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حضرة صاحب السمو
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 

أمير دولة الكويت
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سمو
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح 

ولي عهد دولة الكويت
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سمو
الشيخ جابر المبارك الصباح 

رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت
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السادة أعضاء مجلس اإلدارة

السيد / فواز سليمان األحمد
رئيس مجلس اإلدارة

السيد / حمد نادر العيسى
عضو مجلس اإلدارة

السيد / عبداهلل عادل الشرهان
عضو مجلس اإلدارة

السيد / سليمان عبداهلل المريخي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد / صالح علي الرومي
عضو مجلس اإلدارة

السيد / عماد أحمد تيفوني
عضو مجلس اإلدارة

السيد / خالد يوسف المفرج
عضو مجلس اإلدارة
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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 ،،،

أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب فــي هــذا اللقــاء الــذي اعتدنــا أن 
نجتمــع فيــه كل عــام ألتشــرف بالحديــث إليكــم بالنيابــة 
اإلدارة وباألصالــة عــن نفســي لنطلعكــم  عــن مجلــس 
ــازات  ــن إنج ــق م ــا تحق ــرم وم ــام المنص ــص الع ــى ملخ عل
شــركتكم،  عمــل  تطويــر  ســبيل  فــي  جــادة  وخطــوات 
ثقتكــم  علــى  وتعالــى  ســبحانه  اهلل  بعــد  معتمديــن 
ودعمكــم، آمــاًل بــأن يكــون انعــكاس الوضــع فــي عــام 
2015 حافــزاً مســتقبليًا نبنــي عليــه آمالنــا، ونســتثمر فيــه 

خبراتنــا فــي مجــال األعمــال والوســاطة الماليــة.

األخوات واإلخوة الكرام:

ال يغيــب عــن بــال أي اقتصــادي أن اســتقرار الوضــع العالمــي 
ينعكس بشــكل مباشــر وســريع علــى الحركــة االقتصادية 
ــز  ــا العزي ــي بلدن ــرى ف ــا ن ــن هن ــدان، وم ــن البل ــد م ــي أي بل ف
بــأن حالــة التهدئــة السياســية التــي تشــهدها الكويــت أدت 
إلــى نــوع مقبــول مــن االســتقرار االقتصــادي ولــو كان ذلــك 
ــي  ــول الفعل ــدم الوص ــن ع ــم م ــى الرغ ــة، عل ــبة ضئيل بنس
إلــى القــرارات والقوانيــن االقتصاديــة المطلوبــة لتحقيــق 
ــاء  ــات أبن ــة طموح ــودة لتلبي ــة المنش ــة االقتصادي التنمي

ــي. ــع الكويت المجتم

األخوات واإلخوة الكرام

ســعر  تراجــع  فــإن  والدولــي،  اإلقليمــي  المســتوى  علــى 
برميــل النفــط ســاهم فــي االنحــراف الســلبي ألداء أســواق 
المنطقــة حيــث أنهــى العــام 2015 علــى ســعر 29 دوالر 

السيد / فواز سليمان األحمد
رئيس مجلس اإلدارة
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ــواق األوراق  ــاض أس ــي انخف ــر ف ــكل مباش ــاهم بش ــا س ــا، مم ــي تقريب ــط الكويت ــل النف ــي لبرمي أمريك
الماليــة، حيــث انخفــض ســوق الكويــت لــأوراق الماليــة مــع انخفــاض ســعر برميــل النفــط العالمــي، 
وانخفــض المؤشــر الســعري خــالل العــام 2015 عنــد مســتوى 5.612 نقطــة، مقارنــة مــع إقفــال 
2014 الــذي كان عنــد مســتوى  6.510  نقطــة. وشــهد المؤشــر الوزنــي انخفاضــا علــى وقــع عمليــات 
شــهدتها بعــض األســهم فــي فتــرات متفاوتــة خــالل العــام 2015 المنصــرم، حيــث بلغــت خســائر 
المؤشــر نقطــة مــا نســبته 12.7 % حيــث أقفــل عنــد مســتوى 382 نقطــة وكان قــد أنهــى العــام 2014 

ــة. ــتوى 438  نقط ــد مس عن

األخوات واإلخوة الحضور الكريم
يطيــب لــي اليــوم بالنيابــة عــن مجلــس إدارة شــركة كــي آي ســي للوســاطة الماليــة أن أقــدم لكــم 
التقريــر الســنوي للشــركة عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 31/12/2015 آمليــن مــن المولــى عــز وجــل 
أن يكــون العــام 2015 منعطفــا نحــو األداء الجيــد فــي ســوق الكويــت لــأوراق الماليــة حيث أن شــركات 
الوســاطة الماليــة مــرت بأزمــات ماليــة بعضهــا مــازال موجــوداً علــى المســتوى المحلــي والعالمــي 
خاصــة أن طبيعــة عملهــا تعتمــد علــى نشــاط االســتثمار وحركتــه بغــض النظــر عــن قــوة االقتصــاد 

أو ضعفــه.

أخواتي وإخواني:

اسمحوا لي أن أستعرض لكم ما تم القيام به خالل العام الماضي:
* استالم ترخيص مزاولة مهنة الوساطة المالية من هيئة أسواق المال خالل العام 2015.

. )IDS( إلى نظام )Edata( االنتقال من نظام *
* تعيين واستقطاب وسطاء جدد بإمكانات وخبرات عالية.

* تقييم ترخيص مزاولة المهنة )األصل الغير ملموس( .
* تطبيق الالئحة التنفيذية الجديدة لهيئة أسواق المال للقانون رقم )7( لسنة 2010 .

* تحديث عقد التداول الموحد سنويًا .
* عملنا على استيفاء طلبات التوافق وااللتزام مع متطلبات هيئة أسواق المال.

