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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد ﷲ رب العالمين
والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أما بعد،،،
أخواتي وإخواني الكرام
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

السيد  /فيصل يوسف المشاري
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة
رئيس مجلس اإلدارة

يطيب لي ويسعدني أن ألتقي بكم مجددا ً وأرحب بكم
أجمل ترحيب في هذا اللقاء الذي اعتدنا أن نجتمع فيه كل
عام ألتشرف بالحديث إليكم بالنيابة عن مجلس اإلدارة
وباألصالة عن نفسي لنطلعكم على ملخص أعمال العام
الماضي وما تحقق من إنجازات وخطوات جادة في سبيل
تطوير عمل شركتكم ،معتمدين بعد اﷲ سبحانه
وتعالى على ثقتكم ودعمكم ،وآم ً
ال بأن يكون ما حققناه
في العام المنصرم من إنجازات وأعمال حافزا ً مستقبلي ًا
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 أن التدني في أسعار النفط كان السبب
الرئيسي في العجز في الميزانية الذي قدر بنحو  12%من
الناتج المحلي اإلجمالي خالل السنة المالية ،2016-2015
وعجز آخر مماثل خالل السنة المالية  ،2017-2016إال
أن التوقعات بتراجع هذا العجز لعام  2018-2017يعطي
األسواق الكثير من اإليجابية واالستقرار والطمأنينة ،وهو
ما ينعكس على عمل شركات الوساطة 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
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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.
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:
تعلمون جيدا ً أن الدول ال تستطيع أن تعمل بمفردها على المستوى االقتصادي وهي تتأثر بما
حولها على المستوى اإلقليمي والعالمي وخاصة إذا كان اقتصادها مرتبط بسلع عالمية مثل
النفط كما هو الحال في دولة الكويت ودول مجلس التعاون عموم ًا ،ولذلك فإن استقرار الوضع
العالمي ينعكس بشكل مباشر وسريع على الحركة االقتصادية في هذه الدول.
أن الوضع السياسي الداخلي يلعب دورا ً كبيرا ً ومحوري ًا 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 مما يساهم في ازدهار
عملنا كشركات وساطة مالية.
األخوات واإلخوة الحضور الكريم
يطيب لي اليوم بالنيابة عن مجلس إدارة شركة كي آي سي للوساطة المالية أن أقدم لكم
التقرير السنوي للشركة عن العام المالي المنتهي في  31/12/2016آملين من المولى عز وجل أن
يكون العام  2016منعطفا نحو األداء الجيد في بورصة الكويت لألوراق المالية حيث أن شركات
الوساطة المالية مرت بأزمات مالية بعضها مازال موجودا ً على المستوى المحلي والعالمي
خاصة أن طبيعة عملها تعتمد على نشاط االستثمار وحركته بغض النظر عن قوة االقتصاد أو
ضعفه.
أخواتي وإخواني:
اسمحوا لي أن أذكر لكم ما تم القيام به خالل العام الماضي:
• استالم ترخيص مزاولة مهنة الوساطة المالية من هيئة أسواق المال خالل عام .2016
• تطبيق الالئحة التنفيذية الجديدة لهيئة أسواق المال للقانون رقم (  ) 7لسنة .2010

• عملنا على استيفاء طلبات المطابقة وااللتزام مع متطلبات هيئة أسواق المال.
• تم وضع خطة إلعادة هيكلة مصاريف الشركة وخفضها تماشي ًا مع إنخفاض التداوالت في
بورصة الكويت لألوراق المالية.
• حرصنا على متابعة عملنا على تطبيق إتفاقية نظام الضمان المالي الجديد المطلوب من
شركات الوساطة المالية.
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• المسؤلية االجتماعية من خالل مشاركة الشركة في عدة فعاليات لمهرجانات ومعارض
تسويقية ،ساهمت في تطوير ثقافة العمل في القطاع الخاص وذلك إليماننا بأهمية
المسؤلية تجاه بلدنا الحبيب.
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 ،وعلية نقدم لكم بيان ًا بما تحقق على مستوى النتائج المالية
للشركة للعام المالي المنتهي في  31/12/2016والمدققة من قبل مراقب حسابات الشركة
الخارجي لمناقشتها والمصادقة عليها على النحو التالي:
وفيما يتعلق بالنتائج المالية فقد حققت الشركة صافي أرباح  29,966دينارا ً كويتي ًا خالل العام
 2016بياناتها كالتالي :
2016

2015

دينار كويتي

دينار كويتي

نسبة
االرتفاع  /االنخفاض

اإليرادات

586,494

593,446

% 1.1

المصاريف

)(556,528

)(850,209

% 34.5

خسائر إنخفاض قيمة الموجودات
غير الملموسة

-

)(3,957,398

-

صافي الربح  /الخسارة

29,966

)(4,214,161

% 100.7

التفاصيل

حيث أن :
نسبة اإليــــرادات من رأس المال لسنة % 2.932 :2016
نسبة المصاريف من رأس المال لسنة % 2.782 :2016
كما يسرنا أن نتلو على مسامعكم ما جاء في تقرير حوكمة الشركات متضمن ًا تقرير لجنة
الترشيحات والمكافآت الخاص بمكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقرير لجنة التدقيق
الداخلي.
وأخيراً ،ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لألخوة المساهمين على الثقة الكبيرة،
ونعدهم بأننا سنبذل كل جهد ممكن وتحقيق نتائج وعوائد ربحية جيدة تعود على
المساهمين جميع ًا.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

فيصل يوسف المشاري
رئيس مجلس اإلدارة
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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 التنوع في الخبرات العلمية والمهنية
والمهارات المتخصصة ،وأن يكونوا مطلعين على القوانين واألنظمة ذات العالقة بحقوق وواجبات مجلس اإلدارة،
حيث يتولى مجلس إدارة الشركة جميع الصالحيات والسلطات الالزمة إلدارتها وتظل المسؤولية النهائية عن
الشركة على المجلس حتى وإن شكل لجان ًا أو فوض جهات أو أفرادا ً آخرين للقيام ببعض من أعماله ،حيث يتألف
مجلس اإلدارة من  7أعضاء غير تنفيذيين ومن ضمنهم العضو المستقل حيث تم انتخابهم باجتماع الجمعية
العمومية العادية (التاسع) والذي عقد بتاريخ  23نوفمبر  .2016وذلك على النحو التالي:
المؤهل العلمي والخبرة العملية

االسم والمنصب

تاريخ االنتخاب

السيد/
•
المشاري
ثنيان
فيصل يوسف
•
ممثل عن الشركة الكويتية
لالستثمار
•
•
رئيس مجلس اإلدارة
•
( غير تنفيذي)

حاصل على بكالوريوس سنة  1997من جامعة الكويت ،بتخصص التمويل.
موظف لدى الشركة الكويتية لالستثمار كمساعد المدير العام في قطاع االستثمار
المباشر وتمويل المؤسسات.
شغل عضوية رئيس مجلس اإلدارة لشركة الفنار لالستثمار خالل عام .2007
شغل عضوية مجلس إدارة الشركة الكويتية إلعادة التأمين  2013إلى .2015
شغل عضوية رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات المالية .2008

23-11-2016

•

حاصل على بكالوريوس علوم إدارية سنة  2006من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
بتخصص إدارة نظم المعلومات
العمل لدى البنك األهلي الكويتي كمدير أول للخدمات المصرفية للشركات
العمل لدى البنك التجاري الكويتي كمسؤول حسابات للفترة من  2006إلى 2010
شغل عضوية مجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية للفترة من  2011إلى 2012
شغل عضوية مجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية كنائب لرئيس مجلس اإلدارة
للفترة من  2012إلى 2013
شغل عضوية مجلس إدارة أهلي كابيتال لالستثمار للفترة من  2/2014إلى 5/2014
شغل عضوية مجلس إدارة أهلي كابيتال لالستثمار كنائب لرئيس مجلس اإلدارة
للفترة من  2014إلى 2016
شغل عضوية مجلس إدارة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا كنائب رئيس رابطة
طلبة الجامعة للفترة من  2004إلى 2005

23-11-2016

•
•
السيد/
•
عبداهلل غازي الجسار
ممثل عن البنك األهلي الكويتي •
نائب رئيس مجلس اإلدارة
(غير تنفيذي)

•
•
•

السيد/
بدر عبد الهادي الدوسري
منتخب
عضو مجلس اإلدارة
(غير تنفيذي)

• حاصل على بكالوريوس سنة  2002من جامعة كليفالند بتخصص الهندسة الصناعية
اإلنتاجية.
• العمل لدى الشركة الكويتية لالستثمار مدير أول إلدارة المخاطر.
• العمل لدى البنك التجاري الكويتي كنائب مدير عالقات الشركات للفترة من  2002إلى
.2006

• العمل لدى بنك الكويت الوطني كمدير عالقات لتمويل الشركات والمؤسسات للفترة
من  2006إلى .2008
• شغل عضوية مجلس إدارة شركة ديار الكويت العقارية للفترة من  2010إلى .2016
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ش .م .ك (مقفلة)

تقرير حوكمة الشركات

االسم والمنصب
السيد/
براك عبدالمحسن الصبيح
منتخب
عضو مجلس اإلدارة مستقل
(غير تنفيذي)
السيد/
خالد يوسف المفرج
منتخب
عضو مجلس اإلدارة
(غير تنفيذي)
السيد/
راشد يوسف القالف
عضو مجلس اإلدارة
(غير تنفيذي)
ممثل عن
الشركة الكويتية لالستثمار
السيد/
حمد نادر العيسى
عضو مجلس اإلدارة
(غير تنفيذي)
ممثل عن
البنك التجاري الكويتي

المؤهل العلمي والخبرة العملية
•
•
•
•

أمين السر

حاصل على بكالوريوس سنة  1984من جامعة نورث كارولينا بتخصص الهندسة
الصناعية.
العمل لدى شركة االتصاالت المتنقلة زين بوظيفة الرئيس التنفيذي – لزين الكويت
للفترة من  2000إلى .2007
العمل لدى شركة االتصاالت المتنقلة زين بوظيفة الرئيس التنفيذي للعمليات
لمجموعة زين للفترة من  2008إلى .2011
شغل عضوية مجلس إدارة الشركة الكويتية لالستثمار للفترة من  2006إلى .2012

• حاصل على بكالوريوس علوم إدارية سنة  2007من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
بتخصص تمويل.
• العمل لدى الشركة الكويتية لالستثمار كمساعد مدير إلدارة تمويل المؤسسات.
• شغل عضوية مجلس إدارة شركة كي آي سي للوساطة المالية منذ  2012إلى تاريخه.
•
•
•
•
•

حاصل على بكالوريوس سنة  2004من جامعة الكويت بتخصص التمويل والمنشآت
المالية.
العمل لدى الشركة الكويتية لالستثمار كمساعد مدير إلدارة الخزينة.
العمل لدى الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار (كفيك) كمدير إلدارة العمليات
للفترة من  2008إلى .2010
العمل لدى شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي (كميفك) كمتداول إلدارة
الخزينة للفترة من  2007إلى .2008
العمل لدى بنك البحرين والكويت كمساعد متداول خزينة لدائرة الخزينة لعام .2007

تاريخ االنتخاب

23-11-2016

23-11-2016

23-11-2016

• حاصل على بكالوريوس العلوم سنة  2006من جامعةBentley College, :
 Massachusettsبتخصص.Managerial Economics, Management :
• العمل لدى البنك التجاري كمدير أول لعالقات العمالء لدى قطاع اإلئتمان التجاري
• العمل لدى شركة م .س .ريتيل كمتدرب للفترة من  2007إلى 2008
• شغل عضوية مجلس إدارة شركة كي آي سي للوساطة المالية للفترة من  2013حتى
تاريخه.

