سفافية عالية من خالل تقدمي معلومات مف�سلة عن اأداء 

منتجات “املركز” بطريقة تفاعلية.

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

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

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

وال�ستدامة  ال�سباب  ورعاية  والتعليم  ال�سحة  مثل  جمالت،  عدة  يف  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  خمتلف  مع 

والجتماعية  القت�سادية  للم�سوؤولية  ال�سركة  لن�ساطات  مف�سل  تقرير  باإ�سدار  الإدارة  وقامت  القت�سادية. 

خالل العام 2015.

2016، �ست�ستمر الإدارة بتعزيز الت�سالت الداخلية واخلارجية لل�سركة، مع الرتكيز على توفري  ويف العام 

“املركز”  عالقات  �سبكة  لتعزيز  وذلك  واملحتملني،  احلاليني  العمالء  مع  للتوا�سل  “املركز”  لفرق  الفر�س 

واأن�سطته،  “املركز”  التفا�سيل حول حمالت  وللمزيد من  اأعمال.  اإىل فر�س  التجارية  العالمة  قيمة  وترجمة 

www.markaz.com :يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين

 املخاطر واللتزام

يعتمد “املركز” اإطار عمل �سامل لإدارة املخاطر واللتزام والرقابة ل�سمان احلوكمة الر�سيدة لل�سركة والكيانات 

املرتبطة بها. وي�سرف جمل�س الإدارة على تنفيذ ال�سيا�سات والإجراءات ويتوىل م�سوؤولية اإدارة املخاطر وجميع 

نظم مراقبة املخاطر املعمول بها يف “املركز” والكيانات املرتبطة به.
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الأنظمة  �صوابط  فريق  اأطلق 
العام  يف  “املركز”  يف  والعمليات 
 VESTIO في�صتيو  نظام   2015
ا�صرتاتيجي  حل  وهو  اجلديد، 

الرثوات. دارة  لإ �صامل 

واإعداد  العمليات  تنفيذ  اإدارة  حر�صت 
رقابية  �صوابط  تنفيذ  على  التقارير 
ت�صغيلية �صاملة ل�صمان تقدمي ال�صركة 
لإدارة  وال�صحيحة  ال�صليمة  للم�صاندة 

ح�صابات العمالء.

وقواعد  الإدارة  جمل�س  يقرها  التي  احلوكمة  �سوابط  بتطبيق  “املركز”  يف  واللتزام  املخاطر  اإدارة  وتقوم 

ومبادئ احلوكمة ال�سادرة من هيئة اأ�سواق املال. وحتدد الإدارة الإجراءات واأعمال التقييم والتقارير املطلوبة 

فئات  �سمن  حمددة  رئي�سية  خماطر  ملوؤ�سرات  وفًقا  ال�سركة،  عليها  تنك�سف  التي  الأ�سا�سية  املخاطر  جلميع 

املخاطر املتعلقة بها. كما تقوم الإدارة باأعمال الرقابة واملتابعة الدورية للمخاطر، ف�سال عن اإعداد وتنفيذ 

ال�سيا�سات اجلديدة للمراجعة والرقابة. 

اللجنة  اأعمال  �ساملًة  بال�سركة،  احلوكمة  اأن�سطة  وتوثيق  مبتابعة  ا  اأي�سً الإدارة  تقوم  ذلك،  اإىل   بالإ�سافة 

ال�ستثمارية؛  والقرارات  ال�ستثماري  الأداء  واعتماد  مبراجعة  تقوم  والتي  الإدارة،  ملجل�س  التابعة  التنفيذية 

الرقابة  �سوابط  فعالية  من  التحقق  م�سوؤولية  تتوىل  التي  الإدارة  ملجل�س  التابعة  واملراجعة  التدقيق  وجلنة 

الداخلية. ويف اإطار املهام امللقاة على عاتق الق�سم، يقوم الق�سم بالتن�سيق مع املراجعني اخلارجيني واملراجعني 

الداخليني وهيئات الت�سنيف الئتماين.

مت  م�ستقلتان  وحدتان  وهما  ال�سكاوى،  وحدة  الأموال  غ�سل  مكافحة  وحدة  اإدارة  ا  اأي�سً الق�سم  يتوىل  كما 

اإن�ساوؤهما مبوجب توجيهات بنك الكويت املركزي. وتتوىل وحدة مكافحة غ�سل الأموال م�سوؤولية التحقق من 

هيئة  وتوجيهات  الأموال،  لقانون مكافحة غ�سل  وفًقا  الأموال،  غ�سل  يتعلق مبكافحة  فيما  واللتزام  املطابقة 

الأموال  غ�سل  مبكافحة  املتعلقة  الرقابية  ال�سوابط  الوحدة  ت�سع  كما  املركزي.  الكويت  وبنك  املال  اأ�سواق 

ال�سكاوى من  تلقي جميع  ال�سكاوى م�سوؤولة عن  وتكون وحدة  بها.  اللتزام  والتاأكد من  ال�سركة  لتطبيقها يف 

العمالء وامل�ستثمرين والأطراف املتعاقدة وتقدمي احللول املنا�سبة لها.

نظم املعلومات والعمليات

وهو  VESTIO اجلديد،  في�ستيو  نظام   2015 العام  “املركز” يف  والعمليات يف  الأنظمة  �سوابط  فريق  اأطلق 

واإدارة  ال�ستثمارية  املحافظ  اإدارة  عمليات  توحيد  بهدف  تطويره  مت  الرثوات  لإدارة  �سامل  ا�سرتاتيجي  حل 

يتوافق مع  الفريق بهيكلة وت�سميم نظام في�ستيو مبا  ال�سناديق ونظم املحا�سبة يف من�سة واحدة. وقد قام 

اأف�سل املعايري الدولية ومبوا�سفات خليجية، ومبا يتنا�سب مع مناخنا الرقابي �سريع التغري. وقد بداأ ت�سغيل 

النظام لأول مرة يف مايو 2015 بعد �سنتني من جتارب ال�ستخدام. ويجري حالًيا اإنهاء التح�سريات لتقدمي 

خدمات جميع ال�سناديق واملحافظ يف “املركز” عرب النظام اجلديد.

اأف�سل  بت�سمني  “املركز”  يف  املعلومات  تقنية  عمل  اإطار  حتديث  على  با�ستمرار  املعلومات  تقنية  اإدارة  تعمل 

لرتكيب  املعلومات  تقنية  اإطار عمل  بتحديث  ال�سركة  وتقوم  القطاع.  عليها يف  املتعارف  واملعايري  املمار�سات 

اأجهزة جديدة وتنفيذ حلول تخزين ومعاجلة ون�سخ احتياطي وت�سمني تقنية التخل�س من ازدواجية وتكرار 

البيانات املخزونة. وبالإ�سافة اإىل ذلك، متت تو�سعة �سبكة “املركز” لت�سمل مكتب ال�سركة يف الريا�س.

ويف العام 2016 �سي�ستمر “املركز” بتح�سني تقنياته، وتنفيذ نظام جديد قوي وفعال لتخطيط موارد ال�سركة 

اإعداد التقارير املالية. كما �سيقوم باإنهاء التح�سريات لتقدمي خدمات جميع ال�سناديق واملحافظ  لأغرا�س 

حتت الإدارة عرب نظام في�ستيو VESTIO اجلديد. كما �سيوا�سل جهود التح�سني امل�ستمر لآلية اأمن نظم تقنية 

املعلومات بال�سركة حلماية بيانات ال�سركة و اأ�سولها املعلوماتية من املخاطر اخلارجية.

قام فريق العمليات واإعداد التقارير بدور املكتب اخللفي لأعمال اإدارة الأ�سول يف “املركز”، وت�سمل وظائف 

الإدارة الأ�سا�سية خدمة الأوراق املالية، وتنفيذ عمليات النقد والأوراق املالية، واللتزام بال�سوابط الرقابية 

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

احل�سابات يف املواعيد املطلوبة لالإدارة والعمالء والهيئات الرقابية واجلهات املعنية الأخرى. 

الوا�سحة،  و�سوحها  ل�سمان  والإجراءات  لل�سيا�سات  واملراجعة  املراقبة  الإدارة  �ستوا�سل   2016 العام  ويف 

واإعداد  والت�سويات  العمليات  يف  امل�ساركني  للموظفني  بو�سوح  املحددة  وامل�سوؤوليات  الأعمال  ان�سياب  كفاءة 

التقارير. ويعترب احلد من قدرة املوظفني على القيام بوظائف معينة يف النظم مطلًبا حمورًيا لنظام الرقابة 

بتنفيذ  التقارير  واإعداد  العمليات  تنفيذ  اإدارة  قامت  الفعالة،  املخاطر  اإدارة  من  وكجزء  باملركز.  الداخلية 

�سوابط رقابية ت�سغيلية �ساملة ل�سمان تقدمي ال�سركة للم�ساندة ال�سليمة وال�سحيحة لإدارة ح�سابات العمالء.



17

ركزت الإدارة يف العام 2015 على اإدارة 
على  الرتكيز  مع  واملهارات  املواهب 
للوظائف  املنا�صبني  الأ�صخا�س  اختيار 

املنا�صبة وتنمية قدراتهم.

 2015 ا�صتعدت الإدارة املالية يف العام 
اجلديد  اأوراكل  نظام  ت�صغيل  لبدء 
“للمركز”  املالية  املوارد  لتخطيط 
العمليات  حت�صني  اإلى  �صيوؤدي  مما 

التقارير. واإعداد  املحا�صبية 

الإدارة املالية

مع التغريات امل�ستمرة واعتماد اجلهات املعنية لتدابري رقابية جديدة، اأ�سبحت احلاجة اإىل التطبيق ال�سليم للمعايري 

الدولية لإعداد التقارير املالية اأكرب من اأي وقت م�سى ل�سمان التنا�سق واملقارنة ال�سحيحة للمعلومات املالية امل�ستخرجة 

من التقارير املالية ال�سادرة من كيانات خمتلفة. ولذلك تبادر الإدارة املالية يف “املركز” با�ستمرار يف تطبيق املعايري 

الدولية وا�ستخدامها مبا ي�ستويف �سروط �سفافية املعلومات املطلوبة للم�ستثمرين وتطبيق حوكمة ال�سركات الر�سيدة.

اأوراكل اجلديد لتخطيط املوارد املالية لل�سركة.  2015 لبدء ت�سغيل نظام  وا�ستعدت الإدارة املالية يف العام 

ومن املتوقع اأن يوؤدي النظام اإىل حت�سني العمليات املحا�سبية واإعداد التقرير، وتعزيز ال�سوابط الرقابية على 

من�سة  وتوفري  املختلفة،  واخلارجية  الداخلية  التقارير  وميكنة  املوظفني،  كفاءة  وزيادة  التقديرية،  امليزانية 

واحدة لعدة كيانات مرتابطة لتوحيد عملياتها املحا�سبية واملالية. 

تطور  عن  الناجتة  التحديات  مع  التعامل  “للمركز”  املتكامل  اأوراكل  نظام  يتيح  �سوف   ،2016 العام  ويف 

تطبيق  الإدارة  �ستوا�سل  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  والإ�سراف.  والرقابة  التقارير  واإعداد  املحا�سبة  احتياجات 

منهجيات متحفظة لتفادي املخاطر العالية يف اأعمال ال�سركة والعمل على اتخاذ الإجراءات ال�سحيحة فيما 

يتعلق بالإدارة والرقابة املالية لل�سركة كلما دعت احلاجة.

 املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية

تبذل اإدارة املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية جهوًدا م�ستمرة لتح�سني وتطبيق اأف�سل املعايري واملمار�سات 

والثقافية  الت�سغيلية  الحتياجات  لتلبية  ال�سرورية  التعديالت  واإجراء  الب�سرية  املوارد  جمال  يف  العاملية 

الأهداف  مع  وكفاءتهم  واإنتاجيتهم  العاملة  القوى  قدرات  موازنة  اإىل  الإدارة  وتهدف  “املركز”.   يف 

ال�سرتاتيجية لل�سركة.

وقد ان�سب تركيز الإدارة يف العام 2015 على اإدارة املواهب واملهارات مع الرتكيز على اختيار الأ�سخا�س 

املنا�سبني للوظائف املنا�سبة، وتنمية قدراتهم من خالل حتديد املهارات الأ�سا�سية املطلوبة للوظيفة واإيجاد 

قوى عاملة متفوقة. وقد عملت الإدارة على و�سع نظام مدرو�س لتطوير املوظفني يف جميع اإدارات ال�سركة، 

ي�سمل ما يلي:

والكفاءات. للقدرات  عمل  اإطار  و�سع  	•
والكفاءات. القدرات  فجوات  حتليل  على  بناًء  �سخ�سية  تنمية  خطط  و�سع  	•

املهني. التطوير  خطط  و�سع  	•
القيادات. وتطوير  الوظيفي  التعاقب  خطط  و�سع  	•

واملهارات. املواهب  عن  البحث  قدرات  تعزيز  	•
“املركز” وال�ستفادة  2016 على حتليل وتطوير املواهب واملهارات يف  و�سوف يتوا�سل العمل خالل العام 

وتعزيز  املوظفني  معنويات  رفع  على  العمل  يجري  بينما  ال�سركة،  اأعمال  احتياجات  لتلبية  بفعالية  منها 

الر�سى وال�ستقرار الوظيفي.
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�شركة املركز املايل الكويتي - �ش.م.ك.ع. و�شركاتها التابعة

2.9

94

البيانات املالية

حقوق امللكية العائدة للم�ساهمني.

