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سمو
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رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت
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كلمة
رئيس مجلس اإلدارة

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على محمد 
وعلى آله وصحبه أما بعد،،،

أخواتي وإخواني الكرام
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،،،

يطيب لي ويسعدني أن ألتقي بكم مجدداً وأرحب بكم 
أجمل ترحيب في هذا اللقاء الذي اعتدنا أن نجتمع فيه 
كل عام ألتشرف بالحديث إليكم بالنيابة عن مجلس 
اإلدارة لنطلعكم على ملخص أعمال العام الماضي وما 
تحقق من إنجازات جادة لتطوير العمل، معتمدين بعد اهلل 
سبحانه وتعالى على ثقتكم ودعمكم، وآماًل بأن يكون 
ما حققناه في العام الماضي من أعمال حافزاً مستقبليًا 
نبني عليه آمالنا، ونستثمر فيه خبراتنا في مجال األعمال 

والوساطة المالية.

األخوات واإلخوة الكرام

نلتقي هذا العام ونحن متفائلون بمستقبل أفضل من 
خالل بعض المؤشرات اإليجابية التي تحيط بعالم المال 
واألعمال في الكويت ودول الخليج بسبب تعافي أسعار 
النفط بشكل مقبول والتوقعات اإليجابية بأسعار أفضل 
على مستوى العالم، بعدما عانت منطقتنا والكثير من 
الدول من التداعيات بسبب تدني أسعار النفط في السنوات 

الماضية.

وعلى الرغم من تراجع اإلنخفاض في أسعار النفط 
60 دوالر، إال أن التوقعات  وإستقرار سعر البرميل عند 
بإنخفاض العجز لعام 2018-2017 يعطي األسواق الكثير 
من اإليجابية واالستقرار والطمأنينة، وهو ما ينعكس على 
عمل شركات الوساطة المالية التي تتأثر بشكل مباشر 

بالواقع االقتصادي وواقع األسواق التي تعمل بها.

ما تحاول حكومة دولة الكويت القيام به كحزمة 
من اإلصالحات من شأنها تحقيق االستدامة المالية 
على المدى القريب إلى المتوسط، وتشمل العديد من 
اإلصالحات الهيكلية إلنعاش فكرة التنويع االقتصادي، 
والتقليل من اإلعتماد على قطاع النفط كمصدر للدخل، 

هذه التحركات تزيد من توقعاتنا اإليجابية.

السيد / فيصل يوسف المشاري
رئيس مجلس اإلدارة
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وبالمقابل، فإننا ال نفرط بالتفاؤل بشكل مبالغ فيه حيث أننا نراقب استمرار تذبذب أسعار النفط 
الحالية الذي قد يفرض المزيد من الضغط على األوضاع المالية ومن المحتمل أن يدفع الحكومة 

إلى القيام بمزيد من عمليات الخفض في اإلنفاق وتأجيل وتأخير وتيرة سير اإلنفاق الرأسمالي.

األخوات واإلخوة الكرام

إن الدول التستطيع أن تحافظ على مستوى اقتصادي معين وهي تتأثر بما حولها إقليميًا وعالميًا 
وخاصة إذا كان اقتصادها مرتبط بسلع عالمية مثل النفط كما هو الحال في دولة الكويت ودول 
مجلس التعاون، لذلك فإن استقرار الوضع العالمي ينعكس بشكل مباشر وسريع على الحركة 

االقتصادية في هذه الدول.

الوضع السياسي الداخلي يلعب دوراً كبيراً في حركة األعمال ونتمنى أن تتحسن األوضاع 
السياسية المحلية وتصل سلطات الدولة إلى نوع من التناغم والتنسيق للوصول إلى تشريعات 

اقتصادية فاعلة تدفع عجلة االقتصاد وحركة المال واألعمال.

األخوات واإلخوة الحضور الكريم

يطيب لي اليوم بالنيابة عن مجلس إدارة شركة كي آي سي للوساطة المالية أن أقدم لكم 
31/12/2017 آملين من المولى عز  التقرير السنوي للشركة عن العام المالي المنتهي في 
وجل أن يكون العام 2018 منعطفا نحو األداء الجيد في بورصة الكويت لألوراق المالية حيث أن 
شركات الوساطة المالية مرت بأزمات مالية بعضها مازال موجوداً، خاصة أن طبيعة عملها 

تعتمد على نشاط االستثمار وحركته بغض النظر عن قوة االقتصاد أو ضعفه.

أخواتي وإخواني 

إسمحوا لي أن أذكر لكم ما تم القيام به خالل العام الماضي :

-  مباشرة اإلجراءات الخاصة في تطبيق نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل.

- عملنا على استيفاء متطلبات المطابقة وااللتزام وفقًا لتعليمات هيئة أسواق المال.

- حرصنا على متابعة عملنا على تطبيق إتفاقية نظام الضمان المالي الجديد المطلوب من 
شركات الوساطة المالية.  

- تم تطبيق المرحلة االنتقالية األولى في بورصة الكويت لألوراق المالية وتطوراته الالحقة. 

 شاركت الشركة من خالل مسؤليتها االجتماعية في عدة فعاليات لمهرجانات ومعارض 
تسويقية، ساهمت في تطوير ثقافة العمل في القطاع الخاص وذلك إليماننا بأهمية المسؤلية 

تجاه المجتمع.

الحضور الكريم

إن أداء أي شركة وساطة مالية يتأثر بشكل مباشر بالمناخ العام لالقتصاد، ونحن في شركة 
كي آي سي للوساطة المالية نحرص على إحاطة المساهمين بالبيانات والمعلومات الخاصة 
بنشاط الشركة واستراتيجيتها، وعليه نقدم لكم بيانًا بما تحقق على مستوى النتائج المالية 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017 والمدققة من قبل مراقب حسابات الشركة 
الخارجي لمناقشتها والمصادقة عليها على النحو التالي:

 31 107,232 د.ك في  ونود أن ننوه إلى إرتفاع مصروفات مخصص نهاية الخدمة بمبلغ 
 85 51 ( المعدلة بالقانون رقم )  يوليو2017 ، وذلك نظراً لتعديل الفقرة األخيرة من المادة ) 
2017 بإحتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف بدون خصم اإلشتراكات المسددة  ( لسنة 
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 يوليو 2017 ، 

مما أدى إلى ارتفاع صافي خسارة الشركة بمبلغ 74,061 دينار كويتي خالل العام 2017 .

وفيما يتعلق بالنتائج المالية للشركة خالل العام 2017 بياناتها موضحة بالجدول كالتالي:

نسبة االرتفاع /  انخفاض2016 )د.ك(2017   )د.ك(التفاصيل

% 599,081586,4942.1اإليرادات

% 1.69(556,528)(565,910)المصاريف

صافي الربح/الخسارة  قبل تعديل 
المادة ) 51 ( 

33,17129,96610.7 %

% 100-(107,232)مخصص نهاية الخدمة

347.1 %29,966(74,061)صافي الربح/الخسارة

حيث أن:

نسبة اإليرادات من رأس المال لسنة 2017 : 2.9 %.

نسبة المصاريف من رأس المال لسنة 2017 : 2.830 %.

كما يسرنا أن نتلو عليكم ما جاء في تقرير حوكمة الشركات متضمنًا تقرير لجنة الترشيحات 
والمكافآت الخاص بمكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقرير لجنة التدقيق.

وأخيراً، ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر واإلمتنان لإلخوة المساهمين على الثقة الكبيرة، 
ونعدهم بأننا سنبذل كل جهد ممكن وتحقيق نتائج وعوائد ربحية جيدة تعود على 

المساهمين جميعًا.

فيصل يوسف المشاري
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
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تقرير حوكمة الشركات
القاعدة األولى : )بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة(

يتمتع مجلس إدارة الشركة بهيكل يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة وكذلك المهام والمسؤوليات 
المناط بها، وتم مراعاة عند تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي تنوع الخبرات العلمية والمهنية والمهارات 
المتخصصة ألعضاء مجلس إدارة الشركة، كما يطلع أعضاء مجلس اإلدارة على القوانين واألنظمة ذات العالقة 
بحقوقهم وواجباتهم، و يتولى مجلس إدارة الشركة جميع الصالحيات والسلطات الالزمة إلدارتها مع تحملهم 
المسؤولية النهائية عن الشركة على الرغم من تشكيله اللجان المنبثقة منه التالية )المخاطر، التدقيق، 
 7 الترشيحات والمكافآت( وفوض جهات وأفراد آخرين للقيام ببعض من أعماله. ويتألف مجلس اإلدارة من 
أعضاء غير تنفيذيين ومن ضمنهم العضو المستقل، حيث تم انتخابهم باجتماع الجمعية العمومية العادية 

)التاسع( والذي عقد بتاريخ 23 نوفمبر 2016. وذلك على النحو التالي :

تاريخ االنتخابالمؤهل العلمي والخبرة العمليةاالسم والمنصب

السيد/
فيصل يوسف ثنيان المشاري

ممثل عن
الشركة الكويتية لالستثمار

رئيس مجلس اإلدارة
) غير تنفيذي(

1997 من جامعة الكويت، بتخصص التمويل. سنة  بكالوريوس  على  حاصل  	•
موظف لدى الشركة الكويتية لالستثمار كمساعد المدير العام في قطاع االستثمار المباشر  	•

وتمويل المؤسسات حتى تاريخه.
خالل عام 2007. لالستثمار  الفنار  لشركة  اإلدارة  مجلس  رئيس  عضو  	•

إلعادة التأمين  2013 إلى 2015. الكويتية  الشركة  إدارة  مجلس  عضو  	•
الشركة العربية للخدمات المالية 2008. إدارة  مجلس  رئيس  عضو  	•

شركة كي آي سي للوساطة المالية للفترة من 2016 حتى تاريخه. إدارة  مجلس  رئيس  	•

23-11-2016

السيد/
عبداهلل غازي الجسار

ممثل عن
البنك األهلي الكويتي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
)غير تنفيذي(

والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج  جامعة  من   2006 سنة  إدارية  علوم  بكالوريوس  على  حاصل  	•
بتخصص إدارة نظم المعلومات.

تاريخه. حتى  للشركات  المصرفية  للخدمات  أول  كمدير  الكويتي  األهلي  البنك  لدى  موظف  	•
التجاري الكويتي كمسؤول حسابات للفترة من 2006 إلى 2010. البنك  لدى  العمل  	•

عضو مجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية للفترة من 2011 إلى 2012. 	•
لرئيس مجلس اإلدارة للفترة من 2012  كنائب  التعاونية  النزهة  جمعية  إدارة  مجلس  عضو  	•

إلى 2013.
عضو مجلس إدارة أهلي كابيتال لالستثمار للفترة من 2/2014 إلى 5/2014. 	•

مجلس اإلدارة للفترة من 2014  لرئيس  كنائب  لالستثمار  كابيتال  أهلي  إدارة  مجلس  عضو  	•
إلى 2016.

إدارة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا كنائب رئيس رابطة طلبة الجامعة  مجلس  عضو  	•
للفترة من 2004 إلى 2005.

مجلس إدارة شركة كي آي سي للوساطة المالية للفترة من 2016 حتى تاريخه. رئيس  نائب  	•

23-11-2016

السيد/
بدر عبد الهادي الدوسري

)منتخب(

عضو مجلس اإلدارة
)غير تنفيذي(

الصناعية  الهندسة  بتخصص  كليفالند  جامعة  من   2002 سنة  بكالوريوس  على  حاصل  	•
اإلنتاجية.

لدى الشركة الكويتية لالستثمار مدير أول إلدارة المخاطر حتى تاريخه. موظف  	•
إلى   2002 من  للفترة  الشركات  عالقات  مدير  كنائب  الكويتي  التجاري  البنك  لدى  العمل  	•

.2006
كمدير عالقات لتمويل الشركات والمؤسسات للفترة من  الوطني  الكويت  بنك  لدى  العمل  	•

2006 إلى 2008.
من 2010 إلى 2016. للفترة  العقارية  الكويت  ديار  شركة  إدارة  مجلس  عضو  	•

آي سي للوساطة المالية للفترة من 2016 حتى تاريخه. كي  شركة  إدارة  مجلس  عضو  	•

23-11-2016
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السيد/
 براك عبدالمحسن

براك الصبيح
)منتخب(

عضو مجلس اإلدارة مستقل 
)غير تنفيذي(

1984 من جامعة نورث كارولينا بتخصص الهندسة الصناعية. سنة  بكالوريوس  على  •	حاصل 
للفترة  الكويت  – لزين  التنفيذي  الرئيس  بوظيفة  زين  المتنقلة  االتصاالت  شركة  لدى  •	العمل 

من 2000 إلى 2007.
لمجموعة  للعمليات  التنفيذي  الرئيس  بوظيفة  زين  المتنقلة  االتصاالت  شركة  لدى  •	العمل 

زين للفترة من 2008 إلى 2011.
•	عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية لالستثمار للفترة من 2006 إلى 2012.

2016 حتى  المالية للفترة من  آي سي للوساطة  كي  شركة  إدارة  لمجلس  مستقل  عضو  	•
تاريخه.

23-11-2016

السيد/ 
خالد يوسف المفرج

)منتخب(

عضو مجلس اإلدارة
)غير تنفيذي(

والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج  جامعة  من   2007 سنة  إدارية  علوم  بكالوريوس  على  حاصل  	•
بتخصص تمويل.

حتى  المؤسسات  تمويل  إلدارة  مدير  كمساعد  لالستثمار  الكويتية  الشركة  لدى  موظف  	•
تاريخه.

إدارة شركة كي آي سي للوساطة المالية منذ 2012 إلى تاريخه. مجلس  يعضو  	•

23-11-2016

السيد/
راشد يوسف القالف

ممثل عن
الشركة الكويتية لالستثمار

عضو مجلس اإلدارة
)غير تنفيذي(

سنة 2004 من جامعة الكويت بتخصص التمويل والمنشآت المالية. بكالوريوس  على  حاصل  	•
موظف لدى الشركة الكويتية لالستثمار كمساعد مدير أول إلدارة الخزينة حتى تاريخه. 	•

للفترة  العمليات  إلدارة  كمدير  )كفيك(  واالستثمار  للتمويل  الكويتية  الشركة  لدى  العمل  	•
من 2008 إلى 2010.

إلدارة  كمتداول  )كميفك(  المالي  لالستثمار  األوسط  والشرق  الكويت  شركة  لدى  العمل  	•
الخزينة للفترة من 2007 إلى 2008.

كمساعد متداول خزينة لدائرة الخزينة لعام 2007. والكويت  البحرين  بنك  لدى  العمل  	•
مجلس إدارة شركة كي آي سي للوساطة المالية للفترة من 2016 حتى تاريخه. عضو  	•

23-11-2016

السيد/
 حمد نادر العيسى

ممثل عن
البنك التجاري الكويتي
عضو مجلس اإلدارة

)غير تنفيذي(

 Bentley College, جامعة:  من   2006 سنة  العلوم  بكالوريوس  على  حاصل  	•
Managerial Economics, Management                 :بتخصص Massachusetts

حتى  التجاري  اإلئتمان  قطاع  لدى  العمالء  لعالقات  أول  كمدير  التجاري  البنك  لدى  موظف  	•
تاريخه.

لدى شركة م. س. ريتيل كمتدرب للفترة من 2007 إلى 2008. العمل  	•
المالية للفترة من 2013 حتى تاريخه. للوساطة  سي  آي  كي  شركة  إدارة  مجلس  عضو  	•

23-11-2016

السيد/ 
محمد عادل الرديني

أمين السر

2004 من جامعة الكويت  سنة  بكالوريوس  على  حاصل  	•
كنائب للرئيس التنفيذي منذ 2014 حتى  المالية  للوساطة  سي  آي  كي  شركة  لدى  موظف  	•

تاريخه.
اتش اس بي سي كمدير في إدارة حفظ األوراق المالية حتى 2013. بنك  لدى  العمل  	•

2010 بتخصص إدارة األعمال – تخصص إدارة عامة واستراتيجية. سنة  ماجستير  على  حاصل  	•
لخدمة العمالء للفترة من 2004 إلى 2005. كممثل  الخليج  بنك  لدى  العمل  	•

مجلس إدارة شركة كي آي سي للوساطة المالية للفترة من 2014 حتى تاريخه. سر  أمين  	•

23-11-2016

يعمل أمين السر على تنظيم أعمال مجلس إدارة الشركة من خالل تنظيم اجتماعاته وجدول أعماله، كما 
خصص أعضاء مجلس اإلدارة الوقت الكافي لالطالع على مهامهم ومسؤولياتهم وتحديد ما سيتم مناقشته 
6 مرات خالل السنه بدعوة من رئيس  من موضوعات ذات صله بنشاط الشركة، لذلك اجتمع مجلس اإلدارة 
مجلس اإلدارة، لم يقل عدد اجتماعات المجلس عن ستة اجتماعات خالل العام بمجموع 6 اجتماعات خالل عام 
2017 وتم بحضور االجتماع على األقل نصف عدد أعضاء مجلس اإلدارة ولم يقل عدد الحاضرين عن ثالثة أعضاء، 
وباإلمكان عقد اجتماع مجلس إدارة طارئ بناًء على طلب كتابي مقدم من عضوين، كما يتضمن عقد الشركة 

تقرير حوكمة الشركات
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والنظام األساسي تنظيم عملية حضور اجتماعات مجلس اإلدارة وكيفية التعامل مع حاالت عدم انتظام 
األعضاء في الحضور، ويوفر أمين سر مجلس اإلدارة ألعضاء مجلس اإلدارة جدول أعمال المجلس بموضوعات 
بالوثائق والمعلومات الالزمة قبل ثالثة أيام عمل على األقل من اجتماع مجلس اإلدارة، ويقر  محددة معززاً 
مجلس اإلدارة جدول األعمال حال انعقاده وفي حال اعتراض أي عضو على الجدول تثبت تفاصيل االعتراض في 

محضر االجتماع.

اجتماعات مجلس اإلدارة للفترة من 1 يناير 2017 إلى 31 ديسمبر 2017 على النحو التالي :
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السيد / 
فيصل يوسف ثنيان المشاري

)رئيس مجلس اإلدارة(
PPPPPP6

السيد / 
عبداهلل غازي عبداهلل الجسار

)نائب رئيس مجلس اإلدارة(
POOOPP3

السيد/ 
بدر عبد الهادي الدوسري

)عضو مجلس اإلدارة(
PPPPPO5

السيد / 
براك عبدالمحسن الصبيح

) عضو مجلس اإلدارة مستقل(
PPOOPP4

السيد/ 
خالد يوسف ابراهيم المفرج

)عضو مجلس اإلدارة(
PPPPPP6

السيد/
راشد يوسف القالف
)عضو مجلس اإلدارة(

PPPPPP6

السيد/
حمد نادر العيسى

)عضو مجلس اإلدارة(
OPPPOO3
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عين مجلس إدارة الشركة السيد/ محمد عادل الرديني كأمين سر لمجلس اإلدارة من بين موظفي الشركة 
2016، للقيام بالمهام والمسؤوليات  23 نوفمبر  5/2016 والمنعقد بتاريخ  وبناء على قرار مجلس اإلدارة رقم 
المناطة به لتسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة، وذلك من خالل إنشاء سجل 
خاص تدون فيه محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها االجتماع مبينًا به مكان 
االجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته باإلضافة إلى إعداد محاضر بالمناقشات والمداوالت وتبويبها وحفظها 

لسهولة الحصول عليها من قبل األعضاء.

القاعدة الثانية : )التحديد السليم للمهام والمسؤوليات(

حددت الشركة بالتفصيل مهام ومسؤوليات وواجبات كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكذلك 
السلطات والصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية من خالل السياسات واللوائح المعتمدة من قبل 
مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى أن النظام األساسي للشركة يعكس مسؤوليات مجلس اإلدارة ويحددها بوضوح 
لتطابق تعليمات الجهات الرقابية، كما ال ينفرد أيًا من األطراف في الشركة بالسلطات المطلقة، وال يقوم 
مجلس اإلدارة بإصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة، ويقوم مجلس اإلدارة وباألخص رئيس مجلس اإلدارة 
بالواجبات والمسؤوليات والمهام المنوطة بهم وفق ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات، وذلك 
ال ينفي الدور الكبير الذي تقوم به اإلدارة التنفيذية من خالل التزامها بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها وفق ما 

هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات.

تتمثل انجازات مجلس إدارة الشركة باألداء العام للشركة ونتائج أعمالها وذلك من خالل تطوير الهيكل 
التنظيمي للشركة الذي يعزز المسائلة والشفافية ومن خالل اعتماد الخطط االستراتيجية وما يرتبط بها من 
سياسات ولوائح داخلية والتأكد من كفايتها لجميع إدارات الشركة، وكذلك المشاركة الفعالة لمجلس اإلدارة 
انعكس إيجابًا على إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط وفضاًل عن إدارة موارد الشركة بالشكل األمثل والعمل 

على زيادة األرباح وتقليل النفقات بما يتفق مع األهداف االستراتيجية للشركة.

شكل مجلس إدارة الشركة لجان متخصصة تتمتع باالستقاللية لتساعده على أداء المهام المناطة به لتتضمن 
 5 كل من لجنة )التدقيق، المخاطر، الترشيحات والمكافآت( والذي اعتمد بمحضر اجتماع مجلس اإلدارة رقم 
لسنة 2016 والمنعقد بتاريخ 23 نوفمبر 2016، كما اعتمد اللوائح والنظم الداخلية التي تنظم إجراءات تشكيل 
اللجان، حيث حددت تلك اللوائح والنظم المعمول بها مهام اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة ومدة عملها 
على أن تكون لمدة ثالث سنوات إال إذا رآى مجلس اإلدارة غير ذلك والصالحيات الممنوحة لها. ويتابع مجلس 
اإلدارة عمل اللجان بشكل دوري من خالل التقارير المعدة من قبل اللجان المذكورة أعاله ويكون مسؤواًل عن 

أعمال هذه اللجان.

أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة )التدقيق، المخاطر، الترشيحات والمكافآت( للفترة من 1 يناير 2017 
إلى 31 ديسمبر 2017 على النحو التالي :

لجنة التدقيق 
مهام وانجازات اللجنة خالل العامعدد االجتماعاتالمنصباالسم

رئيس اللجنةبراك عبدالمحسن الصبيح
4

يقوم أعضاء اللجنة بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم وفق ما 
هو منصوص عليه في قواعد الحوكمة ومن ثم إصدار التقارير الدورية 

ليتم إطالع أعضاء مجلس اإلدارة عليها.
عضوبدر عبدالهادي الدوسري

عضوحمد نادر العيسى
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لجنة المخاطر 
مهام وانجازات اللجنة خالل العامعدد االجتماعاتالمنصباالسم

رئيس اللجنةبدر عبدالهادي الدوسري

5
يقوم أعضاء اللجنة بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم وفق ما 

هو منصوص عليه في قواعد الحوكمة ومن ثم إصدار التقارير الدورية 
ليتم إطالع أعضاء مجلس اإلدارة عليها.

عضوراشد يوسف القالف

عضوعبداهلل غازي الجسار

لجنة الترشيحات والمكافآت
مهام وانجازات اللجنة خالل العامعدد االجتماعاتالمنصباالسم

رئيس اللجنةخالد يوسف المفرج

1
يقوم أعضاء اللجنة بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم وفق 
ما هو منصوص عليه في قواعد الحوكمة ومن ثم إصدار التقارير 

الدورية ليتم إطالع أعضاء مجلس اإلدارة عليها.
عضوبراك عبد المحسن الصبيح

عضوحمد نادر العيسى

يتوافر لدى الشركة آلية فعالة تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة بوجه عام وألعضاء مجلس اإلدارة الغير التنفيذيين 
والمستقلين بوجه خاص الحصول على كافة البيانات والمعلومات األساسية التي تمكنهم من االضطالع 

والقيام بواجباتهم عن طريق التنسيق مع أمين سر مجلس اإلدارة.

القاعدة الثالثة: ) اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية(

شكل مجلس اإلدارة لجنة الترشيحات والمكافآت وهي مستقلة وتختص بإعداد التوصيات المتعلقة بالترشيحات 
لمناصب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات واللوائح لمنح التعويضات والمكافآت، وحددت 
مدة عضويتها ثالث سنوات إال إذا رآى مجلس اإلدارة غير ذلك، وتتكون من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين ومن ضمن 
األعضاء )رئيس اللجنة، وعضو مجلس إدارة مستقل(. كما يحرص مجلس اإلدارة على أن تقوم لجنة الترشيحات 
والمكافآت بالمهام والمسؤوليات الواجب االلتزام بها وفق ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات، 

واجتمعت اللجنة مرة خالل السنة.

وعليه نستعرض لحضراتكم تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من قبل لجنة 
الترشيحات والمكافآت

نظام المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة وبشكل خاص ما يرتبط بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
مستمد من قوانين الجهات الرقابية على سبيل المثال ال الحصر )قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 الصادر من 
مجلس الوزراء – هيئة أسواق المال( باإلضافة إلى النظام األساسي الخاص بشركة كي آي سي للوساطة المالية.

تطبق شركة كي آي سي للوساطة المالية برنامج مكافآت متوازن يرتبط باألداء المتصاعد والمستدام لتحقيق 
األهداف القصيرة وطويلة األمد، ويعتمد برنامج المكافآت على ما يلي :

المخاطر. ومقاييس  المالية  •	المقاييس 

االستراتيجية(. )األهداف  األجل  طويلة  باألهداف  •	االرتباط 

للمخاطر. الزمني  المدى  •	تأثير 

وطبقًا لسياسات الشركة والنظام األساسي له ووفقًا لقوانين المعمول بها من الجهات الرقابية بدولة الكويت، 
يجوز لمجلس اإلدارة اقتراح مكافآت سنوية بحد أقصى %10 من صافي األرباح السنوية. وفي كافة األحوال تخضع 
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مكافآت مجلس اإلدارة لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية.

المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة كما في 31 ديسمبر 2017 على النحو التالي:

يوجد(. )ال  اإلدارة:  بمجلس  الخاصة  اللجان  و/أو  اإلدارة  مجلس  اجتماعات  لحضور  الممنوحة  •	المكافآت 

الجمعية العمومية العادية : )5,000 د.ك لعضو مجلس اإلدارة المستقل(. قبل  من  الممنوحة  •	المكافآت 

الراتب، المزايا والبدالت، والمكافآت الممنوحة للرئيس التنفيذي وأعضاء الجهاز التنفيذي والمدير المالي أو من في 
حكمه، كما في 31 ديسمبر 2017 على النحو التالي:

مكافآتالمزايا والبدالتالراتب
1,300 د.ك4,090 د.ك71,091 د.كإجمالي

مباشر أو غير مباشر من قبل الشركة أو الشركات التابعة: )ال يوجد(. بشكل  منحها  تم  أخرى  مكافآت  •	أية 

من قبل مجلس اإلدارة: )ال يوجد(. المعتمدة  المكافآت  سياسة  عن  جوهرية  انحرافات  •	أية 

القاعدة الرابعة : )ضمان نزاهة التقارير المالية(

تعهدت اإلدارة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة كتابيًا بأن التقارير المالية للشركة يتم عرضها بصورة سليمة 
وعادلة، وأنها تستعرض كافة الجوانب المالية من بيانات ونتائج تشغيلية كما أن يتم إعدادها وفق المعايير 

المحاسبية الدولية المعتمدة.

كذلك يتعهد أعضاء مجلس إدارة الشركة للمساهمين بسالمة ونزاهة كافة البيانات المالية وكذلك التقارير 
ذات الصلة بنشاط الشركة.

والجدير بالذكر بأنه ال يوجد تعارض بين توصيات كل من لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة.

شكل مجلس إدارة الشركة لجنة مستقلة تختص بالتدقيق يكون دورها األساسي التأكد من سالمة ونزاهة 
التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية، حددت مدة عضويتها ثالث سنوات إال إذا رآى مجلس اإلدارة غير ذلك، 
وتتكون من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين ليتضمن عضو مجلس إدارة مستقل، وال يشغل عضوية لجنة التدقيق 
رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، وتتضمن لجنة التدقيق عضو يتمتع بالمؤهالت العلمية 
و الخبرة العملية في المجاالت المحاسبية و المالية، وتقوم لجنة التدقيق بالمهام والمسؤوليات الواجب االلتزام 
بها وفق ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات، كما أن لجنة التدقيق اجتمعت أربع اجتماعات خالل 
السنة وبشكل ربع سنوي مع تدوين محاضر اجتماعاتها، وعقدت لجنة التدقيق اجتماعات دورية مع مراقبي 

الحسابات الخارجيين، وعقدت لجنة التدقيق أربعة اجتماعات على األقل خالل السنة مع المدقق الداخلي.

وحرصت لجنة التدقيق على التأكد من استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي عن الشركة ومجلس 
إدارتها وذلك من خالل تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة ومجلس إدارتها وفق ما ورد في قواعد 
حوكمة الشركات، حيث تم تعيين السيد/ فيصل صقر الصقر من مكتب بي دي أو النصف وشركاه لمراقبة 
حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية 
2017 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابه من خالل الجمعية العمومية العادية  31 ديسمبر  المنتهية في 

العاشرة والمنعقدة بتاريخ 14 أغسطس 2017.
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القاعدة الخامسة: )وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية(

يتوافر لدى الشركة إدارة مستقلة إلدارة المخاطر عملت على تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي تتعرض لها 
الشركة ووضعت أنظمة وإجراءات فعالة ليتم اعتمادها من قبل لجنة المخاطر، كذلك تراجع الصفقات وفقًا 
لما ورد في قواعد الحوكمة. وتتكون إدارة المخاطر من الكوادر البشرية المؤهلة التي تتمتع بالكفاءات المهنية 
والقدرات الفنية، كذلك يتمتع القائمون على إدارة المخاطر باالستقاللية عن طريق تبعيتهم المباشرة لمجلس 
اإلدارة كما هو منعكس في الهيكل التنظيمي للشركة، فضاًل عن تمتعهم بقدر كبير من الصالحيات دون 

منحهم سلطات وصالحيات مالية.

باإلضافة إلى ذلك شكل مجلس إدارة الشركة لجنة المخاطر وهي مستقلة وتختص بإدارة المخاطر ليكون 
دورها األساسي وضع السياسات واللوائح إلدارة المخاطر وفقًا لما يتسق مع نزعة الشركة لتحمل المخاطر التي 
تواجه الشركة، وحددت مدة عضويتها ثالث سنوات إال إذا رآى مجلس اإلدارة غير ذلك، وتتكون من ثالثة أعضاء غير 
تنفيذيين ومن ضمنهم )رئيس لجنة المخاطر(، ورئيس مجلس اإلدارة ليس عضواً فيها، وتقوم لجنة المخاطر 
بالمهام والمسؤوليات الواجب االلتزام بها وفق ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات، واجتمعت 

لجنة المخاطر خمسة اجتماعات خالل السنة ودونت محاضر اجتماعاتها.

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

الشركة. أنشطة  جميع  تشمل  داخلية  ورقابة  ضبط  أنظمة  الشركة  •	لدى 
 Four Eyes( لعملية الرقابة المزدوجة الداخلي  الضبط  مبادئ  للشركة  التنظيمي  الهيكل  على  ينعكس  	•

.)Principle

تدقيق تتمتع باالستقاللية الفنية التامة وتتبع لجنة التدقيق وبالتبعية إلى مجلس اإلدارة. إدارة  الشركة  •	لدى 
محضر  خالل  من  اإلدارة  مجلس  إلى  وبالتبعية  التدقيق  لجنة  قبل  من  الداخلي  التدقيق  مسؤول  تعيين  •	تم 

اجتماع لجنة التدقيق رقم 1/2017 والمنعقد بتاريخ 15 مارس 2017.

إدارة التدقيق تقرير يتضمن مراجعة وتقييم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة وإرسال نسخة منه  •	أعدت 
إلى هيئة أسواق المال وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات.

ومستشارون(  قانونيون  محاسبون  وشركاه  الجادر  عبد  – بدر  بدفورد  )راسل  مستقل  تدقيق  مكتب  •	كلف 
 )Internal Control Report( بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية في الشركة وإعداد تقرير في هذا الشأن

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 على أن يرسل نسخة منه إلى هيئة أسواق المال.

مكتب تدقيق آخر بمراجعة وتقييم أداء إدارة التدقيق وذلك بشكل دوري كل ثالث سنوات ويتم موافاة  •	يقوم 
كل من لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة بنسخة من التقرير، حيث ال ينطبق على الشركة في الوقت الحالي على أن 

يتم عمل التقرير خالل سنة 2019.

يتوافر لدى الشركة إدارة مستقلة إلدارة التدقيق تقوم بالعمل على التأكد من مدى كفاية أنظمة الضبط الداخلي والرقابة 
الداخلية لدى الشركة. وتتكون إدارة التدقيق من الكوادر البشرية المؤهلة والتي تتمتع بالكفاءات المهنية والقدرات 
الفنية، كذلك يتمتع القائمون على إدارة التدقيق باالستقاللية عن طريق تبعيتهم المباشرة للجنة التدقيق وبالتبعية 
لمجلس اإلدارة كما هو موضح في الهيكل التنظيمي للشركة، فضاًل عن تمتعهم بقدر كبير من الصالحيات من 

ضمنها الصالحيات المالية للحفاظ على سالمة الشركة المالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب.
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القاعدة السادسة: )تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية(

وضعت الشركة ميثاق عمل يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم األخالقية كما نصت عليه 
حوكمة الشركات والتي من أهم سماتها التالي :

الشركة. على  باإليجاب  ينعكس  الذي  واألخالقي  الصادق  السلوك  •	تعزيز 

الحفاظ على بيئة العمل القائمة على االلتزام بأخالقيات العمل لدى الشركة حيث تكون نزاهة وكرامة كل  	•
موظف موضع تقدير.

•	ضمان االلتزام بالقواعد والقوانين واللوائح التي تنظم أنشطة أعمال الشركة.

حيث أن إلتزام العاملين في الشركة سواء أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو العاملين اآلخرين 
بالسياسات واللوائح الداخلية للشركة والمتطلبات القانونية والرقابية، سيؤدي إلى تحقيق مصالح كافة 
األطراف ذات العالقة بالشركة وبصفة خاصة المساهمين من دون تعارض في المصالح وبدرجة كبيرة من 

الشفافية. 

كذلك يتوافر لدى الشركة سياسات وآليات للحد من حاالت تعارض المصالح وأساليب معالجتها والتعامل معها 
كالتالي :

•	اعتمد مجلس إدارة الشركة سياسة بشأن تعارض المصالح بمحضر اجتماع مجلس اإلدارة رقم 6 لعام 2016 
بتاريخ 28 نوفمبر 2016 ليتوافق مع التعليمات الصادرة في قواعد حوكمة الشركات.

حال وجود مصلحة شخصية في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة،  في  	•
يقوم رئيس مجلس اإلدارة بإبالغ الجمعية العامة باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة 

مصلحة شخصية فيها وإرفاق تقرير مراقب الحسابات معها.

القاعدة السابعة: )اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب(

نظم مجلس اإلدارة عمليات اإلفصاح الخاصة بكل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمستثمرين 
المحتملين من خالل سجل خاص بإفصاحاتهم متاح لالطالع عليه من قبل كافة مساهمي الشركة ليطلعو 
عليه من خالل وحدة شؤون المستثمرين دون أي رسم أو مقابل، ويتم تحديث هذا السجل بشكل دوري 

ليعكس حقيقة األطراف ذات الصلة.

وضع مجلس اإلدارة آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف وفي الوقت المناسب كالتالي :

•	وضع مجلس اإلدارة آليات العرض واإلفصاح ليتوافق مع قواعد حوكمة الشركات.

التنفيذية. واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بإفصاحات  خاص  سجل  الشركة  •	وضعت 

أنشأت الشركة وحدة شؤون المستثمرين لتكون مسئولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير 
الالزمة للمستثمرين المحتملين لها، وتتمتع وحدة شئون المستثمرين باالستقاللية المناسبة لتبعيتها 
بشكل مباشر لمجلس اإلدارة، وعلى نحو يتيح لها توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المناسب 

وبشكل دقيق، وأن يكون ذلك من خالل وسائل اإلفصاح المتعارف عليها ومنها الموقع اإللكتروني للشركة.
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كذلك طورت الشركة البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالعتماد عليها بشكل كبير في عمليات اإلفصاح، 
حيث يتوافر على الموقع اإللكتروني الخاص بالشركة www.kicwasata.com قسم مخصص لحوكمة الشركات.

القاعدة الثامنة: )احترام حقوق المساهمين(

حددت الشركة الحقوق العامة للمساهمين وحمايتها وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين 
بغض النظر عن مستوياتهم، من خالل تضمن النظام األساسي للشركة ولوائحها الداخلية اإلجراءات والضوابط 

الالزمة لضمان ممارسة جميع المساهمين حقوقهم دون أي تمييز ووفق ما ورد في قواعد الحوكمة.

كذلك راعت الشركة الدقة والمتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمستثمرين، وذلك من خالل توافر سجل 
خاص بالشركة يحفظ لدى وكالة مقاصه تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد األسهم 
المملوكة لهم، وتتيح الشركة للمساهمين اإلطالع على سجالت المساهمين من خالل وحدة شؤون 
المستثمرين ويتم التعامل مع البيانات الواردة في السجالت المذكورة وفقًا ألقصى درجات الحماية والسرية وبما 

ال يتعارض مع قانون هيئة أسواق المال والئحته التنفيذية وما يصدر عنها من تعليمات وضوابط رقابية منظمة.

وخالل االجتماعات الخاصة بالجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة يتم تشجيع المساهمين على 
المشاركة والتصويت كالتالي :

تنظم اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات و وزارة التجارة  	•
والصناعة والقوانين واللوائح ذات العالقة.

الحوكمة. لقواعد  وفقًا  المطلوبة  البنود  من  األدنى  الحد  العامة  الجمعية  أعمال  جدول  بنود  •	تتضمن 

االجتماعات العامة أن يمارسوا حق التصويت دون وضع أي عوائق تؤدي  في  للمساهمين  الفرصة  الشركة  •	تتيح 
إلى حظر التصويت.

القاعدة التاسعة: )إدراك دور أصحاب المصالح(

وضعت الشركة النظم والسياسات التي تكفل حماية حقوق أصحاب المصالح كالتالي :

المصالح  الحماية واالعتراف بحقوق أصحاب  التي تكفل  القواعد واإلجراءات  الشركة سياسة تشمل على  •	لدى 
وتتيح حصولهم على تعويضات في حال انتهاك أي من حقوقهم وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات.

على أي ميزة من خالل تعامله في العقود والصفقات التي تدخل في نشاطات  المصالح  أصحاب  من  أي  يحصل  •	ال 
الشركة االعتيادية.

داخلية تتضمن آلية واضحة لترسية العقود بأنواعها المختلفة وذلك من خالل  ولوائح  سياسات  الشركة  •	لدى 
المناقصات أو أوامر الشراء المختلفة ويتم اإلفصاح بشكل كامل عن تلك اآللية.

المختلفة  الشركة  أنشطة  المشاركة في متابعة  المصالح على  بالعمل على تشجيع أصحاب  الشركة  •	تقوم 
بما يتفق مع تحقيق مصالحها على الوجه األكمل وفق ما ورد في قواعد الحوكمة.

القاعدة العاشرة : )تعزيز وتحسين األداء(

وضعت الشركة اآلليات لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية 
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بشكل مستمر وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات ، حيث يتوافر دليل سياسات وإجراءات العمل الخاص 
بتعزيز وتحسين األداء ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية حيث يقوم باعتماد برامج تدريبية وورش عمل 
ومؤتمرات مناسبة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين واإلدارة التنفيذية والعمل على تشجيع هذه البرامج 
والورش والمؤتمرات ذات الصلة بعمل الشركة لتنمية مهاراتهم وخبراتهم ومواكبة التطورات بالشكل الذي 

يساعدهم على أداء المهام المنوطة بهم.

كذلك وضعت الشركة نظم وآليات لتقييم أداء مجلس اإلدارة ككل كالتالي :

•	توافر دليل سياسات وإجراءات العمل الخاص بتعزيز وتحسين األداء ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
باعتماده من قبل مجلس اإلدارة رقم 6 لسنة 2016 والمنعقد بتاريخ 28 نوفمبر 2016 لتوفير نظم و آليات 
قائمة على مؤشرات كمية ونوعية في تقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

بشكل دوري.

•يتوافر لدى الشركة مؤشرات أداء موضعية )Key Performance Indicators - KPIs( لتقييم أداء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية وذلك بشكل سنوي وفق ما ورد في قواعد الحوكمة.

وحرصًا من الشركة على خلق القيم المؤسسية )Value Creation( لدى العاملين في الشركة من خالل العمل 
الدائم على تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وتحسين معدالت األداء وااللتزام بالقوانين والتعليمات الخاصة 
بقواعد الحوكمة، حيث وفرت الشركة نظم التقرير المتكامل )Integrated Report( تساعد في تحقيق األهداف 

االستراتيجية للشركة وخلق القيم المؤسسية وفق ما ورد في قواعد الحوكمة.

القاعدة الحادية عشر: )التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية(

وضعت الشركة سياسة تكفل تحقيق التوازن بين أهدافها واهداف المجتمع من خالل توفير سياسة تعمل على 
تطوير الظروف المعيشية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع التي تزاول نشاطها فيه ووفق ما ورد في قواعد 

الحوكمة.

وضعت الشركة برامج وآليات محددة وبرامج تعمل على إبراز دور الشركة في مجال العمل االجتماعي وفق ما ورد 
في قواعد الحوكمة الشركات.
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1. أهداف لجنة التدقيق:

تهدف لجنة التدقيق إلى مساندة مجلس اإلدارة في قيامه بمسؤوليته من خالل التأكد من سالمة ونزاهة 
البيانات المالية، واإلشراف والمراجعة على الحسابات والبيانات المالية للشركة، والتأكد من استقاللية ونزاهة 
مراقب الحسابات الخارجي، وترسيخ ثقافة االلتزام داخل الشركة وذلك من خالل التأكد من سالمة ونزاهة 

التقارير المالية وكفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة .

2. خصائص لجنة التدقيق:

أعضائها عن ثالثة على أن يكون أحد أعضائها على األقل من  عدد  يقل  ال  للتدقيق  لجنة  اإلدارة  مجلس  •	شكل 
األعضاء المستقلين، على أال يشغل عضويتها رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين.

أعضاء اللجنة عضو واحد على األقل من ذوي المؤهالت العلمية و/أو الخبرة العملية  بين  من  يكون  أن  •	يتعين 
في المجاالت المحاسبية والمالية، وللجنة الحق باالستعانة بخبرات خارجية بعد موافقة مجلس اإلدارة على 

ذلك.

عملها. وأسلوب  اللجنة  أعضاء  عضوية  مدة  اإلدارة  مجلس  •	حدد 

حالة حصول أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة بما في ذلك عندما يرفض  في  	•
مجلس االدارة إتباع توصيات اللجنة فيما يتعلق بمراقبي الحسابات الخارجيين و/أو المدقق الداخلي، يتعين على 
المجلس أن يضمن تقرير الحوكمة بيانًا يفصل بوضوح هذه التوصيات والسبب أو األسباب وراء قرار مجلس 

اإلدارة عدم التقيد بها.

مستقلة. استشارية  جهة  أي  الشركة  نفقة  على  تستشير  أن  التدقيق  للجنة  •	يجوز 

منتظمة أربع مرات على األقل خالل السنة وبشكل ربع سنوي، كما يجب  بصورة  االجتماع  التدقيق  لجنة  •	على 
أن تقوم بتدوين محاضر اجتماعاتها.

اجتماعات دورية مع مراقبي الحسابات الخارجيين، وأربع مرات على األقل مع المدقق الداخلي. كما يحق  تعقد  •	أن 
للمدقق الداخلي ومراقب الحسابات الخارجي طلب االجتماع مع اللجنة حين تقتضي ضرورة العمل ذلك دون 

حضور اإلدارة التنفيذية.

3. صالحيات ومسؤوليات لجنة التدقيق:

البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة،  •	مراجعة 
وذلك بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير المالية.

أتعابهم،  وتحديد  تغييرهم  أو  الخارجيين  الحسابات  مراقبي  تعيين  وإعادة  بتعيين  اإلدارة  لمجلس  •	التوصية 
ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقالليتهم، ومراجعة خطابات تعيينهم.

عدا  الشركة  إلى  خدمات  بتقديم  قيامهم  عدم  من  والتأكد  الخارجيين،  الحسابات  مراقبي  أعمال  •	متابعة 
الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق.