•
السيد/
محمد عادل الرديني

التقرير السنوي
2 0 1 6

•
•
•
•

حاصل على بكالوريوس سنة  2004من جامعة الكويت بتخصص لغويات – لغة
إنجليزية.
العمل لدى شركة كي آي سي للوساطة المالية كنائب للرئيس التنفيذي منذ 2014
حتى تاريخه.
العمل لدى بنك اتش اس بي سي كمدير في إدارة حفظ األوراق المالية حتى .2013
حاصل على ماجستير سنة  2010بتخصص إدارة األعمال – تخصص إدارة عامة
واستراتيجية.
العمل لدى بنك الخليج كممثل لخدمة العمالء للفترة من  2004إلى 2005

23-11-2016

23-11-2016

نظم مجلس إدارة الشركة أعماله من خالل تنظيم اجتماعات مجلس إدارة الشركة وجدول أعماله ،عن
طريق تخصيص الوقت الكافي لالضطالع بالمهام والمسؤوليات المناطة به وتحديد ما سيتم مناقشته من
موضوعات ذات صله بنشاط الشركة من قبل أمين السر ،لذلك يجتمع مجلس اإلدارة مرة على األقل كل ربع
سنه بدعوة من رئيس مجلس اإلدارة ،وال تقل عدد اجتماعات المجلس عن ستة اجتماعات خالل العام ويتم
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بحضور االجتماع نصف عدد أعضاء مجلس اإلدارة على أن ال يقل عدد الحاضرين عن ثالثة أعضاء ،وباإلمكان
بناء على طلب كتابي مقدم من عضوين ،كما يتضمن عقد الشركة والنظام
عقد اجتماع مجلس إدارة طارئ ً
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 محددة معززا ً
بالوثائق والمعلومات الالزمة قبل ثالثة أيام عمل على األقل من اجتماع المجلس ،ويقر مجلس اإلدارة جدول
األعمال حال انعقاده وحال اعتراض أي عضو على الجدول تثبت تفاصيل االعتراض في محضر االجتماع.
والجدير بالذكر بأنه تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد خالل السنة وتم إعادة تشكيل مجلس اإلدارة في تاريخ
 23نوفمبر  ،2016وعليه تم عمل قوائم منفصلة توضح اجتماعات كل مجلس إدارة على حدة مثبت بتواريخ
وعدد االجتماعات لكل قائمة.
اجتماعات مجلس اإلدارة للفترة من  1يناير  2016إلى  23نوفمبر  2016على النحو التالي :

اسم العضو

اجتماع رقم ()1
المنعقد في تاريخ
21/2/2016

اجتماع رقم ()2
المنعقد في تاريخ
3/5/2016

اجتماع رقم ()3
المنعقد في تاريخ
31/5/2016

اجتماع رقم ()4
المنعقد في تاريخ
28/9/2016

عدد
االجتماعات

السيد /فواز سليمان األحمد
(رئيس مجلس اإلدارة)

P

P

P

O

3

السيد /سليمان عبداهلل المريخي
(نائب رئيس مجلس اإلدارة)

O

O

O

P

1

السيد /عماد أحمد علي تيفوني
(عضو مجلس اإلدارة)

P

O

P

P

3

السيد /صالح علي الرومي
(عضو مجلس اإلدارة)

P

O

O

P

2

السيد /عبد اهلل عادل الشرهان
(عضو مجلس اإلدارة)

O

P

O

P

2

السيد /خالد يوسف المفرج
(عضو مجلس اإلدارة)

P

P

P

P

4

السيد /حمد نادر العيسى
(عضو مجلس اإلدارة)

P

P

P

P

4
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اجتماعات مجلس اإلدارة للفترة من  23نوفمبر  2016إلى  31ديسمبر  2016على النحو التالي:

اسم العضو

اجتماع رقم ()5
المنعقد في تاريخ
23/11/2016

اجتماع رقم ()6
المنعقد في تاريخ
28/11/2016

اجتماع رقم()7
المنعقد في تاريخ
27/12/2016

عدد
االجتماعات

السيد  /فيصل يوسف ثنيان المشاري
(رئيس مجلس اإلدارة)

P

P

P

3

السيد  /عبداهلل غازي عبداهلل الجسار
(نائب رئيس مجلس اإلدارة)

P

P

P

3

السيد /بدر عبد الهادي الدوسري
(عضو مجلس اإلدارة)

P

O

P

2

السيد  /براك عبدالمحسن الصبيح
( عضو مجلس اإلدارة مستقل)

O

P

O

1

السيد /خالد يوسف ابراهيم المفرج
(عضو مجلس اإلدارة)

P

P

P

3

السيد /راشد يوسف القالف
(عضو مجلس اإلدارة)

P

P

P

3

السيد /حمد نادر العيسى
(عضو مجلس اإلدارة)

P

O

P

2

عين مجلس إدارة الشركة السيد /محمد عادل الرديني كأمين سر لمجلس اإلدارة من بين موظفي الشركة
وبناء على قرار مجلس اإلدارة رقم  2016/5والمنعقد بتاريخ  23نوفمبر  ،2016للقيام بالمهام والمسؤوليات
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 مبين ًا 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 أي ًا من األطراف في الشركة بالسلطات المطلقة ،وال يقوم
مجلس اإلدارة بإصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة ،ويقوم مجلس اإلدارة وباألخص رئيس مجلس اإلدارة
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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 إيجاب ًا على إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط وفض ً
ال 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
كل من لجنة (التدقيق ،المخاطر ،الترشيحات والمكافآت) والذي اعتمد بمحضر اجتماع مجلس اإلدارة رقم  5لسنة
 2016والمنعقد بتاريخ  23نوفمبر  ،2016كما 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 مسؤو ًال عن أعمال هذه اللجان.
أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة (التدقيق والمخاطر) للفترة من  1يناير  2016إلى  23نوفمبر  2016على
النحو التالي:
لجنة التدقيق والمخاطر
االسم

المنصب

خالد يوسف المفرج

رئيس اللجنة

صالح علي الرومي

عضو

عدد االجتماعات

مهام وانجازات اللجنة خالل العام

4

يقوم أعضاء اللجنة بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم
وفق ما هو منصوص عليه في قواعد الحوكمة

وتطبيق ًا لقواعد الحوكمة الرشيدة تم انتخاب وتشكيل أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة (التدقيق،
المخاطر ،الترشيحات والمكافآت) بمحضر اجتماع مجلس اإلدارة رقم  5لعام  ،2016بتاريخ  23نوفمبر 2016
لتشغل مدة أقصاها ثالث سنوات إال إذا رأى مجلس اإلدارة غير ذلك.
أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة (التدقيق  ،المخاطر ،الترشيحات والمكافآت) للفترة من  24نوفمبر
 2016إلى  31ديسمبر  2016على النحو التالي :
لجنة المخاطر
االسم

المنصب

بدر عبدالهادي الدوسري

رئيس اللجنة

راشد يوسف القالف

عضو

عبداهلل غازي الجسار

عضو

عدد االجتماعات
1
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مهام وانجازات اللجنة خالل العام
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
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لجنة التدقيق
االسم

المنصب

براك عبدالمحسن الصبيح

رئيس اللجنة

بدر عبدالهادي الدوسري

عضو

حمد نادر العيسى

عضو

االسم

المنصب

خالد يوسف المفرج

رئيس اللجنة

براك عبد المحسن الصبيح

عضو

حمد نادر العيسى

عضو

عدد االجتماعات
1

مهام وانجازات اللجنة خالل العام
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

لجنة الترشيحات والمكافآت
عدد االجتماعات
1

مهام وانجازات اللجنة خالل العام
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.

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،
على أن تكون مدة عضويتها ثالث سنوات إال إذا رآى مجلس اإلدارة غير ذلك ،وتتكون من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين
ومن ضمنهم رئيس اللجنة ،باإلضافة إلى أن أحد أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عضو 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 ،وأن تجتمع اللجنة بصورة منتظمة مرة على
األقل كل سنه وكذلك عند الحاجة.
وعليه نستعرض لحضراتكم تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من
قبل لجنة الترشيحات والمكافآت:
يتألف مجلس إدارة الشركة من  7أعضاء كما في  31ديسمبر  ،2016كما ننوه بأن تم إعادة تشكيل مجلس
إدارة الشركة في  23نوفمبر  2016من خالل الجمعية العمومية العادية .وبناء على ذلك تم إضافة جميع بيانات
المكافآت والمزايا ألعضاء مجلس اإلدارة خالل سنة .2016
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  1لسنة  2016الصادر 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
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األهداف القصيرة وطويلة األمد ،ويعتمد برنامج المكافآت على ما يلي :
.1
المقاييس المالية ومقاييس المخاطر.
االرتباط باألهداف طويلة األجل (األهداف االستراتيجية).
.2
تأثير المدى الزمني للمخاطر.
.3
وطبق ًا لسياسات الشركة والنظام األساسي له ووفق ًا 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
مكافآت مجلس اإلدارة لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية.

قائمة مجلس اإلدارة كما في  23نوفمبر  2016على النحو التالي :
• المكافآت الممنوحة لحضور اجتماعات مجلس اإلدارة و/أو اللجان الخاصة بمجلس اإلدارة :ال يوجد.
• المكافآت الممنوحة من قبل الجمعية العمومية العادية 11,500 :د.ك
قائمة مجلس اإلدارة كما في  31ديسمبر  2016على النحو التالي:
• المكافآت الممنوحة لحضور اجتماعات مجلس اإلدارة و/أو اللجان الخاصة بمجلس اإلدارة :ال يوجد.
• المكافآت الممنوحة من قبل الجمعية العمومية العادية :ال يوجد.
 -المكافآت الممنوحة للرئيس التنفيذي وأعضاء الجهاز التنفيذي والمدير المالي أو من في حكمه ،كما في 31

ديسمبر  2016على النحو التالي:
إجمالي

الراتب

مزايا وبدالت

مكافآت

 69,157د.ك

 6,000د.ك

 250د.ك

أية مكافآت أخرى تم منحها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشركة أو الشركات التابعة :ال يوجد.
أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة :ال يوجد.
القاعدة الرابعة( :ضمان نزاهة التقارير المالية)
تعهدت اإلدارة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة كتابي ًا 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 ،على أن تكون مدة عضويتها ثالث سنوات إال إذا رآى مجلس اإلدارة غير
ذلك ،وتتكون من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين باإلضافة إلى أن أحد أعضاء لجنة التدقيق عضو مجلس إدارة مستقل،
وال يشغل عضوية لجنة التدقيق رئيس مجلس إدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين ،وتتضمن لجنة
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التدقيق عضو يتمتع بالمؤهالت العلمية و/أو الخبرة العملية في المجاالت المحاسبية أو المالية ،وتقوم لجنة
التدقيق بالمهام والمسؤوليات الواجب االلتزام بها وفق ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات،
كما أن اجتمعت لجنة التدقيق خمسة اجتماعات على األقل خالل السنة وبشكل ربع سنوي مع تدوين محاضر
اجتماعاتها فيما عدا الربع األول نتيجة تأخر الموافقة على البيانات المالية من قبل هيئة أسواق المال والذي تم
الحصول عليه بتاريخ  8مايو  ،2016وتعقد لجنة التدقيق اجتماعات دورية مع مراقبي الحسابات الخارجيين ،وتعقد
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 إعادة تعيين السيد /قيس محمد النصف من مكتب بي دي أو النصف وشركاه لمراقبة حسابات الشركة من ضمن
القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016
وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابه من خالل الجمعية العمومية العادية التاسعة والمنعقدة بتاريخ  23نوفمبر .2016
القاعدة الخامسة( :وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية)
يتوافر لدى الشركة إدارة مستقلة إلدارة المخاطر تقوم بالعمل على تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي
تتعرض لها الشركة وتقوم بوضع أنظمة وإجراءات فعالة ليتم اعتمادها من قبل لجنة المخاطر .كذلك تقوم
بمراجعة الصفقات وفق ًا لما ورد في قواعد الحوكمة .وتتكون إدارة المخاطر من الكوادر البشرية المؤهلة والتي
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 ،فض ً
ال 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 وفق ًا لما يتسق مع نزعة الشركة لتحمل المخاطر
التي تواجه الشركة،على أن تكون 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 عضوا ً فيها ،وتقوم لجنة
المخاطر بالمهام والمسؤوليات الواجب االلتزام بها وفق ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات،
وتجتمع لجنة المخاطر أربعة اجتماعات على األقل خالل السنة مع تدوين محاضر اجتماعاتها.
أنظمة الضبط والرقابة الداخلية :
 لدى الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تشمل جميع أنشطة الشركة. ينعكس على الهيكل التنظيمي للشركة مبادئ الضبط الداخلي لعملية الرقابة المزدوجة (.)Four Eyes Principle لدى الشركة إدارة التدقيق تتمتع باالستقاللية الفنية التامة وتتبع لجنة التدقيق وبالتبعية إلى مجلس اإلدارة. تم تعيين مسؤول التدقيق الداخلي من قبل لجنة التدقيق وبالتبعية إلى مجلس اإلدارة من خالل محضراجتماع لجنة التدقيق رقم  2017/1والمنعقد بتاريخ  15مارس .2017
 حدد مجلس اإلدارة مهام ومسؤوليات إدارة التدقيق من خالل اعتماد دليل سياسات وإجراءات العمل الخاصبإدارة التدقيق المعتمد بقرار التمرير رقم  1/2016بتاريخ  16نوفمبر .2016
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 أعدت إدارة التدقيق تقرير يتضمن مراجعة وتقييم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة وإرسال نسخة منه إلىهيئة أسواق المال وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات.
 كلف مكتب تدقيق مستقل (راسل بدفورد – بدر عبد الجادر وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون)بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية في الشركة وإعداد تقرير في هذا الشأن ( )Internal Control Reportللسنة
المنتهية في  31ديسمبر  2016وتم إرسال نسخة منه إلى هيئة أسواق المال.
 على أن يقوم مكتب تدقيق آخر بمراجعة وتقييم أداء إدارة التدقيق وذلك بشكل دوري كل ثالث سنوات ويتمموافاة كل من لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة بنسخة من التقرير ،حيث ال ينطبق على الشركة في الوقت الحالي
على أن يتم عمل التقرير خالل سنة .2018
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 منعكس في الهيكل التنظيمي للشركة ،فض ً
ال عن تمتعهم
بقدر كبير من الصالحيات من ضمنها الصالحيات المالية للحفاظ على سالمة الشركة المالية ودقة بياناتها
وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب.
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 :
 تعزيز السلوك الصادق واألخالقي الذي ينعكس باإليجاب على الشركة. الحفاظ على بيئة العمل القائمة على االلتزام بأخالقيات العمل لدى الشركة حيث تكون نزاهة وكرامة كلموظف موضع تقدير.
 ضمان االلتزام بالقواعد والقوانين واللوائح التي تنظم أنشطة أعمال الشركة.حيث أن التزام 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  6لعام 2016