�سايف ربح امل�ساهمني

حقوق امل�ساهمني

مليون د.ك

مليون د.ك

2015

6

1

ربحية ال�سهم

جمموع الأ�سول املدارة

فل�س

مليار د.ك

%5

7.4

توزيع الأرباح

اأتعاب اإدارة وعمولت

مليون د.ك
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الـتقـــريـــر ال�سنــــــوي 2015

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

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

الكويـت

تقرير عن البيانات املالية املجمعة

بيان  والتي تت�سمن  التابعة )“املجموعة“(  الأم“( و�سركاتها  الكويتي �س.م.ك.ع )“ال�سركة  املركز املايل  ل�سركة  املالية املجمعة املرفقة  البيانات  لقد دققنا 

املركز املايل املجمع كما يف 31 دي�سمرب 2015، وبيانات الربح اأو اخل�سارة، والربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر، والتغريات يف حقوق امللكية، والتدفقات 

النقدية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية بذلك التاريخ، وكذلك ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة واإي�ساحات تف�سيلية اأخرى.

م�سوؤولية الإدارة عن البيانات املالية املجمعة

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

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

م�سوؤولية مراقبي احل�سابات

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

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

على اأخطاء مادية.

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

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

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

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

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

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

الراأي

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

يف 31 دي�سمرب 2015 واأدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015 وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية املطبقة يف دولة الكويت. 

تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

براأينا كذلك، اأن ال�سركة الأم مت�سك ح�سابات منتظمة واأن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س اإدارة ال�سركة الأم فيما يتعلق بهذه البيانات 

املالية املجمعة متفقة مع ما ورد يف دفاتر ال�سركة الأم، واأننا قد ح�سلنا على املعلومات التي راأيناها �سرورية لأداء مهمتنا، واأن البيانات املالية املجمعة تت�سمن كل 

ما ن�س قانون ال�سركات رقم 1 ل�سنة 2016 والالئحة التنفيذية وعقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم على وجوب اإثباته فيها، واأن اجلرد قد اأجري وفقًا 

لالأ�سول املرعية، واأنه يف حدود املعلومات التي توفرت لدينا مل تقع خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015 خمالفات لأحكام قانون ال�سركات رقم 1 ل�سنة        

والالئحة التنفيذية اأو لعقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم على وجه يوؤثر ماديًا يف ن�ساط ال�سركة الأم اأو مركزها املايل.  2016

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

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

يف 31 دي�سمرب 2015، على وجه يوؤثر ماديًا يف ن�ساط ال�سركة الأم اأو مركزها املايل.

الكويت 

يف 7 مار�س 2016

)CPA( عبداللطيف حممد العيبان طالل يو�سف املزيني        

)مراقب مرخ�س رقم 94 فئة اأ( �سجل مراقبي احل�سابات رقم 209 فئة اأ      
جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان و�سركاهم ديلويت وتو�س- الوزان و�سركاه        
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�شركة املركز املايل الكويتي - �ش.م.ك.ع. و�شركاتها التابعة

بيان الربح اأو اخل�سارة املجمع - ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2014 31 دي�سمبر 2015اإي�ساح

الإيـرادات 
4774972اإيرادات فوائد

1,149726اإيرادات توزيعات 

57,3597,580اأتعاب اإدارة وعمولت

246)5,211(6)الخ�سارة( / الربح من ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة 

4,2152,243الربح من بيع / ا�سترداد ا�ستثمارات متاحة للبيع

)3(1666ح�سة في نتائج �سركة زميلة وم�سروع م�سترك

171,8501,945ربح من بيع عقارات ا�ستثمارية

167547�سافي اإيرادات اإيجار

876435ربح من �سرف عمالت اأجنبية

128اإيرادات اأخرى

11,25714,699

الم�صاريف والأعباء الأخرى
)7,507()7,446(7م�ساريف عمومية واإدارية 

)374()294(15انخفا�س في قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع 

)96()347(تحميل مخ�س�سات 

)327()305(م�ساريف اأخرى

)1,096()1,150(8تكاليف تمويل

)9,542()9,400(

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

1,7155,299

)39()27(9مخ�س�س ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي 

)116()88(9مخ�س�س �سريبة دعم العمالة الوطنية

)46()35(9مخ�س�س م�ساهمة الزكاة

)81(-28مخ�س�س مكافاأة اأع�ساء مجل�س الإدارة

1,5655,017ربح ال�سنة 

العائد اإلى:
2,8784,021مالكي ال�سركة الأم

996)1,313(27ح�س�س غير م�سيطرة 

1,5655,017

فل�س 8فل�س 106ربحية ال�صهم الأ�صا�صية والمخففة الخا�صة بمالكي ال�صركة الأم 

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات المالية المجمعة.
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الـتقـــريـــر ال�سنــــــوي 2015

بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر املجمع – ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2014 31 دي�سمبر 2015

1,5655,017ربح ال�سنة

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

ا�ستثمارات متاحة للبيع: 

1,4612,960- �سافي التغير في القيمة العادلة الناتج خالل ال�سنة 

)2,243()4,215(- المحول اإلى بيان الربح اأو الخ�سارة المجمع نتيجة البيع  

294374- المحول اإلى بيان الربح اأو الخ�سارة المجمع من النخفا�س في القيمة 

اأخرى   

355514- فروق تحويل ناتجة من ترجمة العمليات الأجنبية 

م�سروع  من  الآخــر  ال�سامل  الدخل   / الأخـــرى(  ال�ساملة  )الخ�سارة  في  ح�سة   - 

م�سترك و�سركة زميلة 

)1(1

1,606)2,106(اإجمالي )الخ�صارة ال�صاملة الأخرى( / الدخل ال�صامل الآخر لل�صنة 

6,623 )541(اإجمالي )الخ�سارة ال�ساملة( / الدخل ال�سامل لل�سنة 

اإجمالي )الخ�صارة ال�صاملة( / الدخل ال�صامل العائد اإلى:
9005,408مالكي ال�سركة الأم 

1,215)1,441(ح�س�س غير م�سيطرة 

)541(6,623

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات المالية المجمعة.
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�شركة املركز املايل الكويتي - �ش.م.ك.ع. و�شركاتها التابعة

بيان املركز املايل املجمع - 31 دي�سمرب 2015

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2014 31 دي�سمبر 2015اإي�ساح

الموجودات
117,9777,848نقد واأر�سدة لدى البنوك 

117,32175ودائع لأجل

1241,10038,195ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة

135,0845,767ذمم مدينة وموجودات اأخرى

144363,798قرو�س لعمالء

1553,78861,835ا�ستثمارات متاحة للبيع

163,0902,993ا�ستثمار في �سركة زميلة وم�سروع م�سترك

1729,16724,201عقارات ا�ستثمارية 

288326ممتلكات ومعدات  

148,251145,038مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

186,3638,428ذمم دائنة ومطلوبات اأخرى

197,6854,663قرو�س بنكية

2022,00022,000�سندات

36,04835,091اإجمالي المطلوبات 

حقوق الملكية
2153,13053,130راأ�س المال

227,9027,902عالوة اإ�سدار

2314,84714,544احتياطي قانوني

2314,79314,490احتياطي اختياري

)16,342()16,342(24اأ�سهم خزينة

7,9737,973احتياطي اأ�سهم خزينة

267,7259,703بنود اأخرى لحقوق الملكية 

4,1325,601اأرباح محتفظ بها

94,16097,001حقوق الملكية العائدة لمالكي ال�صركة الأم

2718,04312,946ح�س�س غير م�سيطرة

112,203109,947اإجمالي حقوق الملكية

148,251145,038اإجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

  

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

مناف عبدالعزيز الهاجري
الرئي�س التنفيذي

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات المالية المجمعة.
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�شركة املركز املايل الكويتي - �ش.م.ك.ع. و�شركاتها التابعة

بيان التدفقات النقدية املجمع – ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015 

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2014 31 دي�سمبر 2015اإي�ساح
الأن�صطة الت�صغيلية

1,5655,017ربح ال�صنة

تعديـالت لـ:

)972()774(اإيرادات فوائد 

)726()1,149(اإيرادات توزيعات

7204243ا�ستهالك

)2,243()4,215(ربح من بيع / ا�سترداد ا�ستثمارات متاحة للبيع

294374انخفا�س في قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع 

3)66(ح�سة في نتائج �سركة زميلة وم�سروع م�سترك

)1,945()1,850(ربح من بيع العقارات ال�ستثمارية 

34796مخ�س�سات ُمحملة 

1,1501,096تكاليف تمويل

التغيرات في الموجودات والمطلوبات الت�سغيلية:

4,754)2,905(ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة 

)2,423(673ذمم مدينة وموجودات اأخرى

3,4144,491قرو�س لعمالء

2,525)2,136(ذمم دائنة ومطلوبات اأخرى

10,290)5,448(�صافي النقد )الم�صتخدم في( / الناتج من الأن�صطة الت�صغيلية
الأن�صطة ال�صتثمارية

)11()22(ودائع لأجل ت�ستحق بعد ثالثة اأ�سهر

)75()104(�سراء ممتلكات ومعدات 

20,03110,401المح�سل من بيع / ا�سترداد ا�ستثمارات متاحة للبيع

)11,239( )10,523(�سراء ا�ستثمارات متاحة للبيع

-)32(�سراء �سركة زميلة وم�سروع م�سترك

)17,652()8,440(17�سراء عقارات ا�ستثمارية

5,7128,812المح�سل من بيع عقارات ا�ستثمارية 

-)3,198(�سراء ح�س�س غير م�سيطرة في �سركة تابعة

1,149726ايرادات توزيعات م�ستلمة

7841,036ايرادات فوائد م�ستلمة

)8,002(5,357�صافي النقد الناتج من / )الم�صتخدم في( الأن�صطة ال�صتثمارية 
الأن�صطة التمويلية

)4,763()2,945(توزيعات مدفوعة

-)443(توزيعات مدفوعة اإلى ح�س�س الم�ساهمين غير الم�سيطرة

7,6854,663متح�سالت من قرو�س بنكية

-)4,663(ت�سوية قرو�س بنكية

)1,093()1,144(تكاليف تمويل مدفوعة

)1,047(9,323�سافي التغير في الح�س�س غير الم�سيطرة

)2,240(7,813�صافي النقد الناتج من / )الم�صتخدم في( الأن�صطة التمويلية

514)369(تعديالت عملة اأجنبية

7,353562الزيادة في النقد والنقد المعادل

7,8487,286النقد والنقد المعادل في بداية ال�سنة

1115,2017,848النقد والنقد المعادل في نهاية ال�صنة

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات المالية المجمعة
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اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة - 31 دي�سمرب 2015

1. التاأ�سي�س والأن�سطة

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

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

اإن القانون اجلديد واجب التطبيق اعتبارًا من  2016 يف اجلريدة الر�سمية.  1 ل�سنة  2016، مت ن�سر قانون ال�سركات اجلديد رقم  1 فرباير  بتاريخ 

حلني  التنفيذية  لئحته  نفاذ  اعتماد  ومت  وتعديالته،   2012 ل�سنة   25 رقم  ال�سركات  قانون  اإلغاء  مت  اجلديد،  القانون  مبوجب   .2012 نوفمرب   26

اجلديد. للقانون  تنفيذية  لئحة  اإ�سدار 

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

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

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

متت املوافقة على اإ�سدار هذه البيانات املالية املجمعة للمجموعة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015 من قبل جمل�س اإدارة ال�سركة الأم بتاريخ 7 مار�س 

2016 وتخ�سع ملوافقة اجلمعية العمومية للم�ساهمني.

2. اأ�سا�س الإعداد 

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

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

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

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

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

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

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

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

اإن ال�سيا�سات املحا�سبية تتفق مع تلك امل�ستخدمة يف ال�سنة ال�سابقة با�ستثناء تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية:

معيار املحا�سبة الدويل 19 خطط املنافع املحددة: م�ساهمات املوظفني )تعديالت( 

املنافع  بخطط  الأخرى  الأطراف  م�ساهمات  اأو  املوظفني  م�ساهمات  باملحا�سبة عن  املن�ساأة  قيام  كيفية   19 الدويل  املحا�سبة  معيار  على  التعديالت  تو�سح 

املحددة، وذلك على اأ�سا�س حتديد ما اإذا كانت تلك امل�ساهمات تعتمد على عدد �سنوات خدمة املوظف اأم ل.

التي  اإما العرتاف بامل�ساهمات كخ�سم من تكلفة اخلدمات يف الفرتة  للمن�ساأة  التي ل تعتمد على عدد �سنوات اخلدمة، فاإنه يجوز  وبالن�سبة للم�ساهمات 

التي  للم�ساهمات  بالن�سبة  اأما  املقدرة؛  الئتمان  با�ستخدام طريقة وحدة  املوظفني  اإىل فرتات خدمة  ن�سبها  اأو  ال�سلة،  تقدمي هذه اخلدمات ذات  فيها  مت 

 تعتمد على عدد �سنوات اخلدمة، فاإنه يقت�سي على املن�ساأة ن�سبها اإىل فرتات خدمة املوظفني. مل ينتج عن تطبيق هذه التعديالت اأي اأثر على املركز اأو الأداء 

املايل للمجموعة.

التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة 2010 – 2012 ودورة 2011 - 2013 

و   2012  -  2010 دورة  املالية  للتقارير  الدولية  للمعايري  ال�سنوية  التح�سينات  �سمن  املدرجة  املالية  للتقارير  الدولية  املعايري  تعديالت  املجموعة  طبقت 

اأو املبالغ امل�سجلة يف البيانات املالية  اأثر على الإف�ساحات  اأي  لأول مرة يف ال�سنة احلالية. ومل ينتج عن تطبيق التعديالت الأخرى   2013 - 2011  دورة 

املجمعة للمجموعة. 

جريت على املعايري الدولية للتقارير املالية والتي ي�سري مفعولها على الفرتة املحا�سبية ال�سنوية التي تبداأ اعتبارًا من 
ُ
كما مل ينتج عن التعديالت الأخرى التي اأ

1 يناير 2015 اأي اأثر جوهري على ال�سيا�سات املحا�سبية اأو املركز اأو الأداء املايل املجموعة.
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2.2 معايري وتف�سريات جديدة �سدرت ومل يبداأ �سريان مفعولها بعد وتنطبق على عمليات املجموعة

فيما يلي املعايري ال�سادرة والتي مل ي�سر مفعولها بعد بتاريخ البيانات املالية املجمعة للمجموعة. تعتزم املجموعة تطبيق تلك املعايري فور �سريانها.

املعيار الدويل للتقارير املالية 9 الأدوات املالية: الت�سنيف والقيا�س 

يف يوليو 2014، اأ�سدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية املعيار الدويل للتقارير املالية 9 يف �سيغته النهائية وي�سري مفعوله على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف 

اأو بعد 1 يناير 2018 مع ال�سماح بتطبيقه مبكرًا. يو�سح املعيار الدويل للتقارير املالية 9 متطلبات حتقق وقيا�س املوجودات واملطلوبات املالية وبع�س عقود 

بيع اأو �سراء الأ�سول غري املالية. يحل هذا املعيار حمل معيار املحا�سبة الدويل 39 الأدوات املالية: التحقق والقيا�س. اإن تطبيق هذا املعيار �سيكون له تاأثري 

على ت�سنيف وقيا�س املوجودات املالية للمجموعة، اإل اأنه من غري املتوقع اأن يكون له تاأثري جوهري على ت�سنيف وقيا�س املطلوبات املالية. اإن املجموعة ب�سدد 

تقدير اأثر هذا املعيار على البيانات املالية للمجموعة عند تطبيقه.

املعيار الدويل للتقارير املالية 15: اإيرادات من عقود مع عمالء

يحدد املعيار الدويل للتقارير املالية 15 كيفية وتوقيت اعرتاف املن�ساأة بالإيرادات ويتطلب كذلك من تلك املن�ساآت تزويد م�ستخدمي البيانات املالية باإف�ساحات 

تت�سمن معلومات اأكرث �سمولية وذات �سلة. ويوفر املعيار منوذجًا واحدًا، ي�ستند على مبادئ من خم�س خطوات، ليتم تطبيقه على جميع العقود املربمة مع 

العمالء. مت اإ�سدار هذا املعيار يف مايو 2014 وينطبق على البيانات املالية التي ي�سري مفعولها اعتبارا من اأو بعد 1 يناير 2017. ولي�س من املتوقع اأن يكون 

لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 15 اأثر مادي على املركز اأو الأداء املايل للمجموعة.

املعيار الدويل للتقارير املالية 16: عقود الإيجار

يحدد هذا املعيار كيفية قيام املن�ساأة املعدة للتقارير بالعرتاف وقيا�س وعر�س والإف�ساح عن عقود الإيجار. يوفر املعيار منوذج وحيد ملحا�سبة امل�ستاأجر، 

يتطلب من امل�ستاأجرين العرتاف باملوجودات واملطلوبات لكافة عقود الإيجار ما مل تكن مدة الإيجار 12 �سهرًا اأو اأقل اأو ي�ستمل الأ�سل الرئي�سي على قيمة 

واملتعلق   16 املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  املت�سمن يف  املنهج  اأن  اإىل  بالإ�سافة  اأو متويلي،  كت�سغيلي  الإيجار  املوؤجرون يف ت�سنيف عقد  ي�ستمر  منخف�سة. 

مبحا�سبة املوؤجر مل يتغري ب�سكل كبري عن �سابقه، معيار املحا�سبة الدويل 17.

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 1: مبادرة الإف�ساح

تقدم التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 1 بع�س الإر�سادات حول كيفية تطبيق مفهوم املادية ب�سكل عملي. ت�سري التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 

1 على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2016. ل تتوقع الإدارة اأن ينتج عن تطبيق هذه التعديالت اأي اأثر مادي على البيانات املالية للمجموعة.

املن�ساآت ال�ستثمارية: )تعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية 10 و12 ومعيار املحا�سبة الدويل 27(

ت�سري هذه التعديالت للفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2014 كما تقدم ا�ستثناًء من �سرط جتميع الكيانات التي ينطبق عليها تعريف الكيان 

ملعيار  وفقًا  التابعة  ال�سركات  عن  املحا�سبة  ال�ستثمارية  الكيانات  من  التجميع  ا�ستثناء  هذا  ويتطلب   .10 املالية  للتقارير  الدويل  للمعيار  وفقًا  ال�ستثماري 

املحا�سبة الدويل 39. ل يتعلق هذا التعديل باملجموعة، حيث اأن املجموعة لي�ست موؤهلة لتكون كيانًا ا�ستثماريًا وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية  10.

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

ت�سمل التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة 2012-2014 عدة تعديالت على عدٍد من املعايري الدولية للتقارير املالية، ونلخ�سها فيما يلي:

اأ�سل )اأو  باإعادة ت�سنيف  5 تتعلق بقيام املن�ساأة  للتقارير املالية  5 توجيهات حمددة يف املعيار الدويل  للتقارير املالية  ُتقدم التعديالت على املعيار الدويل 

املجموعة امل�ستبعدة( من حمتفظ به لغر�س البيع اإىل حمتفظ به لغر�س توزيعه على املالكني )اأو العك�س(. كما تو�سح التعديالت اأي�سًا توجيهات توقيت وقف 

املحا�سبة عن الأ�سول املحتفظ بها لغر�س التوزيع. 

ُتقدم التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 7 اإر�سادات اإ�سافية لتو�سيح ما اإذا كان عقد تقدمي خدمة ميثل م�ساركة م�ستمرة يف اأ�سل حُمول لغر�س 

الإي�ساحات املطلوبة فيما يتعلق بالأ�سول املُحولة.

تو�سح التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 19 اأنه ينبغي حتديد املعدل امل�ستخدم خل�سم التزامات مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني بالرجوع اإىل مردود 

ال�سوق يف نهاية فرتة اإعداد التقارير على �سندات ال�سركات عالية اجلودة. ويجب اأن يتم تقييم عمق ال�سوق ل�سندات ال�سركات عالية اجلودة وفقًا مل�ستوى العملة 

)اأي بنف�س العملة التي يتم بها دفع الفوائد(. اأما بالن�سبة للعمالت التي ل يوجد فيها �سوق عميق ل�سندات ال�سركات عالية اجلودة، فينبغي ا�ستخدام مردود 

ال�سوق يف نهاية فرتة اإعداد التقارير على ال�سندات احلكومية املقّومة بتلك العملة بدًل من ذلك. 

لي�س من املتوقع اأن ينتج عن تطبيق املعايري املذكورة اأعاله تاأثري جوهري على املركز املايل اأو الأداء للمجموعة عندما ت�سبح �سارية املفعول، با�ستثناء املعيار 

الدويل للتقارير املالية 9 الأمر الذي ينتج عنه تعديالت اأو اإف�ساحات اإ�سافية تتعلق بالت�سنيف والقيا�س واملخاطر املتعلقة بالأدوات املالية.
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2. تابع/ اأ�صا�س الإعداد

2.3 اأ�سا�س التجميع 

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

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

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

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

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

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

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

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

هذه ال�سيطرة.  

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

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

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

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

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

ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة للمجموعة.

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

ال�ستبعاد، عند القت�ساء.

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

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

ال�سركات. تلك 

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

يف بيان الربح اأو اخل�سارة املجمع.  

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

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

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

والعائدة اإىل مالكي ال�سركة الأم.

2.4 دمج الأعمـال

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

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

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

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

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

القتناء وذلك من خالل بيان الربح اأو اخل�سارة املجمع.
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ت�سجيلها  البنود قد مت  تلك  اإذا كانت  النظر عما  الأعمال بغ�س  نتيجة دمج  بت�سجيل موجودات حمددة مت �سرائها ومطلوبات مت افرتا�سها  تقوم املجموعة 

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

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

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

ال�سركة املُ�سرتاة.

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

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

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

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

2.5 الإيرادات 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يتم احت�ساب اإيرادات الإيجار الناجتة عن العقارات ال�ستثمارية بطريقة الق�سط الثابت على مدة الإيجار.

2.6 امل�ساريف الت�سغيلية  

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

2.7 تكاليف القرتا�س 

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

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

2.8 الأدوات املالية 

الت�سنيـف 

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

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

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

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

2. تابع/ اأ�صا�س الإعداد

التحقق / عدم التحقق

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

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

حافظت املجموعة على �سيطرتها، ت�ستمر يف اإدراج الأ�سل املايل طوال مدة �سيطرتها. 
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2. تابع/ اأ�صا�س الإعداد

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

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

الأ�سلي وحتقق لاللتزام اجلديد. 

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

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

القيـا�س 

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

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

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة 

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

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

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

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

قرو�س ومدينون  

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

بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة العائد الفعلي.

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

املوجودات املالية املتاحة للبيع  

هي عبارة عن موجودات مالية متاحة للبيع ولي�ست من م�ستقات املوجودات املالية ول تندرج حتت اأي من الت�سنيفات املذكورة اأعاله ومت اقتنائها ب�سكل رئي�سي 

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

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

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

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

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

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

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

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

اأو اخل�سارة“. 

بالقيمة  املرابحة  دائني  ت�سجيل  يتم  مرابحة.  ترتيبات  مبوجب  املوجودات  مل�سرتيات  الآجلة  الت�سوية  اأ�سا�س  على  امل�ستحق  املبلغ  مرابحة  دائنو  بند  ميثل 

 التعاقدية امل�ستحقة، ناق�سًا الربح الآجل امل�ستحق. يتم ت�سجيل الربح امل�ستحق كم�سروف على اأ�سا�س ن�سبي زمني مع الخذ يف العتبار معدل الربح املعني 

والر�سيد املتبقي.

�سمانات مالية  

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

ذلك ال�سمان.   
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القيـم العادلة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قيمة �سافية معلنة لتلك املوجودات.

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

اأخرى منا�سبة اأو اأ�سعار الو�سطاء.

تقدر القيمة العادلة لالأدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة، بخالف الذمم املدينة ق�سرية الأجل، با�ستخدام طريقة التدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�سومة 

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

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

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

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

فرتة تقرير.

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

القيمة العادلة على النحو املو�سح اأعاله.  

املقا�سة

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

املجموعة ت�سوية هذه املبالغ على اأ�سا�س ال�سايف.  
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2. تابع/ اأ�صا�س الإعداد

النخفا�س يف القيمة 

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

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

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

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

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

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

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

2.9 النقد والنقد املعادل 

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

حتت بند النقد والنقد املعادل.

2.10 م�ستقات الأدوات املالية وحما�سبة التحوط

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اإن م�ستقات الأدوات املالية امل�ستخدمة من قبل املجموعة تت�سمن فقط عقود �سرف العمالت الأجنبية الآجلة. 

2.11 ا�ستثمار يف �سركة زميلة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

من اأجل املعامالت والأحداث املتماثلة يف الظروف املت�سابهة. 
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عند فقدان التاأثري الهام على ال�سركة الزميلة، تقوم املجموعة بقيا�س واإدراج اأي ا�ستثمار متبقي بقيمته العادلة. يتم اإدراج اأي فروقات بني القيمة امل�سجلة 

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

2.12 ح�س�س يف م�ساريع م�سرتكة 

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

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

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

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

2.13 عقارات ا�ستثمارية

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

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

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

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

اخل�سارة املجمع. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14 ممتلكات ومعدات

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

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

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

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

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

الأعمار الإنتاجية التالية: 

عدد ال�صنوات
3 – 5معدات مكتبية وبرجميات 

3 – 4مركبات اآلية 
7 - 10اأثاث وتركيبات 

7اأعمال ديكور 

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

اأو اخل�سارة املجمع. 

2.15 اختبار النخفا�س يف قيمة املوجودات غري املالية    

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

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

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

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

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

امل�ساحبة لهذا الأ�سل كما مت تقديرها من قبل الإدارة.
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يتم ا�ستخدام خ�سائر انخفا�س قيمة الوحدات املولدة للنقد اأول لتخفي�س القيمة امل�سجلة لل�سهرة املرتبطة بالوحدة املولدة للنقد. ويتم توزيع ما تبقى من 

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

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

2.16 اأ�سهم اخلزينـة 

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

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

حقوق امللكية. 

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

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

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

دون التاأثري على اإجمايل التكلفة لأ�سهم اخلزينة. 