األخوات واإلخوة:
طبقــًا لمتطلبــات معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة فقــد قامــت اإلدارة بإجــراء دراســة إلختبــار فيمــا إذا 
كان هنــاك هبــوط فــي قيمــة الموجــودات غيــر الملموســة وترتــب على تلــك الدراســة اإلقرار بخســائر 
إنخفــاض فــي قيمــة تلــك الموجــودات بمبلــغ 3,957,398 دينــار كويتــي )تخفيــض قيمــة األصــل مــن 
ــع  ــوق والمتوق ــدالت الس ــي مع ــري ف ــاض الجوه ــراً لإلنخف ــار( نظ ــون دين ــى 11 ملي ــار إل ــون دين 15 ملي
لــه أن يكــون مطــواًل نظــراً ألوضــاع الســوق اإلقتصاديــة الحاليــة ممــا إنعكــس بشــكل ســلبي كبيــر 
علــى النتائــج الماليــة للشــركة حيــث بلغــت خســائر اإلنخفــاض فــي القيمــة نحــو 94 % مــن إجمالــي 

الخســارة لعــام 2015 والبالغــة 4,214,161 دينــار كويتــي. 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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الحضور الكريم
إن أداء أي شــركة وســاطة ماليــة يتأثــر بشــكل مباشــر بالمنــاخ العــام لالقتصــاد، ونحــن فــي شــركة 
كــي آي ســي للوســاطة الماليــة اعتدنــا علــى مبــدأ الشــفافية فــي التعامــل مــع المســاهمين وانطالقــا 
مــن هــذه االســتراتيجية فإننــا نقــدم لكــم بيانــًا بمــا تحقــق علــى مســتوى النتائــج الماليــة للشــركة 
للعــام الماليــة المنتهيــة فــي 31/12/2015 والمدققــة مــن قبــل مراقــب حســابات الشــركة الخارجــي 

لمناقشــتها والمصادقــة عليهــا، علــى النحــو التالــي:
وفيمــا يتعلــق بالنتائــج الماليــة فقــد تكبــدت الشــركة صافــي خســائر 4,214,161 دينــاراً كويتيــًا خــالل 

العــام 2015 بياناتهــا كالتالــي: 

2015 التفاصيل       
دينار كويتي

2014
دينار كويتي

نسبة
االرتفاع / االنخفاض

11.49% 593,446532,275اإليرادات

5.97 % )904,155()850,209(المصاريف التشغيلية

30.96 % )371,880()256,763( الخسارة قبل خسائر إنخفاض القيمة

خسائر إنخفاض قيمة الموجودات
غير الملموسة

)3,957,398(--

1033.2 % )371,880()4,214,161(صافي خسارة السنة

حيث أن:
نسبة اإليرادات من رأس المال لسنة 2015 : 2.970 %

ونسبة المصاريف من رأس المال لسنة 2015 : 24.040 %

وهــذا، لــم يتحصــل أعضــاء مجلــس اإلدارة خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015 
ــا. ــغ، مكافــآت، منافــع، أو مزاي علــى أي مبال

ويتعهــد مجلــس اإلدارة للســادة المســاهمين بســالمة ونزاهــة كافــة البيانــات والتقاريــر المقدمــة 
للجمعيــة العموميــة وذات الصلــة بنشــاط الشــركة. 

كما يسرنا أن نتلو على مسامعكم ما جاء في تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي.
ــل الشــكر واالمتنــان لإلخــوة المســاهمين علــى الثقــة الكبيــرة،  ــرا، ال يســعني إال أن أتقــدم بجزي وأخي
علــى  تعــود  جيــدة  ربحيــة  وعوائــد  نتائــج  وتحقيــق  ممكــن  جهــد  كل  ســنبذل  بأننــا  ونعدهــم 

جميعــًا. المســاهمين 
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

فواز سليمان األحمد
رئيـس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير الحوكمة
الشفافية والمصداقية لتلك  الشركة وتحفيز وجود  القرارات داخل  اتخاد  الحوكمة ينظم منهجية  تقرير 
القرارات. وذلك لتحقيق الحماية والتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين وأصحاب المصالح األخرى 

وضمان تماشي الشركة مع أهداف المساهمين.
المال مالحظاتها  أبدت هيئة أسواق  المعد بشأن حوكمة الشركات،  بالتقرير  التزام الشركة  وحرصًا على 

على بعض القواعد الخاصة بتقرير الحوكمة كالتالي:

المالحظة الخاصة بشأن المادة )2 - 3(: يضم مجلس اإلدارة أعضاء مستقلين، وال يزيد عددهم على   >
نصف عدد أعضاء المجلس.

البند مرتبط بالجمعية العمومية العادية وبعد انعقادها، نلتزم بانتخاب عضو مجلس إدارة مستقل.  

النظام  في  بوضوح  محددة  اإلدارة  مجلس  مسئوليات   :)5  -  2( المادة  بشأن  الخاصة  المالحظة   >
األساسي للشركة.

البند مرتبط بالجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ 23/11/2016 لتحديد مسؤوليات مجلس   
اإلدارة في النظام األساسي للشركة.

بإعداد  تختص  لجنة  تشكيل  اإلدارة  مجلس  على  يتعين   :)1  -  4( المادة  بشأن  الخاصة  المالحظة   >
المتعلقة  وتلك  التنفيذية،  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  لمناصب  بالترشيحات  المتعلقة  التوصيات 

بالسياسات واللوائح المنظمة لمنح التعويضات والمكافآت.
بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية، نلتزم بتشكيل لجنة الترشحات والمكافآت.  

المالحظة الخاصة بشأن المادة )5 - 6(: من أهم خصائص لجنة التدقيق أن : ال يقل عدد أعضاء لجنة   >
التدقيق عن 3 أعضاء.

لجنة  أعضاء  عدد  يقل  ال  أن  على  جدد  أعضاء  بتعيين  نلتزم  العادية  العمومية  الجمعية  اجتماع  بعد   
التدقيق الداخلي عن 3 أعضاء.

المالحظة الخاصة بشأن المادة )5 - 6(: من أهم خصائص لجنة التدقيق أن: أحد أعضاء لجنة التدقيق   >
عضو مجلس إدارة مستقل.

إدارة  مجلس  عضو  بانتخاب  نلتزم  انعقادها،  وبعد  العادية  العمومية  الجمعية  بتشكيل  مرتبط  البند   
مستقل.