بتاريخ  28نوفمبر  2016ليتوافق مع التعليمات الصادرة في قواعد حوكمة الشركات.
 وفي حال وجود مصلحة شخصية في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة،يقوم رئيس مجلس اإلدارة بإبالغ الجمعية العامة باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة
مصلحة شخصية فيها وإرفاق تقرير مراقب الحسابات معها.
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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.
مجلس اإلدارة وضع آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف وفي الوقت المناسب كالتالي:
 وضع مجلس اإلدارة آليات العرض واإلفصاح ليتوافق مع قواعد حوكمة الشركات. وضعت الشركة سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.أنشأت الشركة وحدة شؤون المستثمرين لتكون مسئولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير
الالزمة للمستثمرين المحتملين لها ،و تتمتع 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.
كذلك طورت الشركة البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالعتماد عليها بشكل كبير في عمليات اإلفصاح،
حيث يتوافر على الموقع اإللكتروني الخاص بالشركة  www.kicwasata.comقسم 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 المقاصة 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 وفق ًا 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 والغير العادية للشركة يتم تشجيع المساهمين على
المشاركة والتصويت كالتالي:
 تنظم اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات و وزارة التجارةوالصناعة والقوانين واللوائح ذات العالقة.
 وتتضمن بنود جدول أعمال الجمعية العامة الحد األدنى من البنود المطلوبة وفق ًا لقواعد الحوكمة. وتتيح الشركة الفرصة للمساهمين في االجتماعات العامة أن يمارسوا حق التصويت دون وضع أي عوائق تؤديإلى حظر التصويت.
القاعدة التاسعة( :إدراك دور أصحاب المصالح)
وضعت الشركة النظم والسياسات التي تكفل حماية حقوق أصحاب المصالح كالتالي:
 -لدى الشركة سياسة تشمل على القواعد واإلجراءات التي تكفل الحماية واالعتراف بحقوق أصحاب المصالح
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وتتيح حصولهم على تعويضات في حال انتهاك أي من حقوقهم وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات.
 ال يحصل أي من أصحاب المصالح على أي ميزة من خالل تعامله في العقود والصفقات التي تدخل في نشاطاتالشركة االعتيادية.
 لدى الشركة سياسات ولوائح داخلية تتضمن آلية واضحة لترسية العقود بأنواعها المختلفة وذلك من خاللالمناقصات أو أوامر الشراء المختلفة ويتم اإلفصاح بشكل كامل عن تلك اآللية.
 تقوم الشركة بالعمل على تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة بمايتفق 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
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 التنفيذيةباعتماده من قبل مجلس اإلدارة رقم  6لسنة  2016والمنعقد بتاريخ  28نوفمبر  2016لتوفير 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 - KPIsلتقييم مجلس اإلدارةواإلدارة التنفيذية وذلك بشكل سنوي وفق ما ورد في قواعد الحوكمة.
وحرص ًا من الشركة على خلق القيم المؤسسية ( )Value Creationلدى 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 Reportتساعد 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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تقرير لجنة التدقيق

الهدف:

تهدف لجنة التدقيق إلى مساندة مجلس اإلدارة في قيامه بمسؤوليته من خالل رقابة البيانات المالية للشركة
وأنظمة الرقابة وإدارة المخاطر واستقاللية مدقق الحسابات الخارجي.
خصائص لجنة التدقيق:
شكل مجلس إدارة الشركة لجنة التدقيق مستقلة ومنبثقة من مجلس اإلدارة تختص بالتدقيق ويكون دورها
األساسي التأكد من سالمة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية على أن تكون مدة عضويتها ثالث
سنوات إال إذا رآى مجلس اإلدارة غير ذلك ،وتتكون من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين وأحد أعضاءها (عضو مجلس
إدارة مستقل) وال يشغل عضوية لجنة التدقيق رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين .ويتمتع
أحد أعضاء لجنة التدقيق بالمؤهالت العلمية و/أو الخبرات العملية في المجاالت المحاسبية أو المالية .كما تقوم
لجنة التدقيق بالمهام والمسؤوليات الواجب االلتزام بها وفق ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات،
وتجتمع لجنة التدقيق أربعة اجتماعات على األقل خالل السنة وبشكل ربع سنوي مع تدوين محاضر اجتماعاتها
من قبل أمين سر اللجنة .كما عقدت لجنة التدقيق اجتماعات دورية مع مراقبي الحسابات الخارجيين .وتعقد
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 إعادة تعيين السيد /قيس محمد النصف من مكتب بي دي أو النصف وشركاه لمراقبة
حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  2016وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابه من خالل الجمعية العمومية العادية
التاسعة والمنعقدة بتاريخ  23نوفمبر .2016
أعضاء لجنة التدقيق:
االسم و المنصب

براك عبدالمحسن الصبيح
رئيس اللجنة
(عضو مستقل)

بدر عبدالهادي الدوسري
عضو اللجنة

المؤهل العلمي والخبرة العملية
• حاصل على بكالوريوس سنة  1984من جامعة نورث كارولينا بتخصص الهندسة الصناعية.
• العمل لدى شركة االتصاالت المتنقلة زين بوظيفة الرئيس التنفيذي – لزين الكويت للفترة من  2000إلى
.2007

• العمل لدى شركة االتصاالت المتنقلة زين بوظيفة الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة زين للفترة من
 2008إلى .2011
• شغل عضوية مجلس إدارة الشركة الكويتية لالستثمار للفترة من  2006إلى .2012
•
•
•
•
•

حاصل على بكالوريوس سنة  2002من جامعة كليفالند بتخصص الهندسة الصناعية اإلنتاجية.
العمل لدى الشركة الكويتية لالستثمار مدير أول إلدارة المخاطر.
العمل لدى البنك التجاري الكويتي كنائب مدير عالقات الشركات للفترة من  2002إلى .2006
العمل لدى بنك الكويت الوطني كمدير عالقات لتمويل الشركات والمؤسسات للفترة من  2006إلى .2008
شغل عضوية مجلس إدارة شركة ديار الكويت العقارية للفترة من  2010إلى .2016
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االسم و المنصب

المؤهل العلمي والخبرة العملية
•

حمد نادر العيسى
عضو اللجنة

التقرير السنوي
2 0 1 6

•
•
•

حاصل على بكالوريوس العلوم سنة  2006من جامعة  Bentley College, Massachusettsبتخصص
.Managerial Economics, Management
العمل لدى البنك التجاري كمدير أول لعالقات العمالء لدى قطاع اإلئتمان التجاري.
العمل لدى شركة م .س .ريتيل كمتدرب للفترة من  2007إلى 2008
شغل عضوية مجلس إدارة شركة كي آي سي للوساطة المالية للفترة من  2013حتى تاريخه.
مهام وإنجازات لجنة التدقيق خالل العام

يقوم أعضاء اللجنة بالمهام والمسؤوليات المناطة به وفق ما هو منصوص عليه في قواعد الحوكمة ومن ثم إصدار التقارير الدورية ليتم
إطالع أعضاء مجلس اإلدارة عليها.

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
لدى الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تشمل جميع أنشطة الشركة :
• الهيكل التنظيمي للشركة يحدد بشكل واضح حدود السلطة والصالحية والمسؤولية المتعلقة بمجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية وغيرها من الوظائف الرئيسية المساندة باإلضافة إلى تحديد المستويات اإلدارية
والصالحيات المتعلقة بالموافقة على إبرام الصفقات ودفع المصروفات والنفقات المالية وإجراءات التصديق
على العمليات والمعامالت حسب جدول الصالحيات وما يعتمد من قبل مجلس اإلدارة.
• لدى الشركة إدارة التدقيق الداخلي تتمتع باالستقاللية الفنية التامة وتتبع لجنة التدقيق وبالتبعية إلى مجلس
اإلدارة.
• تم تعيين مسؤول التدقيق الداخلي من قبل لجنة التدقيق ومن خالل محضر اجتماع لجنة التدقيق رقم
 1/2017والمنعقد بتاريخ  15مارس  ،2017ليقوم بمسؤولية تقييم ومعاينة األنظمة التشغيلية الداخلية
للشركة بشكل مستقل باإلضافة إلى تحديد وتحليل مخاطر العمليات المحتملة للشركة وفق ًا للقواعد
والمقاييس المهنية للتدقيق وتقديم التوصيات والتقارير إلى اإلدارة العليا ولجنة التدقيق أو مجلس اإلدارة.
• حدد مجلس اإلدارة مهام ومسؤوليات إدارة التدقيق من خالل اعتماد دليل سياسات وإجراءات العمل الخاص
بإدارة التدقيق الداخلي المعتمد بقرار التمرير رقم  1/2016بتاريخ  16نوفمبر .2016
• أعدت إدارة التدقيق الداخلي تقرير يتضمن مراجعة وتقييم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة وإرسال
نسخة منه إلى هيئة أسواق المال وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات.
• كلف مكتب تدقيق مستقل (راسل بدفورد – بدر عبد الجادر وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون)
بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية في الشركة وإعداد تقرير في هذا الشأن ()Internal Control Report
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2016وتم إرسال نسخة منه إلى هيئة أسواق المال.
• على أن يقوم مكتب تدقيق آخر بمراجعة وتقييم أداء إدارة التدقيق الداخلي وذلك بشكل دوري كل ثالث
سنوات ويتم موافاة كل من لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة بنسخة من التقرير ،حيث ال ينطبق على الشركة في
الوقت الحالي على أن يتم عمل التقرير خالل سنة .2018
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تقرير لجنة التدقيق

إجراءات الرقابة واإلشراف على الكفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية:
لضمان االلتزام وفاعلية النظم الداخلية لدى الشركة ،كلفت وظيفة التدقيق الداخلي إلى مدقق داخلي مستقل
( ).RSM Albazie Consulting W.L.Lويتم اإلشراف على نشاط التدقيق الداخلي من قبل مسؤول التدقيق الداخلي
وبالتبعية إلى لجنة التدقيق.
خطة التدقيق الداخلي المستقل لعام  2016كالتالي :
م

اإلدارة

1

الموارد البشرية والشؤون اإلدارية

2

الوسطاء

3

المطابقة وااللتزام والمخاطر

4

نظم المعلومات

5

المالية

الشهر
10/2016

11/2016

12/2016

1/2017

2/2017

3/2017

√
√
√
√
√

وبالتالي تمت مراجعة نتائج تقرير المدقق الداخلي والتأكد من أنه تم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة بشأن
مالحظات المدقق الداخلي المستقل لإلدارات المعنية مع وجود مالحظتين سيتم معالجتهم خالل العام.