2.17 املخ�س�سات واملوجودات واملطلوبات املحتملة

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

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

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

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

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

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

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

2.18 التقارير القطاعية 

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

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

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

مبا�سرة اإىل الأن�سطة الت�سغيلية لقطاع ت�سغيلي معني، ل يتم توزيعها للقطاع.

2.19 حتويل العمالت الأجنبية 

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

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

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

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

يف  العادلة  القيمة  احتياطي  يف  للبيع“  متاحة  مالية  كـ“موجودات  امل�سنفة  امللكية  حقوق  مثل  النقدية،  غري  بالبنود  اخلا�سة  التحويل  فروق  اإدراج   ويتم 

حقوق امللكية. 

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

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

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

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

الربح اأو اخل�سارة عند البيع. 
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2.20 مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

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

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

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

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

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

2.21 موجودات ب�سفة الأمانة  

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

املالية املجمعة.  

2.22 اأحكام الإدارة الهامة وعدم التاأكد من التقديرات 

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

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

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

اأحكام الإدارة الهامة  

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

ت�سنيف ال�ستثمارات    

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

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

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

حقوق امللكية مبا�سرًة.

ت�سنيف العقارات  

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

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

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

ل�ستخدامات م�ستقبلية غري حمددة. 

تقييم ال�سيطرة 

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

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

عدم التاأكد من التقديرات 

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

النتائج الفعلية ب�سورة جوهرية.  

انخفا�س قيمة ال�ستثمارات املتاحة للبيع 

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

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

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

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

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

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

انخفا�س قيمة قرو�س للعمالء

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

اأ�سا�س فردي. 

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

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

الربح اأو اخل�سارة املجمع. 

القيمة العادلة لالأدوات املالية

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

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

تلك البيانات غري مر�سودة، تقوم الإدارة با�ستخدام اأف�سل تقديراتها. 
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3. ال�سركات التابعة 
مبني اأدناه ال�سركات التابعة التي جرى جتميعها يف البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

بلد التاأ�سي�سا�سم ال�سركة التابعـة

ن�سبة حق الت�سويت املحتفظ بها 

الن�ساط الرئي�سي 31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015

اإدارة الموجودات100%100%الوليات المتحدة الأمريكيةمارجلف لالإدارة 

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

ا�ستثمارات عقارية66.66%66.66%جزر كايماناأم دي اأي القاب�سة المحدودة

ا�ستثمارات عقارية66.66%66.66%جزر كايماناأم دي اأي لالإدارة المحدودة

ا�ستثمارات عقارية50%50%جزر كايماناأم دي اأي للم�ساريع المحدودة

ا�ستثمار 100%100%جزر كايمانالمركز الخارجي المحدودة

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

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

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

ا�ستثمارات عقارية99.55%99.55%الكويت�سركة باي فيو العقارية ذ.م.م.

ا�ستثمارات عقارية99.55%99.55%الكويت�سركة الرحاب المتحدة للعقارات ذ.م.م.

التغريات يف ملكية / �سركات مت تاأ�سي�سها حديثًا يف 2015

�سندوق ا�ستثمار 57.89%54.35%البحرين�سندوق المركز العربي

ا�ستثمارات عقارية20%96.89%جزر كايمان�سركة اأرا�سي للتطوير المحدودة

ا�ستثمارات عقارية100%100%ال�سعودية�سركة املركز لال�ستثمار العقاري ذ.م.م

ا�ستثمارات عقارية99.55%99.55%الكويت�سركة التطوير الخليجي العربي العقارية ذ.م.م.

ا�ستثمارات عقارية99.55%99.55%الكويت�سركة بوددووك الدولية العقارية ذ.م.م.

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

�سندوق ا�ستثمار-56.53%الكويت�سندوق موازين العالمي

انخف�ست ن�سبة ملكية املجموعة يف �سندوق املركز العربي بواقع 3.54% نتيجة للتغريات يف عدد الوحدات ال�ستثمارية املحتفظ بها من قبل حاملي احل�س�س 

غري امل�سيطرة مما نتج عنها �سايف ربح مببلغ 311 األف دينار كويتي )2014: �سايف ربح مببلغ 153 األف دينار كويتي(. وقد مت ت�سجيل الربح يف حقوق امللكية 

طاملا اأن ال�سركة الأم ت�سيطر على ال�سناديق.

امل�سيطرة مقابل مبلغ �سراء  من حاملي احل�س�س غري   %76.89 بواقع  للتطوير املحدودة  اأرا�سي  اإ�سافية يف �سركة  ب�سراء ح�سة ملكية  قامت املجموعة 

 وقدره 3.2 مليون دينار كويتي. مت ت�سجيل الفرق بني مبلغ ال�سراء املدفوع والقيمة الدفرتية لالأ�سهم امل�سرتاة مببلغ وقدره 1.17 مليون دينار كويتي �سمن 

حقوق امللكية.

قامت املجموعة بتاأ�سي�س اأربع �سركات تابعة وهم �سركة املركز لال�ستثمار العقاري ذ.م.م و�سركة التطوير العربي اخلليجي لال�ستثمار العقاري ذ.م.م و�سركة 

بوردووك الدولية العقارية ذ.م.م و�سركة باي فيو العقارية ذ.م.م على التوايل. بلغت م�ساهمة احل�س�س غري امل�سيطرة يف هذه ال�سركات التابعة 7.3 مليون 

دينار كويتي.

وقامت املجموعة بتاأ�سي�س �سركة تابعة حتت م�سمى �سركة البندارية العقارية ذ.م.م. بلغت ن�سبة م�ساهمة احل�س�س غري امل�سيطرة يف ال�سركة %0.45.

خالل ال�سنة، قامت ال�سركة الأم بتاأ�سي�س �سندوق موازين الدويل ومتتلك 56.53% من الوحدات امل�سدرة. وبلغت ن�سبة م�ساهمة احل�س�س غري امل�سيطرة 

يف ال�سندوق 43.47% وهي تقدر مببلغ 2.4 مليون دينار كويتي. راأت املجموعة اأنها ت�سيطر على �سندوق موازين الدويل حيث ل ميتلك حاملو الوحدات 

الآخرين القدرة على عزل ال�سركة الأم ب�سفتها مدير ال�سندوق، كما تتعر�س املجموعة ب�سكل جوهري لعوائد متغرية وفقًا ل�ستثمارها يف وحدات ال�سندوق. 

وبالتايل فقد ا�ستنتجت ال�سركة الأم اأنها مبثابة �ساحب العمل ولي�ست “وكيل“.

4. اإيرادات فوائد

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2014 31 دي�سمبر 2015
3936ودائع لأجل

119178ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة  
574567ا�ستثمارات متاحة للبيع 

41189قرو�س للعمالء
12اأخرى

774972
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5. اأتعاب اإدارة وعمولت

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

6. )خ�سارة( / ربح من ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2014 31 دي�سمبر 2015 
)961()4,622(التغير في القيمة العادلة ل�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة
1,207)589()خ�سارة( / ربح من بيع ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة

)5,211(246

7. م�سروفات عمومية واإدارية 
األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2014 31 دي�سمبر 2015
4,5914,528تكاليف موظفين 

204243ا�ستهالك 
2,6512,736م�سروفات اأخرى 

7,4467,507

8. تكاليف متويل 

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2014 31 دي�سمبر 2015
1,0511,051�سندات 
9945قرو�س

1,1501,096

9. ال�سرائب 

موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي  

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

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

ال�سنة عند حتديد مقدار احل�سة. 

�سريبة دعم العمالة الوطنية 

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

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

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

الزكاة 

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

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

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

امل�سدرة با�ستثناء اأ�سهم اخلزينة.

31 دي�سمبر 2014 31 دي�سمبر 2015

2,8784,021ربح ال�سنة العائد اإلى مالكي ال�سركة الأم )األف دينار كويتي(

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

8 فل�س6 فل�سربحية ال�سهم الأ�سا�سية والمخففة العائدة اإلى مالكي ال�سركة الأم 
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يتم ح�ساب املتو�سط املرجح لالأ�سهم القائمة خالل ال�سنة بعد تعديل اأ�سهم اخلزينة كما هو مبني على النحو التايل:

2015 2014

531,300531,300المتو�سط المرجح لالأ�سهم الم�سدرة والمدفوعة )األف دينار كويتي(

)50,498()50,498(ناق�سًا: المتو�سط المرجح لأ�سهم الخزينة )األف دينار كويتي(

480,802480,802

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

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2014 31 دي�سمبر 2015
7,9777,848نقد واأر�سدة لدى البنوك 

7,32175ودائع لأجل 
15,2987,923

)75()97(ناق�سًا: ودائع لأجل م�ستحقة بعد ثالثة اأ�سهر 
15,2017,848النقد والنقد المعادل لبيان التدفقات النقدية 

حتمل ودائع املجموعة لأجل متو�سط معدل فائدة بواقع 0.67% )2014: 0.68%( �سنويًا. 

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

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2014 31 دي�سمبر 2015
متاجــرة:

812-اأوراق مالية محلية م�سعرة 
15,13812,497اأوراق مالية اأجنبية م�سعرة 

15,13813,309
م�صنفة عند التحقق المبدئي:

24,40621,305�سناديق محلية مدارة
1312,106اأوراق مالية اأجنبية م�سعرة 
1,4251,475اأوراق مالية ذات عائد ثابت

25,96224,886
41,10038,195

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

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

10.75%( �سنويًا. اإن معدل الفائدة على الأوراق املالية ذات العائد الثابـت يرتاوح من 2.50% اإىل 9.00% )2014: 4.75% إلى 

13. ذمم مدينة وموجودات اأخرى

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2014 31 دي�سمبر 2015
1,139725اأتعاب اإدارة وعمولت م�ستحقة

118172فوائد م�ستحقة
2,0703,563مدينو متاجرة 

406307مدفوعات مقدمًا
1,3511,000اأخرى

5,0845,767

ُتقارب القيمة الدفرتية لالأر�سدة املدينة واملوجودات الأخرى قيمتها العادلة، حيث يتوقع اأن يتم �سداد هذه املوجودات املالية خالل �ستة اأ�سهر، على اأن يكون 

تاأثري الفرق بني معدل الفائدة الفعلي املعمول به ومعدل ال�سوق احلايل املقدر لي�س جوهريًا.
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14. قرو�س للعمالء

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2014 31 دي�سمبر 2015
1,899-قرو�س تجارية

9272,420قرو�س �سخ�سية
9274,319

)125()491(مخ�س�س خ�سائر ائتمان
4363,798

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

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2014 31 دي�سمبر 2015
7971ما بين �سهر واحد و�ستة اأ�سهر

1611,934ما بين �ستة اأ�سهر و�سنة
272931اأكثر من �سنة

487483قرو�س غير منتظمة )منخف�سة بالكامل(
9274,319

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

يحت�سب لها اأية خم�س�سات حمددة. بلغ جمموع القرو�س غري املنتظمة التي مت احت�ساب خم�س�س لها بالكامل 487 األف دينار كويتي )2014: 483 األف 

دينار كويتي(.

يف �سنة 2014، تراوح معدل الفائدة على قرو�س العمالء من 4.50% اإىل 6.00% �سنويًا، بينما يرتاوح معدل الفائدة على القرو�س ال�سخ�سية من %2.00 

اإىل 6.25% )2014: 2.00% إلى 6.00%( �سنويًا. جميع القرو�س مقّومة بالدينار الكويتي اأو الدولر الأمريكي. 

15. ا�ستثمارات متاحة للبيع

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2014 31 دي�سمبر 2015
6,87011,989اأوراق مالية م�سعرة

807817اأوراق مالية غير م�سعرة
26,23926,826�سناديق ُمدارة

13,66214,565م�ساهمات في حقوق الملكية 
6,2107,638اأدوات دين 

53,78861,835

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

تقدير متوفر للقيمة العادلة لهذه ال�ستثمارات.

خالل ال�سنة، قامت املجموعة بت�سجيل خ�سارة انخفا�س قيمة ال�ستثمارات املتاحة للبيع مببلغ 294 األف دينار كويتي )2014: 374 األف دينار كويتي( متعلقة 

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

يف قيمتها. 

األف دينار كويتي( م�سمونة بالكامل مقابل ا�ستثمارات عقارية وحتمل  1,187 األف دينار كويتي )2014: 2,618  اإن ال�ستثمارات يف اأدوات الدين مببلغ 

متو�سط معدل فائدة بواقع 5.44% )2014: 5.36%( �سنويًا.

تت�سمن اأدوات الدين مرابحة م�سرتكة مببلغ 4,997 األف دينار كويتي )2014: 4,979 األف دينار كويتي( مقدم ل�سركة كويتية حملية مع خيار حتويل هذا 

الت�سهيل اإىل اأوراق ملكية ل�سركة اأخرى كويتية مدرجة ب�سعر متفق عليه يف حال التخلف عن ال�سداد اأو ا�ستحقاق هذا الت�سهيل، اأيهما اأقرب. اإن معدل الربح 

الفعلي هو 4.25% )2014: 5.00%( �سنويًا.
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16. ا�ستثمار يف �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك

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

ال�صم
ن�صبة ح�صة ملكية المجموعة

الغر�س31 دي�صمبر 312014 دي�صمبر 2015بلد التاأ�صي�س
ال�سركة الزميلة:

موا�سالت و اإيجار17.22%17.24%الكويتفير�ست اإيكويلي�س للمعدات والموا�سالت �س.م.ك. 