تقرير لجنة التدقيق
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شأنها. في  تم  ما  ومتابعة  للشركة  المالية  القوائم  على  الخارجيين  الحسابات  مراقبي  مالحظات  •	دراسة 

السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. •	دراسة 

•	تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة في 
هذا الشأن.

الفني على إدارة التدقيق الداخلي في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال  اإلشراف  	•
والمهمات المحددة من قبل مجلس اإلدارة.

الداخلي. التدقيق  إدارة  وأداء  أدائه،  وتقييم  وعزله،  ونقله،  الداخلي،  التدقيق  مدير  بتعيين  •	التوصية 

عليها. مالحظاتها  وإبداء  الداخلي،  المدقق  من  المقترحة  التدقيق  خطط  وإقرار  •	مراجعة 

تقارير التدقيق الداخلي، والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة بشأن  نتائج  مراجعة  	•
المالحظات الواردة في التقارير.

الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها. تقارير  نتائج  •	مراجعة 

ذات العالقة. والتعليمات  والنظم  والسياسات  بالقوانين  الشركة  التزام  من  •	التأكد 

4. التأكد من استقاللية مراقب الحسابات الخارجي:

- حرصت لجنة التدقيق على التأكد من استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي عن الشركة ومجلس 
إدارتها وذلك من خالل تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات، حيث 
تم مراعاة مدة التغيير اإللزامي لمراقب الحسابات الخارجي للشركة وقد تم تعيين السيد / فيصل صقر الصقر من 
مكتب BDO النصف وشركاه لمراقبة حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات 
لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 2017-12-31 من خالل اجتماع الجمعية العمومية العادية 

العاشر المنعقد بتاريخ 14 أغسطس 2017 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابه .

5. تشكيل وأعضاء لجنة التدقيق:

إن وجود لجنة للتدقيق يعد أحد السمات الرئيسية الدالة على تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة وعليه قام 
مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة للتدقيق تتسق مع طبيعة نشاط الشركة، تتمتع باالستقاللية التامة، حيث شكل 
مجلس اإلدارة لجنة للتدقيق مكونة من ثالثة أعضاء أحدهم من األعضاء المستقلين، حيث تم تحديد مدة 

عضويتها بثالث سنوات إال إذا رأي مجلس اإلدارة غير ذلك .

أعضاء لجنة التدقيق

الفئةالمنصباالسم

عضو مجلس إدارة مستقلرئيس لجنة التدقيقالسيد/ براك عبدالمحسن الصبيح

عضو مجلس إدارة غير تنفيذيعضو لجنة التدقيقالسيد/ بدر عبدالهادي الدوسري

عضو مجلس إدارة غير تنفيذيعضو لجنة التدقيقالسيد/ حمد نادر العيسى

تقرير لجنة التدقيق
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6. اجتماعات لجنة التدقيق:

قامت لجنة التدقيق باالجتماع أربع مرات خالل عام 2017، حيث حضر االجتماعات األربعة المدقق الداخلي وقامت 
اللجنة بتدوين محاضر اجتماعاتها .

تاريخ االجتماعاتعدد االجتماعات
أسماء أعضاء اللجنة - الحضور

السيد/ بدر الدوسريالسيد/ حمد العيسىالسيد/ براك الصبيح

115-03-2017üü

225-04-2017üü

317-09-2017üü

404-11-2017üüü

324عدد مرات الحضور

7. مهام وأعمال لجنة التدقيق خالل عام 2017:

المالية المنتهية في 31-12-2016. السنة  عن  المالية  البيانات  مراجعة  •	تم 

إلدارة الوسطاء عن الفترة من يونيو 2015 إلى نوفمبر 2016. الداخلي  المدقق  تقرير  نتائج  مراجعة  •	تم 

الفترة من نوفمبر 2015 إلى أكتوبر 2016. عن  البشرية  الموارد  إلدارة  الداخلي  المدقق  تقرير  نتائج  مراجعة  •	تم 

التقرير السنوي إلدارة التدقيق الداخلي لعام 2016. وإقرار  مراجعة  •	تم 

المالية المرحلية عن الفترة من 2017-01-01 إلى 31-03-2017. البيانات  مراجعة  •	تم 

نتائج تقرير نظم الرقابة الداخلية )ICR( للسنة المالية المنتهية في 31-12-2016. مراجعة  •	تم 

الفترة من أكتوبر 2015 إلى سبتمبر 2016. عن  المخاطر  إلدارة  الداخلي  المدقق  تقرير  نتائج  مراجعة  •	تم 

تقرير المدقق الداخلي إلدارة المطابقة وااللتزام عن الفترة من أكتوبر2015 إلى سبتمبر 2016 نتائج  مراجعة  •	تم 

العادية. العمومية  بالجمعية  الخاص  التدقيق  لجنة  تقرير  وإقرار  مراجعة  •	تم 

2017-04-01 إلى 30-06-2017. من  للفترة  المرحلية  المالية  البيانات  مراجعة  •	تم 

المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016. لإلدارة  الداخلي  المدقق  تقرير  نتائج  مراجعة  •	تم 

المالية المرحلية للفترة من 2017-04-01 إلى 30-06-2017. البيانات  مراجعة  •	تم 

تقرير المدقق الداخلي إلدارة الموارد البشرية عن الفترة من نوفمبر2016 إلى أغسطس2017. نتائج  مراجعة  •	تم 

المعلومات عن الفترة من يناير 2016 إلى ديسمبر 2016. نظم  إلدارة  الداخلي  المدقق  تقرير  نتائج  مراجعة  •	تم 

.2017 لعام  الداخلي  للمدقق  السنوية  الخطة  وإقرار  مراجعة  •	تم 

تقرير لجنة التدقيق
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شركة كي آي سي للوساطة المالية
ش. م. ك )مقفلة(

دولة الكويت

البيانات المالية
وتقرير مراقب الحسابات المستقل

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2017
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تقرير حول تدقيق البيانات المالية

إلى السادة مساهمين/ شركة كي اي سي للوساطة المالية ش.م.ك. )مقفلة(

دولة الكويت

تقرير حول تدقيق البيانات المالية

الرأي

لقد دققنا البيانات المالية لشركة كي آي سي للوساطة المالية ش.م.ك. )مقفلة( 
2017 وبيانات الدخل  31 ديسمبر  )الشركة( والتي تتضمن بيان المركز المالي كما في 
الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك 
التاريخ، واإليضاحات حول البيانات المالية بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية 

المهمة. 

برأينا أن البيانات المالية المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز 
2017 وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة  31 ديسمبر  المالي للشركة كما في 

المالية المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أساس الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه 
المعايير مبينة بمزيد من التفصيل في الجزء الخاص بمسؤوليات مراقب الحسابات بشأن 
تدقيق البيانات المالية الوارد في تقريرنا. إننا مستقلون عن الشركة وفًقا لميثاق األخالقيات 
المهنية للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية 
للمحاسبين ووفًقا للمتطلبات األخالقية المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية في دولة 
الكويت، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفًقا لهذه المتطلبات والميثاق. 
باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها تعتبر كافية ومالئمة لتقديم أساس يمكننا 

من إبداء رأينا. 

مسؤوليات اإلدارة عن البيانات المالية

إن اإلدارة هي المسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية وفقًا للمعايير 
الدولية للتقارير المالية وعن أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات 

مالية تكون خالية من األخطاء المادية بسبب الغش أو الخطأ.

عند إعداد البيانات المالية، تتولى اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة الشركة على االستمرار في 
النشاط ككيان مستمر واإلفصاح، حيثما انطبق ذلك، عن األمور المتعلقة باالستمرارية 
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واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنوي اإلدارة تصفية الشركة أو وقف 
عملياتها أو عندما ال يكون لديها بدياًل واقعًيا سوى القيام بذلك.

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية 
من األخطاء المادية، سواء بسبب الغش أو الخطأ، وكذلك إصدار تقرير مراقب حسابات 
يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول يعتبر درجة عالية من التأكيد، لكنه ليس ضمانًا على 
أن التدقيق المنفذ وفقًا لمعايير التدقيق الدولية سُيظِهر دائمًا الخطأ المادي في حالة 
وجوده. يمكن أن تنتج األخطاء من الغش أو الخطأ ويتم اعتبارها مادية، بشكل فردي أو 
مجمعة، إذا كان متوقًعا أن تؤثر على القرارات االقتصادية لمستخدميها والتي يتم اتخاذها 

بناًء على هذه البيانات المالية. 

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية

كجزء من التدقيق وفًقا لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاًما مهنيًة وحافظنا على 
الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق. كما قمنا بما يلي: 

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية سواًء كانت ناتجة عن الغش أو 
الخطأ، ووضع وتنفيذ إجراءات التدقيق المالئمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة 
تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف 
خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ، حيث إن 
الغش قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية. 

فهم أدوات الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة 
للظروف ولكن ليس بهدف إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للشركة. 

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات 
المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل اإلدارة. 

التوصل إلى مدى مالءمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام، 
إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، بتحديد ما إذا كان هناك شك مادي متعلق  استناداً 
باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير شًكا جوهرًيا حول قدرة الشركة على متابعة 
أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. وفي حالة التوصل إلى وجود شك مادي، يجب علينا 
أن نأخذ بعين االعتبار في تقرير مراقب الحسابات، اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية 
أو تعديل رأينا في حالة عدم مالءمة اإلفصاحات. إن استنتاجاتنا تستند إلى أدلة التدقيق التي 
حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات. على الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث 

تقرير حول تدقيق البيانات المالية
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أو الظروف المستقبلية في توقف الشركة عن االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية. 

تقييم العرض الشامل للبيانات المالية وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك 
اإلفصاحات وتقييم ما إذا كانت البيانات المالية تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث 

ذات الصلة على نحو يحقق العرض العادل. 

إننا نتواصل مع اإلدارة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها 
ونتائج التدقيق الجوهرية بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية 

التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق. 

تقرير حول المتطلبات القانونية واألمور التنظيمية األخرى

برأينا، أن الشركة تمسك سجالت محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية والبيانات الواردة 
فى تقرير مجلس ادارة الشركة فيما يخص البيانات المالية متفقة مع ما هو وارد في 
السجالت. كذلك فقد حصلنا على المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض 
 1 التدقيق، وأن البيانات المالية تتضمن المعلومات التي يتطلبها قانون الشركات رقم 
لسنة 2016، والئحته التنفيذية، وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة وتعديالتهما، 
وأن الجرد قد أجري وفقا لألصول المرعية، ولم يرد لعلمنا أية مخالفات ألحكام قانون 
2016، والئحته التنفيذية، أو لعقد تأسيس والنظام األساسي  1 لسنة  الشركات رقم 
للشركة وتعديالتهما، خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 على وجه يؤثر 
ماديا في نشاط الشركة أو في مركزها المالي، كذلك، ومن خالل تدقيقنا، وعلى حد علمنا 
7 لسنة  واعتقادنا، لم يرد لعلمنا أية مخالفات مادية خالل السنة ألحكام القانون رقم 

2010 والئحته التنفيذية وتعديالته في شأن هيئة أسواق المال.

فيصل صقر الصقر
مراقب حسابات مرخص رقم 172 فئة “أ”

BDO النصف وشركاه الكويت في: 31 يناير 2018

تقرير حول تدقيق البيانات المالية
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شركة كي آي سي للوساطة المالية  ش. م. ك )مقفلة(

شركة كي آي سي للوساطة المالية
ش. م. ك )مقفلة(

دولة الكويت

البيانات المالية
للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2017
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شركة كي آي سي للوساطة المالية  ش. م. ك )مقفلة(
البيانات المالية

 شركة كي آي سي للوساطة المالية ش.م.ك. )مقفلة(
 دولة الكويت

 
 بيان المركز المالي

 2017ديسمبر  31كما في 
 

3 

  2017  2016 
 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ إٚعبحبد 

     ًٕخٕداد ان
     يٕخٕداد غٛش يزذأنخ

     
 226725  176600 5 ِّزٍىبد ِٚؼذاد

 1160426602  1160426602 6 ِٛعٛداد غ١ش ٍِّٛعخ
 3756002  - 7 ِؾبسوخ فٟ ٔظبَ مّبْ ػ١ٍّبد اٌٛعبهخ

 616257  576723 8 ثشاِظ وّج١ٛرش
 1286449  1156564 9 عزضّبساد ِزبؽخ ٌٍج١غا

  1162336489  1166306035 
     

     يٕخٕداد يزذأنخ
     

 1456844  866770 10 ِذ٠ْٕٛ ٚأسفذح ِذ٠ٕخ أخشٜ
 606895  2536564 11 ٚدائغ ألعً

 2116076  4716189 12 أسفذح ٌذٜ اٌجٕٛن ٚٔمذ
  8116523  4176815 

 1260476850  1260456012  يدًٕع انًٕخٕداد 
     

     حمٕق انًهكٛخ ٔانًطهٕثبد 
     حمٕق انًهكٛخ

     
 2060006000  2060006000 13 سأط اٌّبي

 750,000  7506000 14 ػالٚح افذاس
 376,974  3766974 15 اؽز١بهٟ اعجبسٞ
 376,974  3766974 16 اؽز١بهٟ اخز١بسٞ

 276023  (66702)  بدٌخاؽز١بهٟ اٌزغ١ش فٟ اٌم١ّخ اٌؼ
 (966596093)  (9,733,154)  خغبئش ِشؽٍخ 

 1168716878  1167646092  يدًٕع حمٕق انًهكٛخ
     

     انًطهٕثبد
     غٛش يزذأنخ يطهٕثبد

     
 876597  2086476 17 ٔٙب٠خ اٌخذِخ ٌٍّٛظف١ٓ ِىبفؤح ِخقـ

  2086476  876597 
     يطهٕثبد يزذأنخ

     
 886375  726444 18 دائْٕٛ ٚأسفذح دائٕخ أخشٜ

  726444  886375 
 1756972  2806920  يدًٕع انًطهٕثبد

 1260476850  1260456012  يدًٕع حمٕق انًهكٛخ ٔانًطهٕثبد 
 

 .اٌّب١ٌخِٓ ٘زٖ اٌج١بٔبد  رؾىً عضءا   23اٌٝ  8ػٍٝ اٌقفؾبد ِٓ  ْ اال٠نبؽبدا
 

 
 

 ئٛظ انزُفٛز٘انش  سئٛظ يدهظ االداسح 
 فٙذ اٌؾش٠ؼبْ  ٞف١قً ٠ٛعف اٌّؾبس

 شركة كي آي سي للوساطة المالية ش.م.ك. )مقفلة(
 دولة الكويت

 
 بيان المركز المالي

 2017ديسمبر  31كما في 
 

3 

  2017  2016 
 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ إٚعبحبد 

     ًٕخٕداد ان
     يٕخٕداد غٛش يزذأنخ

     
 226725  176600 5 ِّزٍىبد ِٚؼذاد

 1160426602  1160426602 6 ِٛعٛداد غ١ش ٍِّٛعخ
 3756002  - 7 ِؾبسوخ فٟ ٔظبَ مّبْ ػ١ٍّبد اٌٛعبهخ

 616257  576723 8 ثشاِظ وّج١ٛرش
 1286449  1156564 9 عزضّبساد ِزبؽخ ٌٍج١غا

  1162336489  1166306035 
     

     يٕخٕداد يزذأنخ
     

 1456844  866770 10 ِذ٠ْٕٛ ٚأسفذح ِذ٠ٕخ أخشٜ
 606895  2536564 11 ٚدائغ ألعً

 2116076  4716189 12 أسفذح ٌذٜ اٌجٕٛن ٚٔمذ
  8116523  4176815 

 1260476850  1260456012  يدًٕع انًٕخٕداد 
     

     حمٕق انًهكٛخ ٔانًطهٕثبد 
     حمٕق انًهكٛخ

     
 2060006000  2060006000 13 سأط اٌّبي

 750,000  7506000 14 ػالٚح افذاس
 376,974  3766974 15 اؽز١بهٟ اعجبسٞ
 376,974  3766974 16 اؽز١بهٟ اخز١بسٞ

 276023  (66702)  بدٌخاؽز١بهٟ اٌزغ١ش فٟ اٌم١ّخ اٌؼ
 (966596093)  (9,733,154)  خغبئش ِشؽٍخ 

 1168716878  1167646092  يدًٕع حمٕق انًهكٛخ
     

     انًطهٕثبد
     غٛش يزذأنخ يطهٕثبد

     
 876597  2086476 17 ٔٙب٠خ اٌخذِخ ٌٍّٛظف١ٓ ِىبفؤح ِخقـ

  2086476  876597 
     يطهٕثبد يزذأنخ

     
 886375  726444 18 دائْٕٛ ٚأسفذح دائٕخ أخشٜ

  726444  886375 
 1756972  2806920  يدًٕع انًطهٕثبد

 1260476850  1260456012  يدًٕع حمٕق انًهكٛخ ٔانًطهٕثبد 
 

 .اٌّب١ٌخِٓ ٘زٖ اٌج١بٔبد  رؾىً عضءا   23اٌٝ  8ػٍٝ اٌقفؾبد ِٓ  ْ اال٠نبؽبدا
 

 
 

 ئٛظ انزُفٛز٘انش  سئٛظ يدهظ االداسح 
 فٙذ اٌؾش٠ؼبْ  ٞف١قً ٠ٛعف اٌّؾبس
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شركة كي آي سي للوساطة المالية  ش. م. ك )مقفلة(

 شركة كي آي سي للوساطة المالية ش.م.ك. )مقفلة(
 دولة الكويت

 
 بيان الدخل

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

4 

  2017  2016 
 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ بدحإٚعب 

     اإلٚشاداد
     

 4326487  5426509  فبفٟ ا٠شاداد ػّٛالد رذاٚي 
 496146  26575  اسثبػ ِٓ ث١غ اعزضّبساد ِزبؽخ ٌٍج١غ 

 -  466173 7 أسثبػ رقف١خ ٔظبَ مّبْ ػ١ٍّبد اٌٛعبهخ
 971  56184  ا٠شاداد ٚدائغ العً
 296998  16113  رٛص٠ؼبد أسثبػ ٔمذ٠خ

 56983  - 17 مشٚسح ٔٙب٠خ اٌخذِخ ٌٍّٛظف١ٓ ٌُ ٠ؼذ ٌِٗخقـ ِىبفؤح 
 676909  16527  ا٠شاداد أخشٜ

  5996081  5866494 
     انًصبسٚف ٔاالػجبء األخشٖ

     
 (5146347)  (6396688) 19 ِقبس٠ف ػ١ِّٛخ ٚاداس٠خ

 (306265)  (286454) 8,5 اعزٙالن ٚاهفبء
  (6686142)  (5446612) 
 416882  (696061)  لجم حصخ انضكبح ٔيكأفأح أػعبء يدهظ االداسح انغُخ سثح/(خغبسح)

 (416)  -  صوبح
 (116500)  (56000) 23 ِىبفؤح أػنبء ِغٍظ االداسح

 296966  (746061)  انغُخ سثح /(خغبسح) صبفٙ
 

 رؾىً عضءا  ِٓ ٘زٖ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ. 23اٌٝ  8اْ اال٠نبؽبد ػٍٝ اٌقفؾبد ِٓ 

البيانات المالية
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شركة كي آي سي للوساطة المالية  ش. م. ك )مقفلة(

 شركة كي آي سي للوساطة المالية ش.م.ك. )مقفلة(
 لكويتدولة ا

 
 بيان الدخل الشامل
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

5 

  2017  2016 
 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ حبدإٚعب 
     

 296966  (746061)  اٌغٕخ سثؼ/ (خغبسح) فبفٟ
     

     ثُٕد انخغبسح انشبيهخ اٜخشٖ
     ث١بْ اٌذخً: ثٕٛد ٠ّىٓ اػبدح رق١ٕفٙب الؽمب مّٓ

 -  (376191) 7 ٔز١غخ اٌزقف١خ اٌّؾٛي ِٓ ٔظبَ مّبْ ػ١ٍّبد اٌٛعبهخ
 (106441)  - 7 خغبئش ِٓ اػبدح رم١١ُ ؽقخ فٟ ٔظبَ مّبْ ػ١ٍّبد اٌٛعبهخ 

 (346445)  16980 9 ث١غ اعزضّبساد ِزبؽخ ٌٍج١غ ٚ فٟ ل١ّخ أخفبك اٌّؾٛي ٌج١بْ اٌذخً ٔز١غخ
 (16980)  16486 9  ِؾممخ ِٓ اعزضّبساد ِزبؽخ ٌٍج١غ غ١ش (خغبئشأسثبػ /)

 (466866)  (336725)  خشٖانخغبسح انشبيهخ األ
 (166900)  (1076786)  انشبيهخ نهغُخ انخغبسح إخًبنٙ

 
 رؾىً عضءا  ِٓ ٘زٖ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ. 23اٌٝ  8اْ اال٠نبؽبد ػٍٝ اٌقفؾبد ِٓ 

 

البيانات المالية
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شركة كي آي سي للوساطة المالية  ش. م. ك )مقفلة(

 شركة كي آي سي للوساطة المالية ش.م.ك. )مقفلة(
 دولة الكويت

 
 بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

6 

  يدًٕع
  حمٕق انًهكٛخ

 خغبئش
  يشحهخ

انزغٛش إحزٛبغٗ 
فٙ انمًٛخ 

  انؼبدنخ
 إحزٛبغٙ
  إخزٛبس٘

 إحزٛبغٙ
 إخجبس٘

 
 ػالٔح 
  إصذاس 

 سأط
  انًبل

  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ
              

 ٠2016ٕب٠ش  1اٌشف١ذ فٟ  20,000,000  750,000  376,974  376,974  736889  (966896059)  1168886778
 اٌغٕخ سثؼ -  -  -  -  -  296966  296966

 خشٜاألؾبٍِخ اٌخغبسح اٌ -  -  -  -  (466866)  -  (466866)
 اٌؾبًِ ٌٍغٕخ اٌذخً(/اٌخغبسح )اعّبٌٟ -  -  -  -  (466866)  296966  (166900)

 2016دٚغًجش  31انشصٛذ فٙ  20,000,000  750,000  376,974  376,974  276023  (966596093)  1168716878
              