بدر عبدالهادي الدوسري
رئيس اللجنة ( باإلنابة )
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البيانات المالية
وتقرير مراقب الحسابات المستقل
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
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 اي سي للوساطة المالية ش.م.ك( .مقفلة) (الشركة) والتي تتضمن بيان المركز
المالي كما في  31ديسمبر  2016وبيانات الدخل 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 المالي للشركة كما في 31

ديسمبر  2016وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير
المالية.
أساس الرأي
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفق ًا 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 ً
وفقا لميثاق األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات
ً
ووفقا للمتطلبات األخالقية المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية في دولة الكويت ،وقد استوفينا
المهنية للمحاسبين
مسؤولياتنا األخالقية األخرى ً
وفقا لهذه المتطلبات والميثاق الوارد أعاله .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 وفق ًا 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 واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنوي
اإلدارة تصفية الشركة أو وقف عملياتها أو عندما ال يكون لديها بدي ً
ال واقع ًيا 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 ضمان ًا على أن التدقيق المنفذ وفق ًا لمعايير التدقيق الدولية س ُي ِ
ظهر دائم ًا الخطأ المادي في حالة وجوده.
متوقعا أن تؤثر على
يمكن أن تنتج األخطاء من الغش أو الخطأ ويتم اعتبارها مادية ،بشكل فردي أو مجمعة ،إذا كان
ً
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بناء على هذه البيانات المالية.
القرارات االقتصادية لمستخدميها والتي يتم اتخاذها ً
ً
كجزء من التدقيق ً
مهنية وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال
أحكاما
وفقا لمعايير التدقيق الدولية ،اتخذنا
ً
التدقيق .كما قمنا بما يلي:
سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ،ووضع وتنفيذ
 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات الماليةً
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 بهدفإبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للشركة.
 تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذاتالصلة المقدمة من قبل اإلدارة.
 التوصل إلى مدى مالءمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام ،استنادا ً إلى أدلة التدقيق التيحصلنا عليها ،بتحديد ما إذا كان هناك شك مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير ً
شكا جوهر ًيا 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 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 إذاكانت 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 متفقة مع ما هو وارد في السجالت .كذلك
فقد حصلنا على المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق ،وأن البيانات المالية تتضمن المعلومات
التي يتطلبها قانون الشركات رقم  1لسنة  ،2016والئحته التنفيذية ،وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة
وتعديالته ،وأن الجرد قد أجري وفقا لألصول المرعية ،ولم يرد لعلمنا أية مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم  1لسنة
 ،2016والئحته التنفيذية ،أو لعقد تأسيس الشركة وتعديالته ،خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2016على
وجه يؤثر ماديا في نشاط الشركة أو في مركزها المالي ،كذلك ،ومن خالل تدقيقنا ،وعلى حد علمنا واعتقادنا ،لم يرد
لعلمنا أية مخالفات مادية خالل السنة ألحكام القانون رقم  7لسنة  2010والئحته التنفيذية وتعديالته في شأن هيئة
أسواق المال.
قيس محمد النصف
مراقب حسابات مرخص رقم  38فئة «أ»
من  BDOالنصف وشركاه

الكويت في 3 :مايو 2017
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التقرير السنوي
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شركة كي آي سي للوساطة المالية

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

التقرير السنوي
2 0 1 6

ش .م .ك (مقفلة)

ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ آي ﺳﻲ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﻟﻛوﯾت اﻟﻣﺎﻟﻲ
دوﻟﺔ اﻟﻣرﻛز
ﺑﯾﺎن
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2016
ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2016

إﯾﻀﺎﺣﺎت

2016
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
وﻣﻌﺪات
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
وﻣﻌﺪات ﺿﻤﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻮﺳﺎطﺔ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻓﻲ ﻧﻈﺎم
ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻛﻤﺒﯿﻮﺗﺮ
ﺑﺮاﻣﺞ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﻟﻠﺒﯿﻊ
ﻣﺘﺎﺣﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺿﻤﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻮﺳﺎطﺔ

إﯾﻀﺎﺣﺎت

2016
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

5
6
75
86
97

22,725
11,042,602
375,002
22,725
61,257
11,042,602
128,449
375,002
11,630,035
61,257

25,924
11,042,602
385,443
25,924
78,158
11,042,602
435,788
385,443
11,967,915
78,158

ﻣﺘﺪاوﻟﺔﻣﺪﯾﻨﺔ أﺧﺮى
وأرﺻﺪة
ﻣﺪﯾﻨﻮن
ﻣﻮﺟﻮدات
وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ
اﻟﺒﻨﻮك
ﻣﺪﯾﻨﻮن ﻟﺪى
أرﺻﺪة
وﻧﻘﺪأﺧﺮى
ﻣﺪﯾﻨﺔ
وأرﺻﺪة

10
11
12
10

145,844
60,895
211,076
145,844
417,815
60,895
12,047,850
211,076

140,391
14,754
140,391
155,14512,123,060
14,754

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ

8
9

ﺑﺮاﻣﺞ ﻛﻤﺒﯿﻮﺗﺮ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ

11
12

وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ
اﻟﻤﻮﺟﻮداتوﻧﻘﺪ
ﻣﺠﻤﻮع ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
أرﺻﺪة

واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﺠﻤﻮعاﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺣﻘﻮقاﻟﻤﺎل
رأس
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﻋﻼوة إﺻﺪار
اﻟﻤﺎلإﺟﺒﺎري
اﺣﺘﯿﺎطﻲ
رأس
اﺧﺘﯿﺎري
اﺣﺘﯿﺎطﻲ
إﺻﺪار
ﻋﻼوة
إﺟﺒﺎريﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ
اﺣﺘﯿﺎطﻲﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺧﺴﺎﺋﺮ
اﺧﺘﯿﺎري
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
اﺣﺘﯿﺎطﻲﺣﻘﻮق
ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ

128,449
11,630,035

417,815
12,047,850

435,788
11,967,915

155,145
12,123,060

13
14
15
13
16
14

20,000,000
750,000
376,974
20,000,000
376,974
750,000
27,023
376,974
(9,659,093
)376,974
11,871,878
27,023

20,000,000
750,000
376,974
20,000,000
376,974
750,000
73,889
376,974
(9,689,059
)376,974
11,888,778
73,889

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﻏﯿﺮ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت

17

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﺘﺪاوﻟﺔﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺄة

87,597
87,597

88,841
88,841

17

ﻣﺘﺪاوﻟﺔداﺋﻨﺔ أﺧﺮى
وأرﺻﺪة
داﺋﻨﻮن
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت

18

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
ﻣﺠﻤﻮعوأرﺻﺪة
داﺋﻨﻮن
ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

18

87,597
87,597
88,375
88,375
175,972
88,375
12,047,850
88,375

88,841
88,841
145,441
145,441
234,282
145,441
12,123,060
145,441

15
16

)(9,659,093
11,871,878

ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ

)(9,689,059
11,888,778

234,282
175,972
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
اﻻﯾﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣﻦ  8إﻟﻰ  25ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ھﺬه
ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ إن
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ12,123,060 .
12,047,850
واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
إن اﻻﯾﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣﻦ  8إﻟﻰ  25ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
ﻓﯿﺼﻞ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻤﺸﺎرى

ﻓﮭﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺎن
اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي

رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
ﻓﯿﺼﻞ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻤﺸﺎرى

ﻓﮭﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺎن
اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي
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ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ آي ﺳﻲ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2016

إﯾﻀﺎﺣﺎت

اﻹﯾﺮادات
ﺻﺎﻓﻲ إﯾﺮادات ﻋﻤﻮﻻت ﺗﺪاول
ارﺑﺎح ﻣﻦ ﺑﯿﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ
إﯾﺮادات وداﺋﻊ ﻻﺟﻞ
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﯾﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﻟﮭﺎ ﺿﺮورة
اﯾﺮادات أﺧﺮى

17

اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ واﻻﻋﺒﺎء اﻷﺧﺮى
19
10
6
9
8,5

ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ وادارﯾﺔ
ﻣﺨﺼﺺ دﯾﻮن ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ
ﺧﺴﺎﺋﺮ إﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﺧﺴﺎﺋﺮ إﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ
إﺳﺘﮭﻼك وإطﻔﺎء
رﺑﺢ )/ﺧﺴﺎرة( اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﺼﺔ اﻟﺰﻛﺎة وﻣﻜﺄﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻻدارة
زﻛﺎة
ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ )ﺧﺴﺎرة( اﻟﺴﻨﺔ

23

2016
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

432,487
49,146
971
29,998
5,983
67,909
586,494

429,459
3,420
27
20,561
111,937
28,042
593,446

)(514,347
)(30,265
)(544,612

)(730,589
)(23,817
)(3,957,398
)(69,091
)(26,712
)(4,807,607

41,882
)(416
)(11,500
29,966

)(4,214,161
)(4,214,161

إن اﻻﯾﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣﻦ  8إﻟﻰ  25ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
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ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ آي ﺳﻲ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2016
إﯾﻀﺎﺣﺎت
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ )ﺧﺴﺎرة( اﻟﺴﻨﺔ
ﺑﻨﻮد اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻵﺧﺮى
ﺑﻨﻮد ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ:
)ﺧﺴﺎﺋﺮ( /أرﺑﺎح ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺿﻤﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﻟﻮﺳﺎطﺔ
اﻟﻤﺤﻮل ﻟﺒﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ إﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ وﺑﯿﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺒﯿﻊ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ
اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻵﺧﺮى
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ

7
9
9

2016
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

29,966

)(4,214,161

)(10,441

8,812

)(34,445
)(1,980
)(46,866
)(16,900

58,011
)(71,953
)(5,130
)(4,219,291

إن اﻻﯾﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣﻦ  8إﻟﻰ  25ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
رأس

ر�أ�س
املال

عالوة
�إ�صدار

دينار كويتي

دينار كويتي

إحتياطي
عالوة �إحتياطى التغري
خ�سائر
�إحتياطي
إصدار يف القيمة إجباري
دينارمرحلة
�إختياري
كويتي
دينار كويتيالعادلة
دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

المالإحتياطي
�
دينارإجباري
�
كويتي
دينار كويتي

إحتياطي

جمموع
إختياري
امللكية
دينارحقوق
كويتي

إحتياطى التغ
في القيمة
العادلة
دينار كويتي

دينار كويتي

20,000,000
الرصيد في  1يناير 2015
خسارة السنة
الر�صيد
خسارة شاملة أخرى
للسنة 376,974 -750,000
20,000
,000
الشاملة
يف  1يناير  2015إجمالي الخسارة
20,000,000
ديسمبر 2015
الرصيد في
خ�سارة ال�سنة
(مقفلة)
المالية ش.م.ك.
ي آي سي للوساطة
- 31
يت
(
- 376,974)5,130( 750,000
73,889 )5,130
376,974
20,000,000
خ�سارة �شاملة �أخرىالرصيد في  1يناير 2016-
حقوقإجمايل
رات في �
ربح السنة
الملكية
()46,866( )4,219,291( -)4,214,161( -)5,130
 -اخل�سارة2016
تهية في  31ديسمبر
-خسارة شاملة أخرى-
ال�شاملة لل�سنة
()46,866
إجمالي( الخسارة)/الربح الشامل للسنة
الر�صيد
27,023
376,974
376,974
750,000
20,000,000
الرصيد في  31ديسمبر 2016
التغير
إحتياطى
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ح
تشكل جزءا من هذه مرحلة
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إصدار
المال
البيانات المالية.
الصفحات من  8إلى 25
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20,000,000
20,000,000

-
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صيد في  1ينايرال�شامل
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رة شاملة أخرى
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20,000,000
يد في  31ديسمبر 2016
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إن االيضاحات على الصفحات من  8إلى  25تشكل جزءا من هذه البيانات المالية.
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ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ آي ﺳﻲ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
ﺑﯾﺎن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2016