المالحظة الخاصة بشأن المادة )6 - 4(: ال يقل عدد أعضاء لجنة المخاطر عن 3 أعضاء.  >
لجنة  أعضاء  عدد  يقل  ال  أن  على  جدد  أعضاء  بتعيين  نلتزم  العادية  العمومية  الجمعية  اجتماع  بعد   

المخاطر عن 3 أعضاء.
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تقرير  بإعداد  الداخلي  التدقيق  / وحدة  / مكتب  إدارة  8(: تقوم   -  6( المادة  الخاصة بشأن  المالحظة   >
يتضمن مراجعة وتقييمًا لنظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة وفق ما ورد في قواعد حوكمة 

الشركات.
أعد تقرير التدقيق الداخلي وعرض على لجنة التدقيق الداخلي وأخذ موافقة أعضاء مجلس اإلدارة عليه   >

لإلطالع وإرسال نسخة إلى هيئة أسواق المال.

المالحظة الخاصة بشأن المادة )11 - 3(: يتوافر لدى الشركة اآلليات التي تتيح االهتمام بالجوانب   >
التدريبية لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات.

توفرت اآلليات الالزمة الخاصة بتدريب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.  

يتوافر لدى الشركة نظم وآليات لتقييم أداء كل عضو   :)4 المالحظة الخاصة بشأن المادة )11 -   >
من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بشكل دوري.

توفرت اآلليات الخاصة لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.  

 Key( موضوعية  أداء  مؤشرات  الشركة  لدى  تتوافر   :)5  -  11( المادة  بشأن  الخاصة  المالحظة   >
Performance Indicators-KPIs( لتقييم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وذلك بشكل سنوي وفق 

ما ورد في قواعد حوكمة الشركات.
توفرت المؤشرات الخاصة بأداء KPI لتقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.  >

تقرير لجنة التدقيق الداخلي
سالمة  ضمان  خالل  من  الشركة  داخل  االلتزام  مبدأ  ترسيخ  على  الداخلي  التدقيق  لجنة  تحرص 
ونزاهة التقارير المالية للشركة والتأكد من كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في 

الشركة.
اإلجراءات  اتخاذ  تم  قد  أنه  من  والتأكد  الداخلي  المدقق  تقرير  نتائج  مراجعة  تمت  وبالتالي 

التصحيحية الالزمة بشأن المالحظات الواردة في التقرير ما عدا التالي:

إدارة الموارد البشرية : ال توجد خطة لإلحالل والتعاقب الوظيفي.  >
إدارة نظم المعلومات : ال توجد خطة لتدارك الكوارث الخارجية السترجاع المعلومات والبيانات عند   >

حدوثها.
مجلس اإلدارة: ال يوجد عضو مستقل، ولم يتم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات.  >

التدقيق  بتقرير  الموجودة  التصحيحية  باإلجراءات  بااللتزام  بدورها  قامت  قد  الشركة  أن  لوحظ  وعليه 
الداخلي، وستستمر لجنة التدقيق باإلشراف والمتابعة المستمرة على الجهود المبذولة لتنفيذ االلتزام 

داخل الشركة لتتسق مع طبيعة نشاط الشركة وفق األطر الزمنية لدى الجهات الرقابية.
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شركة كي آي سي للوساطة المالية  ش. م. ك )مقفلة(

مراقب الحسابات المستقل
السادة المساهمون 

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

تقرير عن البيانات المالية
لقــد دققنــا البيانــات الماليــة المرفقــة لشــركة كــي آي ســي للوســاطة الماليــة ش.م.ك. )مقفلــة( 
)»الشــركة«(، والتــي تتكــون مــن بيــان المركــز المالــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 وبيانــات الدخــل 
والدخــل الشــامل والتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة والتدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك 

التاريــخ وملخــص السياســات المحاســبية المهمــة وااليضاحــات التفصيليــة األخــرى. 

مسئولية اإلدارة عن البيانات المالية 
إن ادارة الشــركة هــي المســئولة عــن االعــداد والعــرض العــادل لهــذه البيانــات الماليــة وفقــا 
للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة وعــن أدوات الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة إلعــداد 

ــأ. ــش أو الخط ــبب الغ ــة بس ــاء المادي ــن االخط ــة م ــون خالي ــة تك ــات مالي بيان

مسئولية مراقب الحسابات
إن مســئوليتنا هــي إبــداء رأي حــول هــذه البيانــات الماليــة اســتناداً إلــى أعمــال التدقيــق التــي قمنــا 
بهــا. لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة التــي تتطلــب منــا االلتــزام 
بالمتطلبــات األخالقيــة للمهنــة وتخطيــط وتنفيــذ أعمــال التدقيــق للحصــول علــى تأكيــدات 

ــة. ــاء مادي ــن أخط ــة ال تتضم ــات المالي ــأن البيان ــة ب معقول

ــات  ــغ واإلفصاح ــول المبال ــق ح ــة تدقي ــى أدل ــول عل ــراءات للحص ــذ إج ــى تنفي ــق عل ــتمل التدقي يش
التــي تتضمنهــا البيانــات الماليــة. تعتمــد اإلجــراءات المختــارة علــى تقديــر مراقــب الحســابات، 
وتتضمــن تقييــم مخاطــر األخطــاء الماديــة فــي البيانــات الماليــة ســواء كانــت بســبب الغــش أو 
الخطــأ. عنــد تقييــم هــذه المخاطــر، يأخــذ مراقــب الحســابات فــي االعتبــار أدوات الرقابــة الداخليــة 
المتعلقــة باإلعــداد والعــرض العــادل مــن قبــل الشــركة للبيانــات الماليــة، وذلــك مــن أجــل وضــع 
إجــراءات تدقيــق تتناســب مــع الظــروف، ولكــن ليــس بغــرض إبــداء رأي حــول فاعليــة أدوات الرقابــة 
الداخليــة للشــركة. يشــتمل التدقيــق أيضــًا علــى تقييــم مالئمــة السياســات المحاســبية المتبعة 
ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية المهمــة التــي أجرتهــا إدارة الشــركة، وكذلــك تقييــم شــامل 

لعــرض البيانــات الماليــة.