 ٠2017ٕب٠ش  1اٌشف١ذ فٟ  20,000,000  750,000  376,974  376,974  276023  (966596093)  1168716878
 اٌغٕخ خغبسح -  -  -  -  -  (746061)  (746061)
 خشٜاألؾبٍِخ ٌاخغبسح اٌ -  -  -  -  (336725)  -  (336725)
 ٌٍغٕخ خاٌؾبٍِاٌخغبسح  اعّبٌٟ -  -  -  -  (336725)  (746061)  (1076786)

 2017دٚغًجش  31انشصٛذ فٙ  20,000,000  750,000  376,974  376,974  (66702)  (967336154)  1167646092
 

 خ.رؾىً عضءا  ِٓ ٘زٖ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌ 23اٌٝ  8اْ اال٠نبؽبد ػٍٝ اٌقفؾبد ِٓ 
 

  مجموع
حقوق امللكية

خسائر
مرحلة

إحتياطى
التغير

 في القيمة
العادلة

إحتياطي
إختياري

إحتياطي
إجباري

  عالوة
 إصدار

رأس
املال

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

11,888,778 )9,689,059( 73,889 376,974 376,974 750,000 20,000,000 الرصيد في 1 يناير 2016

29,966 29,966 - - - - - ربح السنة

)46,866( - )46,866( - - - - الخسارة الشاملة األخرى

)16,900( 29,966 )46,866( - - - - إجمالي) الخسارة(/الدخل الشامل للسنة

11,871,878 )9,659,093( 27,023 376,974 376,974 750,000 20,000,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2016

11,871,878 )9,659,093( 27,023 376,974 376,974 750,000 20,000,000 الرصيد في 1 يناير 2017

)74,061( )74,061( - - - - - خسارة السنة

)33,725( - )33,725( - - - - الخسارة الشاملة األخرى

)107,786( )74,061( )33,725( - - - - إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

11,764,092 )9,733,154( )6,702( 376,974 376,974 750,000 20,000,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2017

 من هذه البيانات املالية.
ً
إن االيضاحات على الصفحات من 8 إلى 23 تشكل جزءا

البيانات المالية
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شركة كي آي سي للوساطة المالية  ش. م. ك )مقفلة(

 شركة كي آي سي للوساطة المالية ش.م.ك. )مقفلة(
 دولة الكويت

 
 لتدفقات النقديةبيان ا

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

7 

  2017 
 

2016 
 د٠ٕبس و٠ٛزٟ د٠ٕبس و٠ٛزٟ بدإٚعبح 

     األَشطخ انزشغٛهٛخ
 29,966  (746061)  اٌغٕخ سثؼ/ (خغبسح) فبفٟ

     
     رؼذ٠الد:

 306265  286454 8,5 اعزٙالن ٚاهفبء
 (496146)  (26575)  أسثبػ ِٓ ث١غ اعزضّبساد ِزبؽخ ٌٍج١غ

 -  (466173)  بد اٌٛعبهخأسثبػ رقف١خ ٔظبَ مّبْ ػ١ٍّ
 (971)  (56184)  ا٠شاداد ٚدائغ ألعً
 (296998)  (16113)  رٛص٠ؼبد اسثبػ ٔمذ٠خ

 206832  1336234 17 ِخقـ ِىبفؤح ٔٙب٠خ اٌخذِخ ٌٍّٛظف١ٓ
  -  ِخقـ ِىبفؤح ٔٙب٠خ اٌخذِخ ٌٍّٛظف١ٓ ٌُ ٠ؼذ ٌٗ مشٚسح (56983)

  326582  (5,035) 
     بي اٌؼبًِ:اٌؾشوخ ػٍٝ سأط اٌّ

 (56453)  596074  ِذ٠ْٕٛ ٚأسفذح ِذ٠ٕخ أخشٜ
 (45,566)  (156931)  دائْٕٛ ٚأسفذح دائٕخ أخشٜ

 (566054)  756725  اٌؼ١ٍّبد (اٌّغزخذَ فٟإٌبرظ ِٓ/)إٌمذ 
 (166093)  (126355) 17 ِىبفؤح ٔٙب٠خ اٌخذِخ ٌٍّٛظف١ٓ اٌّذفٛػخ 

 (116500)  -  ٛػخِىبفؤح أػنبء ِغٍظ االداسح اٌّذف
 (836647)  636370  االَشطخ انزشغٛهٛخ انُبرح يٍ/)انًغزخذو فٙ(صبفٙ انُمذ 

     
     األَشطخ اإلعزثًبسٚخ

 (86039)  (66466) 5 اٌّذفٛع ٌؾشاء ِّزٍىبد ِٚؼذاد
 (26126)  (156600) 8 اٌّذفٛع ٌؾشاء ثشاِظ وّج١ٛرش

 -  26271  ثشاِظ وّج١ٛرش اٌّؾقً ِٓ ث١غ
 -  (416480) 9 اٌّذفٛع ٌؾشاء اعزضّبساد ِزبؽخ ٌٍج١غ

 3206060  606406  اٌّؾقً ِٓ ث١غ اعزضّبساد ِزبؽخ ٌٍج١غ
 -  3836984 7 رقف١خ ٔظبَ مّبْ ػ١ٍّبد اٌٛعبهخاٌّؾقً ِٓ 

 (606895)  (1926669)  فٟ ٚدائغ ألعً اٌزغ١ش فبفٟ
 296998  16113  رٛص٠ؼبد أسثبػ ٔمذ٠خ ِغزٍّخ

 971  56184  اداد ٚدائغ ألعً ِغزٍّخا٠ش
 2796969  1966743  صبفٙ انُمذ انُبرح يٍ االَشطخ اإلعزثًبسٚخ

     
 1966322  2606113  فذح ٌذٜ اٌجٕٛن ٚٔمذسأفٟ  اٌض٠بدح فبفٟ

 146754  2116076  فٙ ثذاٚخ انغُخ َٔمذ أسصذح نذٖ انجُٕن
 2116076  4716189 12 فٙ َٓبٚخ انغُخ أسصذح نذٖ انجُٕن َٔمذ

 
 رؾىً عضءا  ِٓ ٘زٖ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ. 23اٌٝ  8اْ اال٠نبؽبد ػٍٝ اٌقفؾبد ِٓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

البيانات المالية
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شركة كي آي سي للوساطة المالية  ش. م. ك )مقفلة(

 شركة كي آي سي للوساطة المالية ش.م.ك. )مقفلة(
 دولة الكويت

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

8 

 

 انزأعٛظ ٔانُشبغ  .1
 

 1عٍذ  2072وؾشوخ ِغبّ٘خ و٠ٛز١خ ِمفٍخ ثّٛعت ػمذ رؤع١ظ سلُ  ("اٌؾشوخ")ٞ عٟ ٌٍٛعبهخ اٌّب١ٌخ آرؤعغذ ؽشوخ وٟ 
  .2006ِبسط  29ثزبس٠خ  113174سلُ رؾذ اٌغغً اٌزغبسٞ ٚرُ ل١ذ٘ب فٟ  2006ِبسط  29ثزبس٠خ 

 
 األغشاك اٌزٟ رؤعغذ ِٓ أعٍٙب اٌؾشوخ ٟ٘:اْ 
 
 اٌم١بَ ثؤػّبي اٌٛعبهخ فٟ األٚساق اٌّب١ٌخ اٌّمجٛي رذاٌٚٙب فٟ عٛق اٌى٠ٛذ ٌألٚساق اٌّب١ٌخ. -
 ُ اعزضّبس ه٠ٍٛخ األعً.اعزضّبس أِٛاٌٙب ٚاٌزٟ ال رض٠ذ ػٓ ٔقف ِغّٛع سأعّبٌٙب أٚ اؽز١به١برٙب فٟ أعٙ -
 ؽشاء ػمبساد العزؼّبٌٙب وّىبرت أٚ عىٓ ٌّٛظف١ٙب. -
 اٌزٟ لذ٠غٛص ٌٍؾشوخ أْ رىْٛ ٌٙب ِقٍؾخ أٚ رؾزشن ثؤٞ ٚعٗ ِغ ا١ٌٙئبد اٌزٟ رضاٚي أػّبال ؽج١ٙخ ثؤػّبٌٙب أٚ  -

ٖ ا١ٌٙئبد أٚ رٍؾمٙب رؼبٚٔٙـب ػٍٝ رؾم١ك أغشامٙب فٟ اٌى٠ٛذ أٚ فٟ اٌخبسط، ٌٚٙب أْ رٕؾئ أٚ رؾبسن أٚ رؾزشٞ ٘ز
 ثٙب.

 
 ى٠ٛذ ٌألٚساق اٌّب١ٌخ اٌى٠ٛذ ؿ.ة.ِشوض اٌؾشوخ ِٚؾٍٙب اٌمبٟٔٛٔ فٟ دٌٚخ اٌى٠ٛذ ٚػٕٛاْ ِىزجٙب اٌّغغً فٟ عٛق اٌاْ 

 اٌى٠ٛذ. 13086 –ففبح  26502
 

٠ٕب٠ش  31 سح ثزبس٠خِٓ لجً ِغٍظ اإلدا ،2017د٠غّجش  31إٌّز١ٙخ فٟ  ٌٍغٕخرُ اٌزقش٠ؼ ثبفذاس اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ٌٍؾشوخ 
ٟٚ٘ خبمؼخ ٌّٛافمخ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ اٌغ٠ٕٛخ ٌٍّغب١ّ٘ٓ. اْ ِغبّٟ٘ اٌؾشوخ ٌُٙ اٌؾك فٟ رؼذ٠ً ٘زٖ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ  2018

 فٟ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ اٌغ٠ٕٛخ ٌٍّغب١ّ٘ٓ.
 
 رطجٛك يؼبٚٛش دٔنٛخ خذٚذح ٔيؼذنخ نهًؼبٚٛش انذٔنٛخ نهزمبسٚش انًبنٛخ .2
 

 2017ُٚبٚش  1ذٚالد خذٚذح عبسٚخ يٍ يؼبٚٛش ٔرفغٛشاد ٔرؼ (أ 
 

اْ اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ اٌّطجمخ ِٓ لجً اٌؾشوخ ِّبصٍخ ٌزٍه اٌّطجمخ فٟ اٌغٕخ اٌغبثمخ ثبعزضٕبء اٌزغ١شاد إٌبرغخ ػٓ رطج١ك 
 اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌغذ٠ذح اٌزب١ٌخ ٚرؼذ٠الرٙب:

 
  ٌٟٚح اإلفقبػ.: ِجبدس7رؼذ٠الد ػٍٝ ِؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌذ 
  ٌٟٚاصجبد ِٛعٛداد مش٠ج١خ ِئعٍخ ػٓ اٌخغبئش غ١ش اٌّؾممخ.12رؼذ٠الد ػٍٝ ِؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌذ : 
  2016-2014اٌزؾغ١ٕبد اٌغ٠ٕٛخ ػٍٝ اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ دٚسح. 
 

ٍٝ اٌفزشح اٌؾب١ٌخ أٚ أٞ فزشح . ١ٌظ ٌزطج١ك ٘زٖ اٌزؼذ٠الد أٞ رؤص١ش ِبدٞ ػ٠2017ٕب٠ش  1أفجؾذ ٘زٖ اٌزؼذ٠الد عبس٠خ فٟ 
 عبثمخ ١ٌٚظ ِٓ اٌّؾزًّ أْ رئصش ػٍٝ اٌفزشاد اٌّغزمج١ٍخ.

 
  يؼبٚٛش ٔرفغٛشاد صبدسح نكُٓب غٛش عبسٚخ (ة 

 
 رُ افذاس اٌّؼب١٠ش اٌغذ٠ذح ٚاٌّؼذٌخ اٌزب١ٌخ ِٓ لجً ِغٍظ ِؼب١٠ش اٌّؾبعجخ اٌذ١ٌٚخ ٌىٕٙب غ١ش عبس٠خ ثؼذ ٌُٚ رطجمٙب اٌؾشوخ: 

 
 : رق١ٕف ٚل١بط ِؼبِالد اٌغذاد ػٍٝ أعبط األع2ُٙاٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ رؼذ٠الد ػٍٝ 

 . رزٕبٚي ٘زٖ اٌزؼذ٠الد٠2018ٕب٠ش  1عٛف ٠غشٞ ٘زا اٌّؼ١بس ػٍٝ اٌفزشاد اٌغ٠ٕٛخ اٌزٟ رجذأ فٟ أٚ ثؼذ 
 صالصخ عٛأت سئ١غ١خ وّب ٠ٍٟ:  

 بِالد اٌغذاد ػٍٝ أعبط األعُٙ.رؤص١شاد ؽشٚه االعزؾمبق ػٍٝ ل١بط اٌزغ٠ٛبد إٌمذ٠خ ٌّؼ 
 .رق١ٕف ِؼبِالد اٌغذاد ػٍٝ أعبط األعُٙ ِغ خقبئـ اٌزغ٠ٛخ ثبٌقبفٟ ٌالٌزضاِبد اٌنش٠ج١خ اٌّؾزغضح 
  اٌّؾبعجخ ؽ١ش أْ رؼذ٠ً ثٕٛد ٚؽشٚه ِؼبِالد اٌغذاد ػٍٝ أعبط األعُٙ ٠غ١ش رق١ٕفٙب ِٓ رغ٠ٛخ ٔمذ٠خ اٌٝ رغ٠ٛخ

 ؽمٛق ٍِى١خ.
 

 زٖ اٌزؼذ٠الد رؤص١ش ِبدٞ ػٍٝ اٌؾشوخ.ال ٠زٛلغ أْ ٠ىْٛ ٌٙ
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9 

 
 )رزًّ( رطجٛك يؼبٚٛش دٔنٛخ خذٚذح ٔيؼذنخ نهًؼبٚٛش انذٔنٛخ نهزمبسٚش انًبنٛخ.      2

 

 (ّ)رزًيؼبٚٛش ٔرفغٛشاد صبدسح نكُٓب غٛش عبسٚخ ة(  
 

 : األدٚاد اٌّب١ٌخ9اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ 
ِؾً اإلسؽبداد اٌٛاسدح فٟ ِؼ١بس  ٠2018ٕب٠ش  1شاد اٌغ٠ٕٛخ اٌزٟ رجذأ فٟ أٚ ثؼذ ٠ؾً ٘زا اٌّؼ١بس اٌزٞ ٠غشٞ ػٍٝ اٌفز

و١ف رمَٛ ِٕؾؤح ِب ثزق١ٕف  9: األدٚاد اٌّب١ٌخ: اٌزؾمك ٚاٌم١بط. ٠ؾذد اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ 39اٌّؾبعجخ اٌذٌٟٚ 
ب عذ٠ذ ا ٌٍخغبئش ا الئزّب١ٔخ اٌّزٛلؼخ الؽزغبة أخفبك ل١ّخ اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ ٚل١بط أدٚارٙب اٌّب١ٌخ وّب ٠مذَ اٌّؼ١بس ّٔٛرع 

ثبإلمبفخ اٌٝ ِزطٍجبد عذ٠ذح ػبِخ ٌّؾبعجخ اٌزؾٛه. وّب ٠غزٕذ اٌٝ اإلسؽبداد ؽٛي رؾمك ٚػذَ رؾمك األدٚاد اٌّب١ٌخ ِٓ 
 .39ِؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌذٌٟٚ 

 

فٟ اٌّغزمجً رؤص١ش ِبدٞ ػٍٝ اٌّجبٌغ  9ٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ ٠زٛلغ أػنبء ِغٍظ اداسح اٌؾشوخ أال ٠ىْٛ ٌزطج١ك اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌ
اٌّذسعخ ف١ّب ٠خـ اٌّٛعٛداد ٚاٌّطٍٛثبد اٌّب١ٌخ ٌٍؾشوخ. ػٍٝ اٌشغُ ِٓ رٌه، ١ٌظ ِٓ اٌّّىٓ ػ١ٍّ ب أْ ٠زُ رمذ٠ُ رمذ٠ش 

 ؽزٝ رمَٛ اٌؾشوخ ثّشاعؼخ رفق١ٍ١خ. 9ِؼمٛي ٌزؤص١ش اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ 
 

 : ا٠شاداد ِٓ ػمٛد ِغ ػّالء15ذٌٟٚ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌّؼ١بس اٌ
، اهبس ػًّ ؽبًِ ٌزؾذ٠ذ ِب ارا وبْ ٠2018ٕب٠ش  ٠1مذَ ٘زا اٌّؼ١بس، اٌزٞ ٠غشٞ ػٍٝ اٌفزشاد اٌغ٠ٕٛخ اٌزٟ رجذأ فٟ أٚ ثؼذ 

 ٌزب١ٌخ فٟ ربس٠خ عش٠بٔٗ: ٠زٛعت االػزشاف ثبإل٠شاد ِٚجٍغ ٚرٛل١ذ رٌه. ٠ؾً ٘زا اٌّؼ١بس ِؾً اٌّؼب١٠ش ٚاٌزفغ١شاد اٌؾب١ٌخ ا
  ٌٟٚاإل٠شاداد. 18ِؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌذ : 
  ٌٟٚػمٛد اإلٔؾبء. 11ِؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌذ : 
  ثشاِظ ٚالء اٌؼّالء.13رفغ١ش ٌغٕخ رفغ١شاد اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ : 
  بساد. : ارفبل١بد ثٕبء اٌؼم15رفغ١ش ٌغٕخ رفغ١شاد اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ 
  رؾ٠ٛالد اٌّٛعٛداد ِٓ اٌؼّالء.18رفغ١ش ٌغٕخ رفغ١شاد اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ : 
  ِؼبِالد اٌّمب٠نخ اٌزٟ رؾًّ خذِبد اٌذػب٠خ. –: اإل٠شاداد 31رفغ١ش ٌغٕخ اٌزفغ١شاد اٌذائّخ 

 

 زطج١ك اٌّؼ١بس اٌغذ٠ذ فٟ ربس٠خ اٌغش٠بْ اٌّؾذد.ٚرخطو ٌ 15رمَٛ اٌؾشوخ ؽب١ٌ ب ثزم١١ُ رؤص١ش اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ 
 

 : اٌزؤع١ش16اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ 
. ٠ؾً ٘زا اٌّؼ١بس ِؾً ِؼ١بس اٌّؾبعجخ ٠2019ٕب٠ش  1عٛف ٠غشٞ ٘زا اٌّؼ١بس ػٍٝ اٌفزشاد اٌغ٠ٕٛخ اٌزٟ رجذأ فٟ أٚ ثؼذ 

١ّغ ػمٛد اٌزؤع١ش فٟ ث١بْ اٌّشوض اٌّبٌٟ ثطش٠مخ ِّبصٍخ "اٌزؤع١ش" ؽ١ش ٠زطٍت ِٓ اٌّغزؤعش٠ٓ اصجبد ع 17اٌذٌٟٚ سلُ 
ِغ اعزضٕبءاد ِؾذٚدح ٌٍّٛعٛداد إٌّخفنخ اٌم١ّخ ٚػمٛد  17ٌؼمٛد اٌزؤع١ش اٌز٠ٍّٟٛ ٚفمب ٌّؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌذٌٟٚ سلُ 

ٚأفً ٠ّضً اٌؾك فٟ اٌزؤع١ش لق١شح األعً. وّب فٟ ربس٠خ ثذء ػمذ اٌزؤع١ش ع١ؼزشف اٌّغزؤعش ثبٌزضاَ عذاد دفؼبد اإل٠غبس 
 اعزخذاَ األفً اٌّؼٕٟ خالي فزشح اٌزؤع١ش.

 

 ٚرخطو ٌزطج١ك اٌّؼ١بس اٌغذ٠ذ فٟ ربس٠خ اٌغش٠بْ اٌّؾذد. 16رمَٛ اٌؾشوخ ؽب١ٌ ب ثزم١١ُ رؤص١ش اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ 
 

 : ػمٛد اٌزؤ17ٓ١ِاٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ 
: 4، ٠ٚؾً ِؾً اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌٍزمابس٠ش اٌّب١ٌاخ ٠2021ٕب٠ش  1فزشاد اٌغ٠ٕٛخ اٌزٟ رجذأ فٟ أٚ ثؼذ عٛف ٠غشٞ ٘زا اٌّؼ١بس ػٍٝ اٌ

ػمٛد اٌزؤ١ِٓ. ٠ٕطجك اٌّؼ١بس اٌغذ٠ذ ػٍٝ وبفخ أٔٛاع ػمٛد اٌزؤ١ِٓ، ثغل إٌظش ػٓ ٔٛع إٌّؾآد اٌّقذسح ٌٙاب، وّاب ٠ٕطجاك ػٍاٝ 
٘اٛ إٌّاٛرط  17االخز١بس٠خ. اْ عٛ٘ش اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌاخ  ثؼل اٌنّبٔبد ٚاألدٚاد اٌّب١ٌخ راد خقبئـ اٌّؾبسوخ

 اٌؼبَ، ِنبف ب ا١ٌٗ:
 ِٛاءِخ خبفخ ٌٍؼمٛد راد خقبئـ اٌّؾبسوخ االخز١بس٠خ اٌّجبؽشح )أعٍٛة األرؼبة اٌّزغ١شح(. (أ )
 أعٍٛة ِجغو )أعٍٛة رٛص٠غ ألغبه اٌزؤ١ِٓ( ثؾىً سئ١غٟ ٌٍؼمٛد راد اٌفزشاد اٌمق١شح. (ة )

 

 لغ أْ ٠ىْٛ ٌٙزٖ اٌزؼذ٠الد أٞ رؤص١ش ِبدٞ ػٍٝ اٌؾشوخ.ال ٠زٛ
 

 : اٌؼ١ٍّبد ثبٌؼّالد األعٕج١خ ٚاػزجبساد اٌذفؼخ اٌّمذِخ22اٌزفغ١ش 
٠ٚٛمؼ أٔٗ ِٓ أعً رؾذ٠ذ عؼش اٌقشف اٌفٛسٞ  ٠2018ٕب٠ش  ٠1غشٞ اٌزفغ١ش ػٍٝ اٌفزشاد اٌغ٠ٕٛخ اٌزٟ رجذأ فٟ أٚ ثؼذ 

ٛعٛداد أٚ اٌّقشٚفبد أٚ اإل٠شاداد راد اٌقٍخ )أٚ عضء ِٕٙب( ػٕذ ػذَ االػزشاف العزخذاِٗ فٟ االػزشاف األٌٟٚ ثبٌّ
ثبٌّٛعٛداد أٚ اٌّطٍٛثبد غ١ش إٌمذ٠خ اٌّزؼٍمخ ثبٌذفؼخ اٌّمذِخ، فبْ ربس٠خ اٌّؼبٍِخ ٠ؾزغت ػٍٝ أٔٗ اٌزبس٠خ اٌزٞ رؼزشف 

اٌذفؼخ اٌّمذِخ. ارا وبْ ٕ٘بن دفؼبد ِزؼذدح أٚ  ف١ٗ إٌّؾؤح ثؾىً أٌٟٚ ثبٌّٛعٛداد أٚ اٌّطٍٛثبد غ١ش إٌمذ٠خ إٌبرغخ ػٓ
 اعزالَ ِمذَ ٌٍضّٓ اٌّمبثً، ف١غت ػٍٝ إٌّؾؤح أْ رؾذد ربس٠خ اٌّؼبِالد ٌىً دفؼخ أٚ اعزالَ ٌٍذفؼخ اٌّمذِخ.