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
رﺑﺢ )/ﺧﺴﺎرة( اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﺼﺔ اﻟﺰﻛﺎة وﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻻدارة

ﺗﻌﺪﯾﻼت:
إﺳﺘﮭﻼك وإطﻔﺎء
أرﺑﺎح ﻣﻦ ﺑﯿﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ
ﺧﺴﺎﺋﺮ إﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ
ﺧﺴﺎﺋﺮ إﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
إﯾﺮادات وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ
ﺗﻮزﯾﻌﺎت ارﺑﺎح ﻧﻘﺪﯾﺔ
ﻣﺨﺼﺺ دﯾﻮن ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﻟﮭﺎ ﺿﺮورة

إﯾﻀﺎﺣﺎت

8,5
9
6
10
17
17

اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ:
ﻣﺪﯾﻨﻮن وأرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ أﺧﺮى
داﺋﻨﻮن وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ

17

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﺸﺮاء ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﺸﺮاء ﺑﺮاﻣﺞ ﻛﻤﺒﯿﻮﺗﺮ
اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﺸﺮاء اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ
اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ
إﯾﺮادات وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ

5
8
9

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺰﯾﺎدة )/اﻟﻨﻘﺺ( ﻓﻲ أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك وﻧﻘﺪ
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك وﻧﻘﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك وﻧﻘﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

12

2016
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

41,882

)(4,214,161

30,265
)(49,146
)(971
)(29,998
20,832
)(5,983
6,881

26,712
)(3,420
69,091
3,957,398
)(27
)(20,561
23,817
62,824
)(111,937
)(210,264

)(5,453
)(57,482
)(56,054
)(16,093
)(11,500
)(83,647

90,620
)(49,600
)(169,244
)(15,855
)(185,099

)(8,039
)(2,126
320,060
)(60,895
29,998
971
279,969

)(584
)(75,736
)(70,532
120,697
135,000
20,561
27
129,433

196,322
14,754
211,076

)(55,666
70,420
14,754

إن اﻻﯾﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣﻦ  8إﻟﻰ  25ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
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ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ آي ﺳﻲ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2016
.1

اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ واﻟﻨﺸﺎط
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻲ أي ﺳﻲ ﻟﻠﻮﺳﺎطﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )"اﻟﺸﺮﻛﺔ"( ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻛﻮﯾﺘﯿﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ رﻗﻢ  2072ﺟﻠﺪ 1
ﺑﺘﺎرﯾﺦ  29ﻣﺎرس  2006وﺗﻢ ﻗﯿﺪھﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺗﺤﺖ رﻗﻢ  113174ﺑﺘﺎرﯾﺦ  29ﻣﺎرس .2006
إن اﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ھﻲ:
-

اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎطﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮل ﺗﺪاوﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﺠﻤﻮع رأﺳﻤﺎﻟﮭﺎ أو اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ أﺳﮭﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ.
ﺷﺮاء ﻋﻘﺎرات ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻛﻤﻜﺎﺗﺐ أو ﺳﻜﻦ ﻟﻤﻮظﻔﯿﮭﺎ.
ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ أو ﺗﺸﺘﺮك ﺑﺄي وﺟﮫ ﻣﻊ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺰاول أﻋﻤﺎﻻ ﺷﺒﯿﮭﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﮭﺎ أو اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺗﻌﺎوﻧﮭـﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻏﺮاﺿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﯾﺖ أو ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،وﻟﮭﺎ أن ﺗﻨﺸﺊ أو ﺗﺸﺎرك أو ﺗﺸﺘﺮي ھﺬه اﻟﮭﯿﺌﺎت أو ﺗﻠﺤﻘﮭﺎ
ﺑﮭﺎ.

إن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺤﻠﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ وﻋﻨﻮان ﻣﻜﺘﺒﮭﺎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ص.ب.
 26502ﺻﻔﺎة –  13086اﻟﻜﻮﯾﺖ.
ﺗﻢ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ  24ﯾﻨﺎﯾﺮ  2016ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  1ﻟﺴﻨﺔ ") 2016ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت"( اﻟﺬي ﺗﻢ
ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  1ﻓﺒﺮاﯾﺮ  2016واﻟﺬي ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﺗﻢ إﻟﻐﺎء اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت رﻗﻢ  25ﻟﺴﻨﺔ 2012
وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ .وﻋﻠﻰ ان ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  26ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2012ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﺻﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﺸﺮھﺎ
ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  17ﯾﻮﻟﯿﻮ .2016
ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  2016ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﺎرﯾﺦ  3ﻣﺎﯾﻮ
 2017وھﻲ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ .إن ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﮭﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﯾﻞ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ.
.2

ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
)أ( ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﺗﻔﺴﯿﺮات وﺗﻌﺪﯾﻼت ﺟﺪﯾﺪة ﺳﺎرﯾﺔ ﻣﻦ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2016
إن اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ
اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮭﺎ:
•
•

ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  16وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  :38ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك واﻹطﻔﺎء
اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ دورة .2014-2012

أﺻﺒﺤﺖ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺳﺎرﯾﺔ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ  .2016وﻟﯿﺲ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ أو أي
ﻓﺘﺮة ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ.
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ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ آي ﺳﻲ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2016
.2

ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

) ب(

ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﺗﻔﺴﯿﺮات ﺻﺎدرة ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﺳﺎرﯾﺔ
ﺗﻢ إﺻﺪار اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﺳﺎرﯾﺔ ﺑﻌﺪ وﻟﻢ ﺗﻄﺒﻘﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ:

اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  :9اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﯾﺤﻞ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺬي ﯾﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ  2018ﻣﺤﻞ اﻹرﺷﺎدات اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻌﯿﺎر
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  :39اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ :اﻟﺘﺤﻘﻖ واﻟﻘﯿﺎس .ﯾﺤﺪد اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  9ﻛﯿﻒ ﺗﻘﻮم ﻣﻨﺸﺄة ﻣﺎ ﺑﺘﺼﻨﯿﻒ
وﻗﯿﺎس أدواﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺪم اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻧﻤﻮذ ًﺟﺎ ﺟﺪﯾﺪًا ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻻﺣﺘﺴﺎب اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط .ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻹرﺷﺎدات ﺣﻮل ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ
ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ .39
ﺗﺘﻮﻗﻊ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  9ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﺨﺺ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎ ً أن ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  9ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ.

اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  :15إﯾﺮادات ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﻣﻊ ﻋﻤﻼء
ﯾﻘﺪم ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ،اﻟﺬي ﯾﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ  ،2018إطﺎر ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻣﻼً ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ
ﺗﺤﻘﻖ اﻹﯾﺮادات وﺣﺠﻢ وﺗﻮﻗﯿﺖ ﺗﺤﻘﻘﮭﺎ .ﯾﺤﻞ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ:
• ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  :18اﻹﯾﺮادات.
• ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  :11ﻋﻘﻮد اﻹﻧﺸﺎء.
• ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  :13ﺑﺮاﻣﺞ وﻻء اﻟﻌﻤﻼء.
• ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  :15اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻘﺎرات.
• ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  :18ﺗﺤﻮﯾﻼت اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء.
• ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﺪاﺋﻤﺔ  :31اﻹﯾﺮادات – ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻘﺎﯾﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ.
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ً ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  15وﺗﺨﻄﻂ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺴﺮﯾﺎن اﻟﻤﺤﺪد.

اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  :16اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
ﺳﻮف ﯾﺴﺮي ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ  .2019ﯾﺤﻞ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻣﺤﻞ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ
رﻗﻢ " 17اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ" ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ إﺛﺒﺎت ﺟﻤﯿﻊ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  17ﻣﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﺤﺪودة ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ وﻋﻘﻮد
اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ .ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺳﯿﻌﺘﺮف اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻟﺘﺰام ﺳﺪاد دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺠﺎر وأﺻﻞ ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ
اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ.
ﻻﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أى ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  :12إﺛﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮدات ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ
ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ  ،2017أن
أي ﻣﻨﺸﺄة ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﯾﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻷرﺑﺎح اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺼﻢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت إرﺷﺎدات ﺣﻮل اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺤﺪد ﺑﮭﺎ
اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ،وﺷﺮح اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺸﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ اﺳﺘﺮداد
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ.
ﻻ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
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ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ آي ﺳﻲ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2016
.2
)ب(

ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﺗﻔﺴﯿﺮات ﺻﺎدرة ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﺳﺎرﯾﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  :7ﻣﺒﺎدرة اﻹﻓﺼﺎح
إن اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر واﻟﺬي ﯾﺴﺮي ﺑﺄﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ  ،2017ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻘﺪﯾﻢ إﻓﺼﺎﺣﺎت ﺗﻤ ّﻜﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﺘﻐﯿﺮات ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ،وﯾُﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ.
ﻻ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  :2ﺗﺼﻨﯿﻒ وﻗﯿﺎس ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﺪاد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﮭﻢ
ﺳﻮف ﯾﺴﺮي ھﺬا اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ  .2018وﺗﺘﻨﺎول ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت
ﺛﻼﺛﺔ ﺟﻮاﻧﺐ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
• ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎس اﻟﺘﺴﻮﯾﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﺪاد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﮭﻢ
• ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﺪاد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﮭﻢ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﻘﺘﻄﻌﺔ.
• اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺣﯿﺚ أن ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻨﻮد وﺷﺮوط ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﺪاد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﮭﻢ واﻟﺬى ﯾﻐﯿﺮ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ إﻟﻰ
ﺗﺴﻮﯾﺔ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ.
ﻻ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
.3

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ

3.1

ﺑﯿﺎن اﻹﻟﺘﺰام
ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ.
إن إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﮭﻤﺔ .ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ
إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺗﺨﺎذ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .ﯾﺘﻀﻤﻦ إﯾﻀﺎح  4اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذھﺎ
ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ.

3.2

اﺳﺲ اﻹﻋﺪاد
ﺗﻢ اﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﯿﺎس ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﻧﻈﺎم ﺿﻤﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻮﺳﺎطﺔ.
ﺗﻢ ﻋﺮض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ واﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

3.3

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ،ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ وأﯾﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ .ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻻﺳﺘﮭﻼك
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻸﺻﻮل ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎھﺰﯾﺔ اﻷﺻﻮل ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام
ﻓﻲ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﺤﺪد ﻟﮭﺎ .وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ وطﺮق اﻻﺳﺘﮭﻼك وﯾﺘﻢ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ أي ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ .إن اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﺘﺼﻠﯿﺤﺎت واﻻﺳﺘﺒﺪاﻻت واﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﮭﻤﺔ
ﻟﻸﺻﻮل ﯾﺘﻢ ادراﺟﮭﺎ ﻛﻤﺼﺎرﯾﻒ ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺒﺪھﺎ وﯾﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت واﻹﺳﺘﺒﺪاﻻت اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻟﻸﺻﻮل ،ﯾﺘﻢ إﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد أو إﻧﮭﺎء ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﺑﻤﺒﻠﻎ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻟﺒﯿﻊ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ
وﯾﻌﺘﺮف ﺑﮫ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺣﺪث ﻓﯿﮭﺎ.
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ش .م .ك (مقفلة)

التقرير السنوي
2 0 1 6

ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ آي ﺳﻲ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2016
.3

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﮫ(

3.4

ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺸﺮاء إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﻻﻋﺪاد اﻷﺻﻞ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﮫ.
ﻻﺣﻘﺎ ً ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﯾﺘﻢ إدراج اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ذات اﻷﻋﻤﺎر اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ً اﻹطﻔﺎء اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ
واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ .ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ وطﺮﯾﻘﺔ اﻻطﻔﺎء دورﯾﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن طﺮﯾﻘﺔ وﻓﺘﺮة اﻻطﻔﺎء
ﺗﺘﻔﻘﺎن ﻣﻊ ﻧﻤﻂ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻢ إدراج اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ذات
اﻷﻋﻤﺎر اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ً اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻟﺒﯿﻊ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﺘﻠﻚ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات ،وﯾﺘﻢ إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد.