باعتقادنــا أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا تعتبــر كافيــة ومالئمــة لتقديــم أســاس يمكننــا 
مــن إبــداء رأي تدقيــق.
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شركة كي آي سي للوساطة المالية  ش. م. ك )مقفلة(

الرأي

برأينــا أن البيانــات الماليــة تعبــر بصــورة عادلــة، مــن جميــع النواحــي الماديــة، عــن المركــز المالــي 
للشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 وعــن أدائهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة فــي 

ــة. ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــًا للمعايي ــخ وفق ــك التاري ذل

تقرير حول المتطلبات القانونية واألمور التنظيمية األخرى
برأينــا كذلــك، أن الشــركة تمســك ســجالت محاســبية منتظمــة وأن البيانــات الماليــة والبيانــات 
الــواردة فــي تقريــر مجلــس إدارة الشــركة فيمــا يخــص البيانــات الماليــة متفقــة مــع مــا هــو وارد فــي 
ــراض  ــة ألغ ــا ضروري ــي رأيناه ــات الت ــات واإليضاح ــى المعلوم ــا عل ــد حصلن ــك فق ــركة. كذل ــر الش دفات
التدقيــق، وأن البيانــات الماليــة تتضمــن المعلومــات التــي يتطلبهــا قانــون الشــركات رقــم )1( لســنة 
2016 والالئحــة التنفيذيــة ، وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة، وتعديالتهمــا، وأن الجــرد 
قــد أجــري وفقــا لأصــول المرعيــة، ولــم يــرد لعلمنــا أيــة مخالفــات ألحــكام قانــون الشــركات رقــم 
)1( لســنة 2016 والالئحــة التنفيذيــة ، أو عقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة وتعديالتهمــا، 
خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015 علــى وجــه يؤثــر ماديــًا فــي نشــاط الشــركة أو 

فــي مركزهــا المالــي.

كذلــك مــن خــالل تدقيقنــا لــم يــرد إلــى علمنــا أيــة مخالفــات للقانــون رقــم )7( لســنة 2010 فــي شــأن 
إنشــاء هيئــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط األوراق الماليــة والئحتــه التنفيذيــة وتعديالتهــا.

الكويت في: 3 مايو 2016

قيس محمد النصف
مراقب حسابات مرخص رقم 38 فئة »أ«

من BDO النصف وشركاه

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

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

 
 بیان المركز المالي

 2015دیسمبر  31كما في 
 

3 

  2015  2014 
 دینار كویتي  دینار كویتي إیضاحات 

     موجودات ال
     موجودات غیر متداولة

     
 35,527  25,924 5 ممتلكات ومعدات

 15,000,000  11,042,602 6 موجودات غیر ملموسة
 376,631  385,443 7 مشاركة في نظام ضمان عملیات الوساطة

 18,947  78,158 8 برامج كمبیوتر
 565,566  435,788 9 استثمارات متاحة للبیع

  11,967,915  15,996,671 
     

     موجودات متداولة
     

 254,828  140,391 10 مدینون وأرصدة مدینة أخرى
 135,000  -  ودائع ألجل

 70,420  14,754 11 أرصدة لدى البنوك ونقد
  155,145  460,248 

 16,456,919  12,123,060  الموجودات  مجموع
     

     حقوق الملكیة والمطلوبات 
     حقوق الملكیة

     
 20,000,000  20,000,000 12 رأس المال

 750,000  750,000 13 عالوة إصدار
 376,974  376,974 14 احتیاطي إجباري
 376,974  376,974 15 احتیاطي اختیاري

 79,019  73,889  لةاحتیاطي التغیر في القیمة العاد
 (5,474,898)  )9,689,059(  خسائر مرحلة 

 16,108,069  11,888,778  وع حقوق الملكیةمجم
     

     المطلوبات
     غیر متداولة مطلوبات

     
 153,809  88,841 16 نھایة الخدمة للموظفین مكافأة مخصص

  88,841  153,809 
     مطلوبات متداولة

     
 195,041  145,441 17 دائنون وأرصدة دائنة أخرى

  145,441  195,041 
 348,850  234,282  المطلوبات مجموع
 16,456,919  12,123,060  حقوق الملكیة والمطلوبات  مجموع

 
 .المالیةمن ھذه البیانات  تشكل جزءاً  26إلى  8على الصفحات من  ن االیضاحاتإ

 
 عانیالشرفھد   فواز سلیمان األحمد
 تنفیذيالرئیس ال  رئیس مجلس اإلدارة
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 شركة كي آي سي للوساطة المالیة ش.م.ك. (مقفلة)
 دولة الكویت

 
 بیان الدخل

 2015دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 
 

4 

  2015  2014 
 دینار كویتي  دینار كویتي اتحإیضا 

     اإلیرادات
     

 472,487  429,459  صافي إیرادات عموالت تداول 
 10,666  3,420  ارباح من بیع استثمارات متاحة للبیع 

 2,545  27  إیرادات ودائع الجل
 27,841  20,561 18 باح نقدیةتوزیعات أر

 -  111,937 16 مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین لم یعد لھا ضرورة
 18,736  28,042  ایرادات أخرى

  593,446  532,275 
     المصاریف واالعباء األخرى

     
 (856,534)  )730,589( 19 مصاریف عمومیة واداریة

 -  )23,817( 10 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 
 -  )3,957,398( 6 موجودات غیر ملموسةخسائر إنخفاض في قیمة 

 -  )69,091( 9 للبیعمتاحة  في القیمة العادلة إلستثماراتر إنخفاض خسائ
 (47,621)  )26,712( 8,5 ستھالك وإطفاءإ
  )4,807,607(  (904,155) 

 (371,880)  )4,214,161(  دارةقبل حصة الزكاة ومكأفأة أعضاء مجلس اال السنة خسارة
 -  -  زكاة

 -  -  مكافأة أعضاء مجلس االدارة
 (371,880)  )4,214,161(  صافي خسارة السنة

 
 تشكل جزءاً من ھذه البیانات المالیة. 26 إلى 8إن االیضاحات على الصفحات من 



التقرير السنوي
2 0 1 5

18
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 لة)شركة كي آي سي للوساطة المالیة ش.م.ك. (مقف
 دولة الكویت

 
 بیان الدخل الشامل
 2015دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 

 

5 

  2015  2014 
 دینار كویتي  دینار كویتي حاتإیضا 
     

 (371,880)  )4,214,161(  رة السنةصافي خسا
     

     بنود الخسارة الشاملة اآلخرى
     بنود یمكن اعادة تصنیفھا الحقا ضمن بیان الدخل:

عادة تقییم حصة في نظام ضمان عملیات إمن  (خسائر) أرباح /
 (22,062)  8,812 7 الوساطة 

 (10,271)  )9,955(  ع المحول لبیان الدخل نتیجة بیع استثمارات متاحة للبی
 -  67,966 9 المحول لبیان الدخل نتیجة انخفاض في قیمة استثمارات متاحة للبیع 

 5,789  )71,953( 9  أرباح غیر محققة من استثمارات متاحة للبیع (خسائر) / 
 (26,544)  )5,130(  الخسارة الشاملة اآلخرى

 (398,424)  )4,219,291(  إجمالي الخسارة الشاملة للسنة
 

 تشكل جزءاً من ھذه البیانات المالیة. 26إلى  8إن االیضاحات على الصفحات من 
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 جمموع 
حقوق امللكية

 خ�سائر
مرحلة

اإحتياطى التغري
يف القيمة العادلة

 اإحتياطي
اإختياري

 اإحتياطي
اإجباري

 عالوة 
اإ�سدار 

 راأ�س
املال

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

16,506,493 )5,103,018( 105,563 376,974 376,974 750,000 20,000,000
الر�سيد يف

1 يناير 2014

)371,880( )371,880( - - - - - خ�سارة  ال�سنة

)26,544( - )26,544( - - - - خ�سارة �ساملة اأخرى

)398,424( )371,880( )26,544( - - - - اإجمايل اخل�سارة
ال�ساملة لل�سنة

16,108,069 (5,474,898) 79,019 376,974 376,974 750,000 20,000,000
الر�سيد يف

31 دي�سمرب 2014

16,108,069 )5,474,898( 79,019 376,974 376,974 750,000 20,000,000
الر�سيد يف

1 يناير 2015

)4,214,161( )4,214,161( - - - - - خ�سارة ال�سنة

)5,130( - )5,130( - - - - خ�سارة �ساملة اأخرى

)4,219,291( )4,214,161( )5,130( - - - - اإجمايل اخل�سارة
ال�ساملة لل�سنة

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

31 دي�سمرب 2015

اإن االي�ساحات على ال�سفحات من 8 اإلى 26 ت�سكل جزءاً من هذه البيانات املالية.

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

 
 بیان التغیرات في حقوق الملكیة 

 2015دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 
 

6 

  مجموع
  حقوق الملكیة

 خسائر
  مرحلة

التغیر إحتیاطى 
في القیمة 

  العادلة
 إحتیاطي
  إختیاري

 إحتیاطي
 إجباري

 
 عالوة 
  إصدار 

 رأس
  المال

  دینار كویتي  دینار كویتي  دینار كویتي  ینار كویتيد  دینار كویتي  دینار كویتي  دینار كویتي
              

 2014ینایر  1الرصید في  20,000,000  750,000  376,974  376,974  105,563  (5,103,018)  16,506,493
 السنة خسارة  -  -  -  -  -  (371,880)  (371,880)

 لة أخرىخسارة شام -  -  -  -  )26,544(  -  )26,544(
 للسنة ةالشامل الخسارةإجمالي  -  -  -  -  (26,544)  (371,880)  (398,424)

 2014دیسمبر  31الرصید في  20,000,000  750,000  376,974  376,974  79,019  (5,474,898)  16,108,069
              

 2015ینایر  1الرصید في  20,000,000  750,000  376,974  376,974  79,019  (5,474,898)  16,108,069
 خسارة السنة -  -  -  -  -  )4,214,161(  )4,214,161(
 خسارة شاملة أخرى -  -  -  -  )5,130(  -  )5,130(
 إجمالي الخسارة الشاملة للسنة -  -  -  -  )5,130(  )4,214,161(  )4,219,291(

 2015دیسمبر  31الرصید في  20,000,000  750,000  376,974  376,974  73,889  )9,689,059(  11,888,778
 

 تشكل جزءاً من ھذه البیانات المالیة. 26إلى  8إن االیضاحات على الصفحات من 
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 شركة كي آي سي للوساطة المالیة ش.م.ك. (مقفلة)
 یتدولة الكو

 
 بیان التدفقات النقدیة

 2015دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 
 

7 

  
  2015 

 
2014 

 دینار كویتي دینار كویتي اتإیضاح 
     األنشطة التشغیلیة

 (371,880)  )4,214,161(  خسارة السنة
     

     تعدیالت:
 47,621  26,712 8,5 إستھالك وإطفاء

 (10,666)  )3,420(  أرباح من بیع استثمارات متاحة للبیع
 -  69,091 9 خسائر إنخفاض في القیمة العادلة إلستثمارات متاحة للبیع

 -  3,957,398 6 موجودات غیر ملموسةخسائر إنخفاض في قیمة 
 (2,545)  )27(  إیرادات ودائع ألجل

 (27,841)  )20,561( 18 نقدیة عات ارباحتوزی
 -  23,817 10 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

    62,824 16 نھایة الخدمة للموظفین مكافأة مخصص
)111,937( 

 74,738 
  16 لم یعد لھا ضرورة للموظفین مخصص مكافأة نھایة الخدمة -

  )210,264(  (290,573) 
     ل:الحركة على رأس المال العام
 (7,012)   90,620  مدینون وأرصدة مدینة أخرى
 28,016  )49,600(  دائنون وأرصدة دائنة أخرى
 )269,569(  )169,244(  النقد المستخدم في العملیات

 (80,666)  )15,855( 16 المدفوعة  للموظفین نھایة الخدمة مكافأة
 (350,235)  )185,099(  صافي النقد المستخدم في االنشطة التشغیلیة

     
     األنشطة اإلستثماریة

 (12,309)  )584( 5 المدفوع لشراء ممتلكات ومعدات
 (6,280)  )75,736( 8 المدفوع لشراء برامج كمبیوتر

 (45,654)  )70,532( 9 المدفوع لشراء استثمارات متاحة للبیع
 18,466  120,697  المحصل من بیع استثمارات متاحة للبیع

 272,161  135,000  ودائع ألجلصافي النقص في 
 27,841  20,561 18 نقدیة مستلمة أرباح توزیعات