 ال ٠زٛلغ أْ ٠ىْٛ ٌٙزٖ اٌزؼذ٠الد أٞ رؤص١ش ِبدٞ ػٍٝ اٌؾشوخ.
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 )رزًّ( ٛش انذٔنٛخ نهزمبسٚش انًبنٛخرطجٛك يؼبٚٛش دٔنٛخ خذٚذح ٔيؼذنخ نهًؼبٚ.      2

 
 (ّ)رزًيؼبٚٛش ٔرفغٛشاد صبدسح نكُٓب غٛش عبسٚخ ة(  

 
 : االعزضّبس فٟ ؽشوبد ص١ٍِخ ِٚؾبس٠غ ِؾزشوخ28اٌزؼذ٠الد ػٍٝ ِؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌذٌٟٚ 

 
 ِغ اٌغّبػ ثبٌزطج١ك اٌّجىش. ٠2018ٕب٠ش  ٠1غت رطج١ك اٌزؼذ٠الد ثؤصش سعؼٟ ٚرغشٞ ِٓ 

 
 ذ٠الد ِب ٠ٍٟ:رٛمؼ اٌزؼ

اْ إٌّؾؤح اٌزٟ رؼزجش ِٕؾؤح سأط ِابي ِؾازشن أٚ غ١ش٘اب ِآ إٌّؾاآد اٌّئٍ٘اخ لاذ رٍغاؤ، ػٕاذ االػزاشاف األٌٚاٟ ػٍاٝ  (أ )
أعبط وً اعزضّبس ػٍٝ ؽذح، اٌٝ ل١بط اعزضّبسارٙب فٟ اٌؾشوبد اٌض١ٍِخ ٚاٌّؾبس٠غ اٌّؾزشوخ ثبٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ِٓ خاالي 

 اٌشثؼ أٚ اٌخغبسح.
ح ال رّضااً ثؾااذ رارٙااب ِٕؾااؤح اعاازضّبس٠خ رّزٍااه ؽقااخ فااٟ ؽااشوخ ص١ٍِااخ اعاازضّبس٠خ أٚ ِؾااشٚع ِؾاازشن ارا وبٔااذ ِٕؾااؤ (ة )

اعزضّبسٞ، ٠غٛص ٌٙب، ػٕذ رطج١ك هش٠مخ ؽمٛق اٌٍّى١خ، أْ رخزبس اإلثمابء ػٍاٝ اٌم١ابط ثبٌم١ّاخ اٌؼبدٌاخ اٌازٞ رطجماٗ رٍاه 
قـ اٌؾشوخ اٌض١ٍِاخ االعازضّبس٠خ أٚ اٌّؾاشٚع اٌؾشوخ اٌض١ٍِخ االعزضّبس٠خ أٚ اٌّؾشٚع اٌّؾزشن االعزضّبسٞ ػٍٝ ؽ

اٌّؾزشن االعزضّبسٞ فٟ اٌؾشوبد اٌزبثؼخ. ٠ٚزُ ٘ازا االخز١ابس ثؾاىً ِٕفقاً ٌىاً ؽاشوخ ص١ٍِاخ اعازضّبس٠خ أٚ ِؾاشٚع 
( ٠ازُ ف١اٗ االػزاشاف األٌٚاٟ ثبٌؾاشوخ اٌض١ٍِاخ االعازضّبس٠خ أٚ اٌّؾاشٚع اٌّؾازشن 1ِؾزشن اعازضّبسٞ فاٟ آخاش رابس٠خ 

( رقااجؼ ف١اٗ اٌؾااشوخ اٌض١ٍِااخ 3( رقااجؼ ف١اٗ اٌؾااشوخ اٌض١ٍِاخ أٚ اٌّؾااشٚع اٌّؾازشن ِٕؾااؤح اعازضّبس٠خ، 2 االعازضّبسٞ،
 االعزضّبس٠خ أٚ اٌّؾشٚع اٌّؾزشن االعزضّبسٞ ؽشوخ أَ ٌٍّشح األٌٚٝ.

 

 ال ٠زٛلغ أْ ٠ىْٛ ٌٙزٖ اٌزؼذ٠الد أٞ رؤص١ش ِبدٞ ػٍٝ اٌؾشوخ.
 

 ٠ٛالد االعزضّبساد اٌؼمبس٠خرؾ 40اٌزؼذ٠الد ػٍٝ ِؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌذٌٟٚ 
، ٚاٌزٟ رٛمؼ ِزٝ ٠غت ػٍٝ إٌّؾؤح رؾ٠ًٛ ٠2018ٕب٠ش  1عزغشٞ اٌزؼذ٠الد ػٍٝ اٌفزشاد اٌغ٠ٕٛخ اٌزٟ رجذأ فٟ أٚ ثؼذ 

اٌؼمبس، ثّب فٟ رٌه اٌؼمبساد ل١ذ اإلٔؾبء أٚ اٌزط٠ٛش، اٌٝ أٚ ِٓ ػمبساد اعزضّبس٠خ. رٕـ اٌزؼذ٠الد ػٍٝ أْ اٌزغ١ش فٟ 
زُ ػٕذِب ٠غزٛفٟ اٌؼمبس، أٚ ٠زٛلف ػٓ اعز١فبء، رؼش٠ف اٌؼمبس االعزضّبسٞ ِغ ٚعٛد د١ًٌ ػٍٝ اٌزغ١ش فٟ االعزخذاَ ٠

  االعزخذاَ. اْ ِغشد اٌزغ١ش فٟ ٔٛا٠ب اإلداسح العزخذاَ اٌؼمبس ال ٠ُؼذ د١ٌال  ػٍٝ اٌزغ١ش فٟ االعزخذاَ.
 

 ال ٠زٛلغ أْ ٠ىْٛ ٌٙزٖ اٌزؼذ٠الد أٞ رؤص١ش ِبدٞ ػٍٝ اٌؾشوخ.
 
 انغٛبعبد انًحبعجٛخ انٓبيخ  .3

 
 ثٛبٌ اإلنزضاو 3.1

 
، ٚاٌزفغ١شاد رُ اػذاد اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ٌٍؾشوخ ٚفمب ٌٍّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌقبدسح ػٓ ِغٍظ ِؼب١٠ش اٌّؾبعجخ اٌذ١ٌٚخ

 اٌقبدسح ػٓ ِغٍظ ِؼب١٠ش اٌّؾبعجخ اٌذ١ٌٚخ.
 

خ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ ٠زطٍت اعزخذاَ ثؼل اٌزمذ٠شاد اٌّؾبعج١خ اٌّّٙخ. وّب ٠زطٍت ِٓ اْ اػذاد اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ٚفمب  ٌٍّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚ
األؽىبَ ٚاٌزمذ٠شاد اٌٙبِخ اٌزٟ رُ ارخبر٘ب  4. ٠زنّٓ ا٠نبػ ٌٍؾشوخارخبر األؽىبَ فٟ رطج١ك اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ  اٌؾشوخاداسح 

 فٟ اػذاد اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ رؤص١ش٘ب.
 

 ظ اإلػذاداع 3.2
 
ٚاٌّؾبسوخ فٟ  ثبعزضٕبء اٌم١بط ثبٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌإلعزضّبساد اٌّزبؽخ ٌٍج١غ .ػٍٝ أعبط ِجذأ اٌزىٍفخ اٌزبس٠خ١خاٌّب١ٌخ ٌج١بٔبد ا اػذادرُ 

 .ٔظبَ مّبْ ػ١ٍّبد اٌٛعبهخ
 

 .ٚاٌزٞ ٠ّضً اٌؼٍّخ اٌشئ١غ١خ ٌٍؾشوخرُ ػشك اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ثبٌذ٠ٕبس اٌى٠ٛزٟ 
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 )رزًّ( انغٛبعبد انًحبعجٛخ انٓبيخ .3

 
 يًزهكبد ٔيؼذاد 3.3

 

٠زُ اؽزغبة االعزٙالن  خ خغبئش ِزشاوّخ الٔخفبك اٌم١ّخ.٠زُ اصجبد اٌّّزٍىبد ٚاٌّؼذاد، ثبٌزىٍفخ ٔبلقب االعزٙالن اٌّزشاوُ ٚأ٠
زخذاَ ػٍٝ ِذاس األػّبس اإلٔزبع١خ اٌّمذسح ٌألفٛي راد اٌؼاللخ ػٍٝ أعبط اٌمغو اٌضبثذ اػزجبسا ِٓ ربس٠خ عب٘ض٠خ األفٛي ٌالع

فٟ اٌغشك اٌّؾذد ٌٙب. ٚفٟ ٔٙب٠خ وً عٕخ ِب١ٌخ ٠زُ ِشاعؼخ األػّبس اإلٔزبع١خ اٌّمذسح ٚاٌم١ُ اٌّزجم١خ ٚهشق االعزٙالن ٠ٚزُ 
اٌّؾبعجخ ػٓ أٞ رغ١شاد فٟ اٌزمذ٠شاد ػٍٝ أعظ ِغزمج١ٍخ. اْ اٌق١بٔخ ٚاٌزق١ٍؾبد ٚاالعزجذاالد ٚاٌزؾغ١ٕبد غ١ش اٌّّٙخ 

س٠ف ػٕذ رىجذ٘ب ٠ٚزُ سعٍّخ اٌزؾغ١ٕبد ٚاإلعزجذاالد اٌّّٙخ ٌألفٛي، ٠زُ اؽزغبة اٌشثؼ أٚ اٌخغبسح ٌألفٛي ٠زُ ادساعٙب وّقب
إٌبرغخ ػٓ اعزجؼبد أٚ أٙبء خذِخ ثٕذ ِٓ ثٕٛد اٌّّزٍىبد ٚاٌّؼذاد ثّجٍغ اٌفشق ث١ٓ ِزؾقالد اٌج١غ ٚاٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ٌألفً 

 .٠ٚؼزشف ثٗ فٟ ث١بْ اٌذخً فٟ اٌفزشح اٌزٟ ؽذس ف١ٙب
 

 يٕخٕداد غٛش يهًٕعخ 3.4
 

ػٕذ اٌزؾمك اٌّجذئٟ، ٠زُ ل١بط اٌّٛعٛداد غ١ش اٌٍّّٛعخ اٌّمزٕبح ثبٌزىٍفخ، ٚاٌزٟ رّضً ل١ّخ اٌؾشاء امبفخ اٌٝ اٌزىب١ٌف اٌّجبؽشح 
 اٌّزىجذح الػذاد األفً العزخذاِٗ فٟ اٌغشك اٌّخقـ ٌٗ.

 

د األػّبس االٔزبع١خ اٌّؾذدح ثبٌزىٍفخ ٔبلقب  اإلهفبء اٌّزشاوُ الؽمب  ٌٍزؾمك اٌّجذئٟ، ٠زُ ادساط اٌّٛعٛداد غ١ش اٌٍّّٛعخ را
ٚاٌخغبئش اٌّزشاوّخ ٌالٔخفبك فٟ اٌم١ّخ. ٠زُ ِشاعؼخ اٌؼّش اإلٔزبعٟ ٚهش٠مخ االهفبء دٚس٠ب ٌٍزؤوذ ِٓ أْ هش٠مخ ٚفزشح االهفبء 

ّٕب ٠زُ ادساط اٌّٛعٛداد غ١ش اٌٍّّٛعخ راد رزفمبْ ِغ ّٔو إٌّبفغ اإللزقبد٠خ اٌّزٛلؼخ ِٓ ثٕٛد اٌّٛعٛداد غ١ش اٌٍّّٛعخ، ث١
 األػّبس االٔزبع١خ غ١ش اٌّؾذدح ثبٌزىٍفخ ٔبلقب  اٌخغبئش اٌّزشاوّخ ٌالٔخفبك فٟ اٌم١ّخ.

 

٠زُ ل١بط األسثبػ أٚ اٌخغبئش ِٓ اعزجؼبد اٌّٛعٛداد غ١ش اٌٍّّٛعخ ثبٌفشق ث١ٓ فبفٟ ِزؾقالد اٌج١غ ٚاٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ٌزٍه 
 ػٕذ االعزجؼبد. اٌذخًادساعٙب فٟ ث١بْ اٌّٛعٛداد، ٠ٚزُ 

 

  انًٕخٕداد انًهًٕعخ ٔ غٛش انًهًٕعخَخفبض لًٛخ ا 3.5
 

، رمَٛ اٌؾشوخ ثّشاعؼخ اٌم١ُ اٌذفزش٠خ ٌٍّٛعٛداد ٌزؾذ٠ذ ف١ّب ارا وبْ ٕ٘بن د١ًٌ ػٍٝ أخفبك فٟ ل١ّخ رٍه فٟ ٔٙب٠خ اٌفزشح اٌّب١ٌخ
اإلٔخفبك فٟ شرمذ٠ش اٌم١ّخ اٌمبثٍخ ٌالعزشداد ٌٍّٛعٛداد إلؽزغبة خغبئ اٌّٛعٛداد. ارا وبْ ٠ٛعذ د١ٌـً ػٍٝ اإلٔخفبك، ٠زُ

. ارا ٌُ ٠ىٓ ِٓ اٌّّىٓ رمذ٠ش اٌم١ّخ اٌمبثٍخ ٌالعزشداد ألفً ِٕفشد، ٠غت ػٍٝ اٌؾشوخ رمذ٠ش اٌم١ّخ اٌمبثٍخ اٌم١ّخ، )اْ ٚعذد(
 ٌالعزشداد ٌٛؽذح ر١ٌٛذ إٌمذ اٌزٟ ٠ٕزّٟ ا١ٌٙب األفً.

ٌالعزشداد ٟ٘ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٔبلقب رىب١ٌف اٌج١غ أٚ اٌم١ّخ اٌّغزخذِخ، أ٠ّٙب أػٍٝ. ٠زُ رمذ٠ش اٌم١ّخ اٌّغزخذِخ اْ اٌم١ّخ اٌمبثٍخ 
ٌألفً ِٓ خالي خقُ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ اٌّغزمج١ٍخ اٌّزٛلؼخ ِمبثً اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ ٌٙب ثزطج١ك عؼش اٌخقُ إٌّبعت. ٠غت أْ ٠ؼىظ 

 ٌٍم١ّخ اٌض١ِٕخ ٌٍٕمٛد ٚاٌّخبهش اٌّزؼٍمخ ثبألفً. عؼش اٌخقُ رمذ٠شاد اٌغٛق اٌؾب١ٌخ
 

ارا وبٔذ اٌم١ّخ اٌمبثٍخ ٌالعزشداد اٌّمذسح ٌألفً )أٚ ٚؽذح ر١ٌٛذ إٌمذ( ألً ِٓ اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ٌألفً، فبٔٗ ٠غت رخف١ل 
سح اإلٔخفبك فٟ اٌم١ّخ اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ٌألفً )أٚ ٚؽذح ر١ٌٛذ إٌمذ( اٌٝ اٌم١ّخ اٌمبثٍخ ٌالعزشداد. ٠غت اإلػزشاف ثخغب

، اال ارا وبٔذ اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ٌألفً ِؼبد رم١١ّٙب ٚفٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ٠غت ِؼبٌغخ خغبسح أخفبك ل١ّخ اٌذخًِجبؽشح فٟ ث١بْ 
 األفً وبٔخفبك اػبدح رم١١ُ.

 

ٝ اٌم١ّخ اٌزمذ٠ش٠خ اٌّؼذٌخ ػٕذ ػىظ خغبسح اإلٔخفبك فٟ اٌم١ّخ الؽمب، رضداد اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ٌألفً )أٚ ٚؽذح ر١ٌٛذ إٌمذ( اٌ
اٌمبثٍخ ٌالعزشداد. ٠غت أْ ال ٠ض٠ذ اٌّجٍغ اٌذفزشٞ ثغجت ػىظ خغبسح أخفبك اٌم١ّخ ػٓ اٌّجٍغ اٌذفزشٞ اٌزٞ وبْ ع١ؾذد ٌٛ 
أٔٗ ٌُ ٠زُ اإلػزشاف ثؤ٠خ خغبسح ِٓ أخفبك ل١ّخ األفً )أٚ ٚؽذح ر١ٌٛذ إٌمذ( خالي اٌغٕٛاد اٌغبثمخ. ٠غت اإلػزشاف ثؼىظ 

اال ارا وبٔذ اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ٌألفً ِؼبد رم١١ّٙب ٚفٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ٠غت  اٌذخًغبسح اإلٔخفبك فٟ اٌم١ّخ ِجبؽشح فٟ ث١بْ خ
 ِؼبٌغخ ػىظ خغبئش اإلٔخفبك فٟ اٌم١ّخ وض٠بدح فٟ اػبدح اٌزم١١ُ.

 
 األدٔاد انًبنٛخ 3.6

 
٠زُ ادساط اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ ٚاٌّطٍٛثبد اٌّب١ٌخ  َ اٌؾشوخ ثزق١ٕف أدٚارٙب اٌّب١ٌخ وّٛعٛداد ِب١ٌخ ِٚطٍٛثبد ِب١ٌخ.رمٛ

٠زُ رق١ٕف األدٚاد اٌّب١ٌخ وّطٍٛثبد أٚ ؽمٛق ٍِى١خ هجمب  ػٕذِب رىْٛ اٌؾشوخ هشفب فٟ األؽىبَ اٌزؼبلذ٠خ ٌزٍه األدٚاد.
 ٌّنّْٛ اإلرفبل١خ اٌزؼبلذ٠خ.

 
زضّبساد ِزبؽخ ٌٍج١غ، ِذ٠ْٕٛ ٚأسفذح ِذ٠ٕخ اعشوض اٌّبٌٟ رزنّٓ اٌّٛعٛداد ٚاٌّطٍٛثبد اٌّب١ٌخ اٌّذسعخ فٟ ث١بْ اٌّ

 .ػٍٝ اٌزٛاٌٟ أسفذح دائٕخ أخشٜٚدائْٕٛ ٚ ،ٜ اٌجٕٛن ٚٔمذذأسفذح ٌٚدائغ ألعً، ، أخشٜ
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 انغٛبعبد انًحبعجٛخ انٓبيخ )رزًّ( .3
 

 (رزًّ) األدٔاد انًبنٛخ 3.6
 

 انًٕخٕداد انًبنٛخ  3.6.1
 

 اعزضّبساد ِزبؽخ ٌٍج١غ
ٚالؽمب ٌٍزؾمك اٌّجذئٟ ٠زُ ل١بط  ؽخ ٌٍج١غ ِجذئ١ب ثبٌزىٍفخ، ٟٚ٘ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌٍّجٍغ اٌّذفٛع.٠زُ ل١بط االعزضّبساد اٌّزب

٠زُ رؾذ٠ذ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌالعزضّبساد اٌزٟ ٠زُ رذاٌٚٙب فٟ أعٛاق ِب١ٌخ ِٕظّخ  االعزضّبساد اٌّزبؽخ ٌٍج١غ ثبٌم١ّخ اٌؼبدٌخ.
 بس٠خ ث١بْ اٌّشوض اٌّبٌٟ.خش عؼش ؽشاء ِؼٍٓ ػٕذ اإلغالق فٟ رأثبٌشعٛع اٌٝ 

 
ٚثبٌٕغجخ ٌالعزضّبساد اٌزٟ ١ٌظ ٌٙب عؼش عٛق ِؼٍٓ ٠زُ اعشاء رمذ٠ش ِؼمٛي ٌم١ّزٙب اٌؼبدٌخ ِٓ خالي اٌشعٛع اٌٝ اٌم١ّخ 
اٌغٛل١خ اٌؾب١ٌخ ألداح أخشٜ ِؾبثٙخ ٌٙب ثؾىً عٛ٘شٞ أٚ ػٍٝ أعبط اٌزذفمبد إٌمذ٠خ اٌّزٛلؼخ أٚ لبػذح فبفٟ ِٛعٛداد 

أِب االعزضّبساد اٌزٟ ال ٠ّىٓ ل١بط ل١ّزٙب اٌؼبدٌخ ثؾىً ِٛصٛق ف١زُ اصجبرٙب ثبٌزىٍفخ ٔبلقب أٞ خغبئش  راد اٌقٍخ.االعزضّبس 
 االٔخفبك فٟ اٌم١ّخ.

 
٠زُ االػزشاف ثبألسثبػ أٚ اٌخغبئش إٌبرغخ ِٓ اٌزغ١شاد فٟ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌالعزضّبساد اٌّزبؽخ ٌٍج١غ ِجبؽشح فٟ ث١بْ اٌذخً 

زُ ِشاوّزٙب فٟ ثٕذ اؽز١بهٟ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ اٌٝ أْ ٠زُ ث١غ االعزضّبس أٚ رؾق١ٍٗ أٚ اعزجؼبدٖ ثطش٠مخ أخشٜ، أٚ اٌٝ اٌؾبًِ ٠ٚ
أْ ٠زُ رؾذ٠ذ أخفبك ل١ّزٗ، فؼٕذئز ٠زُ اػبدح رق١ٕف األسثبػ أٚ اٌخغبئش اٌّزشاوّخ اٌّؼزشف ثٙب عبثمب  فٟ اؽز١بهٟ اٌم١ّخ 

٠زُ االػزشاف ثؤسثبػ أٚ خغبئش اٌؼٍّخ األعٕج١خ ٌٍّٛعٛداد إٌمذ٠خ  ٌٍفزشح اٌزٟ ؽذصذ ف١ٙب.اٌؼبدٌخ ٚادساعٙب فٟ ث١بْ اٌذخً 
 اٌؾبًِ. ِجبؽشح فٟ ث١بْ اٌذخً

 
٠زُ اصجبد رٛص٠ؼبد األسثبػ ػٍٝ أدٚاد ؽمٛق اٌٍّى١خ اٌّزبؽخ ٌٍج١غ فٟ ث١بْ اٌذخً ػٕذ صجٛد ؽك اٌؾشوخ فٟ اعزالَ رٛص٠ؼبد 

 األسثبػ.
 