3.5

اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ و ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات .إذا ﻛﺎن ﯾﻮﺟﺪ دﻟﯿـﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺨﻔﺎض ،ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻹﺣﺘﺴﺎب ﺧﺴﺎﺋﺮاﻹﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﻘﯿﻤﺔ) ،إن وﺟﺪت( .إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻷﺻﻞ ﻣﻨﻔﺮد ،ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﻮﺣﺪة ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ اﻷﺻﻞ.
إن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ھﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿﻊ أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،أﯾﮭﻤﺎ أﻋﻠﻰ .ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻟﻸﺻﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ .ﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﻜﺲ
ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺼﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻﻞ.

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻸﺻﻞ )أو وﺣﺪة ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪ( أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺠﺐ ﺗﺨﻔﯿﺾ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ )أو وﺣﺪة ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪ( إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد .ﯾﺠﺐ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺨﺴﺎرة اﻹﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ ،إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﻌﺎد ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﺠﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺧﺴﺎرة إﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ
اﻷﺻﻞ ﻛﺈﻧﺨﻔﺎض إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ.
ﻋﻨﺪ ﻋﻜﺲ ﺧﺴﺎرة اﻹﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻻﺣﻘﺎ ،ﺗﺰداد اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ )أو وﺣﺪة ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪ( إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد .ﯾﺠﺐ أن ﻻ ﯾﺰﯾﺪ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺪﻓﺘﺮي ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻜﺲ ﺧﺴﺎرة إﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺪﻓﺘﺮي اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﯿﺤﺪد ﻟﻮ
أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺄﯾﺔ ﺧﺴﺎرة ﻣﻦ إﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺻﻞ )أو وﺣﺪة ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪ( ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﯾﺠﺐ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﻌﻜﺲ
ﺧﺴﺎرة اﻹﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﻌﺎد ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﺠﺐ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻜﺲ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻹﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻛﺰﯾﺎدة ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ.
3.6

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ

ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،وھﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮع .وﻻﺣﻘﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﮭﺎ ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ آﺧﺮ ﺳﻌﺮ ﺷﺮاء ﻣﻌﻠﻦ ﻋﻨﺪ اﻹﻏﻼق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ ﺳﻌﺮ ﺳﻮق ﻣﻌﻠﻦ ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻘﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻷداة أﺧﺮى ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ أو ﻗﺎﻋﺪة ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات اﻟﺼﻠﺔ .أﻣﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎس ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﻓﯿﺘﻢ إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ
اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ.
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ وﯾﺘﻢ ﻣﺮاﻛﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺪ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻟﻰ أن ﯾﺘﻢ ﺑﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو ﺗﺤﺼﯿﻠﮫ أو اﺳﺘﺒﻌﺎده ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أﺧﺮى ،أو إﻟﻰ
أن ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺘﮫ ،ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻓﻲ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﯿﮭﺎ .ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ.
ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪ ﺛﺒﻮت ﺣﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻼم ﺗﻮزﯾﻌﺎت
اﻷرﺑﺎح.
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ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ آي ﺳﻲ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2016
.3

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﮫ(

3.7

اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺼﻨﯿﻒ أدواﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ .ﯾﺘﻢ إدراج اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ طﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻷدوات.ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﻄﻠﻮﺑﺎت أو ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ طﺒﻘﺎ
ﻟﻤﻀﻤﻮن اﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ.
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ ،ﻣﺪﯾﻨﻮن و أرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ
أﺧﺮى ،وأرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك وﻧﻘﺪ و داﺋﻨﻮن وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى.
 3.7.1أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك وﻧﻘﺪ
ﺗﺘﻤﺜﻞ أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك وﻧﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك و اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ.
 3.7.2اﻟﻤﺪﯾﻨﻮن
ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﻮن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻦ ﺑﯿﻊ ﺑﻀﺎﺋﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺠﺰة ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻋﺘﯿﺎدي ،وﯾﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺗﻘﺎس ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﻣﺨﺼﺺ اﻹﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ.
ﯾﺘﻢ إﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ اﻹﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﯿﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﺼﯿﻞ دﯾﻮﻧﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﯿﻦ .ﺗﻜﻤﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﯿﻦ ﻓﻲ إﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻟﻺﻓﻼس أو
إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﻋﺪم اﻻﻧﺘﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد أو ﻋﺪم اﻟﺴﺪاد ،وﺗﺪل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ أن أرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﯿﻦ ﻗﺪ إﻧﺨﻔﻀﺖ
ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ .إن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺨﺼﺺ ھﻲ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻣﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷﺻﻠﻲ .ﯾﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ،وﯾﺘﻢ
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺒﻠﻎ اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ .ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﺤﺼﯿﻞ أرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﯿﻦ ،ﯾﺘﻢ ﺷﻄﺐ ھﺬه اﻷرﺻﺪة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺴﺎب
اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﯿﻦ ،إن اﻟﺴﺪاد اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺷﻄﺒﮫ ﯾﺪرج ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ.

طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ
إن طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ ھﻲ طﺮﯾﻘﺔ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أي ﺧﺼﻢ أو زﯾﺎدة ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ واﻟﺮﺳﻮم
أو اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﯾﺘﻢ إدراج إطﻔﺎء ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻛﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ.
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
3.7.3

اﻟﺪاﺋﻨﻮن
ﯾﺘﻤﺜﻞ رﺻﯿﺪ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﯿﻦ واﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ .ﯾﻤﺜﻞ ﺑﻨﺪ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﯿﻦ اﻹﻟﺘﺰام ﻟﺴﺪاد ﻗﯿﻤﺔ ﺑﻀﺎﺋﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺷﺮاؤھﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻋﺘﯿﺎدي .ﯾﺘﻢ إدراج اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﯿﻦ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺗﻘﺎس ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام
طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺪاﺋﻨﻮن ﻛﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺴﺪاد ﯾﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ أو أﻗﻞ )أو ﺿﻤﻦ اﻟﺪورة
اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط أﯾﮭﻤﺎ أطﻮل( ،وﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻛﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ.

3.8

اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ
ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺣﺎﻟﯿﺔ
ﻗﺎﺑﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻟﻤﻘﺎﺻﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ وﺗﻮﺟﺪ ﻧﯿﺔ اﻟﺴﺪاد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺼﺎﻓﻲ أو اﺳﺘﺮداد اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ آن
واﺣﺪ.

3.9

رأس اﻟﻤﺎل
ﺗﺼﻨﻒ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻛﺤﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ .إن اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺈﺻﺪار أﺳﮭﻢ ﺟﺪﯾﺪة ﯾﺘﻢ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﻣﺨﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ.
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.3

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﮫ(

3.10

ﻋﻼوة اﻹﺻﺪار
ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻼوة اﻻﺻﺪار ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻨﺪ اﺻﺪار اﻷﺳﮭﻢ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ ﻟﻸﺳﮭﻢ اﻟﻤﺼﺪرة .إن ﻋﻼوة اﻹﺻﺪار ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

3.11

اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ )ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوﺛﮫ( ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺤﺪث ﺳﺎﺑﻖ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻣﻌﮫ
أن ﯾﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﺗﺪﻓﻘﺎ ﺻﺎدرا ﻟﻠﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰام ،ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﺟﺮاء ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻟﻤﺒﻠﻎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﮫ.
إن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪرج ﻛﻤﺨﺼﺺ ھﻮ أﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ
اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺨﺎطﺮ وﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﺨﺼﺺ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ
اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ھﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻛﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺮدادھﺎ ﻣﻦ طﺮف أﺧﺮ ،ﻓﺈن اﻟﺬﻣﻢ
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻛﺄﺻﻞ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ ظﺎھﺮﯾﺎ أﻧﮫ ﺳﯿﺘﻢ اﺳﺘﺮداد اﻟﻨﻔﻘﺎت وأن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎﺳﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﮫ.

3.12

ﻣﺨﺼﺺ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ

ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ ﺑﺴﺪاد ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﺮك اﻟﺨﺪﻣﺔ طﺒﻘﺎ ً ﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﺰاﯾﺎ ﻣﺤﺪدة .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
ﻏﯿﺮ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﯿﻦ ﻓﻲ دول أﺧﺮى ﻓﯿﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول ،وﯾﺘﻢ ﺳﺪاد ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ.إن ھﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻮل وﯾﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺑﺎﻓﺘﺮاض
وﻗﻮع ﻛﺎﻣﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻹﻧﮭﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،وﺗﺘﻮﻗﻊ اﻹدارة أن ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮاً
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ً ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻻﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ.
3.13

ﺗﺤﻘﻖ اﻹﯾﺮادات

ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻹﯾﺮاد اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ أو اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻋﺘﯿﺎدي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .ﯾﺘﻢ إظﮭﺎر
اﻹﯾﺮادات ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻟﻤﺮﺗﺠﻌﺎت ،واﻟﺨﺼﻮﻣﺎت.
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻹﯾﺮادات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻮﺛﻮق ﺑﮭﺎ ،وأﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ
اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺳﻮف ﺗﺘﺪﻓﻖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،وأن ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺬﻛﻮر أدﻧﺎه .إن
ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻹﯾﺮادات ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﮭﺎ إﻟﻰ أن ﯾﺘﻢ ﺣﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﯿﻊ .ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ،ﺑﻌﺪ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﻤﻼء وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪه .
إﯾﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ
ﺗﺤﺘﺴﺐ إﯾﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺴﺒﻲ زﻣﻨﻲ وذﻟﻚ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ.
أرﺑﺎح ﺑﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺗﻘﺎس أرﺑﺎح ﺑﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﻊ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﻊ ،وﯾﺘﻢ إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﻊ.
ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻘﻖ إﯾﺮادات ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺜﺒﺖ ﺣﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ إﺳﺘﻼم ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻓﻌﺎت.
اﻹﯾﺮادات اﻷﺧﺮى
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻘﻖ اﻹﯾﺮادات اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
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دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2016
.3

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﮫ(

3.14

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطﺮاف ذات ﺻﻠﺔ
ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻷطﺮاف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﻦ واﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ وأﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻼﺗﮭﻢ اﻟﻤﻘﺮﺑﯿﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮﻧﻮن
ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ .ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺤﺘﺔ وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ إدارة
اﻟﺸﺮﻛﺔ.

.4

اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪة
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ
ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻹدارة اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .وأھﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻸﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ھﻮ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ً
ً
ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ھﺎﻣﺎ أو ﻟﻔﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ .إن ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ ھﻮ "ﻣﮭﻢ" أو "ﻓﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔ" ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺣﻜﻤﺎ ً ھﺎﻣﺎ ً.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺗﻘﯿﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ،اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﮭﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺴﻌﺮة واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ وﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺼﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻌﺮة.
ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺘﻨﺎء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﻘﺮر اﻹدارة ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﻣﺎ ﺑﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة أو ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﺎن
اﻟﺪﺧﻞ أو ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ أو ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺑﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة إذا ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻗﺘﻨﺎﺋﮭﺎ ھﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺑﺢ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ
اﻟﻘﺼﯿﺮ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة وﻟﻜﻦ ﯾﺘﺎح ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ اﻟﻮﺛﻮق ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ،
وأن اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ .إن ﻛﺎﻓﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺧﺮى ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻛﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ أو ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪة
إن اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ واﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﻮھﺮي
ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﯾﺎت ﻣﺎدﯾﺔ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات و اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ھﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻌﺮة.
ﯾﻌﺘﻤﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻌﺮة ﻋﻠﻰ إﺣﺪى ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
• ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺤﺘﺔ.
• اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻸدوات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي.
• اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮد ذات ﺷﺮوط وﺳﻤﺎت ﻣﺨﺎطﺮ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ.
• ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻷﺧﺮى.
ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺼﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻌﺮة ﺗﻘﺪﯾﺮا ھﺎﻣﺎ.

اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﻘﺪر اﻟﺬي ﺧﻼﻟﮫ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﮭﻼك ﻣﻮﺟﻮداﺗﮭﺎ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ .إن إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄن
ﺗﻘﺪﯾﺮات اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻼﺋﻤﺔ.
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دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
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.4

اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪة )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪة )ﺗﺘﻤﺔ(

اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ
إن اﻹﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﯾﺤﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ )أو وﺣﺪة ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪ( اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﺮداد .واﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ً ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿﻊ أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،أﯾﮭﻤﺎ أﻋﻠﻰ .إن ﺣﺴﺎب اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ً ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿﻊ ﯾﺘﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﯿﻊ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺤﺘﺔ ﻣﻦ أﺻﻮل ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ً اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ
اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷﺻﻞ .ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج ﺧﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ .ﺗﻨﺸﺄ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻧﺸﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﻌﺪ ،أو أي
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺟﻮھﺮﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﻌﺰﯾﺰ أداء اﻷﺻﻞ )أ و وﺣﺪة ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪ( ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .إن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ھﻲ
أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﻟﻤﻌﺪل اﻟﺨـﺼﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺧﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ
وﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻷﻏﺮاض اﻻﺳﺘﻘﺮاء.
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شركة كي آي سي للوساطة المالية

ش .م .ك (مقفلة)

البيانات المالية

التقرير السنوي
2 0 1 6

ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ آي ﺳﻲ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2016
.5

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
أﺛﺎث

ﻣﻌﺪات
دﯾﻨﺎر
ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2015
إﺿﺎﻓﺎت
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2015
إﺿﺎﻓﺎت
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2016

83,261
83,261
83,261

اﻹﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2015
اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2015
اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2016

78,244
1,742
79,986
1,699
81,685

ﻣﻮاﻗﻒ
ﺳﯿﺎرات
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
1,200
1,200
1,200

103,875
584
104,459
8,039
112,498

1,199
1,199
1,199

73,366
8,445
81,811
9,539
91,350

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر
ﻛﻮﯾﺘﻲ
188,336
584
188,920
8,039
196,959

152,809
10,187
162,996
11,238
174,234

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2016

1,576

21,148

1

22,725

ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2015

3,275

22,648

1

25,924

ﻣﻌﺪل اﻹﺳﺘﮭﻼك اﻟﺴﻨﻮي

%20

%20

%20
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ش .م .ك (مقفلة)

البيانات المالية

التقرير السنوي
2 0 1 6

ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ آي ﺳﻲ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2016
.6

ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﯾﺘﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻓﻲ ﺷﺮاء ﻣﻜﺘﺐ ﻟﻠﻮﺳﺎطﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ دﻓﺘﺮﯾﺔ  11,042,602دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
) 11,042,602 :2015دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( .ﺑﺘﺎرﯾﺦ  2ﻓﺒﺮاﯾﺮ  2006ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻮﺳﺎطﺔ ﻣﻦ طﺮف ذي ﺻﻠﺔ .ان اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ذات أﻋﻤﺎر اﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻏﯿﺮ
ﻣﺤﺪدة .ﻗﺎﻣﺖ اﻻدارة ﺑﺎﺟﺮاء دارﺳﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓﯿﻤﺎ اذا ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎﻟﻚ ھﺒﻮط ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ .وﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﺤﺴﻦ اﻟﺠﻮھﺮي ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت
اﻟﺴﻮق ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ أي ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادھﺎ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ 31دﯾﺴﻤﺒﺮ .2016ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادھﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿﻊ ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.
إن ﺑﯿﺎن ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ھﻮ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﺮﺧﯿﺺ وﺳﺎطﺔ
ﻗﻮاﻋﺪﻋﻤﻼء
ﻧﺎﻗﺼﺎ :ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ

2016
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

1,000,000
10,042,602
11,042,602
11,042,602

1,000,000
14,000,000
15,000,000
3,957,398
11,042,602

ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل ﺧﺼﻢ ﻣﻘﺪر ﻟﻮﺣﺪات إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 9.17ﻟﺨﺼﻢ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ %3.50
ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ .ﯾﺸﯿﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداده ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ واﻟﺬي ﯾﺒﻠﻎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً  11,199,134دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ وھﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .
إذا ﻛﺎن ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﻘﺪر ﻟﻮﺣﺪات إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ أﻋﻠﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %0.5ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﻹدارة ،ﺳﯿﻜﻮن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداده
ﻟﻮﺣﺪات إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ أﻗﻞ ﺑﻤﺒﻠﻎ  956,172دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ .ﺣﺪدت اﻹدارة ھﺎﻣﺶ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮي ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻷداء
اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﮭﺎ ﻋﻦ ﺗﻄﻮرات اﻟﺴﻮق .إن ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺮﺟﺢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ
ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻘﻄﺎع .ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع.
.7

ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺿﻤﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻮﺳﺎطﺔ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺳﻮق اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮﺳﺎطﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل ﻧﻈﺎم ﺿﻤﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻮﺳﺎطﺔ
اﻟﺬي ﯾﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻮق.
اﺳﺘﺜﻤﺮت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ً ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺒﻠﻎ  337,811دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ،وﻗﺪ أﻧﺸﻲء ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻀﻤﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻮﺳﺎطﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ
ﻋﻠﻰ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ )(1
ﺑﺘﺎرﯾﺦ  5ﯾﻮﻧﯿﻮ  .2002إن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ھﻮ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻔﺎق أو اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻟﺪى اﻟﺴﻮق ،وطﺒﻘﺎ ً ﻟﻘﺮار ﻟﺠﻨﺔ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﺑﺘﺎرﯾﺦ 30
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2004ﻓﺈن رأس ﻣﺎل ﻧﻈﺎم ﺿﻤﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻮﺳﺎطﺔ ﻗﺪ أﺻﺒﺢ  10,000,000دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ،وﻗﺪ ﺗﻢ ﺳﺪاد رأس اﻟﻤﺎل
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ .وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺮار ﻟﺠﻨﺔ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻼوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (1ﻟﺴﻨﺔ  2002ﻓﺈن اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻨﻈﺎم ﺿﻤﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﻟﻮﺳﺎطﺔ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻌﮫ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﯿﮫ ﻛﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم ،ﻛﻤﺎ ﺗﺮد ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺎرك
ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺿﻤﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻮﺳﺎطﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﺷﺎرك ﺑﮫ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﺣﺴﺐ آﺧﺮ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺪﻗﻖ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ إذا اﻧﺘﮭﺖ
ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻮﺳﺎطﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
إن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ:

ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم
إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺤﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
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2016
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

385,443
)(10,441
375,002

376,631
8,812
385,443

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

البيانات المالية
ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ آي ﺳﻲ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2016
.8

ﺑﺮاﻣﺞ ﻛﻤﺒﯿﻮﺗﺮ
2016

2015

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

307,817
2,126
309,943

232,081
75,736
307,817

اﻻطﻔﺎء اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ

229,659

213,134

19,027
248,686

16,525
229,659

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
ﻣﻌﺪل اﻹطﻔﺎء اﻟﺴﻨﻮي

61,257
%20

78,158
%20

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
إﺿﺎﻓﺎت
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ

.9

إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ

إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻣﺴﻌﺮة
إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﺳﮭﻢ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻌﺮة
إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﺳﮭﻢ أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻌﺮة

2016
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

14,371
20
114,058
128,449

321,710
20
114,058
435,788

إن اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻣﺴﻌﺮة ﻣﺪارة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ طﺮف ذي ﺻﻠﺔ )إﯾﻀﺎح .(20
إن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻛﺎﻻﺗﻲ:

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ
إﺿﺎﻓﺎت
ﻣﺒﯿﻌﺎت
ﺧﺴﺎﺋﺮ إﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻤﺤﻮل ﻟﺒﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ إﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ وﺑﯿﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺒﯿﻊ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
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2016
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

435,788
)(270,914
)(34,445

565,566
70,532
)(127,232
)(69,091
67,966

)(1,980
128,449

)(71,953
435,788
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ش .م .ك (مقفلة)

المالية
البياناتالمالية
البيانات
ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ آي ﺳﻲ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2016
.10

ﻣﺪﯾﻨﻮن وأرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ أﺧﺮى

ﻣﺪﯾﻨﻮن ﺗﺠﺎرﯾﻮن )أ(
ﻣﺨﺼﺺ دﯾﻮن ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ )ب(
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻨﻮن ﺗﺠﺎرﯾﻮن
ﻋﻤﻮﻻت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ﻣﺴﺘﺮدة
ذﻣﻢ ﻣﻮظﻔﯿﻦ
ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺿﻤﺎن
أرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ أﺧﺮى
)أ (

) ب(

2016
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

46,925
)(24,688
22,237
73,222
31,494
4,410
14,481
145,844

54,925
)(24,688
30,237
36,049
5,904
4,410
13,254
50,500
37
140,391

ﻣﺪﯾﻨﻮن ﺗﺠﺎرﯾﻮن :إن ﺗﺤﻠﯿﻞ أﻋﻤﺎر أرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :
ﻟﻢ ﯾﺘﺄﺧﺮ ﺳﺪادھﺎ وﻟﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ
ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ  60ﯾﻮم
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﺗﺄﺧﺮ ﺳﺪادھﺎ وﻟﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ
ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ  90-60ﯾﻮم
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﻘﯿﻤﺔ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  90ﯾﻮم
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2016

-

22,237

24,688

46,925

2015

2,134

28,103

24,688

54,925

ﻣﺨﺼﺺ دﯾﻮن ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ :إن ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
2016
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
24,688
24,688

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺤﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
871
23,817
24,688

.11

وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ
ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ﻷﺟﻞ  :2015) % 1.75ﻻﯾﻮﺟﺪ( ﺳﻨﻮﯾﺎ ،ﺗﺴﺘﺤﻖ ھﺬه اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﻤﻌﺪل  275ﯾﻮم
) :2015ﻻ ﯾﻮﺟﺪ(.

.12

أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك وﻧﻘﺪ

أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
ﻧﻘﺪ ﻟﺪى ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ )اﯾﻀﺎح (20

2016
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

37,113
173,963
211,076

14,374
380
14,754

.13

رأس اﻟﻤﺎل
ﺣﺪد رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮫ واﻟﻤﺼﺪر واﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﻤﺒﻠﻎ  20,000,000دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 20,000,000 :2015دﯾﻨﺎر
ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﻣﻮزع ﻋﻠﻰ  200,000,000ﺳﮭﻢ  ،ﺑﻘﯿﻤﺔ اﺳﻤﯿﺔ  100ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﮭﻢ وﺟﻤﯿﻊ اﻷﺳﮭﻢ ﻧﻘﺪﯾﺔ.

.14

ﻋﻼوة إﺻﺪار
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻼوة اﻹﺻﺪار واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  750,000دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 750,000 :2015دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ،ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ زﯾﺎدة ﻋﻦ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻷﺳﻤﯿﺔ ﻟﻸﺳﮭﻢ ﻟﺪى إﺻﺪار رأس اﻟﻤﺎل.
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البيانات المالية

التقرير السنوي
2 0 1 6

ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ آي ﺳﻲ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2016
.15

إﺣﺘﯿﺎطﻲ إﺟﺒﺎري
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت ،واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ و ﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮭﻤﺎ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ  %10ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ إﻟﻰ ﺣﺴﺎب اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ
اﻹﺟﺒﺎري ﺣﺘﻰ ﯾﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ  %50ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع .إن ﺗﻮزﯾﻊ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻹﺟﺒﺎري ﻣﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب
ﻟﺘﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  %5ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻓﯿﮭﺎ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت.
ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺟﺒﺎري ﻧﻈﺮاً ﻟﻮﺟﻮد ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ.

.16

إﺣﺘﯿﺎطﻲ إﺧﺘﯿﺎري
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ ،ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻘﻄﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﯾﻘﺘﺮﺣﮭﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ .ﯾﺘﻢ وﻗﻒ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ .ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ إﻟﻰ
اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺧﺘﯿﺎري ﻧﻈﺮاً ﻟﻮﺟﻮد ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ.