الم�سروع الم�سترك:

عقارات50%50%تركيا�سركة ميز�س لبيع و�سراء العقارات، تركيا )ميز�س(

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

يتطلب اتخاذ كافة القرارات املتعلقة بالأن�سطة ذات ال�سلة موافقة بالإجماع من كافة الأطراف التي تت�سارك ال�سيطرة.

ملخ�س املعلومات املالية ل�سركة فري�ست اإيكويلي�س و�سركة ميز�س مبني اأدناه:

األف دينار كويتي
       الإجمالي       ميز�س   فير�صت اإيكويلي�س

  2014      2015               2014      2015          2014     2015 

9,8478,18796989,9438,285موجودات متداولة
3,8535,7971,5571,5295,4107,326موجودات غير متداولة

)983()188()13()7()970()181(التزامات متداولة
)22()32(--)22()32(التزامات غير متداولة

)301()337(--)301()337(ح�س�س غير م�سيطرة في �سركة زميلة
13,15012,6911,6461,61414,79614,305�سافي الموجودات

1,1701,164-1,1351,16435الإيرادات
)102(358)19(14)83(344ربح / )خ�سارة( ال�سنة

7113)3()43(11416الدخل ال�سامل الآخر / )الخ�سارة ال�ساملة الأخرى( لل�سنة

فيما يلي ت�سوية مللخ�س املعلومات املالية اأعاله مع القيمة الدفرتية لال�ستثمارات املحت�سبة وفقًا لطريقة حقوق امللكية:

                31 دي�صمرب 2015                                     31 دي�صمرب 2015
الإجماليالإجمالي             فير�صت اإيكويلي�س        ميز�سميز�سفير�صت اإيكويلي�س

14,305      13,1501,64614,79612,6911,614�سافي الموجودات )األف دينار كويتي(

-      50%17.22%-50%17.24%ح�سة ملكية المجموعة
القيمة الدفترية لح�سة ملكية المجموعة 

)األف دينار كويتي(

2,2678233,0902,186807      2,993

مل يتم ا�ستالم اأي توزيعات اأرباح من ال�سركة الزميلة / امل�سروع امل�سرتك خالل ال�سنة. اإن �سركة فري�ست اإيكويلي�س و�سركة ميز�س هي �سركات خا�سة وبالتايل، 

ل توجد اأ�سعار معلنة متاحة لأ�سهمها.
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17. عقارات ا�ستثمارية

احلركة يف العقارات ال�ستثمارية خالل ال�سنة هي كما يلي:

األف دينار كويتي
المجموعمبانيم�صاريع قيد التطوير                             اأرا�صي

التكلفة
317,2983985,98213,678 دي�سمبر 2013 

17,652-16,869783اإ�سافات
)7,234()1,968(-(5,266)ا�ستبعادات

95313-218التغيير في �سرف عمالت اأجنبية
3119,1191,1814,10924,409 دي�سمبر 2014

8,440-2,6245,816ا�سافات
)3,992()1,762(-(2,230)ا�ستبعادات

82724-642التغيير في عمالت اأجنبية
3120,1556,9972,42929,581 دي�سمبر 2015

ال�صتهالك
171171--31 دي�سمبر 2013

9191--المحمل لل�سنة
)54()54(--ا�ستبعادات

208208--31 دي�سمبر 2014
6262--المحمل لل�سنة

274--274مخ�س�سات انخفا�س في قيمة بع�س العقارات
)130()130(--متعلق بال�ستبعادات
140414-31274 دي�سمبر 2015

�سافي القيمة الدفترية

3119,1191,1813,90124,201 دي�سمبر 2014
3119,8816,9972,28929,167 دي�سمبر 2015

كما يف 31 دي�سمرب 2015، بلغت القيمة العادلة للعقارات ال�ستثمارية 33,332 األف دينار كويتي )31 دي�سمرب 2014: 26,927 األف دينار كويتي(. وكان قد مت اإعادة تقييم العقارات 

2. يف �سبيل تقدير القيمة العادلة  اآخر معامالت لعقارات مماثلة، وعليه فقد مت ت�سنيفها حتت امل�ستوي  اأ�سعار  ال�ستثمارية بوا�سطة ُمقيمني م�ستقلني با�ستخدام طريقة املقارنة التي تعك�س 

للعقارات ال�ستثمارية، فاإن ال�ستخدام احلايل يعترب هو ال�ستخدام الأف�سل والأمثل لها. ومل يكن هناك اأي تغيري طراأ على اأ�ساليب التقييم خالل ال�سنة.

خالل ال�سنة، �سجلت املجموعة �سايف خ�سارة انخفا�س يف قيمة بع�س العقارات ال�ستثمارية مببلغ 274 األف دينار كويتي.

قامت املجموعة ببيع عقارات ا�ستثمارية يف الوليات املتحدة الأمريكية ودول جمل�س التعاون اخلليجي مقابل اجمايل مبلغ 5,712 األف دينار كويتي )31 دي�سمرب 2014: 8,812 األف دينار 

األف دينار كويتي   155 ديسمبر2014: 1,945 األف دينار كويتي(. تت�سمن الإ�سافات خالل ال�سنة مبلغ وقدره  األف دينار كويتي )31   1,850 كويتي( وقامت بتحقيق ربح بيع مببلغ 

)2014: 44 األف دينار كويتي( من الفائدة املر�سملة.

تقع العقارات ال�ستثمارية للمجموعة كما مبني اأدناه:

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2014 31 دي�سمبر 2015

2,2893,901اأمريكا ال�سمالية
26,87820,300دول مجل�س التعاون الخليجي

29,16724,201

18. ذمم دائنة ومطلوبات اأخرى

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2014 31 دي�سمبر 2015

2,0901,949م�ساريف م�ستحقة
2,1071,907مكافاأة نهاية الخدمة

364424توزيعات دائنة
1,8024,148مخ�س�سات واأخرى

6,3638,428
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 19. قرو�س
تت�سمن هذه القرو�س، يف الأ�سا�س، ت�سهيالت قر�س غري م�سمون مببلغ 26.42 مليون دينار كويتي مت احل�سول عليها من بنوك جتارية حملية. يحمل هذا 

القر�س معدل فائدة يرتاوح من ٪2.0 اإىل ٪2.5 فوق معدل اخل�سم املعلن من قبل بنك الكويت املركزي. كما يف 31 دي�سمرب 2015، مت �سحب مبلغ 2.7 

مليون دينار كويتي )31 دي�سمرب 2014: 4.7 مليون دينار كويتي( من هذه الت�سهيالت.

كما تت�سمن القرو�س ت�سهيالت مرابحة مت احل�سول عليها من بنك اإ�سالمي حملي مببلغ وقدره 5 مليون دينار كويتي )2014: ل �سيء( وحتمل معدل ربح 

بواقع 1.5% فوق معدل اخل�سم املعلن من قبل بنك الكويت املركزي وت�ستحق ال�سداد يف مار�س 2016.

20. �سندات

كويتي  دينار  األف   22,000 بقيمة  اأ�سلي  مببلغ  الأم  ال�سركة  قبل  من   2011 دي�سمرب   19 بتاريخ  م�سدرة  م�سمونة  غري  �سندات  احلالية  ال�سندات   متثل 

كما يلي:

- 12,200 األف دينار كويتي مبعدل فائدة ثابت 5.00% ت�ستحق ال�سداد على اأ�سا�س ن�سف �سنوي وت�ستحق يف 19 دي�سمرب 2016.

- 9,800 األف دينار كويتي مع معدل فائدة متغري بلغ 2.50% فوق معدل اخل�سم املعلن من قبل بنك الكويت املركزي وت�ستحق ال�سداد على اأ�سا�س ن�سف 

�سنوي وت�ستحق يف 19 دي�سمرب 2016.

21. راأ�س املـال

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2014 31 دي�سمبر 2015

53,13053,130اأ�سهم م�سرح بها وم�سدره ومدفوعة بالكامل نقدًا بقيمة 100 فل�س كويتي لل�سهم 

لحقًا لتاريخ بيان املركز املايل، اقرتح جمل�س اإدارة ال�سركة الأم تخفي�س راأ�س مال ال�سركة الأم اإىل 48.08 مليون دينار كويتي )480,801,747 �سهمًا( 

من خالل اإطفاء عدد 50,498,253 �سهم خزينة مببلغ 5.05 مليون دينار كويتي. يخ�سع تخفي�س راأ�س املال ملوافقة امل�ساهمني ووزارة التجارة وال�سناعة 

وذلك يف اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية لل�سركة الأم.

22. عالوة اإ�سدار اأ�سهم 

عالوة اإ�سدار الأ�سهم غري قابلة للتوزيع.

23. الحتياطيات
اإن قانون ال�سركات رقم 25 ل�سنة 2012 والنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم يتطلب حتويل 10% من ربح ال�سنة العائد اإىل مالكي ال�سركة الأم قبل خ�سم ح�سة 

موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�سريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة اإىل الحتياطي القانوين ويتوقف هذا التحويل بقرار من 

م�ساهمي ال�سركة الأم عند بلوغ الحتياطي 50% من راأ�س املال املدفوع. 

يقت�سر توزيع الحتياطي القانوين على املبلغ الالزم لدفع توزيعات تعادل 5% من راأ�س املال املدفوع يف ال�سنوات التي تكون فيها الأرباح املرحلة غري كافية 

لدفع هذه التوزيعات. 

وفقا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم، يتم حتويل ن�سبة مئوية يقرتحها املجل�س وتوافق عليها اجلمعية العمومية من ربح ال�سنة العائد اإىل مالكي ال�سركة الأم قبل 

ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�سريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة اإىل الحتياطي الختياري. واقرتح جمل�س الإدارة 

حتويل 10% من ربح ال�سنة العائد اإىل مالكي ال�سركة الأم قبل ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�سريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافاأة اأع�ساء 

جمل�س الإدارة اإىل الحتياطي الختياري.

ل يوجد قيود على توزيع الحتياطي الختياري.

24. اأ�سهم خزينة

31 دي�سمبر 2014 31 دي�سمبر 2015
50,49850,498عدد الأ�سهم )بالألف �سهم(

9.5%9.5%ن�سبة الأ�سهم الم�سدرة 
16,34216,342التكلفة )األف دينار كويتي(

5,0505,555القيمة ال�سوقية )األف دينار كويتي(

يتم  للتوزيع. ل  قابلة  اأنها غري  اأ�سهم اخلزينة على  تكلفة  يعادل  الأم مبا  ال�سركة  للتوزيع. مت تخ�سي�س احتياطيات  اأ�سهم اخلزينة غري قابل  اإن احتياطي 

الحتفاظ باأ�سهم اخلزينة ك�سمان مقابل اأية التزامات مالية..
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25. توزيعات مقرتحة

اقرتح جمل�س اإدارة ال�سركة الأم توزيعات نقدية بواقع 5 فل�س لكل �سهم بقيمة 2,404 األف دينار كويتي. وتخ�سع التوزيعات املقرتحة ملوافقة م�ساهمي ال�سركة 

الأم يف اجلمعية العمومية ال�سنوية. 

29 مار�س  2014 من قبل اجلمعية العمومية ال�سنوية للم�ساهمني املنعقدة يف  31 دي�سمرب  مت اعتماد البيانات املالية املجمعة للمجموعة لل�سنة املنتهية يف 

2015، ومت اإعالن توزيع اأرباح نقدية بواقع 6 فل�س لل�سهم الواحد باإجمايل مبلغ 2,885 األف دينار كويتي لل�سنة املنتهية يف 

31 دي�سمرب 2014، مت دفعها لحقًا بعد تلك املوافقة خالل عام 2015.