 ْٛاٌزغبس٠ اٌّذ٠ْٕٛ
، ٠ٚزُ اإلػزشاف ذِبد ِٕغضح مّٓ إٌؾبه االػز١بدٞاٌّجبٌغ اٌّغزؾمخ ِٓ اٌؼّالء ػٓ ث١غ ثنبئغ أٚ خ اٌزغبس٠ْٛ ٠ّضً اٌّذ٠ْٕٛ
ٟ ٔبلقب ِخقـ ثبٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٚرمبط ف١ّب ثؼذ ثبٌزىٍفخ اٌّطفؤح ثبعزخذاَ هش٠مخ ِؼذي اٌفبئذح اٌفؼٍ اٌزغبس٠ْٛ ِْٛجذئ١ب ثبٌّذ٠ٕ

ػٕذِب ٠ىْٛ ٕ٘بن د١ًٌ ِٛمٛػٟ ػٍٝ أْ  زغبس٠ْٛاٌ ّذ٠ْٕٛ. ٠زُ اؽزغبة ِخقـ اإلٔخفبك فٟ ل١ّخ اٌّخاإلٔخفبك فٟ اٌم١
فٟ اؽزّبي  ّذ٠ْٕٛ. رىّٓ اٌقؼٛثبد اٌّب١ٌخ اٌغٛ٘ش٠خ ٌٍّذ٠ْٕٛاٌؾشوخ غ١ش لبدسح ػٍٝ رؾق١ً د٠ٛٔٙب خالي اٌّذح األف١ٍخ ٌٍ

، ٚرذي رٍه اٌّئؽشاد ػٍٝ أْ أسفذح الٔزظبَ فٟ اٌغذاد أٚ ػذَ اٌغذادارؼشك اٌّذ٠ٓ ٌإلفالط أٚ اػبدح ا١ٌٙىٍخ اٌّب١ٌخ أٚ ػذَ 
لذ أخفنذ ل١ّزٙب ثقفخ دائّخ. اْ ل١ّخ اٌّخقـ ٟ٘ اٌفشق ث١ٓ اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ٌألفً ٚاٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ  زغبس٠ْٛاٌ ّذ٠ْٕٛاٌ

ٌألفً ِٓ خالي . ٠زُ رخف١ل اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ٍٟخذاَ ِؼذي اٌفبئذح اٌفؼٍٟ األفٌٍزذفمبد إٌمذ٠خ اٌّغزمج١ٍخ اٌّزٛلؼخ ِخقِٛخ ثبعز
، ٠زُ زغبس٠ْٛاٌ ّذ٠ْٕٛ. فٟ ؽبي ػذَ رؾق١ً أسفذح اٌاٌذخًثّجٍغ اٌخغبسح فٟ ث١بْ  االػزشاف، ٠ٚزُ اعزخذاَ ؽغبة ِخقـ

ِٓ خالي  ، اْ اٌغذاد اٌالؽك ٌٍّجٍغ اٌغبثك ؽطجٗ ٠ذسطزغبس٠ْٛاٌ ّذ٠ْٕٛؽطت ٘زٖ األسفذح ِمبثً ؽغبة اٌّخقـ اٌّزؼٍك ثبٌ
 .اٌذخًث١بْ 

 
 هش٠مخ ِؼذي اٌفبئذح اٌفؼٍٟ 

اْ هش٠مخ ِؼذي اٌفبئذح اٌفؼٍٟ ٟ٘ هش٠مخ اؽزغبة اٌزىٍفخ اٌّطفؤح ِغ األخز فٟ االػزجبس أٞ خقُ أٚ ص٠بدح ػٕذ االعزؾٛار ٚاٌشعَٛ 
اٌفبئذح اٌفؼٍٟ وزىب١ٌف ر٠ًّٛ فٟ ث١بْ  أٚ اٌزىب١ٌف اٌزٟ رؼزجش عضءا ال ٠زغضأ ِٓ هش٠مخ ِؼذي اٌفبئذح اٌفؼٍٟ. ٠زُ ادساط اهفبء ِؼذي

 اٌذخً اٌؾبًِ.
 

 اسفذح ٌذٜ اٌجٕٛن ٚٔمذ
 فٟ إٌمذ ٌذٜ اٌجٕٛن ٚ إٌمذ ٌذٜ اٌّؾبفع االعزضّبس٠خ. أسفذح ٌذٜ اٌجٕٛن ٚٔمذزّضً ر
 

 انًطهٕثبد انًبنٛخ 3.6.2
 

 اٌذائْٕٛ
اإلٌزضاَ ٌغذاد ل١ّخ ثنبئغ أٚ  زغبس٠ْٛاٌ ذائٌْٕٛ. ٠ّضً ثٕذ اٚأسفذح دائٕخ أخشٜ زغبس٠ْْٛ إٌٛفٟ اٌذائ ّْٛضً سف١ذ اٌذائٕز٠

ِجذئ١ب ثبٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٚرمبط الؽمب ثبٌزىٍفخ اٌّطفؤح  زغبس٠ْٛاٌ ذائْٕٛ. ٠زُ ادساط اٌرُ ؽشاإ٘ب مّٓ إٌؾبه االػز١بدٞ خذِبد اٌزٟ
د ٠غزؾك خالي عٕخ أٚ ألً )أٚ مّٓ . ٠زُ رق١ٕف اٌذائْٕٛ وّطٍٛثبد ِزذاٌٚخ ارا وبْ اٌغذااَ هش٠مخ ِؼذي اٌفبئذح اٌفؼٍٟثبعزخذ

 اٌذٚسح اٌزؾغ١ٍ١خ اٌطج١ؼ١خ ٌٍٕؾبه أ٠ّٙب أهٛي(، ٚثخالف رٌه، ٠زُ رق١ٕفٙب وّطٍٛثبد غ١ش ِزذاٌٚخ.
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 انغٛبعبد انًحبعجٛخ انٓبيخ )رزًّ( .3

 
 انًمبصخ 3.7

 

ٌٟ ارا وبٔذ ٕ٘بن ؽمٛق لب١ٔٛٔخ ؽب١ٌخ رزُ اٌّمبفخ ث١ٓ اٌّٛعٛداد ٚاٌّطٍٛثبد اٌّب١ٌخ ٚفبفٟ اٌّجٍغ اٌّج١ٓ فٟ ث١بْ اٌّشوض اٌّب
لبثٍخ اٌزٕف١ز ٌّمبفخ اٌّجبٌغ اٌّؼزشف ثٙب ٚرٛعذ ١ٔخ اٌغذاد ػٍٝ أعبط اٌقبفٟ أٚ اعزشداد اٌّٛعٛداد ٚرغ٠ٛخ اٌّطٍٛثبد فٟ آْ 

 ٚاؽذ.
 

  سأط انًبل 3.8
 

ذ٠ذح ٠زُ ػشمٙب مّٓ ؽمٛق اٌٍّى١خ رقٕف األعُٙ اٌؼبد٠خ وؾمٛق ٍِى١خ. اْ اٌزىب١ٌف اإلمبف١خ اٌّشرجطخ ِجبؽشح ثبفذاس أعُٙ ع
 ِخقِٛخ ِٓ اٌّجبٌغ اٌّؾقٍخ.

 

  ػالٔح اإلصذاس 3.9
 

 غ١ش اإلفذاس ػالٚح اْ.اٌّقذسح ٌألعُٙ االع١ّخ اٌم١ّخ ػٓ اٌّؾقً ػٕذ افذاس األعُٙ ص٠بدح ل١ّخ إٌمذ فٟ االفذاس ػالٚح رّضً
 .اٌمبْٔٛ ػ١ٍٙب ٔـ اٌزٟ اٌؾبالد فٟ اال ٌٍزٛص٠غ لبثٍخ

 

 نًخصصبد ا 3.10
 

رضجذ اٌّخققبد فمو ػٕذِب ٠ىْٛ ػٍٝ اٌؾشوخ اٌزضاَ ؽبٌٟ )لبٟٔٛٔ أٚ ِزٛلغ ؽذٚصٗ( ٔز١غخ ٌؾذس عبثك ٠ىْٛ ِٓ اٌّشعؼ ِؼٗ 
 أْ ٠زطٍت رٌه رذفمب فبدسا ٌٍّٛاسد االلزقبد٠خ ٌزغ٠ٛخ االٌزضاَ، ِغ اِىب١ٔخ اعشاء رمذ٠ش ٌّجٍغ االٌزضاَ ثؾىً ِٛصٛق ثٗ.

 

ً رمذ٠ش ٌٍّجٍغ اٌّطٍٛة ٌزغ٠ٛخ االٌزضاَ اٌؾبٌٟ ثزبس٠خ ث١بْ اٌّشوض اٌّبٌٟ، ِغ األخز فٟ اْ اٌّجٍغ اٌّذسط وّخقـ ٘ٛ أفن
ٚػٕذِب ٠زُ ل١بط اٌّخقـ ثبعزخذاَ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ اٌّمذسح ٌزغ٠ٛخ  االػزجبس اٌّخبهش ٚؽبالد ػذَ اٌزؤوذ اٌّؾ١طخ ثبالٌزضاَ.

 زٖ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ.اٌزضاَ ؽبٌٟ، فبْ اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ٟ٘ اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ ٌٙ
 

ٚػٕذِب رىْٛ وً أٚ ثؼل إٌّبفغ االلزقبد٠خ ِطٍٛثخ ٌزغ٠ٛخ ِخقـ ِٓ اٌّزٛلغ أْ ٠زُ اعزشداد٘ب ِٓ هشف أخش، فبْ اٌزُِ 
 اٌّذ٠ٕخ رضجذ وؤفً ارا وبْ ِٓ اٌّئوذ ظب٘ش٠ب أٔٗ ع١زُ اعزشداد إٌفمبد ٚأْ ِجٍغ اٌزُِ اٌّذ٠ٕخ ٠ّىٓ ل١بعٗ ثؾىً ِٛصٛق ثٗ.

 

 ٓبٚخ انخذيخ نهًٕظفٍٛيخصص َ 3.11
 

ثبٌٕغجخ ٌٍؼب١ٍِٓ  ٌخذِخ هجمب  ٌالئؾخ ِضا٠ب ِؾذدح.رمَٛ اٌؾشوخ ٚفمب  ٌمبْٔٛ اٌؼًّ اٌى٠ٛزٟ ثغذاد ِجبٌغ ٌٍّٛظف١ٓ ػٕذ رشن ا
غ١ش اٌى٠ٛز١١ٓ فٟ دٚي أخشٜ ف١زُ اؽزغبة ِىبفؤح ٔٙب٠خ اٌخذِخ ٚفمب ٌمٛا١ٔٓ اٌؼًّ اٌغبئذح فٟ ٘زٖ اٌذٚي، ٠ٚزُ عذاد رٍه 

اْ ٘زا االٌزضاَ غ١ش ِّٛي ٠ٚزُ ؽغبثٗ ػٍٝ أعبط اٌّجٍغ اٌّغزؾك ثبفزشاك  ٚاؽذح ػٕذ ٔٙب٠خ خذِخ اٌّٛظف١ٓ.جبٌغ دفؼخ اٌّ
ٚرزٛلغ اإلداسح أْ ٠ٕزظ ػٓ ٘زٖ اٌطش٠مخ رمذ٠شا   ٚلٛع وبًِ االٌزضاَ وٕز١غخ إلٔٙبء خذِخ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ربس٠خ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ،

 ضاَ اٌؾشوخ.ِٕبعجب  ٌٍم١ّخ اٌؾب١ٌخ الٌز
 

 ادرحمك اإلٚشاد 3.12
 

٠زنّٓ اإل٠شاد اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌٍّجبٌغ اٌّغزٍّخ أٚ اٌّذ٠ٕخ ػٓ رمذ٠ُ خذِبد مّٓ إٌؾبه االػز١بدٞ ٌٍؾشوخ. ٠زُ اظٙبس 
 ، ٚاٌخقِٛبد.ؼبداإل٠شاداد ثبٌقبفٟ ثؼذ خقُ اٌّشرغ

 

١ٍخ ، ٚأٔٗ ِٓ اٌّشعؼ أْ إٌّبفغ اٌّغزمجِٛصٛق ثٙبٓ اٌّّىٓ ل١بعٙب ثقٛسح رمَٛ اٌؾشوخ ثبٌزؾمك ِٓ اإل٠شاداد ػٕذِب ٠ىْٛ ِ
. اْ د اٌؾشوخ وّب ٘ٛ ِزوٛس أدٔبٖ، ٚأْ ثؼل اٌخقبئـ لذ رُ اٌزؤوذ ِٕٙب ٌىً ِٓ ػ١ٍّباإللزقبد٠خ عٛف رزذفك ٌٍؾشوخ

اٌزمذ٠شاد ػٍٝ فٟ . رغزٕذ اٌؾشوخ إلٌزضاِبد اٌّشرجطخ ثؼ١ٍّخ اٌج١غِجبٌغ اإل٠شاداد ال رؼزجش ِٛصٛق ثٙب اٌٝ أْ ٠زُ ؽً ع١ّغ ا
 .، ثؼذ األخز ثؼ١ٓ اإلػزجبس ٔٛػ١خ اٌؼّالء ٚٔٛػ١خ اٌؼ١ٍّبد ِٚزطٍجبد وً ػمذ ػٍٝ ؽذٖإٌزبئظ اٌزبس٠خ١خ

 

 ا٠شاداد اٌفٛائذ
  .، ػٍٝ أعبط ٔغجٟ صِٕٟ ٚرٌه ثبعزخذاَ أعٍٛة اٌفبئذح اٌفؼ١ٍخرؾزغت ا٠شاداد اٌفٛائذ

 

 أسثبػ ث١غ االعزضّبساد
، ٠ٚزُ ادساعٙب فٟ ذفزش٠خ ٌالعزضّبس فٟ ربس٠خ اٌج١غّبساد ثبٌفشق ث١ٓ اٌّزؾقً ِٓ اٌج١غ ٚاٌم١ّخ اٌرمبط أسثبػ ث١غ االعزض

 ربس٠خ اٌج١غ.
 

 رٛص٠ؼبد األسثبػ
 ٠زُ رؾمك ا٠شاداد رٛص٠ؼبد األسثبػ ػٕذِب ٠ضجذ ؽك اٌؾشوخ فٟ اعزالَ رٍه اٌذفؼبد.

 

 اإل٠شاداد األخشٜ
 .أ االعزؾمبقاألخشٜ ػٍٝ أعبط ِجذ ٠زُ رؾمك اإل٠شاداد
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 انغٛبعبد انًحبعجٛخ انٓبيخ )رزًّ( .3
 

 يؼبيالد يغ أغشاف راد صهخ 3.13
 

رزؤٌف األهشاف راد اٌقٍخ ِٓ اٌّغب١ّ٘ٓ اٌشئ١غ١ٓ ٚاٌّذ٠ش٠ٓ اٌزٕف١ز١٠ٓ ٚأفشاد ػبئالرُٙ اٌّمشث١ٓ ٚاٌؾشوبد اٌزٟ ٠ىْٛٔٛ 
ف راد اٌقٍخ ػٍٝ أعظ رغبس٠خ ثؾزخ ٚثّٛافمخ اداسح ٠زُ اعشاء وبفخ اٌؼ١ٍّبد اٌّب١ٌخ ِغ األهشا ف١ٙب اٌّبٌى١ٓ اٌشئ١غ١١ٓ.

 اٌؾشوخ.
 

 ٔانزمذٚشاد غٛش انًؤكذحانًحبعجٛخ انٓبيخ األحكبو  .4
 

 األحكبو انًحبعجٛخ
 

فٟ ع١بق رطج١ك اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ ٌٍؾشوخ اعزخذِذ اإلداسح األؽىبَ ٚاٌزمذ٠شاد ػٕذ رؾذ٠ذ اٌّجبٌغ اٌّؼزشف ثٙب فٟ 
 عزخذاَ ٌألؽىبَ ٚاٌزمذ٠شاد ٘ٛ وّب ٠ٍٟ:ٚأُ٘ ا اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ.

 
 أخفبك ل١ّخ االعزضّبساد

رؼبًِ اٌؾشوخ االعزضّبساد اٌّزبؽخ ٌٍج١غ ػٍٝ أٔٙب لذ أخفنذ ل١ّزٙب ػٕذِب ٠ىْٛ ٕ٘بن أخفبمب  ٘بِب  أٚ ٌفزشح ه٠ٍٛخ فٟ 
  ٘بِب . اْ رؾذ٠ذ ِب ٘ٛ "ُِٙ" أٚ "فزشح ه٠ٍٛخ" ٠زطٍت ؽىّب   اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ثؤلً ِٓ اٌزىٍفخ.

 
، ِٓ مّٓ ػٛاًِ أخشٜ، اٌزغ١ش اٌؼبدٞ فٟ عؼش اٌغُٙ ٌالعزضّبساد اٌّغؼشح ٚاٌزذفمبد اٌؾشوخٚثبإلمبفخ اٌٝ رٌه رم١ُ 

 .إٌمذ٠خ اٌّغزمج١ٍخ ٚػٛاًِ اٌخقُ ٌالعزضّبساد غ١ش اٌّغؼشح
 

  اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ رق١ٕف
زضّبساد اِب ثغشك اٌّزبعشح أٚ ثبٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ِٓ خالي ث١بْ فٟ ربس٠خ الزٕبء االعزضّبساد رمشس اإلداسح رق١ٕف رٍه االع

 اٌذخً أٚ ِزبؽخ ٌٍج١غ أٚ ِؾزفع ثٙب ٌزبس٠خ االعزؾمبق.
 

ثزق١ٕف االعزضّبساد ػٍٝ أٔٙب ثغشك اٌّزبعشح ارا وبْ اٌغشك ِٓ الزٕبئٙب ٘ٛ رؾم١ك سثؼ ِٕٙب فٟ األعً  اٌؾشوخرمَٛ 
ػٍٝ أٔٙب اعزضّبساد ثغشك اٌّزبعشح ٌٚىٓ ٠زبػ ثغٌٙٛخ اٌٛصٛق ثبٌم١ّخ اٌؼبدٌخ،  ػٕذِب ال ٠زُ رق١ٕف االعزضّبساد اٌمق١ش.

اْ وبفخ  ٚأْ اٌزغ١ش فٟ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٠زُ اٌزؼبًِ ِؼٗ وغضء ِٓ ث١بْ اٌذخً، ٠زُ رق١ٕفٙب ثبٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ِٓ خالي ث١بْ اٌذخً.
 فع ثٙب ٌزبس٠خ االعزؾمبق.االعزضّبساد األخشٜ ٠زُ رق١ٕفٙب وبعزضّبساد ِزبؽخ ٌٍج١غ أٚ ِؾز

 
  انزمذٚشاد غٛش انًؤكذح

 
اْ االفزشامبد اٌّغزمج١ٍخ ٚاٌّقبدس اٌشئ١غ١خ ٌؼذَ اٌزؤوذ ِٓ اٌزمذ٠شاد ثزبس٠خ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ، ٚاٌزٟ ٌٙب خطش عٛ٘شٞ 

  :ٚاٌّطٍٛثبد خالي اٌغٕخ اٌالؽمخ ٟ٘ ػٍٝ اٌؾىً اٌزب٠ٌٟزغجت فٟ رغ٠ٛبد ِبد٠خ ٌؾغبثبد اٌّٛعٛداد 
 

 .رم١١ُ اعزضّبس أدٚاد ؽمٛق اٌٍّى١خ غ١ش اٌّغؼشح
 ٠ؼزّذ رم١١ُ االعزضّبساد فٟ أدٚاد ؽمٛق اٌٍّى١خ غ١ش اٌّغؼشح ػٍٝ اؽذٜ ِؼبِالد اٌغٛق اٌؾذ٠ضخ اٌزب١ٌخ:

 .ِؼبِالد اٌغٛق اٌزٟ رزُ ػٍٝ أعظ رغبس٠خ ثؾزخ 
 .ٞاٌم١ّخ اٌؼبدٌخ اٌؾب١ٌخ ٌألدٚاد األخشٜ اٌّؾبثٙخ ثؾىً عٛ٘ش 
  إٌمذ٠خ اٌّزٛلؼخ اٌّخقِٛخ ثّؼذالد ؽب١ٌخ ِطجمخ ػٍٝ ثٕٛد راد ؽشٚه ٚعّبد ِخبهش ِؾبثٙخ.اٌزذفمبد 
 ّٜٔبرط اٌزم١١ُ األخش. 
 

 ٠زطٍت رؾذ٠ذ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ ٚػٛاًِ اٌخقُ ٌالعزضّبساد فٟ أدٚاد ؽمٛق اٌٍّى١خ غ١ش اٌّغؼشح رمذ٠شا ٘بِب.
  

 اٌؼّش اإلٔزبعٟ ٌٍّٛعٛداد اٌٍّّٛعخ
اْ اداسح اٌؾشوخ ػٍٝ لٕبػخ ثؤْ  رمَٛ اٌؾشوخ ثّشاعؼخ اٌؼّش اإلٔزبعٟ اٌّمذس اٌزٞ خالٌٗ ٠زُ اعزٙالن ِٛعٛدارٙب اٌٍّّٛعخ.