 2,545  27  إیرادات ودائع ألجل مستلمة
 256,770  129,433  االنشطة اإلستثماریة صافي النقد الناتج من

     
 (93,465)  )55,666(  قدصدة لدى البنوك ونرأفي  صافي النقص

 163,885  70,420  في بدایة السنة ونقد لدى البنوك أرصدة
 70,420  14,754 11 في نھایة السنة أرصدة لدى البنوك ونقد

 
 تشكل جزءاً من ھذه البیانات المالیة. 26إلى  8إن االیضاحات على الصفحات من 
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 شركة كي آي سي للوساطة المالیة ش.م.ك. (مقفلة)
 دولة الكویت

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة

 2015دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 

8 

 
 التأسیس والنشاط  .1

 
 1جلد  2072كشركة مساھمة كویتیة مقفلة بموجب عقد تأسیس رقم  )"الشركة"(تأسست شركة كي أي سي للوساطة المالیة 

  .2006مارس  29بتاریخ  113174رقم تحت وتم قیدھا في السجل التجاري  2006مارس  29بتاریخ 
 

 األغراض التي تأسست من أجلھا الشركة ھي:إن 
 
 لألوراق المالیة.القیام بأعمال الوساطة في األوراق المالیة المقبول تداولھا في سوق الكویت  -
 استثمار أموالھا والتي ال تزید عن نصف مجموع رأسمالھا أو احتیاطیاتھا في أسھم استثمار طویلة األجل. -
 شراء عقارات الستعمالھا كمكاتب أو سكن لموظفیھا. -
تي قد الیجوز للشركة أن تكون لھا مصلحة أو تشترك بأي وجھ مع الھیئات التي تزاول أعماال شبیھة بأعمالھا أو  -

تعاونھـا على تحقیق أغراضھا في الكویت أو في الخارج، ولھا أن تنشئ أو تشارك أو تشتري ھذه الھیئات أو تلحقھا 
 بھا.

 
 كویت لألوراق المالیة الكویت ص.ب.مركز الشركة ومحلھا القانوني في دولة الكویت وعنوان مكتبھا المسجل في سوق الإن 

 الكویت. 13086 –صفاة  26502
 

("قانون الشركات") الذي تم  2016لسنة  1بموجب المرسوم بقانون رقم  2016ینایر  24إصدار قانون الشركات في تم 
 2012لسنة  25والذي بموجبھ تم إلغاء المرسوم بقانون الشركات رقم  2016فبرایر  1نشره في الجریدة الرسمیة بتاریخ 

 .2012نوفمبر  26وعلى أن یعمل بھذا القانون اعتبارا من  وتعدیالتھ.
  

یصدر وزیر التجارة والصناعة الالئحة التنفیذیة لھذا القانون والقرارات الالزمة لتنفیذ أحكامھ خالل شھرین من تاریخ نشره 
القرارات المنوط بھا إصدارھا وفقا ألحكام  -خالل المدة المذكورة  -وتصدر الجھات الرقابیة األخرى  في الجریدة الرسمیة،

وتعدیالتھ حتى بدء العمل بالالئحة التنفیذیة لھذا  2012سنة  25. ویعتمد نفاذ الالئحة التنفیذیة للمرسوم بقانون رقم ھذا القانون
 والتي تحدد قواعد وضوابط توفیق أوضاع الشركات القائمة وفقا ألحكام القانون الجدید. القانون

 
مایو  3 من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 2015دیسمبر  31في  المنتھیة للسنةتم التصریح بإصدار البیانات المالیة للشركة 

وھي خاضعة لموافقة الجمعیة العامة السنویة للمساھمین. إن مساھمي الشركة لھم الحق في تعدیل ھذه البیانات المالیة  2016
 في الجمعیة العامة السنویة للمساھمین.

 
 عدلةتطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والم .2

 
 2015ینایر  1معاییر وتفسیرات وتعدیالت جدیدة ساریة من  )أ

 
الشركة مماثلة لتلك المطبقة في السنة السابقة باستثناء التغیرات الناتجة عن تطبیق محاسبیة المطبقة من قبل إن السیاسات ال

 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة التالیة وتعدیالتھا:
 

 خطط المزایا المحددة: مساھمات الموظفین 19المحاسبة الدولي  تعدیالت على معیار
المتطلبات المتعلقة  2014یولیو  1توضح التعدیالت على ھذا المعیار والتي تسري على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

ن مبلغ المساھمات مستقال عن بكیفیة ربط مساھمات الموظفین أو األطراف األخرى المتعلقة بالخدمة بفترات الخدمة. إذا كا
عدد سنوات الخدمة، یجوز للشركة إثبات ھذه المساھمات كتخفیض في تكلفة الخدمة في الفترة التي تم فیھا تقدیم الخدمة ذات 
الصلة. أما إذا كانت تلك المساھمات تعتمد على عدد سنوات الخدمة، فحینئذ یجب توزیع تلك المساھمات على فترات الخدمة 

  ام نفس طریقة الربط المستخدمة الحتساب إجمالي المزایا.باستخد
 

 الشركة.. لیس لھذه التعدیالت تأثیرعلى 2014یولیو  1أصبحت ھذه التعدیالت ساریة في 
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 تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة (تتمة) .2

 

 تمة)(ت 2015ینایر  1معاییر وتفسیرات وتعدیالت جدیدة ساریة من  )أ
 

 :2012-2010التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة دورة 
 

 : الدفعات على أساس األسھم2تحسینات على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
وط ، تعریف "شر2014یولیو  1توضح التعدیالت على ھذا المعیار، والتي تسري على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

 االستحقاق" عن طریق وضع تعریف مستقل لكل من "شرط األداء" و"شرط الخدمة". تتضمن تلك التوضیحات ما یلي:
 یجب أن یتضمن شرط األداء شرط خدمة. •
 یجب استیفاء األداء المستھدف خالل تقدیم الطرف المقابل للخدمة.  •
 لیات أو أنشطة منشأة أخرى في نفس المجموعة.قد یتعلق األداء المستھدف بعملیات أو أنشطة منشأة ما، أو بعم  •
  قد یكون شرط األداء عبارة عن شرط یتعلق أو ال یتعلق بالسوق.  •
إذا توقف الطرف المقابل، بغض النظر عن السبب، عن تقدیم الخدمات خالل فترة االكتساب، یعتبر شرط الخدمة لم یتم   •

 الوفاء بھ.
 