26. بنود اأخرى حلقوق امللكية

األف دينار كويتي
احتياطي القيمة 

العادلة
احتياطي ترجمة 

المجموععملة اجنبية
8,316)19(8,335الر�صيد في 31 دي�صمبر 2013 

ا�ستثمارات متاحة للبيع

2,956-2,956- �سافي التغير في القيمة العادلة الناتج خالل ال�سنة
)2,279(-)2,279( - المحول اإلى بيان الربح اأو الخ�سارة المجمع من البيع

374-374- المحول اإلى بيان الربح اأو الخ�سارة المجمع من انخفا�س القيمة
335335-تحويل ناتجة من ترجمة الأن�سطة الأجنبية

11-ح�سة في بيان الدخل ال�سامل الآخر من �سركة زميلة وم�سروع م�سترك
1,0513361,387مجموع الدخل ال�سامل الآخر 

9,3863179,703الر�صيد في 31 دي�صمبر 2014
ا�ستثمارات متاحة للبيع 

1,223-1,223- �سافي التغير في القيمة العادلة الناتج خالل ال�سنة
)3,915(-)3,915(- المحول اإلى بيان الربح اأو الخ�سارة المجمع من البيع

294-294- المحول اإلى بيان الربح اأو الخ�سارة المجمع من انخفا�س القيمة
421421-تحويل ناتجة من ترجمة الن�سطة الأجنبية

)1()1(-ح�سة )الخ�سارة ال�ساملة الأخرى( من �سركة زميلة وم�سروع م�سترك
)1,978(420)2,398(مجموع )الخ�سارة ال�ساملة الأخرى( / الدخل ال�سامل الآخر 

6,9887377,725الر�صيد في 31 دي�صمبر 2015

27. ح�س�س غري م�سيطرة

مبني اأدناه تفا�سيل ال�سركات التابعة التي لديها ح�س�س غري م�سيطرة جوهرية باملجموعة 

األف دينار كويتي

ن�صبة ح�صة ملكية الح�ص�س غير 
الم�صيطرة

الربح / )الخ�صارة(
الموزع على ح�ص�س غير 

م�صيطرة
الح�ص�س غير الم�صيطرة 

المتراكمة

201520142015201420152014

33.34118152294%33.34%اأم دي اأي القاب�سة المحدودة
33.3418314172713%33.34%اأم دي اأي لالإدارة المحدودة

50533532,2202,099%50%اأم دي اأي للم�ساريع المحدودة
-2,440-)235(-43.47%�سندوق موازين العالمي

3034,9016,093)1,005(42.11%45.65%�سندوق المركز العربي

888856)18(5.1711%17.50%�سندوق المركز للدخل الثابت
�سركات تابعة اأخرى مت�سمنة ح�س�س 

غير م�سيطرة

)438()329(7,4202,891

)1,313(99618,04312,946
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مو�سح اأدناه ملخ�س املعلومات املالية فيما يتعلق بكل من �سركات املجموعة التابعة التي لديها ح�س�س غري م�سيطرة جوهرية:

األف دينار كويتي
31 دي�صمبر 2015

اأم دي اأي
القاب�صة 

المحدودة

اأم دي اأي
لالإدارة 

المحدودة
اأم دي اأي فنتر 

اأم اأف اأي اأفاأم اأيه اأفاأرا�صي المحدودة

6731,3845,62410,8001,647موجودات متداولة
3,438--4443,076-موجودات غير متداولة

)12()63()10()12()2()1(التزامات متداولة
---)8(--التزامات غير متداولة

55154,4405,61410,7375,073
حقوق الملكية العائدة اإلى:

33432,2203,1745,8364,185مالكي ال�سركة الأم
21722,2202,4404,901888ح�س�س غير م�سيطرة

55154,4405,61410,7375,073

100)1,888()469(366724436الإيرادات
)38()314()72()330()176()11(الم�سروفات

62)2,202()541(355548106ربح / )خ�سارة( ال�سنة

الربح العائد اإلى:
51)1,197()306(23736553مالكي ال�سركة الأم

11)1,005()235(11818353ح�س�س غير م�سيطرة
355548106)541()2,202(62

الدخل ال�صامل الآخر / 
)الخ�صارة ال�صاملة الأخرى( العائدة اإلى:

)38()13()2(68)7()163(مالكي ال�سركة الأم
)8()10()2(68)3()81(ح�س�س غير م�سيطرة

)244()10(136)4()23()46(
اإجمالي الدخل ال�صامل الآخر / 

)الخ�صارة ال�صاملة الأخرى( العائدة اإلى:
13)1,210()308(74358121مالكي ال�سركة الأم

3)1,015()237(73180121ح�س�س غير م�سيطرة
111538242)545()2,225(16

�صافي النقد الناتج من/)الم�صتخدم في(:
2,091156)5,839()103()291(307الأن�سطة الت�سغيلية

)147(-6362,5898906,159الأن�سطة ال�ستثمارية
-)2,041(--)2,257()1,021(الأن�سطة التمويلية

41787320509)78(�سافي التدفق النقدي
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األف دينار كويتي
31 دي�صمبر 2014

اأم دي اأي
القاب�صة 

المحدودة

اأم دي اأي
لالإدارة 

المحدودة
اأم دي اأي فنتر 

اأم اأف اأي اأفاأم اأيه اأفاأرا�صي المحدودة

825663047714,5551,583موجودات متداولة
3,322-8172,0853,6163,805موجودات غير متداولة

)12()85()680()48()3()16(التزامات متداولة
8832,1384,1983,60214,4704,893

حقوق الملكية العائدة اإلى:
5891,4252,0997208,3774,834مالكي ال�سركة الأم

2947132,0992,8826,09359ح�س�س غير م�سيطرة
8832,1384,1983,60214,4704,893

)68(571401,1966481,079الإيرادات
)37()359()235()490()97()12(الم�سروفات

)105(4543706413720الربح / )الخ�سارة( لل�سنة

الربح / )الخ�صارة( العائد اإلى:
)87(302935383417مالكي ال�سركة الأم

)18(1514353330303ح�س�س غير م�سيطرة
4543706413720)105(

الدخل ال�صامل الآخر /
)الخ�صارة ال�صاملة الأخرى( العائد اإلى:

)21()40()22(170108152مالكي ال�سركة الأم
)4()29()90(8554152ح�س�س غير م�سيطرة

255162304)112()69()25(
اإجمالي الدخل ال�صامل الآخر / 

)الخ�صارة ال�صاملة الأخرى( العائد اإلى:
)107(20013750561377مالكي ال�سركة الأم

)23(10068505240274ح�س�س غير م�سيطرة
3002051,010301651)130(

التدفقات النقدية )الم�صتخدمة في(/ 
الناتجة من:

194)1,285(252538)213()12(الأن�سطة الت�سغيلية
1,099-781352,7551,244الأن�سطة ال�ستثمارية

)45(1,516)1,315()2,640()1,035()73(الأن�سطة التمويلية
3674672311,248)1,113()7(�سافي التدفق النقدي
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28. املعامالت مع الأطراف ذات ال�سلة  

وال�سركات  للمجموعة،  الرئي�سيني  العليا  الإدارة  وموظفي  الإدارة  واأع�ساء جمل�س  الرئي�سيني،  وامل�ساهمني  الزميلة،  ال�سركات  تثمل  �سلة  ذات  الأطراف  اإن 

امل�سيطر عليها اأو تلك التي تخ�سع ل�سيطرة م�سرتكة اأو التي ميار�س عليها هوؤلء الأطراف تاأثريًا فعال. يتم اعتماد �سيا�سات الت�سعري و�سروط هذه املعامالت 

من قبل اإدارة املجموعة. مت عند التجميع ا�ستبعاد املعامالت بني ال�سركة الأم وال�سركات التابعة لها التي متثل اأطراف ذات �سلة بال�سركة الأم ومل يتم الإف�ساح 

عنها يف هذا الإي�ساح. اإن تفا�سيل املعامالت بني املجموعة والأطراف ذات ال�سلة مف�سح عنها اأدناه.

اأبرمت املجموعة خالل ال�سنة املعامالت التالية مع الأطراف ذات ال�سلة غري الأع�ساء باملجموعة:

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2014 31 دي�سمبر 2015
المعامالت المت�صمنة في بيان الربح اأو الخ�صارة المجمع:

361اإيرادات فوائد 
5,4685,693اأتعاب اإدارة وعمولت

5,4715,754
مكافاآت موظفي الإدارة العليا الرئي�صيين:

973822رواتب ومنافع اأخرى ق�سيرة الأجل
156189منافع نهاية الخدمة

81-مكافاأة اأع�ساء مجل�س الإدارة
1,1291,092

الأر�صدة المت�صمنة في بيان المركز المالي المجمع:
9456قرو�س للعمالء 

631471ذمم مدينة واأخرى
1,2071,169ذمم دائنة ومطلوبات اأخرى

تخ�سع مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة لعتماد امل�ساهمني يف اجلمعية العمومية ال�سنوية. 

29. حتليل القطاعات 

اأجل  الرئي�سي من  الت�سغيلي  القرار  التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل �سانع  التقارير الداخلية لالإدارة  اإىل معلومات  الت�سغيل املعلنة ت�ستند  اإن قطاعات 

تخ�سي�س املوارد للقطاع وتقييم اأدائه، ومن ثم مطابقتها مع اأرباح اأو خ�سائر املجموعة. 

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

اإدارة املوجودات

ا�ستثمارات دول جمل�س التعاون اخلليجي وال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا   -

ا�ستثمارات دولية   -

اأ�سهم �سركات خا�سة   -

عقارات  -

اأعمال م�سرفية ا�ستثمارية 

اأعمال ال�سركة التمويلية وال�ست�سارية   -

نفط وغاز   -

خزينة   -

قرو�س  -

متويل منظم وم�ستقات  -
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األف دينار كويتي
المجموعا�صتثمارات بنكيةاإدارة الموجودات

2015 20142015201420152014

9,40912,3111,8482,38811,25714,699اإيرادات القطاع

1,4114,7233045761,7155,299ربح القطاع

و�سريبة  العلمي  للتقدم  الكويت  موؤ�س�سة  ح�سة 

اأع�ساء  ومكافاأة  والزكاة  الوطنية  العمالة  دعم 

مجل�س الإدارة

)137()235()13()47()150()282(

1,2744,4882915291,5655,017ربح ال�سنة

122,140118,49026,11126,548148,251145,038مجموع موجودات القطاع

27,52127,1088,5277,98336,04835,091مجموع مطلوبات القطاع

155112619860774972اإيرادات فوائد 
)1,096()1,150()198()207()898()943(اأعباء تمويل

)243()204()115()105()128()99(ا�ستهالك
)374()294()272()7()102()287(انخفا�س قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع

)75()104()51()72()24()32(�سراء ممتلكات ومعدات
)17,652()8,440(--)17,652()8,440(�سراء عقارات ا�ستثمارية

متثل اإيرادات القطاع اأعاله الإيراد املحقق من عمالء خارجيني.

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

قطاع. اأي  قبل  من  م�سرتك  ب�سكل  موجودات  اأي  ت�ستخدم  •	ل 
م�سرتك. ب�سكل  عنها  م�سوؤوًل  قطاع  اأي  يكون  التزامات  توجد  •	ل 

30. ح�سابات اأمانة

تدير املجموعة حمافظ مالية نيابة عن اأطراف اأخرى و�سناديق م�سرتكة وحتتفظ باأر�سدة نقدية واأوراق مالية يف ح�سابات اأمانة ل تظهر �سمن بيان املركز 

املايل املجمع. اإن املوجودات التي تخ�سع ل�سيطرة الإدارة كما يف 31 دي�سمرب 2015 بلغت قيمتها 1,026,808 األف دينار كويتي )2014: 1,089,085 األف 

دينار كويتي(. اكت�سبت املجموعة اأتعاب اإدارة مببلغ 6,594 األف دينار كويتي )2014: 6,641 األف دينار كويتي( نتيجة القيام بتلك الأن�سطة.

31. ارتباطات والتزامات طارئة

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2014 31 دي�سمبر 2015
4,1664,390التزامات ل�سراء ا�ستثمارات

825157خطابات �سمان
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32. م�ستقات الأدوات املالية

اأو املوؤ�سرات الأخرى. متثل املبالغ الفرتا�سية  اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية  اأو  اأ�سعار الفائدة  اأدوات مالية تتحدد قيمتها بالرجوع اإىل  اإن امل�ستقات هي 

الأ�سلية فقط املبالغ التي يطبق عليها ن�سبة اأو �سعرًا لتحديد مبالغ التدفقات النقدية التي �سيتم تبادلها، وهي ل متثل الربح اأو اخل�سارة املحتملني املتعلقني 

مبخاطر ال�سوق اأو الئتمان التي تت�سم بها تلك الأدوات.

مبني اأدناه امل�ستقات املحتفظ بها لغر�س املتاجرة:

31 دي�صمبر 312014 دي�صمبر 2015
األف دينار كويتياألف دينار كويتي

املبالغ التعاقديةاملطلوباتاملوجوداتالمبلغ التعاقديالمطلوباتالموجوداتلغر�س المتاجرة:
2398,935-187,653-عقود العمالت الأجنبية الآجلة

تدرج امل�ستقات بالقيمة العادلة وتنتهي �سالحيتها خالل �سنة واحدة.

33. اأهداف اإدارة املخاطر املالية

اإن اأن�سطة املجموعة ُتعر�سها اإىل العديد من املخاطر املالية مثل: خماطر ال�سوق )وت�سمل خماطر العمالت الأجنبية، وخماطر ا�سعار الأ�سهم وخماطر ا�سعار 

الفائدة( وخماطر الئتمان وخماطر ال�سيولة.

اإن اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة الأم هم امل�سوؤولني ب�سكل رئي�سي عن حتديد اأهداف اإدارة املخاطر. اإن وظيفة اإدارة خماطر املجموعة هي تقدمي اخلدمات 

اإىل قطاع الأعمال، وتن�سيق الدخول اإىل الأ�سواق املالية املحلية والعاملية، مراقبة واإدارة املخاطر املالية املتعلقة بعمليات املجموعة من خالل تقارير املخاطر 

الداخلية التي ُتعنى بتحليل النك�ساف للمخاطر من حيث درجة وحجم املخاطر. 

اإن اأهم املخاطر املالية التي تتعر�س لها املجموعة هي كما يلي :

33.1    خماطر ال�سوق

اإن خماطر ال�سوق هي خماطر اأن توؤثر التغريات يف اأ�سعار ال�سوق مثل اأ�سعار الأ�سهم واأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية واأ�سعار الفائدة على حجم اإيرادات 

املجموعة اأو قيمة ما لديها من اأدوات مالية. تهدف اإدارة خماطر ال�سوق اإىل اإدارة ومراقبة النك�ساف ملخاطر ال�سوق يف اإطار احلدود املقبولة مع تعظيم العائد 

يف الوقت نف�سه.