 رمذ٠شاد اٌؼّش اإلٔزبعٟ ٌٙزٖ اٌّٛعٛداد ِالئّخ.
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 (رزًّ) األحكبو انًحبعجٛخ انٓبيخ ٔانزمذٚشاد غٛش انًؤكذح         .4

 
 (رزًّ) انزمذٚشاد غٛش انًؤكذح

 
 أخفبك ل١ّخ اٌّٛعٛداد اٌٍّّٛعخ

. ٚاٌزٞ ٠ّضً إٌمذ( اٌم١ّخ اٌمبثٍخ ٌإلعزشدادفٟ اٌم١ّخ ٠ؾذس ػٕذِب رزغبٚص اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ٌألفً )أٚ ٚؽذح ر١ٌٛذ  االٔخفبك اْ
رىب١ٌف اٌج١غ ٠زُ ثٕبء ػٍٝ  اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٔبلقب  رىب١ٌف اٌج١غ أٚ اٌم١ّخ اٌّغزخذِخ، أ٠ّٙب أػٍٝ. اْ ؽغبة اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٔبلقب  

اٌج١بٔبد اٌّزبؽخ ِٓ ِؼبِالد اٌج١غ فٝ ِؼبِالد رغبس٠خ ثؾزخ ِٓ أفٛي ِّبصٍخ أٚ أعؼبس اٌغٛق اٌّزبؽخ ٔبلقب  اٌزىب١ٌف 
. رٕؾؤ رٍه اٌزذفمبد ػٍٝ ّٔٛرط خقُ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ . ٠زُ رمذ٠ش اٌم١ّخ اٌّغزخذِخ ثٕبءاإلمبف١خ اٌالصِخ إلعزجؼبد األفً

، أٚ أٞ ٌزٟ ٌُ رٍزضَ اٌؾشوخ ثٙب ثؼذ، ٚاٌزٟ ال رزنّٓ أٔؾطخ اػبدح ا١ٌٙىٍخ اصٔخ اٌّب١ٌخ ٌٍخّظ عٕٛاد اٌّمجٍخمذ٠خ ِٓ اٌّٛاإٌ
. اْ اٌم١ّخ اٌمبثٍخ ٌالعزشداد ٟ٘ ٚ ٚؽذح ر١ٌٛذ إٌمذ( فٟ اٌّغزمجًاعزضّبساد عٛ٘ش٠خ ٚاٌزٟ ِٓ ؽؤٔٙب رؼض٠ض أداء األفً )أ

ي اٌخـقُ اٌّغزخذَ ِـٓ خـالي ػ١ٍّخ خقُ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ ٚوزٌه اٌزذفمبد إٌمذ٠خ اٌّغزمج١ٍخ أوضش اٌؼٛاًِ ؽغبع١خ ٌّؼذ
 ِٚؼذي إٌّٛ اٌّغزخذَ ألغشاك االعزمشاء.

 
 يًزهكبد ٔيؼذاد .5

  يؼذاد  أثبس 
يٕالف 

 انًدًٕع  عٛبساد 
 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 

        انزكهفخ
 1886920  1,200  1046459  83,261 ٠2016ٕب٠ش  1ذ فٟ اٌشف١

 86039  -  86039  - امبفبد
 1966959  16200  1126498  83,261 2016د٠غّجش  31اٌشف١ذ فٟ 

 66466  -  66466  - امبفبد
 2036425  16200  1186964  836261 2017دٚغًجش  31انشصٛذ فٙ 

        
        اإلعزٓالن انًزشاكى 

 1626996  1,199  816811  796986 ٠2016ٕب٠ش  1اٌشف١ذ فٟ 
 116238  -  96539  16699 اٌّؾًّ ػٍٝ اٌغٕخ

 1746234  16199  916350  816685 2016د٠غّجش  31اٌشف١ذ فٟ 
 116591  -  106083  16508 اٌّؾًّ ػٍٝ اٌغٕخ

 1856825  16199  1016433  836193 2017دٚغًجش  31انشصٛذ فٙ 
        

        انمًٛخ انذفزشٚخ
 176600  1  176531  68 2017د٠غّجش  31فٟ 
 226725  1  216148  16576 2016د٠غّجش  31فٟ 

   %20  %20  %20 ِؼذي اإلعزٙالن اٌغٕٛٞ
 

 يٕخٕداد غٛش يهًٕعخ .6
 

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ 1160426602 ١ّخ دفزش٠خثمؽشاء ِىزت ٌٍٛعبهخ اٌّب١ٌخ فٟ عٛق اٌى٠ٛذ ٌألٚساق اٌّب١ٌخ فٟ ٠زّضً ٘زا اٌجٕذ 
رُ اٌؾقٛي ػٍٝ ِٛافمخ ِٓ عٛق اٌى٠ٛذ األٚساق اٌّب١ٌخ  2006فجشا٠ش  2. ثزبس٠خ د٠ٕبس و٠ٛزٟ( (2016: 11,042,602

ٔزبع١خ غ١ش اش اٌٍّّٛعخ راد أػّبس ١اْ اٌّٛعٛداد غ .فٍخ هشف رٞػٍٝ ؽشاء اٌؾشوخ ٌزشخ١ـ ِىزت اٌٛعبهخ ِٓ 
ٌٍزؾغٓ اٌغٛ٘شٞ فٟ ِؼذالد اٌغٛق  ٚٔظشا   .اٌم١ّخٕ٘بٌه ٘جٛه فٟ  را وبْا ّببس ف١جخزعشاء داسعخ إلبث داسحلبِذ اإل ِؾذدح.

وّب فٟ ربس٠خ عزشداد٘ب ثؤػٍٝ ِٓ اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ أخفبك فٟ اٌم١ّخ ؽ١ش رُ رمذ٠ش اٌم١ّخ اٌّّىٓ اٌُ ٠زُ رغغ١ً أٞ خغبسح 
ثٕبء ػٍٝ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌزٍه اٌّٛعٛداد ٔبلقب رىب١ٌف اٌج١غ ثٕبء ػٍٝ  رُ رمذ٠ش اٌم١ّخ اٌّّىٓ اعزشداد٘ب .2017د٠غّجش 31

 أعؼبس اٌغٛق اٌّؾ١ٍخ.
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 )رزًّ( يٕخٕداد غٛش يهًٕعخ        .6

 
 :ث١بْ ٘زٖ اٌّٛعٛداد ٘ٛ وّب ٠ٍٟاْ 

 2017  2016 
 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 

    
 160006000  160006000 رشخ١ـ ٚعبهخ

 1060426602  1060426602 لٛاػذػّالء
 1160426602  1160426602 

 
ٌخقُ رٛلؼبد اٌزذفمبد إٌمذ٠خ ِٚؼذي  (% 9.17: 2016% )9.22 ثٕغجخٛؽذاد أزبط إٌمذ خقُ ِمذس ٌرُ اعزخذاَ ِؼذي 

ٝ اٌّجٍغ ٠ؾ١ش اٌزم١١ُ اٌ ع٠ٕٛب ٌٍزذفمبد إٌمذ٠خ اٌّغزمج١ٍخ ٌٍٛفٛي اٌٝ اٌم١ّخ إٌٙبئ١خ. )%3.50 :2016% ) 3 ّٔٛ ثٕغجخ
ٚ٘ٛ  (1161996134: 2016)د٠ٕبس و٠ٛزٟ  1168946530 ٠جٍغ رمش٠جب  ٚاٌزٞ  ٌٍّٛعٛداد غ١ش اٌٍّّٛعخاٌّّىٓ اعزشدادٖ 

 .ِٓ اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ وّب فٟ ربس٠خ اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ أػٍٝ
 

اٌّجٍغ اٌّّىٓ اعزشدادٖ % ِٓ رمذ٠شاد اإلداسح، ع١ىْٛ 0.5ٌٛؽذاد أزبط إٌمذ أػٍٝ ثٕغجخ  ارا وبْ ِؼذي اٌخقُ اٌّمذس
د٠ٕبس و٠ٛزٟ. ؽذدد اإلداسح ٘بِؼ اعّبٌٟ رمذ٠شٞ ثٕبء  ػٍٝ األداء  9316495ألً ثّجٍغ  ثبٌؾشوخٌٛؽذاد أزبط إٌمذ اٌخبفخ 

اْ ِؼذالد ِزٛعو إٌّٛ اٌّشعؼ اٌّغزخذِخ رزفك ِغ اٌزٛلؼبد اٌٛاسدح فٟ  اٌغبثك ٚثٕبء  ػٍٝ رٛلؼبرٙب ػٓ رطٛساد اٌغٛق.
 رؼىظ ِؼذالد اٌخقُ اٌّغزخذِخ اٌّخبهش اٌّؾذدح اٌّزؼٍمخ ثبٌمطبع. ٌمطبع.رمبس٠ش ا

 
 يشبسكخ فٙ َظبو ظًبٌ ػًهٛبد انٕعبغخ .7

 
رزطٍت رؼ١ٍّبد عٛق اٌى٠ٛذ ٌألٚساق اٌّب١ٌخ ِؾبسوخ ؽشوبد اٌٛعبهخ اٌّب١ٌخ فٟ سأط ِبي ٔظبَ مّبْ ػ١ٍّبد اٌٛعبهخ 

 اٌزٞ ٠ذاس ِٓ لجً اٌغٛق.
 

د٠ٕبس و٠ٛزٟ، ٚلذ أٔؾٟء ٘زا إٌظبَ ٌنّبْ ػ١ٍّبد اٌٛعبهخ اٌزٟ رزُ  ١337,811ب  فٟ ٘زا إٌظبَ ِجٍغ اعزضّشد اٌؾشوخ ِجذئ
( 1سلُ )ٌغٕخ عٛق اٌى٠ٛذ ٌألٚساق اٌّب١ٌخ ػٍٝ األٚساق اٌّب١ٌخ اٌّذسعخ فٟ عٛق اٌى٠ٛذ ٌألٚساق اٌّب١ٌخ ثّٛعت لشاس 

فٟ اٌٛفبء ثٕزبئظ  زؤخ١شِٓ ا٢صبس اٌّزشرجخ ػٍٝ اإلخفبق أٚ اٌشك ِٓ ٘زا إٌظبَ ٘ٛ اٌؾذ اٌغ. اْ ١ٔٛ٠2002ٛ  5ثزبس٠خ 
 30 ثزبس٠خ ،ٚهجمب  ٌمشاس ٌغٕخ عٛق اٌى٠ٛذ ٌألٚساق اٌّب١ٌخ ٌذٜ اٌغٛق، اٌّؼزّذ٠ٓد اٌزٟ رزُ ِٓ خالي اٌٛعطبء اٌّؼبِال
ذ رُ عذاد سأط اٌّبي ٚل ،د٠ٕبس و٠ٛزٟ 10,000,000  فبْ سأط ِبي ٔظبَ مّبْ ػ١ٍّبد اٌٛعبهخ لذ أفجؼ ،2004 ٔٛفّجش
فبْ اٌشف١ذ اٌقبفٟ ٌٕظبَ مّبْ ػ١ٍّبد  2002ٌغٕخ ( 1ٚفمب  ٌمشاس ٌغٕخ عٛق اٌى٠ٛذ ٌالٚساق اٌّب١ٌخ سلُ ) .ثبٌىبًِ

وّب رشد ٌىً ِؾبسن  ،اٌٛعبهخ ع١زُ رٛص٠ؼٗ ػٕذ أزٙبء اٌغشك ِٓ إٌظبَ ػٍٝ اٌّؾبسو١ٓ ف١ٗ وً ثٕغجخ ِؾبسوزٗ فٟ إٌظبَ
د اٌٛعبهخ ٔغجخ ِب ؽبسن ثٗ ٚفمب  ٌم١ّزٙب اٌذفزش٠خ ؽغت آخش رمش٠ش ِذلك ٌٍّشوض اٌّبٌٟ ارا أزٙذ ػ١ٍّب فٟ ٔظبَ مّبْ

 .ؽشوخ اٌٛعبهخ اٌّؾبسوخ فٟ ٘زا إٌظبَ ٌغٛق اٌى٠ٛذ ٌألٚساق اٌّب١ٌخػاللخ 
 

 ١ٍبد اٌٛعبهخٔظبَ مّبْ ػّلشسد اٌغّؼ١خ اٌؼ١ِّٛخ ٌٍّؾبسو١ٓ فٟ ٔظبَ مّبْ ػ١ٍّبد اٌٛعبهخ ثبٌّٛافمخ ػٍٝ رقف١خ 
ٚوبٔذ ؽقخ اٌؾشوخ ِٓ اٌزقف١خ رُ رقف١خ ٔظبَ مّبْ ػ١ٍّبد اٌٛعبهخ  2017ِب٠ٛ  29، ٚثزبس٠خ 2017ِب٠ٛ  25ثزبس٠خ 
 د٠ٕبس و٠ٛزٟ رُ ادساعٗ ث١بْ اٌذخً. 466173سثؼ لذسٖ  ٚلذ ٔزظد٠ٕبس و٠ٛزٟ  3836984 ٟ٘ ِجٍغ

 

 اْ اٌؾشوخ ػٍٝ ٘زا اٌجٕذ خالي اٌغٕخ وب٢رٟ:
 2017  2016 
 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 

    
 3856443  3756002 ِجٍغ اٌّؾبسوخ ِٓ لجً اٌؾشوخ فٟ إٌظبَ

 -  (3756002) رقف١خ ٔظبَ مّبْ ػ١ٍّبد اٌٛعبهخ
 (106441)  - اػبدح رم١١ُ اٌؾقخ ثبٌم١ّخ اٌؼبدٌخ

 -  3756002 
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 ثشايح كًجٕٛرش .8
 
 2017  2016 
 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 

    
    انزكهفخ

 3076817  3096943 ٠ٕب٠ش 1اٌشف١ذ فٟ 
 26126  156600 امبفبد

 -  (26271) اعزجؼبداد
 3096943  3236272 دٚغًجش  31انشصٛذ فٙ 

    
    االغفبء انًزشاكى

 2296659  2486686  ٠ٕب٠ش 1اٌشف١ذ فٟ 
 196027  166863 اٌّؾًّ ػٍٝ اٌغٕخ

 2486686  2656549 دٚغًجش  31انشصٛذ فٙ 
    

    انمًٛخ انذفزشٚخ
 616257  576723 د٠غّجش  31فٟ 

 %20  %20 ِؼذي اإلهفبء اٌغٕٛٞ
 

 إعزثًبساد يزبحخ نهجٛغ .9
 

 2017  2016 
 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 

    
 146371  - اعزضّبساد فٟ أعُٙ ِؾ١ٍخ ِغؼشح

 20  16506 عُٙ ِؾ١ٍخ غ١ش ِغؼشحأاعزضّبساد فٟ 
 1146058  1146058 عُٙ أعٕج١خ غ١ش ِغؼشحأّبساد فٟ اعزض

 1156564  1286449 
 

 (.20أعُٙ ِؾ١ٍخ ِغؼشح ِذاسح ِٓ لجً هشف رٞ فٍخ )ا٠نبػ فٟ اْ اإلعزضّبساد 
 

 :رٟي اٌغٕخ وب٢ضّبساد ِزبؽخ ٌٍج١غ خالػٍٝ ثٕذ اعزاٌؾشوخ اْ 
 2017  2016 
 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 

    
 4356788  1286449 ذا٠خ اٌغٕخاٌشف١ذ فٟ ث

 -  41,480 امبفبد
 (2706914)  (576831) اعزجؼبداد

 (346445)  16980 عزضّبساد ِزبؽخ ٌٍج١غاٚث١غ  اٌّؾٛي ٌج١بْ اٌذخً ٔز١غخ أخفبك فٟ ل١ّخ
 (16980)  16486 اٌزغ١ش فٟ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ 

 1286449  1156564 اٌغٕخ اٌشف١ذ فٟ ٔٙب٠خ
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 صذح يذُٚخ أخشٖيذٌُٕٚ ٔأس .10
 2017  2016 
 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 

    
 466925  336925 ِذ٠ْٕٛ رغبس٠ْٛ )أ(

 (246688)  (246688) ِخقـ د٠ْٛ ِؾىٛن فٟ رؾق١ٍٙب )ة(
 226237  96237 فبفٟ اٌّغزؾك ِٓ ِذ٠ْٕٛ رغبس٠ْٛ 

 736222  286816 ػّٛالد ِغزؾمخ
 316494  296394 ِذفٛػبد ِمذِخ

 46410  56610 ١ٕبد ِغزشدحرؤِ
 146481  136713 رُِ ِٛظف١ٓ

 866770  1456844 
 يذٌُٕٚ ردبسٌٕٚ ( أ)

 
 وّب ٠ٍٟ : زغبس٠ْٛاٌ ّذ٠ْٕٛاْ رؾ١ًٍ أػّبس أسفذح اٌ

 

 

رأخش عذادْب ٔنى 
 90-60 رُخفط لًٛزٓب

 انًدًٕع   يُخفعخ انمًٛخ  ٕٚو
 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 

      
2017 96237  246688  336925 

      
2016 226237  246688  466925 

 

 يخصص دٌٕٚ يشكٕن فٙ رحصٛهٓب  ( ة)
 

 : ٠ٍٟ وّب رؾق١ٍٙب فٟ اٌّؾىٛن اٌذ٠ْٛ ِخقـ ؽشوخ اْ
  2017  2016 

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  
     

 246688  246688  اٌغٕخ ٔٙب٠خ/ثذا٠خ فٟ اٌشف١ذ
 

 ٔدائغ ألخم .11
 

٠َٛ  138ِٓ ثّؼذي  اٌٛدائغ ٘زٖ رغزؾك ( ع٠ٕٛب،%1.75 :2016) %1.875اٌٛدائغ ألعً  ػٍٝ اٌفؼٍٟ بئذحاٌف ِؼذي ثٍغ
 (.٠َٛ 275: ٠2016َٛ ) 292اٌٟ 

 
 أسصذح نذٖ انجُٕن َٔمذ .12

 
 2017  2016 
 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 

    

 376113  4716146 أسفذح ٌذٜ اٌجٕٛن
 1736963  43 (20ٔمذ ٌذٜ ِؾبفع اعزضّبس٠خ )ا٠نبػ 

 4716189  2116076 
 

 سأط انًبل  .13
 

د٠ٕبس  2060006000: 2016)د٠ٕبس و٠ٛزٟ  2060006000 غٍّجث اٌؾشوخ اٌّقشػ ثٗ ٚاٌّقذس ٚاٌّذفٛع ؽذد سأط ِبي
 فٍظ ٌٍغُٙ ٚع١ّغ األعُٙ ٔمذ٠خ. 100عُٙ ، ثم١ّخ اع١ّخ  20060006000ِٛصع ػٍٝ و٠ٛزٟ( 
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19 

14.  
 

 750,000  )2016 :750,000 
 

 

15.  
 

 10
50 

5
 ً   .  

16.  
 

            ،     ً

         ً     .
 ً   .  

17.  
  2017  2016 
     

     

     87,597  88,841 
  133,234  20,832 

    )12,355(  )16,093( 
  -  )5,983( 

     208,476  87,597 
 

18.  
 2017  2016 

    
    

 7,128  8 ,530 

 40,118  36,970 

 19,320  22,331 

 -  416 

 5,878  20,128 

 72,444  88,375 

 
19.  

 2017  2016 

    
    

 481,443  36 9 ,344 

 25,990  18,595 

 38,172  41,172 

 9,996  7,497 
 84,087  77,739 

 6 39,688  51 4 ,347 
 

20.   

.        ً   
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 )رزًّ( انًؼبيالد يغ األغشاف راد انصهخ .20
 
 2017  2016 
 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 

    ثٛبٌ انًشكض انًبنٙ
    

 146371  - (9)ا٠نبػ  ١ٓاعزضّبساد ِزبؽخ ٌٍج١غ ِذاسح ثٛاعطخ اؽذ اٌّغب١ّ٘ٓ اٌشئ١غ١
 1736963  43 (12)ا٠نبػ  اسح ثٛاعطخ أؽذ اٌّغب١ّ٘ٓ اٌشئ١غ١١ٓٔمذ ٌذٜ ِؾبفع اعزضّبس٠خ ِذ

    
    ثٛبٌ انذخم

    
 82,103  936048 ِضا٠ب ٚسٚارت اإلداسح اٌؼ١ٍب

 
 يؼهٕيبد لطبػٛخ    .21

 

جً رؾذد لطبػبد اٌزؾغ١ً اٌخبفخ ثٙب اعزٕبدا  اٌٝ ِؼٍِٛبد اٌزمبس٠ش اٌذاخ١ٍخ ٌإلداسح اٌزٟ رزُ ِشاعؼزٙب ثبٔزظبَ ِٓ ل
فبٔغ اٌمشاس اٌزؾغ١ٍٟ اٌشئ١غٟ ِٓ أعً رخق١ـ اٌّٛاسد ٌٍمطبع ٚرم١١ُ أدائٗ، ِٓ صُ ِطبثمزٙب ِغ أسثبػ أٚ خغبئش 

ٟ٘  8اْ ع١بعبد اٌم١بط اٌزٟ رغزخذِٙب اٌؾشوخ ٌزمبس٠ش اٌمطبػبد ثّٛعت اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ سلُ  اٌؾشوخ.
  ب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ.ٔفغٙب اٌزٟ رُ اعزخذاِٙب فٟ ث١بٔبرٙب اٌّ

 
رّبسط اٌؾشوخ أٔؾطزٙب ثؾىً سئ١غٟ داخً دٌٚخ اٌى٠ٛذ ٚع١ّغ ِٛعٛدارٙب ِٚطٍٛثبرٙب داخً دٌٚخ اٌى٠ٛذ ثبإلمبفخ 

رؼًّ اٌؾشوخ فٟ لطبػ١ٓ أػّبي: االعزضّبساد  اٌٝ دٚي ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ ٚاٌؾشق األٚعو ٚدٚي أخشٜ.
ٟ اإل٠شاداد ٚاألسثبػ/)اٌخغبئش( ٌٍفزشح ِٚغّٛع اٌّٛعٛداد ِٚغّٛع اْ اٌزؾ١ًٍ اٌمطبػٟ إلعّبٌ ٚاٌٛعبهخ اٌّب١ٌخ.