.17

ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﻟﮫ ﺿﺮورة
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
.18

2016
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

8,530
36,970
22,331
416
20,128
88,375

79,640
36,980
22,819
6,002
145,441

ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ وإدارﯾﺔ

ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻮظﻔﯿﻦ
اﺷﺘﺮاﻛﺎت
إﯾﺠﺎرات
ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﮭﻨﺔ
أﺧﺮى
.20

88,841
20,832
)(16,093
)(5,983
87,597

153,809
62,824
)(15,855
)(111,937
88,841

داﺋﻨﻮن وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ اﺧﺮى

داﺋﻨﻮن ﺗﺠﺎرﯾﻮن
إﺟﺎزات اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
زﻛﺎة
أﺧﺮى

.19

2016
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2016
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

369,344
18,595
41,172
7,497
77,739
514,347

469,067
37,439
59,422
100,000
64,661
730,589

اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷطﺮاف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪراء اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ ،وﻣﻮظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ،واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ،واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮون
ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻼﻛﺎ ً رﺋﯿﺴﯿﯿﻦ أو اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺎرﺳﻮن ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺎم .ﺗﻤﺖ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻﺪة ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﺼﻠﺔ وﻓﻘﺎ
ﻟﺸﺮوط ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ:
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ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ آي ﺳﻲ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2016
.21

اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﺼﻠﺔ )ﺗﺘﻤﮫ(

2016

ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻣﺪارة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﻦ
ﻧﻘﺪ ﻟﺪى ﻣﺤﺎﻓﻆ إﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﺪارة ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

14,371
173,963

321,710
380

ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﺰاﯾﺎ ورواﺗﺐ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ
.22

87,891

81,689

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﻄﺎﻋﯿﺔ
ً
ﺗﺤﺪد ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﻧﻊ
اﻟﻘﺮار اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﻮارد ﻟﻠﻘﻄﺎع وﺗﻘﯿﯿﻢ أداﺋﮫ ،ﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﮭﺎ ﻣﻊ أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ .إن
ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﻘﯿﺎس اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ  8ھﻲ ﻧﻔﺴﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ.
ﺗﻤﺎرس اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ داﺧﻞ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ وﺟﻤﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮداﺗﮭﺎ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﮭﺎ داﺧﻞ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ودول أﺧﺮى .ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﯿﻦ أﻋﻤﺎل :اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﻮﺳﺎطﺔ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .إن اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﯾﺮادات واﻷرﺑﺎح)/اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ( ﻟﻠﻔﺘﺮة وﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل ھﻮ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺨﺺ إﯾﺮادات و)ﺧﺴﺎﺋﺮ(/أرﺑﺎح وﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل:

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2016
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﯾﺮادات
رﺑﺢ )/ﺧﺴﺎرة( اﻟﺴﻨﺔ

اﺳﺘﺜﻤﺎرات
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

وﺳﺎطﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

30,969
80,115

506,379
)(50,149

537,348
29,966

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2016
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

363,307
363,307

11,684,543
175,972
11,508,571

12,047,850
175,972
11,871,878

اﺳﺘﺜﻤﺎرات
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

وﺳﺎطﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2015
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﯾﺮادات
ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﻨﺔ

20,588
)(45,083

569,438
)(4,169,078

590,026
)(4,214,161

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2015
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

436,168
436,168

11,686,892
234,282
11,452,610

12,123,060
234,282
11,888,778
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دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2016
.22

اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وإدارة رأس اﻟﻤﺎل

أ(

ادارة ﻣﺨﺎطﺮ رأس اﻟﻤﺎل
ﺗﺘﻤﺜﻞ أھﺪاف اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ إدارة رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط ﻛﻜﯿﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮ وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ
ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻵﺧﺮﯾﻦ وﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻌﯿﺮ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺄﺧﻮذة .ﺗﺤﺪد اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺒﻠﻎ رأس اﻟﻤﺎل ﺗﻨﺎﺳﺒﯿﺎ ً ﻣﻊ اﻟﺨﻄﺮ .ﺗﺪﯾﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ
رأس اﻟﻤﺎل وﯾﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻓﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ/أو ﺗﻌﺪﯾﻞ ھﯿﻜﻞ رأس اﻟﻤﺎل ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
أو إﻋﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ أو إﺻﺪار أﺳﮭﻢ رأس ﻣﺎل ﺟﺪﯾﺪة أو ﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﮭﺪف ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺪﯾﻦ.

ب(

ﻣﺨﺎطﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن
ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ھﻮ ﻣﺨﺎطﺮ أن ﯾﻔﺸﻞ اﺣﺪ أطﺮاف اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ ﻣﺤﻘﻘﺎ ﺧﺴﺎرة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻄﺮف اﻷﺧﺮ.
ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﺴﺘﻤﺮة .وﺗﮭﺪف اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ ﻓﻲ أﻓﺮاد أو
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﺪد أو ﻧﺸﺎط ﻣﻌﯿﻦ .وﯾﺘﺄﺗﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻮﯾﻊ ﻧﺸﺎطﺎت اﻹﻗﺮاض واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت أﯾﻨﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻼﺋﻤﺎ .ان ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﺮض اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎدﯾﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺨﻄﺮ اﻻﻧﻜﺸﺎف ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن .إن أﻗﺼﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2015
2016
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
134,487
114,350
14,754
211,076
149,241
325,426

ﻣﺪﯾﻨﻮن وأرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ اﺧﺮى )إﯾﻀﺎح (10
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك )إﯾﻀﺎح (12

ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
ﯾﻨﺸﺄ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺸﺘﺮك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷطﺮاف اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺔ ،أو ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ،أو
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﻢ ﺳﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺠﻌﻞ ﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ
اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أو اﻟﻈﺮوف اﻷﺧﺮى .ﯾﺸﯿﺮ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ إﻟﻰ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻷداء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع أﻋﻤﺎل ﺑﺬاﺗﮫ أو ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ.
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎطﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻹﻗﻠﯿﻢ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ وﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ:
اﻟﻜﻮﯾﺖ

ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ:
اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
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دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2016
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اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وإدارة رأس اﻟﻤﺎل )ﺗﺘﻤﺔ(

ج(

ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ
ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ھﻲ ﻣﺨﺎطﺮ أﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ .وﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻓﻘﺪ
ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﯿﻮﻟﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻮﻣﻲ.
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﺗﺴﮭﯿﻼت ﺑﻨﻜﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﻔﻌﻠﯿﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺳﺠﻼت اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

د(

ﻓﺌﺎت اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

2016

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺿﻤﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻮﺳﺎطﺔ
إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ
ﻣﺪﯾﻨﻮن وأرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ اﺧﺮى )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ(
وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك وﻧﻘﺪ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

375,002
128,449
114,350
60,895
211,076

385,443
435,788
134,487
14,754

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
88,375

داﺋﻨﻮن وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ اﺧﺮى
ه(

145,441

ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ وﻣﺨﺎطﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ/اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﻣﺨﺎطﺮ ﺳﻌﺮ اﻷﺳﮭﻢ ،وﺗﻨﺸﺄ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺨﺎطﺮﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻐﯿﺮ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﻟﺴﻮق وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﻌﺪل رﺑﺢ/ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف.
 ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ھﻲ ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﺬﺑﺬب ﻗﯿﻤﺔ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ.
ﺗﺠﺮي اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺗﺬﺑﺬب أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف .ﺗﻘﻮم اﻹدارة
ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﯾﻮﻣﯿﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺑﻘﺎء اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ.
 ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر ادوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔﺗﺘﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻌﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ اﻟﻤﺒﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ .ﺗﺪﯾﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ھﺬه
اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻮﯾﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎت ﻣﺘﻌﺪدة واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻈﺮوف
اﻟﺴﻮق واﻻﺗﺠﺎھﺎت وﺗﻘﺪﯾﺮ اﻹدارة ﻟﺘﻐﯿﺮات طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺈدارة ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺸﮭﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺰوﯾﺪھﺎ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮي اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻨﮫ ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.
إن اﻟﺠﺪول أدﻧﺎه ﯾﻮﺿﺢ أﺛﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻟﻤﺆﺷﺮ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ وﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ .إذا ﺗﻐﯿﺮت أﺳﻌﺎر اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %5ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة ﻣﻊ ﺛﺒﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻷﺧﺮى ،ﻓﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ذﻟﻚ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻋﻠﻰ
ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
2015
2016
16,086 +
719 +
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻜﻮن ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻣﺴﺎ ٍو وﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺰﯾﺎدات اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ.
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اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وإدارة رأس اﻟﻤﺎل )ﺗﺘﻤﺔ(

و(

ﻣﺨﺎطﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻣﺨﺎطﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ھﻲ ﺧﻄﺮ ﺗﺬﺑﺬب ﻗﯿﻤﺔ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق .إن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻏﯿﺮ
ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﯿﺚ اﻧﮭﺎ ﻟﯿﺲ ﺑﮭﺎ ﻣﻮﺟﻮدات أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ذات ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮة ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

ز(

ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﯾﻘﺪم اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻠﯿﻼ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻷوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﻦ
 1إﻟﻰ  3ﻋﻠﻰ أﺳﺎس درﺟﺔ دﻋﻢ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻤﺼﺎدر ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ.
• ﻗﯿﺎﺳﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى  1ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ )ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ( ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻧﺸﻄﺔ ﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.
• ﻗﯿﺎﺳﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى  2ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻼت ﺑﺨﻼف اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى  1اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ
ﺑﻤﺼﺎدر ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات إﻣﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ )أي ،اﻷﺳﻌﺎر( أو ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ )أي ،ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ
اﻷﺳﻌﺎر(.
• ﻗﯿﺎﺳﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى  3ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺪﺧﻼت ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺳﻮق
ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻤﺼﺎدر ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ )ﻣﺪﺧﻼت ﻏﯿﺮ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻤﺼﺎدر ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ(.
ﯾﺘﺤﺪد اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻨﮫ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
إن اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺪرج اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2016
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ
 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2015
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ

اﻟﻤﺴﺘﻮى 1
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺴﺘﻮى 3
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

14,371

114,058

128,449

اﻟﻤﺴﺘﻮى 1
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺴﺘﻮى 3
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

321,710

114,058

435,768

ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﮭﺎ ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺳﻮق ﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺗﺎﺣﺔ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻣﻦ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،اﻟﺘﺎﺟﺮ ،اﻟﻮﺳﯿﻂ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻄﺎع ،ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ أو اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ وﺗﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻮق اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ واﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺒﺤﺘﺔ .إن اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮﻗﻲ اﻟﻤﻌﻠﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ھﻮ ﺳﻌﺮ
اﻟﺸﺮاء اﻟﺤﺎﻟﻲ .ھﺬه اﻷدوات ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى .1
إن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻧﺸﻂ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮق ﺗﻘﯿﯿﻢ .ﺗﻀﺎﻋﻒ طﺮق اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
ھﺬه اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻋﻨﺪ إﺗﺎﺣﺘﮭﺎ وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻗﻠﯿﻼ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺗﺎﺣﺔ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷداة ﻣﺎﻟﯿﺔ ،ﺗﺪرج اﻷداة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى .2
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺳﺘﻨﺎد إﺣﺪى اﻟﻤﺪﺧﻼت أو أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ،ﺗﺪرج اﻷداة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى .3
.23

ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺑﺘﺎرﯾﺦ  23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2016اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  2015ﺑﻤﺒﻠﻎ  11,500دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ﺗﻢ إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ 31
دﯾﺴﻤﺒﺮ .2016

.24

اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
ﯾﺘﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب ﺿﻤﺎن ﺑﻘﯿﻤﺔ  50,000دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ﺻﺎدر ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ 31
دﯾﺴﻤﺒﺮ  50,500) 2016دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ .(2015
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شركة كي آي سي للوساطة المالية

ش .م .ك (مقفلة)

البيانات المالية

التقرير السنوي
2 0 1 6

ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ آي ﺳﻲ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2016
.25

اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ
ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺿﺪ اﻟﻐﯿﺮ وﻣﻦ اﻟﻐﯿﺮ ﺿــﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،واﻟﺬي ﻟﯿﺲ
ﺑﺎﻻﻣﻜﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻟﻰ أن ﯾﺘﻢ اﻟﺒﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻀﺎء .وﻓﻲ رأي اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻟﻦ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،وﻋﻠﯿﮫ ،ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻘﯿﺪ
أي ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ.

.26

أرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﺒﻮﯾﺐ ﺑﻌﺾ أرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﺼﻨﯿﻒ ارﻗﺎم اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ .
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