اإن اأن�سطة املجموعة تعر�سها ب�سكل رئي�سي للمخاطر املالية الناجمة عن التغريات يف اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية واأ�سعار الفائدة واأ�سعار الأ�سهم.

     اأ( خماطر اأ�صعار الأ�صهم

تتعر�س املجموعة ملخاطر اأ�سعار اأ�سهم فيما يتعلق با�ستثماراتها يف تلك الأ�سهم. ت�سنف تلك ال�ستثمارات كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو 

اخل�سارة، اأو كا�ستثمارات متاحة للبيع. لإدارة خماطر الأ�سعار الناجتة عن ال�ستثمارات يف اأوراق مالية متثل حقوق ملكية، تقوم املجموعة بتنويع حمافظها 

ال�ستثمارية وفقًا للحدود املو�سوعة من قبلها.

مت حتديد حتليل احل�سا�سية ملخاطر اأ�سعار الأ�سهم املبني اأدناه على اأ�سا�س اأ�سعار ال�سوق املعلنة لال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة، 

وال�ستثمارات املتاحة للبيع املدرجة لدى �سوق الكويت لالأوراق املالية واأ�سواق مالية اأخرى بتاريخ التقرير. 

مل يكن هناك اأي تغيري يف الطرق والفرتا�سات امل�ستخدمة يف اإعداد حتليل احل�سا�سية. يف حال زاد/قل �سعر ال�سهم بن�سبة 2% )2014: 2%(، فاإن اأثر 

ذلك على الربح وحقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب �سيكون كما يلي:

31 دي�صمبر 2014 31 دي�صمبر 2015
األف دينار كويتين�صبة %األف دينار كويتين�صبة %

موؤ�صرات ال�صوق

الـــــتـــــغـــــيـــــر فـــي 
ال�صعر

 الأثــــــــــــــــر عـــلـــى 
الربح

 الأثــــــــــــــــر عـــلـــى 
حقوق الملكية

الـــــتـــــغـــــيـــــر فـــي 
ال�صعر

 الأثــــــــــــــــر عـــلـــى 
الربح

 الأثــــــــــــــــر عـــلـــى 
حقوق الملكية

-210%--2%�سوق الكويت لالأوراق المالية
2226240%2281137%ا�سواق مالية اأخرى

ال�سكوك وعدم توفر  ل ميكن حتديد ح�سا�سية تعر�س املجموعة ملخاطر الأ�سعار فيما يتعلق با�ستثماراتها غري امل�سعرة ب�سكل موثوق فيه ب�سبب العديد من 

معلومات موثوقة لتحديد الأ�سعار امل�ستقبلية لهذه ال�ستثمارات.
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33. تابع/ اأهداف اإدارة املخاطر املالية

ب(  خماطر العمالت الأجنبية

تقوم املجموعة باإمتام بع�س املعامالت املقومة بعمالت اأجنبية ومن ثم ين�ساأ خطر النك�ساف ملخاطر تقلبات اأ�سعار ال�سرف. يتم اإدارة خماطر اأ�سعار �سرف 

العمالت الأجنبية يف حدود ال�سيا�سة املعتمدة ومن خالل ا�سرتاتيجية حتوط مثل عقود تبادل العمالت الأجنبية الأجلة والتي يتم ا�ستخدامها ل�سمان بقاء 

مراكز العمالت الأجنبية �سمن احلدود امل�سموح بها.

اإن القيم امل�سجلة لنك�سافات املجموعة ملخاطر العمالت الأجنبية كما يف تاريخ التقرير هي كما يلي:

الموجودات الماليةالمطلوبات المالية
األف دينار كويتياألف دينار كويتي

31 دي�صمبر 2014 31 دي�صمبر 312015 دي�صمبر 2014 31 دي�صمبر 2015

83666954,37451,374دولر اأمريكي

442,8123,265يورو

113467جنيه ا�سترليني

579356--دينار بحريني

1238,499--درهم اإماراتي

8,4918,409--ريال �سعودي

8222--ريال قطري

77394123اأخرى

تتعر�س املجموعة ب�سكل رئي�سي لالنك�ساف للدولر الأمريكي واليورو والدرهم الإماراتي.

يبني اجلدول التايل تفا�سيل ح�سا�سية املجموعة للزيادة والنق�س بن�سبة 2 % )2014: 2%( يف الدينار الكويتي مقابل الدولر الأمريكي واليورو والدرهم 

الإماراتي. اإن حتليل احل�سا�سية ي�سمل فقط املوجودات واملطلوبات النقدية القائمة املقّومة بالدولر الأمريكي واليورو والدرهم الإماراتي وتعديل �سعر حتويلها 

يف نهاية ال�سنة مقابل التغري بن�سبة 2% يف اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية. يف حني تبقى كافة املتغريات الأخرى ثابتة. 

مل يكن هناك اأي تغيري يف الطرق والفرتا�سات امل�ستخدمة يف اإعداد حتليل احل�سا�سية.

-2% الأثر+2% الأثر
األف دينار كويتياألف دينار كويتي

31 دي�صمبر 312014 دي�صمبر 312015 دي�صمبر 312014 دي�صمبر 2015
)750()720(720750ربح ال�سنة

)667()579(579667حقوق الملكية 

يرجع الأثر على حقوق امللكية اإىل تغريات القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع.

ج( خماطر اأ�صعار الفائدة

تتعر�س املجموعة ملخاطر معدلت الفائدة من جراء اإيداعها واقرتا�سها لأموال مبعدلت فائدة متغرية. تدير املجموعة هذه املخاطر عن طريق الحتفاظ 

مبزيج معقول من القرو�س ذات الفائدة الثابتة وذات الفائدة العائمة.

يبني اجلدول التايل ح�سا�سية ربح ال�سنة لتغري معقول وممكـن يف معـدلت الفائدة بن�سبة 1+% و1-% )2014: 1+% و1-%( اعتبارًا من بداية ال�سنة. اإن 

هذه التغريات تعترب معقولة وممكنة ا�ستنادًا اإىل ر�سد ظروف ال�سوق احلالية. ي�ستند الحت�ساب اإىل الأدوات املالية املحتفظ بها للمجموعة بتاريخ كل بيان 

جممع للمركز املايل. تبقى كافة املتغريات الأخرى ثابتة. مل يكن هناك اأي تغيري يف الطرق والفرتا�سات امل�ستخدمة يف اإعداد حتليل احل�سا�سية.

ي�سري الرقم الإيجابي اأدناه اإىل زيادة يف الربح وي�سري الرقم ال�سالب اإىل نق�س يف الربح.

31 دي�صمبر 312014 دي�صمبر 2015
األف دينار كويتياألف دينار كويتي

%+1%-1%+1%-1

 )55(55)17(17ربح ال�سنة
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33.2  اإدارة خماطر الئتمان

تتمثل خماطر الئتمان يف ف�سل الطرف املقابل يف الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما ي�سبب خ�سارة مالية للمجموعة. تتبع املجموعة �سيا�سة تقت�سي التعامل ب�سكل 

ح�سري مع اأطراف ذات جدارة ائتمانية عالية واحل�سول على �سمانات كافية، حيثما كان ذلك منا�سبًا، كو�سيلة للحد من التعر�س خلطر تكبد خ�سارة مالية 

عند اإخفاق الأطراف الأخرى. ت�ستعني املجموعة باملعلومات املالية املتاحة للجمهور و�سجالتها التجارية اخلا�سة بها لغر�س ت�سنيف عمالئها الرئي�سيني. يتم 

مراقبة انك�ساف املجموعة ملخاطر الئتمان وتقييم اجلدارة الئتمانية لالأطراف املقابلة ب�سكل م�ستمر وتوزيع القيمة الإجمالية لل�سفقات املربمة فيما بني 

الأطراف املقابلة املعتمدة. يتم التحكم يف النك�ساف ملخاطر الئتمان من خالل احلدود الئتمانية لالأطراف املقابلة والتي تخ�سع للمراجعة والعتماد من قبل 

الإدارة �سنويًا. ويتم عمل تقييم م�ستمر للجدارة الئتمانية للو�سع املايل للذمم املدينة.

لي�س لدى املجموعة اأي تعّر�س هام ملخاطر الئتمان مع اأي طرف مقابل ب�سكل اإفرادي اأو لأي جمموعة من الأطراف املقابلة التي لها خ�سائ�س مماثلة. تعّرف 

املجموعة الأطراف املقابلة باأنها ذات خ�سائ�س مماثلة اإذا كانت اأطراف ذات عالقة. مل يتجاوز تركز خماطر الئتمان ن�سبة %5 من جمموع املوجودات 

النقدية يف اأي وقت خالل ال�سنة. 

النك�صاف ملخاطر الئتمان

اإن القيم الدفرتية للموجودات املالية امل�سجلة يف بيان املركز املايل املجمع بال�سايف بعد خ�سائر انخفا�س القيمة متثل احلد الأق�سى خلطر انك�ساف املجموعة 

ملخاطر الئتمان دون احت�ساب قيمة اأي �سمانات حم�سلة. اإن احلد الأق�سى لالنك�ساف ملخاطر الئتمان بتاريخ التقرير هو كما يلي:

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2014 31 دي�سمبر 2015

7,9737,846اأر�سدة لدى البنوك
7,32175ودائع لأجل

4,6785,460ذمم مدينة وموجودات اأخرى
25,83122,780ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة

4363,798قرو�س لعمالء
32,44934,464ا�ستثمارات متاحة للبيع

78,68874,423

اإن احلد الأق�سى لالنك�ساف ملخاطر الئتمان بتاريخ التقرير ح�سب القطاع اجلغرايف هو كما يلي:

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2014 31 دي�سمبر 2015
57,15052,906الكويت

10,49110,342اأمريكا ال�سمالية
2,1575,671دول مجل�س التعاون الخليجي

6,9304,239اأوروبا
1,848110ال�سرق الأو�سط و�سمال افريقيا

1121,155مناطق اأخرى
78,68874,423

لي�س لدى املجموعة اأية موجودات م�سى تاريخ ا�ستحقاقها. انخف�ست قيمة القرو�س والت�سليفات مببلغ 487 األف دينار كويتي )2014: 483 األف دينار كويتي( 

ومت احت�ساب خم�س�س لها بالكامل.

ميكن تقييم اجلودة الئتمانية للموجودات املالية التي مل ينق�س تاريخ ا�ستحقاقها ومل تنخف�س قيمتها بالرجوع اإىل معلومات تاريخية عن معدلت التخلف عن 

الدفع لالأطراف املقابلة. تقوم املجموعة بتقييم اجلودة الئتمانية للموجودات املالية با�ستخدام ت�سنيفات داخلية و�سجالت العمالء.
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33.3    اإدارة خماطر ال�سيولة

اإن خماطر ال�سيولة هي تلك املخاطر التي تكمن يف عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها املالية عند ا�ستحقاقها. اإن نهج املجموعة يف اإدارة هذه املخاطر 

هو التاأكد، بقدر الإمكان، من توافر �سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند ال�ستحقاق، �سواء يف ظل ظروف طبيعية اأو قا�سية، دون تكبد خ�سائر غري مقبولة اأو 

املخاطرة ب�سمعة املجموعة.

ياأخذ جمل�س الإدارة على عاتقه امل�سوؤولية الكاملة عن اإدارة خماطر ال�سيولة حيث قام باعتماد اإطار منا�سب لإدارة خماطر ال�سيولة، عمليات التمويل ق�سري 

م�سرفية  ت�سهيالت  كافية،  احتياطيات  على  الإبقاء  طريق  عن  ال�سيولة  خماطر  باإدارة  املجموعة  تقوم  ال�سيولة.  اإدارة  ومتطلبات  الأجل  وطويل  ومتو�سط 

وت�سهيالت القرتا�س الحتياطي عن طريق املراقبة والر�سد املتوا�سل للتدفقات النقدية املتوقعة والفعلية ومطابقة تواريخ ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات 

املالية. 

يحلل اجلدول التايل املطلوبات املالية للمجموعة على اأ�سا�س الفرتة املتبقية من تاريخ بيان املركز املايل املجمع اإىل تاريخ ال�ستحقاق التعاقدي. اإن املبالغ 

تاأثري  اأن  امل�سجلة حيث  اأر�سدتها  12 �سهرًا  امل�ستحقة خالل  الأر�سدة  تعادل  التعاقدية غري املخ�سومة.  النقدية  التدفقات  املت�سمنة يف هذا اجلدول متثل 

اخل�سم لي�س جوهريًا.