 : دمج األعمال3المالیة تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر 
، أن جمیع ترتیبات 2014یولیو  1توضح التعدیالت على ھذا المعیار، والتي تسري على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

ً بالقیمة العادلة من خالل  المبلغ المقابل المحتمل المصنف كمطلوبات (أو موجودات) الناتج عن دمج أعمال یجب قیاسھ الحقا
ً ضمن نطاق المعیار الدولي للتقاریر المالیة الربح أ ، 39(أو معیار المحاسبة الدولي  9و الخسارة سواء كان أو لم یكن واقعا

  كما یتطلب األمر).
 

 : القطاعات التشغیلیة8تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
 ، أنھ:2014یولیو  1ة التي تبدأ في أو بعد توضح التعدیالت على ھذا المعیار، والتي تسري على الفترات السنوی

 

یجب على أي منشأة أن تفصح عن األحكام التي اتخذتھا اإلدارة في تطبیق معاییر التجمیع في المعیار الدولي للتقاریر  •
، بما في ذلك وصف موجز عن القطاعات التشغیلیة التي تم تجمیعھا والخصائص االقتصادیة (مثل المبیعات 8المالیة 

 مالي الھامش) المستخدمة لتقییم ما إذا كانت القطاعات "متشابھة" أم ال.وإج
أنھ یتعین فقط اإلفصاح عن تسویة موجودات القطاعات مع إجمالي الموجودات إذا كانت التسویة یقدم بھا تقریر إلى صانع  •

 القرارات التشغیلیة الرئیسي.
 

: الموجودات غیر 38لمنشآت والمعدات ومعیار المحاسبة الدولي : الممتلكات وا16تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
 الملموسة

، أن تحدید طریقة 2014یولیو  1توضح التعدیالت على ھذه المعاییر، والتي تسري على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
كما توضح التعدیالت أنھ یتم  ریقة التقییم.االستھالك أو اإلطفاء المتراكم بموجب طریقة إعادة التقییم ال یعتمد على اختیار ط

بالتالي، في حالة إعادة تقدیر القیمة المتبقیة  احتساب االستھالك أو اإلطفاء المتراكم بالفرق بین إجمالي وصافي القیم الدفتریة.
ج االستھالك أو اإلطفاء أو العمر اإلنتاجي أو طریقة االستھالك أو اإلطفاء قبل إجراء عملیة إعادة التقییم، فإن إعادة إدرا

 المتراكم ال یتناسب مع التغیر في إجمالي القیمة الدفتریة لألصل.
 

 : إفصاحات األطراف ذات الصلة24تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
ة ، أن المنشأ2014یولیو  1توضح التعدیالت على ھذا المعیار، والتي تسري على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

 اإلداریة (وھي منشأة تقدم خدمات موظفي اإلدارة العلیا) تعتبر طرفا ذو صلة یخضع إلفصاحات األطراف ذات الصلة.
 إضافة إلى ذلك، فإن المنشأة التي تستخدم منشأة إداریة یُتطلب منھا اإلفصاح عن المصاریف المتكبدة عن خدمات اإلدارة.

 

 2013-2011للتقاریر المالیة دورة  التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة
 

 : دمج األعمال3تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
، التالي فیما یتعلق 2014یولیو  1توضح التعدیالت على ھذا المعیار، والتي تسري على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

 :3یر المالیة باالستثناءات من النطاق ضمن المعیار الدولي للتقار
 .3الترتیبات المشتركة، ولیس فقط المشاریع المشتركة، تقع خارج نطاق المعیار الدولي للتقاریر المالیة  •
 یطبق ھذا االستثناء من النطاق فقط على البیانات المالیة للمشروع المشترك أو العملیة المشتركة نفسھا. •
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 (تتمة) ة والمعدلةتطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدید .2

 
 (تتمة) 2015ینایر  1معاییر وتفسیرات وتعدیالت جدیدة ساریة من   أ)     

 
 : قیاس القیمة العادلة13تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

استثناء  ، أن2014یولیو  1توضح التعدیالت على ھذا المعیار، والتي تسري على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
ینطبق على كافة العقود التي تقع ضمن نطاق المعیار الدولي  13المحفظة المذكور في المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

، كما یتطلب األمر) بغض النظر عما إذا كانت تستوفي تعریف الموجودات 39(أو معیار المحاسبة الدولي  9للتقاریر المالیة 
 یة أم ال.المالیة أو المطلوبات المال

 
 : العقارات االستثماریة40تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 

، أن تحدید ما إذا 2014یولیو  1توضح التعدیالت على ھذا المعیار، والتي تسري على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
ولیس وصف الخدمات  3تقاریر المالیة كانت المعاملة تتمثل في شراء أصل أو دمج أعمال، یستند إلى المعیار الدولي لل

(الذي یمیز بین العقار االستثماري والعقار الذي یشغلھ المالك (أي ممتلكات  40اإلضافیة الوارد في معیار المحاسبة الدولي 
 ومنشآت ومعدات).

  ولم یكن لھا تأثیر مادي على الشركة. 2014یولیو  1تسري ھذه التحسینات من 
 

 رة لكنھا غیر ساریةمعاییر وتفسیرات صاد )ب
 

  الشركة:یر ساریة بعد ولم تطبقھا تم إصدار المعاییر الجدیدة والمعدلة التالیة من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة لكنھا غ
 

 : األدوات المالیة9المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
محل اإلرشادات الواردة في معیار  2018ینایر  1 یحل ھذا المعیار الذي یسري على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد

كیف تقوم منشأة ما بتصنیف  9یحدد المعیار الدولي للتقاریر المالیة  : األدوات المالیة: التحقق والقیاس.39المحاسبة الدولي 
اض قیمة الموجودات المالیة وقیاس أدواتھا المالیة كما یقدم المعیار نموذًجا جدیًدا للخسائر االئتمانیة المتوقعة الحتساب انخف

كما یستند إلى اإلرشادات حول تحقق وعدم تحقق األدوات المالیة من  باإلضافة إلى متطلبات جدیدة عامة لمحاسبة التحوط.
 .39معیار المحاسبة الدولي 