 اٌّطٍٛثبد ٌمطبػبد األػّبي ٘ٛ وّب ٠ٍٟ:
 

 )خغبئش( ِٚٛعٛداد ِٚطٍٛثبد اٌؾشوخ ِٓ لطبػبد األػّبي:/أسثبػف١ّب ٠ٍٟ ٍِخـ ا٠شاداد ٚ
 

 
 

  ٔعبغخ يبنٛخ  اعزثًبساد
 

 اإلخًبنٙ
 ٠زٟد٠ٕبس وٛ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  

       2017 دٚغًجش 31انًُزٓٛخ فٙ  نهغُخ
 5506333  5446036  6,297  اعّبٌٟ اإل٠شاداد
 (74,061)  (129,106)  55,045  اٌغٕخ سثؼ /)خغبسح(

       
       2017 دٚغًجش 31كًب فٙ 

 12,045,012  1166756841  369,171   ِغّٛع اٌّٛعٛداد
 280,920  280,920  -  ِغّٛع اٌّطٍٛثبد
 11,764,092  11,394,921  369,171  فبفٟ اٌّٛعٛداد

 
 اإلخًبنٙ  ٔعبغخ يبنٛخ  اعزثًبساد  
 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  

        2016دٚغًجش  31نهغُخ انًُزٓٛخ فٙ 
 5376348  5066379  306969  اعّبٌٟ اإل٠شاداد
 296966  (506149)  806115  اٌغٕخ سثؼ /)خغبسح(

       
        2016دٚغًجش  31كًب فٙ 

 1260476850  1166846543  3636307   ِغّٛع اٌّٛعٛداد
 1756972  1756972  -  ِغّٛع اٌّطٍٛثبد
 1168716878  1165086571  3636307  فبفٟ اٌّٛعٛداد
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  انًخبغش انًبنٛخ ٔإداسح سأط انًبل .22
 

 اداسح يخبغش سأط انًبل (أ 
 

٘ذاف اٌؾشوخ فٟ اداسح سأط اٌّبي فٟ اٌّؾبفظخ ػٍٝ لذسح اٌؾشوخ فٟ االعزّشاس فٟ إٌؾبه وى١بْ ِغزّش ٚرٌه رزّضً أ
ؽزٝ رزّىٓ ِٓ رؾم١ك ػٛائذ ٌٍّغب١ّ٘ٓ ِٕٚبفغ ألفؾبة اٌّقبٌؼ ا٢خش٠ٓ ٚرمذ٠ُ ػبئذ ِالئُ ٌٍّغب١ّ٘ٓ ِٓ خالي 

رح. رؾذد اٌؾشوخ ِجٍغ سأط اٌّبي رٕبعج١ب  ِغ اٌخطش. رغؼ١ش إٌّزغبد ٚاٌخذِبد ثّب ٠زفك ِغ ِغزٜٛ اٌّخبهش اٌّؤخٛ
رذ٠ش اٌؾشوخ سأط اٌّبي ٠ٚزُ اعشاء اٌزؼذ٠الد ػ١ٍٗ فٟ مٛء اٌزغ١شاد فٟ اٌظشٚف االلزقبد٠خ ٚفٟ خقبئـ 

اٌّبي فبْ اٌؾشوخ ٠ّىٕٙب اٌم١بَ ثزؼذ٠ً ِجٍغ رٛص٠ؼبد  اٌّٛعٛداد راد اٌؼاللخ. ِٓ أعً اٌؾفبظ ػٍٝ/أٚ رؼذ٠ً ١٘ىً سأط
ألسثبػ اٌّذفٛػخ ٌٍّغب١ّ٘ٓ أٚ اػبدح سأط اٌّبي ٌٍّغب١ّ٘ٓ أٚ افذاس أعُٙ سأط ِبي عذ٠ذح أٚ ث١غ ِٛعٛداد ثٙذف ا

 رخف١ل اٌذ٠ٓ.
 

 يخبغش اإلئزًبٌ (ة 
 

ِخبهش االئزّبْ ٘ٛ ِخبهش أْ ٠فؾً اؽذ أهشاف األداح اٌّب١ٌخ فٟ اٌٛفبء ثبٌزضاِبرٗ ِؾممب خغبسح ِب١ٌخ ٌٍطشف األخش. 
عخ االئزّبْ ػٍٝ أعظ ِغزّشح. ٚرٙذف اٌؾشوخ اٌٝ رغٕت اٌزشو١ض االئزّبٟٔ ٌٍّخبهش فٟ أفشاد أٚ رزُ ِشالجخ ع١ب

ِغّٛػخ ِٓ اٌؼّالء فٟ ِٛلغ ِؾذد أٚ ٔؾبه ِؼ١ٓ. ٠ٚزؤرٝ رٌه ِٓ خالي ر٠ٕٛغ ٔؾبهبد اإللشاك ٚاٌؾقٛي ػٍٝ 
رخزٍف ِبد٠ب ػٓ اٌم١ُ اٌذفزش٠خ ٌٙب فٟ  اٌنّبٔبد أ٠ّٕب وبْ رٌه ِالئّب. اْ ِجٍغ اٌزؼشك األلقٝ ٌّخبهش االئزّبْ ال

 اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ.
 

 اٌزؼشك ٌّخبهش االئزّبْ
اْ ألقٝ فبفٟ رؼشك ٌٍّخبهش  رّضً اٌم١ُ اٌذفزش٠خ ٌٍّٛعٛداد اٌّب١ٌخ اٌؾذ األلقٝ ٌخطش االٔىؾبف ٌّخبهش االئزّبْ.

 االئزّب١ٔخ ٌفئخ اٌّٛعٛداد ثزبس٠خ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ وّب ٠ٍٟ:
 
 دٚغًجش 31نذفزشٚخ كًب فٙ انمًٛخ ا 
 2017  2016 
 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 

    
 1146350  57,376 (ثبعزضٕبء ِذفٛػبد ِمذِخ) ِذ٠ْٕٛ ٚأسفذح ِذ٠ٕخ اخشٜ
 2116076  471,189 (12أسفذح ٌذٜ اٌجٕٛن )ا٠نبػ 

 528,565  3256426 
 

 ِخبهش اٌزشو١ض االئزّبٟٔ
ِٓ األهشاف اٌّمبثٍخ فٟ أٔؾطخ ِزؾبثٙخ، أٚ فٟ أٔؾطخ فٟ إٌّطمخ اٌغغشاف١خ ٔفغٙب، أٚ  ٠ٕؾؤ اٌزشو١ض ػٕذِب ٠ؾزشن ػذد

ػٕذِب ٠ىْٛ ٌُٙ عّبد الزقبد٠خ ِزّبصٍخ ِّب لذ ٠غؼً لذسرُٙ ػٍٝ اٌٛفبء ثبٌزضاِبد رؼبلذ٠خ رزؤصش ثؾىً ِّبصً ثبٌزغ١شاد فٟ 
ض اٌٝ اٌؾغبع١خ إٌغج١خ ألداء اٌؾشوخ ٔؾٛ اٌزطٛساد ٠ؾ١ش اٌزشو١ اٌظشٚف االلزقبد٠خ أٚ اٌغ١بع١خ أٚ اٌظشٚف األخشٜ.

 اٌزٟ رئصش ػٍٝ لطبع أػّبي ثزارٗ أٚ ػٍٝ ِٕطمخ عغشاف١خ ِؼ١ٕخ.
 

  ٠ّىٓ رؾ١ًٍ اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ ٌٍؾشوخ اٌزٟ رؾًّ ِخبهش ائزّب١ٔخ ؽغت اإلل١ٍُ اٌغغشافٟ ٚلطبع األػّبي وّب ٠ٍٟ:
 

 2017  2016 
 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 

    انمطبع اندغشافٙ:
 3256426  5286565 اٌى٠ٛذ

 
 2017  2016 
 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 

    لطبع انصُبػخ:
 3256426  5286565 اٌجٕٛن ٚاٌّئعغبد اٌّب١ٌخ

 
 ١ٌظ ِٓ ِّبسعبد اٌؾشوخ اٌؾقٛي ػٍٝ مّبْ ػٍٝ اٌمشٚك ٚاٌزُِ اٌّذ٠ٕخ.

 
 

 

البيانات المالية



التقرير السنوي
2 0 1 7

48

شركة كي آي سي للوساطة المالية  ش. م. ك )مقفلة(

 شركة كي آي سي للوساطة المالية ش.م.ك. )مقفلة(
 لكويتدولة ا

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

22 

 

 (رزًّانًخبغش انًبنٛخ ٔإداسح سأط انًبل ) .22
 

 يخبغش انغٕٛنخ (ج 
 

ٌٚزؾذ٠ذ ٘زٖ اٌّخبهش فمذ  ِخبهش اٌغ١ٌٛخ ٟ٘ ِخبهش أال رىْٛ اٌؾشوخ لبدسح ػٍٝ اٌٛفبء ثبٌزضاِبرٙب ػٕذ اعزؾمبلٙب.
 .ىً ٠ِٟٛلبِذ اإلداسح ثزٛف١ش ِقبدس ر٠ًّٛ ِزٕٛػخ ِٚشالجخ ع١ٌٛخ اٌّٛعٛداد ٚاٌغ١ٌٛخ ثؾ

 
ؽزفبظ ثبؽز١به١بد ِٕبعجخ ٚرغ١ٙالد ثٕى١خ ثبإلمبفخ اٌٝ اٌّشالجخ رمَٛ اٌؾشوخ ثبداسح ِخبهش اٌغ١ٌٛخ ِٓ خالي اال

 اٌّغزّشح ٌٍزذفمبد إٌمذ٠خ اٌّزٛلؼخ ٚاٌفؼ١ٍخ ِٚمبسٔخ عغالد اعزؾمبلبد اٌّٛعٛداد ٚاٌّطٍٛثبد اٌّب١ٌخ.
 

 فئبد األدٔاد انًبنٛخ  (د 
 2017  2016 
 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 

    انًٕخٕداد انًبنٛخ
 3756002  - ظبَ مّبْ ػ١ٍّبد اٌٛعبهخِؾبسوخ فٟ ٔ

 1286449  115,564 اعزضّبساد ِزبؽخ ٌٍج١غ
 1146350  57,376 )ثبعزضٕبء ِذفٛػبد ِمذِخ( ِذ٠ْٕٛ ٚأسفذح ِذ٠ٕخ اخشٜ

 606895  253,564 ٚدائغ ألعً
 2116076  471,189 أسفذح ٌذٜ اٌجٕٛن ٚٔمذ

    

    انًطهٕثبد انًبنٛخ
 886375  72,444 خ اخشٜدائْٕٛ ٚأسفذح دائٕ

 
 يخبغش انغٕق (ِ 

 
 رزنّٓ ِخبهش اٌغٛق ِخبهش اٌؼّالد األعٕج١خ ِٚخبهش ِؼذالد اٌشثؼ/اٌزىٍفخ ِٚخبهش عؼش األعُٙ، ٚرٕؾؤ رٍه

 اٌّخبهشٔز١غخ رغ١ش األعؼبس ثبٌغٛق ٚوزٌه رؤص١ش اٌزغ١شاد فٟ ِؼذي سثؼ/رىٍفخ األدٚاد اٌّب١ٌخ ٚأعؼبس اٌقشف.
 

 ُجٛخيخبغش انؼًالد األخ -
 

 ِخبهش اٌؼّالد األعٕج١خ ٟ٘ ِخبهش رزثزة ل١ّخ األداح اٌّب١ٌخ ٔز١غخ اٌزغ١شاد فٟ أعؼبس فشف اٌؼّالد األعٕج١خ.
رمَٛ اإلداسح  ٚثبٌزبٌٟ رزؼشك ٌّخبهش رزثزة أعؼبس اٌقشف. رغشٞ اٌؾشوخ ِؼبِالد ِؼ١ٕخ ثبٌؼّالد األعٕج١خ،

  ذٚد اٌّٛمٛػخ.ثّشالجخ اٌّشاوض ١ِٛ٠ب ٌنّبْ ثمبء اٌّشاوض فٟ اٌؾ
 

 يخبغش أعؼبس ادٔاد حمٕق انًهكٛخ  -
 

رزؼشك اٌؾشوخ ٌّخبهش اٌغؼش ِٓ خالي اعزضّبسارٙب اٌّجٛثخ فٟ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ وبعزضّبساد ِزبؽخ ٌٍج١غ. رذ٠ش اٌؾشوخ ٘زٖ 
١ُ اٌّغزّش ٌظشٚف اٌّخبهش ِٓ خالي ر٠ٕٛغ اعزضّبسارٙب ػٍٝ أعبط رٛص٠ؼبد األفً اٌّؾذدح ِغجمب ػٍٝ فئبد ِزؼذدح ٚاٌزم١

اٌغٛق ٚاالرغب٘بد ٚرمذ٠ش اإلداسح ٌزغ١شاد ه٠ٍٛخ األعً فٟ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ. ثبإلمبفخ اٌٝ رٌه، رمَٛ اٌؾشوخ ثبالؽزفبظ 
 ثبعزضّبسارٙب ٌذٜ ؽشوبد اعزضّبس ِزخققخ رمَٛ ثبداسح رٍه االعزضّبساد. 

 
ٙب ِٓ ِذ٠شٞ اٌّؾبفع ثبٌّشالجخ ػٍٝ اداسح اٌّؾبفع االعزضّبس٠خ وّب رمَٛ اٌؾشوخ ِٓ خالي اٌزمبس٠ش اٌؾٙش٠خ اٌزٟ ٠زُ رض٠ٚذ٘ب ث

 ٚارخبر اإلعشاءاد اٌالصِخ فٟ ؽ١ٕٗ ٌزم١ًٍ ِخبهش اٌغٛق اٌّزٛلؼخ ٌزٍه االعزضّبساد. 
ّئؽش عٛق اٌى٠ٛذ ٌألٚساق اٌّب١ٌخ ػٍٝ فبفٟ أسثبػ اٌؾشوخ ٌٍغٕخ ٚػٍٝ ث١بْ اٌذخً ٌ اٌزغ١شاْ اٌغذٚي أدٔبٖ ٠ٛمؼ أصش 

ٝ ػٍ األخشٜ، فبْ رؤص١ش رٌه اٌزغ١شِغ صجبد وبفخ اٌّزغ١شاد  ثبٌض٠بدح% 5ارا رغ١شد أعؼبس األٚساق اٌّب١ٌخ ثٕغجخ  اٌؾبًِ.
 عزىْٛ وّب ٠ٍٟ:ٚؽمٛق اٌٍّى١خ  ث١بْ اٌذخً اٌؾبًِ

   ٔحمٕق انًهكٛخ األثش ػهٗ ثٛبٌ انذخم انشبيم
2016  2017   

 اعزضّبساد ِزبؽخ ٌٍج١غ  -  719+ 
 

ٍٚ ِٚمبثً ٌزؤص١ش اٌض٠بداد اٌّٛمؾخ.ِٓ اٌّزٛل  غ أْ ٠ىْٛ رؤص١ش االٔخفبمبد فٟ أعؼبس ؽمٛق اٌٍّى١خ ِغب
 

 يخبغش يؼذل انفبئذح (ٔ 
 

وخ غ١ش اٌؾش اْ ِخبهش عؼش اٌفبئذح ٟ٘ خطش رزثزة ل١ّخ األداح اٌّب١ٌخ ٔز١غخ اٌزغ١شاد فٟ اعؼبس اٌفبئذح فٟ اٌغٛق.
 ِٛعٛداد أٚ ِطٍٛثبد ِب١ٌخ راد فٛائذ ِزغ١شح ثزبس٠خ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ. ِؼشمخ ٌّخبهش عؼش اٌفبئذح ؽ١ش أٙب ١ٌظ ثٙب
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 لٛبط انمًٛخ انؼبدنخ (ص 
 

٠مذَ اٌغذٚي اٌزبٌٟ رؾ١ٍال ٌألدٚاد اٌّب١ٌخ اٌزٟ ٠زُ ل١بعٙب ثؼذ االػزشاف األٌٟٚ ثبٌم١ّخ اٌؼبدٌخ، ِقٕفخ فٟ ِغز٠ٛبد ِٓ 
 ػٍٝ أعبط دسعخ دػُ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ اٌخبفخ ثىً ِغزٜٛ ثّقبدس ٠ّىٓ رؾذ٠ذ٘ب. 3 اٌٝ 1
  ِٜٛغزّذح ِٓ األعؼبس اٌّؼٍٕخ )غ١ش اٌّؼذٌخ( فٟ أعٛاق ٔؾطخ ٌّٛعٛداد ِب١ٌخ ِّبصٍخ. 1ل١بعبد اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌٍّغز 
  ٜٛاٌّذػِٛخ  1ٛاسدح فٟ اٌّغزٜٛ ِغزّذح ِٓ ِذخالد ثخالف األعؼبس اٌّؼٍٕخ اٌ 2ل١بعبد اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌٍّغز

 ثّقبدس ٠ّىٓ رؾذ٠ذ٘ب ٌٍّٛعٛداد اِب ثؾىً ِجبؽش )أٞ، األعؼبس( أٚ ثؾىً غ١ش ِجبؽش )أٞ، ِغزّذح ِٓ األعؼبس(.
  ِٜٛغزّذح ِٓ أعب١ٌت رم١١ُ رزنّٓ ِذخالد ٌٍّٛعٛداد اٌزٟ ال رغزٕذ اٌٝ ث١بٔبد عٛق  3ل١بعبد اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌٍّغز

 رؾذ٠ذ٘ب )ِذخالد غ١ش ِذػِٛخ ثّقبدس ٠ّىٓ رؾذ٠ذ٘ب(.ِذػِٛخ ثّقبدس ٠ّىٓ 
 

 ٠زؾذد اٌّغزٜٛ اٌزٞ رمغ مّٕٗ اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ ثٕبء  ػٍٝ أدٔٝ ِغزٜٛ ٌٍّذخالد اٌغٛ٘ش٠خ ٌٍم١ّخ اٌؼبدٌخ.
 وّب ٠ٍٟ:اْ اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ اٌزٟ ٠زُ ل١بعٙب ثبٌم١ّخ اٌؼبدٌخ فٟ ث١بْ اٌّشوض اٌّبٌٟ ِقٕفخ مّٓ ِذسط اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ 

  
 اإلخًبنٙ  3انًغزٕٖ   1انًغزٕٖ  2017دٚغًجش  31
 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 
      

 1156564  1156564  - اعزضّبساد ِزبؽخ ٌٍج١غ
 

 اإلخًبنٙ  3انًغزٕٖ   1انًغزٕٖ   2016دٚغًجش  31
 د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ  د٠ٕبس و٠ٛزٟ 
      

 1286429  1146058  146371 بؽخ ٌٍج١غاعزضّبساد ِز
 

رغزٕذ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌألدٚاد اٌّب١ٌخ اٌزٟ ٠زُ رذاٌٚٙب فٟ أعٛاق ٔؾطخ ػٍٝ أعؼبس اٌغٛق اٌّؼٍٕخ فٟ ربس٠خ اٌزمبس٠ش 
٠زُ رق١ٕف اٌغٛق ػٍٝ أٔٙب عٛق ٔؾطخ فٟ ؽبٌخ اربؽخ األعؼبس اٌّؼٍٕخ ثغشػخ ٚثبٔزظبَ ِٓ اٌجٛسفخ، اٌزبعش،  اٌّب١ٌخ.

ٌٛع١و، ِغّٛػخ اٌمطبع، خذِبد اٌزغؼ١ش أٚ اٌغٙخ اٌشلبث١خ ٚرّضً رٍه األعؼبس ِؼبِالد اٌغٛق اٌفؼ١ٍخ ٚإٌّزظّخ ػٍٝ ا
٘ٛ  اٌؾشوخاْ اٌغؼش اٌغٛلٟ اٌّؼٍٓ اٌّغزخذَ ٌٍّٛعٛداد اٌّب١ٌخ اٌّؾزفع ثٙب ِٓ لجً  أعبط اٌّؼبِالد اٌزغبس٠خ اٌجؾزخ.

 .1فٟ اٌّغزٜٛ ٘زٖ األدٚاد ِذسعخ  عؼش اٌؾشاء اٌؾبٌٟ.
 

رنبػف هشق اٌزم١١ُ  اْ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ٌألدٚاد اٌّب١ٌخ غ١ش اٌّزذاٌٚخ فٟ عٛق ٔؾو، ٠زُ رؾذ٠ذ٘ب ثبعزخذاَ هشق رم١١ُ.
فٟ ؽبٌخ  ٘زٖ اعزخذاَ اٌج١بٔبد اٌغٛل١خ اٌّؼٍٕخ ػٕذ اربؽزٙب ٚرؼزّذ ل١ٍال لذس اإلِىبْ ػٍٝ اٌزمذ٠شاد اٌّؾذدح ٌٍّٕؾؤح.

 .2د اٌغٛ٘ش٠خ ٌٍم١ّخ اٌؼبدٌخ ألداح ِب١ٌخ، رذسط األداح فٟ اٌّغزٜٛ اربؽخ وبفخ اٌّذخال
 

 .3فٟ ؽبٌخ ػذَ اعزٕبد اؽذٜ اٌّذخالد أٚ أوضش ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌغٛل١خ اٌّؼٍٕخ، رذسط األداح فٟ اٌّغزٜٛ 
 

 يكبفأح أػعبء يدهظ اإلداسح  .23
 

د٠غّجش  31ٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ ااػزّذد اٌغّؼ١خ اٌؼ١ِّٛخ اٌؼبد٠خ ٌٍّغب١ّ٘ٓ  2017غطظ أغ 14 ثزبس٠خ
 56000 ثّجٍغ 2016د٠غّجش  31ِىبفؤح ألػنبء ِغٍظ اإلداسح ػٓ اٌغٕخ اٌّب١ٌخ إٌّز١ٙخ فٟ وّب اػزّذد  2016

د٠غّجش  31رُ ادساعٙب فٟ ث١بْ اٌذخً ػٓ اٌغٕخ اٌّب١ٌخ إٌّز١ٙخ فٟ  (د٠ٕبس و٠ٛزٟ 116500: 2015) د٠ٕبسو٠ٛزٟ
2017. 

 
 يحزًهخايبد انزض .24

 
د٠غّجش  31وّب فٟ  ؽشوخ ثٛسفخ اٌى٠ٛذد٠ٕبس و٠ٛزٟ فبدس ٌقبٌؼ  506000طبة مّبْ ثم١ّخ ٠زّضً ٘زا اٌجٕذ فٟ خ

 (.2016د٠غّجش  31د٠ٕبس و٠ٛزٟ وّب فٟ  506000) 2017
 

 انًطبنجبد انمعبئٛخ .25
 

ِٓ اٌغ١ش مــذ اٌؾشوخ، ٚاٌزٞ لنبئ١خ رزّضً فٟ لنب٠ب ِشفٛػخ ِٓ اٌؾشوخ مذ اٌغ١ش ٚ رٛعذ ٌذٜ اٌؾشوخ ِطبٌجبد
سأٞ اٌّغزؾبس اٌمبٟٔٛٔ  ١ٌظ ثبالِىبْ رمذ٠ش إٌزبئظ اٌزٟ عٛف رزشرت ػ١ٍٙب اٌٝ أْ ٠زُ اٌجذ ف١ٙب ِٓ لجً اٌمنبء. ٚفٟ

ٌٍؾشوخ، فبٔٗ ٌٓ ٠ىْٛ ٌٙزٖ اٌّطبٌجبد رؤص١ش عٍجٟ ِبدٞ ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ٌٍؾشوخ، ٚػ١ٍٗ، ٌُ رمُ اٌؾشوخ  اٌخبسعٟ
 ِخققبد ػٓ ٘زٖ اٌمنب٠ب وّب فٟ ربس٠خ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌّشفمخ.ثم١ذ أٞ 
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