األف دينار كويتي

اأقل من 1 
�صهر

من 1 اإلى 3 
اأ�صهر

من 3 اإلى 
12 �صهراً

من �صنة اإلى 
المجموع5 �صنوات

المتو�صط المرجح 
لمعدل الفائدة الفعلي

%

31 دي�صمبر 2015

المطلوبات المالية
4,256-2,8552141,187ذمم دائنة ومطلوبات اأخرى

4.75%5,0641,9838167,863-قرو�س من 3.5% إلى 

5%23,021-23,021--�سندات من 4.75% إلى 

2,8555,27826,19181635,140

4,1664,166---الرتباطات

31 دي�صمبر 2014

المطلوبات المالية
6,521-2,2761,2343,011ذمم دائنة ومطلوبات اأخرى

من %4 اإلى 5%5052,046782,2874,916قرو�س

من 4.5% اإلى 5%1,01623,05124,067--�سندات

2,7813,2804,10525,33835,504

4,3904,390---الرتباطات
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اإن فرتات ال�ستحقاق ملوجودات والتزامات املجموعة كما يلي:

األف دينار كويتي

المجموعاأكثر من �صنةاأقل من �صنة
31 دي�صمبر 2015

موجودات:
7,977-7,977النقد واأر�سدة لدى البنوك

7,321-7,321ودائع لأجل
41,100-41,100ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة

4,8861985,084ذمم مدينة وموجودات اأخرى
166270436قرو�س للعمالء

53,78853,788-ا�ستثمارات متاحة للبيع
3,0903,090-ا�ستثمار في �سركة زميلة وم�سروع م�سترك

29,16729,167-ا�ستثمارات عقارية
288288-ممتلكات ومعدات

61,45086,801148,251
المطلوبات:

4,2562,1076,363ذمم دائنة والتزامات اأخرى
6,9327537,685قرو�س
22,000-22,000�سندات

33,1882,86036,048

األف دينار كويتي

المجموعاأكثر من �صنةاأقل من �صنة
31 دي�صمبر 2014 

الموجودات:
7,848-7,848النقد واأر�سدة لدى البنوك

75-75ودائع لأجل
38,195-38,195ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة

5,4922755,767ذمم مدينة وموجودات اأخرى
2,8769223,798قرو�س للعمالء

61,83561,835-ا�ستثمارات متاحة للبيع
24,20124,201-ا�ستثمارات عقارية

2,9932,993-ا�ستثمار في �سركة زميلة وم�سروع م�سترك
326326-ممتلكات ومعدات

54,48690,552145,038
المطلوبات 

6,5211,9078,428ذمم دائنة والتزامات اأخرى
2,5042,1594,663قرو�س
22,00022,000-�سندات

9,02526,60635,091
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34. الأدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة 

متثل القيمة العادلة املبالغ التي ميكن مبادلة اأ�سل بها اأو دفع التزام يف �سوق جتارية بحتة. وترى اإدارة املجموعة اأن القيم امل�سجلة للموجودات واملطلوبات 

املالية كما يف 31 دي�سمرب 2015 و2014 تقارب قيمهم العادلة.

يقدم اجلدول التايل حتلياًل لالأدوات املالية التي يتم قيا�سها بعد التحقق املبدئي بالقيمة العادلة واملق�سمة اإىل امل�ستويات من 1 اإىل 3 بح�سب مدى مالحظة 

القيمة العادلة لالأداة املالية. اإن امل�ستوى الذي يتم فيه ت�سنيف ال�سل او اللتزام املايل يحدد بناء على اقل م�ستوى ملدخل هام لقيا�س القيمة العادلة.  

مت ت�سنيف املوجودات واملطلوبات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل املجمع ح�سب الت�سل�سل الهرمي امل�ستخدم لقيا�س القيمة العادلة كما يلي:

 

31 دي�صمبر 2015
األف دينار كويتي

المجموعالم�صتوى 3الم�صتوى 2الم�صتوى 1
ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�صارة

اأوراق مالية م�صعرة
9,834--9,834- مدرجة في دول مجل�س التعاون الخليجي
5,435--5,435- مدرجة في الوليات المتحدة الأمريكية

�صناديق 
24,401-24,401-- دول مجل�س التعاون الخليجي

5-5-- مدرجة في الوليات المتحدة الأمريكية
اأوراق مالية ذات عائد ثابت

1,080--1,080  - اأوروبا
)18(-)18(-عقود تبادل عمالت اأجنبية اأجلة محتفظ بها لغر�س المتاجرة 

ا�صتثمارات متاحة للبيع
اأوراق مالية م�صعرة و�صناديق

529--529- مدرجة في دول مجل�س التعاون الخليجي
4,701--4,701- مدرجة في اأوروبا

1,640--1,640- مدرجة في الوليات المتحدة الأمريكية
�صناديق 

529--529  - دول مجل�س التعاون الخليجي
4,701--4,701  - اأوروبا

1,640--1,640  - الوليات المتحدة الأمريكية

اأدوات دين
5,0235,023--  - دول مجل�س التعاون الخليجي
1,1871,187--  - الوليات المتحدة الأمريكية

م�صاهمات حقوق ملكية وا�صتثمارات اأخرى 
919-919-  - دول مجل�س التعاون الخليجي

942-942-  - اأوروبا
5,260-5,260-  - الوليات المتحدة الأمريكية

6,541-6,541-  - اأخرى

اأوراق مالية غير م�صعرة
9696--  - دول مجل�س التعاون الخليجي

711711--  - اأوروبا
23,21964,2897,01794,525
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األف دينار كويتي31 دي�صمبر 2014 
المجموعالم�صتوى 3الم�صتوى 2الم�صتوى 1

ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�صارة
اأوراق مالية م�صعرة

13,309--13,309  - مدرجة في دول مجل�س التعاون الخليجي
2,106--2,106  - مدرجة في اأوروبا

�صناديق 
21,299-21,299-  - دول مجل�س التعاون الخليجي

6-6-- مدرجة في الوليات المتحدة الأمريكية
اأوراق مالية ذات عائد ثابت

940--940  - اأوروبا
)239(-)239(-عقود تبادل عمالت اأجنبية اأجلة محتفظ بها لغر�س المتاجرة 

ا�صتثمارات متاحة للبيع
اأوراق مالية م�صعرة و�صناديق

595--595  - مدرجة في دول مجل�س التعاون الخليجي
4,904--4,904  - مدرجة في اأوروبا

6,490--6,490  - مدرجة في الوليات المتحدة الأمريكية

�صناديق 
16,989-16,989-  - دول مجل�س التعاون الخليجي

3,211-3,211-  - اأوروبا
5,580-5,580-  - الوليات المتحدة الأمريكية

1,046-1,046-  - اأخرى

اأدوات دين
5,0215,021--  - دول مجل�س التعاون الخليجي
2,6172,617--  - الوليات المتحدة الأمريكية

م�صاهمات حقوق ملكية وا�صتثمارات اأخرى 
860-860-  - دول مجل�س التعاون الخليجي

1,056-1,056-  - اأوروبا
5,113-5,113-  - الوليات المتحدة الأمريكية

7,536-7,536-  - اأخرى

اأوراق مالية غير م�صعرة
195195--  - دول مجل�س التعاون الخليجي

622622--  - اأوروبا
28,34462,4578,45599,256
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34. تابع/ الأدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة

يبني اجلدول التايل املعلومات حول كيفية حتديد القيم العادلة لتلك املوجودات املالية )ب�سفة خا�سة، اأ�ساليب التقييم واملدخالت امل�ستخدمة(.  

الموجودات المالية

بالألف دينار كويتي

الت�صل�صل الهرمي 
للقيمة العادلة

اأ�صاليب التقييم 
والمدخالت الرئي�صية

مدخالت 
جوهرية غير 
قابلة للر�صد

العالقة بين 
المدخالت غير 
القابلة للر�صد 
والقيمة العادلة

القيمة العادلة كما في

2015 2014

ا�صتثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل الربح 

اأو الخ�صارة
ل يوجدل يوجداأ�سعار العر�س المعلنة15,26915,4151اأوراق مالية م�سعرة

ل يوجدل يوجداأ�سا�س �سافي قيمة الأ�سل24,40621,3052�سناديق 

1,0809401اأوراق مالية ذات عائد ثابت
الأ�سعار المعلنة والتدفقات 

النقدية المخ�سومة

معدل الفائدة

كلما زاد معدل 

الفائدة، قلت القيمة 

العادلة

2)239()18(مطلوبات مالية م�ستقة

التدفقات النقدية 

المخ�سومة، المقدرة 

بناًء على معدلت �سرف 

العمالت الأجنبية 

المر�سودة

ل يوجدل يوجد

ا�صتثمارات متاحة للبيع
ل يوجدل يوجداأ�سعار العر�س المعلنة6,87011,9891اأوراق مالية م�سعرة

8078173اأوراق مالية غير م�سعرة
التدفقات النقدية 

المخ�سومة

التدفق النقدي 

الُمقدر ومعدل 

الخ�سم

كلما زاد التدفق 

النقدي المقدر وقل 

معدل الخ�سم، 

زادت القيمة العادلة

26,23926,8262�سناديق 
اأ�سا�س �سافي قيمة الأ�سل 

واأخرى

ل يوجدل يوجد

6,2107,6383اأدوات دين
التدفقات النقدية 

المخ�سومة

معدل الفائدة

كلما زاد معدل 

الفائدة، قلت القيمة 

العادلة

ل يوجدل يوجداأ�سا�س �سافي قيمة الأ�سل13,66214,5652م�ساهمة حقوق ملكية

اإن اأثر التغري بن�سبة 5% يف متغريات املخاطر ذات ال�سلة امل�ستخدمة يف حتديد القيمة العادلة ل�ستثمارات امل�ستوى 3 �سيكون غري مادي على بيان الربح اأو 

اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر. 

وبالن�سبة لالأدوات املالية امل�سجلة بالتكلفة املطفاأة، ل تختلف قيمهم العادلة ب�سكل جوهري عن قيمهم امل�سجلة والتي ت�ستخدم فقط لأغرا�س الإف�ساح. ت�سنف 

القيمة العادلة لتلك الأدوات حتت امل�ستوي 3 وحُتدد بناًء على اأ�سا�س التدفقات النقدية املخ�سومة، بالإ�سافة اإىل املدخالت الأكرث اأهمية املتمثلة يف معدل 

اخل�سم الذي يعك�س خماطر الئتمان من الأطراف املقابلة. 

مل تتم اأية حتويالت جوهرية ما بني امل�ستوى 1 و2 خالل فرتة التقارير املالية.

مل تتغري الطرق واأ�ساليب التقييم امل�ستخدمة لغر�س قيا�س القيمة العادلة باملقارنة مع فرتة التقارير ال�سابقة.
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امل�ستوى 3 ملقايي�س القيمة العادلة

اإن املوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة امل�سنفة يف امل�ستوى 3 ت�ستخدم اأ�ساليب تقييم ت�ستند اإىل مدخالت هامة ل ت�ستند اإىل املعلومات املر�سودة من 

ال�سوق. ميكن مطابقة الأدوات املالية التي تندرج �سمن هذا امل�ستوى من الأر�سدة الفتتاحية مع الأر�سدة اخلتامية على النحو التايل:

األف دينار كويتي
ا�صتثمارات متاحة للبيع

31 دي�صمبر 2015
8,455الر�سيد الفتتاحي

)1,839(مبيعات
401الأرباح الم�سجلة في الدخل ال�سامل الآخر

7,017الر�سيد الختامي
31 دي�صمبر 2014 

8,356الر�سيد الفتتاحي
)73(مبيعات

172الأرباح الم�سجلة في الدخل ال�سامل الآخر
8,455الر�سيد الختامي

اإن تغيري املدخالت لتقييمات امل�ستوى 3 اإىل افرتا�سات بديلة ممكنة ومعقولة مل ُيغرّي ب�سكل كبري املبالغ املعرتف بها يف بيان الربح اأو اخل�سارة املجمع اأو 

جمموع املوجودات اأو جمموع املطلوبات اأو جمموع حقوق امللكية.

35. خماطر الت�سغيل

اأو ب�سبب الأحداث  اأو تعطل الأنظمة  الب�سري  اأو اخلطاأ  القا�سرة  اأو  الكافية  العمليات الداخلية غري  الناجتة من  الت�سغيل هي خماطر اخل�سارة  اإن خماطر 

اخلارجية. توجد لدى املجموعة منظومة من ال�سيا�سات والإجراءات التي اأقرها جمل�س الإدارة ويتم تطبيقها لتحديد وتقييم ومراقبة خماطر الت�سغيل. تعمل 

الإدارة على التاأكد من اإتباع ال�سيا�سات والإجراءات ومراقبة خماطر الت�سغيل كجزء من اأن�سطة اإدارة املخاطر ال�ساملة.

36. اأهداف اإدارة راأ�س املال

تدير املجموعة راأ�سمالها ل�سمان مقدرتها على موا�سلة عملياتها على اأ�سا�س املن�ساأة امل�ستمرة وزيادة العائد للم�ساهمني من خالل ال�ستخدام الأمثل للدين 

وحقوق امللكية. ومل تتغري ا�سرتاتيجية املجموعة ال�ساملة عن العام املا�سي.

يتكون هيكل راأ�سمال املجموعة من اإجمايل حقوق امللكية الذي ي�ستمل على راأ�س املال امل�سدر، وعالوة ال�سدار، والحتياطيات كما هو مبني يف الإي�ساحات 

21، 22، 23 على التوايل، واأ�سهم اخلزينة كما هو مبني يف اإي�ساح 24 بالإ�سافة اإىل الأرباح املرحلة والدين املكون من قرو�س بنكية و�سندات واملبينة يف 

اإي�ساحي 19 و20.

معدل الرفع املايل

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

األف دينار كويتي

31 دي�سمبر 2014 31 دي�سمبر 2015
29,68526,663الدين 

)7,848()15,201(ناق�سًا: النقد والنقد املعادل )انظر اإي�ساح 11(
14,48418,815�سافي الدين

112,203109,947حقوق الملكية 
17.11%12.91% ن�سبة �سافي الدين اإلى حقوق الملكية