 
أثیر مادي على المبالغ في المستقبل ت 9یتوقع أعضاء مجلس إدارة الشركة أال یكون لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

ً أن یتم تقدیم تقدیر  المدرجة فیما یخص الموجودات والمطلوبات المالیة للشركة. على الرغم من ذلك، لیس من الممكن عملیا
 حتى تقوم الشركة بمراجعة تفصیلیة. 9معقول لتأثیر المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

 
 : المحاسبة عن امتالك حصص في عملیات مشتركة11یة تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المال

توضح التعدیالت طریقة المحاسبة عن امتالك حصة في عملیة مشتركة عندما تشكل العملیة معاملة تجاریة تتطلب من 
المعاییر و 3المشتري تطبیق كافة المبادئ المتعلقة بالمحاسبة عن دمج األعمال الواردة في المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

، مع 2016ینایر  1تسري التعدیالت بأثر مستقبلي على الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد  الدولیة للتقاریر المالیة األخرى.
 .الشركة ال یتوقع أن یكون لھذه التعدیالت أي تأثیر مادي على السماح بالتطبیق المبكر.

 
 لتنظیمیة اآلجلة: الحسابات ا14المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

یسمح ھذا المعیار، الذي یسري على المنشأة التي تطبق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة على بیاناتھا السنویة ألول مرة 
، للمنشأة التي تطبق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ألول مرة باالستمرار 2016ینایر  1ویتعلق بالفترة التي تبدأ في أو بعد 

مع إجراء بعض التغیرات  –محاسبة عن "أرصدة الحسابات التنظیمیة اآلجلة" طبقًا للمعاییر المحاسبیة السابقة في ال
یتم عرض أرصدة  وذلك عند التطبیق المبدئي للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وفي البیانات المالیة الالحقة. -المحدودة

األرصدة بشكل مستقل في بیان المركز المالي وبیان الربح أو الخسارة  الحسابات التنظیمیة اآلجلة والحركات على ھذه
لن یطبق ھذا المعیار على الشركة نظًرا ألن الشركة تقوم بإعداد  والدخل الشامل اآلخر، ویجب إدراج إفصاحات محددة.

 بیاناتھا حالیًا طبقًا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.
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 إیضاحات حول البیانات المالیة

 2015دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 

11 

 
 (تتمة) تقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة تطبیق المعاییر الدولیة لل .2

 
 معاییر وتفسیرات صادرة لكنھا غیر ساریة (تتمة) )ب
 

 : إیرادات من عقود مع عمالء15المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
انیة ، إطار عمل شامالً لتحدید إمك2018ینایر  1یقدم ھذا المعیار، الذي یسري على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

  یحل ھذا المعیار محل المعاییر والتفسیرات الحالیة التالیة في تاریخ سریانھ: تحقق اإلیرادات وحجم وتوقیت تحققھا.
 : اإلیرادات.18معیار المحاسبة الدولي  •
  : عقود اإلنشاء.11معیار المحاسبة الدولي  •
 الء العمالء.: برامج و13تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  •
  : اتفاقیات بناء العقارات.15تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  •
 : تحویالت الموجودات من العمالء.18تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  •
 .مات الدعایةمعامالت المقایضة التي تشمل خد –: اإلیرادات 31تفسیر لجنة التفسیرات الدائمة  •

 
 وتخطط لتطبیق المعیار الجدید في تاریخ السریان المطلوب. 15الشركة حالیاً بتقییم تأثیر المعیار الدولي للتقاریر المالیة تقوم 
 

 : مبادرة اإلفصاح1تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
، بعض األحكام 2016ینایر  1تبدأ في أو بعد توضح التعدیالت على ھذا المعیار، والتي تسري على الفترات السنویة التي 

 یؤدي تطبیق ھذه التعدیالت إلى تغییرات على ما یلي: المستخدمة في عرض التقاریر المالیة.
 
) اعتبارات 2) المعلومات ال یجب حجبھا بالتجمیع أو بتقدیم معلومات غیر مادیة، (1المادیة، توضح التعدیالت بأن (   •

) حتى عندما یتطلب المعیار إفصاحا محددا، عندھا یتم تطبیق اعتبارات 3جزاء البیانات المالیة، و (المادیة تنطبق على كل أ
  المادیة.

 
) أن قائمة البنود األساسیة 1بیان المركز المالي أو بیان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، توضح التعدیالت (   •

تقدم التعدیالت إرشادات إضافیة  عھا أو تجمیعھا متى كان ذلك مالئًما.الواجب عرضھا في ھذه البیانات یمكن عدم تجمی
) أن حصة المنشأة في الدخل الشامل اآلخر للشركات الزمیلة والمشاریع 2تتعلق بقیم المجموع الفرعي في ھذه البیانات، و (

د أساسیة فردیة سواء ما إذا كان المشتركة التي یتم المحاسبة عنھا بطریقة حقوق الملكیة یجب عرضھا بصورة مجملة كبنو
  سیتم إعادة تصنیفھا الحقًا إلى الربح الخسارة أم ال.

اإلیضاحات، حیث تضیف التعدیالت أمثلة إضافیة عن الطرق التي یمكن اتباعھا لترتیب اإلیضاحات ما یؤكد على   •
 ضرورة مراعاة عوامل االستیعاب والمقارنة عند تحدید ترتیب اإلیضاحات.

 
 الشركة. لھذه التعدیالت أي تأثیر مادي علىقع أن یكون ال یتو

 
 : توضیح الطرق المقبولة لالستھالك واإلطفاء38ومعیار المحاسبة الدولي  16تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 

الوارد في معیار  ، المبدأ2016ینایر  1توضح التعدیالت، التي تسري بأثر مستقبلي على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
ً من المزایا االقتصادیة الناتجة عن تشغیل منشأة  38ومعیار المحاسبة الدولي  16المحاسبة الدولي  أن اإلیراد یعكس نمطا

نتیجة لذلك،  األعمال (التي یعتبر األصل جزءاً منھا) بدالً من المزایا االقتصادیة التي یتم استھالكھا من خالل استخدام األصل.
استخدام الطریقة المستندة إلى اإلیرادات الستھالك الممتلكات والمنشآت والمعدات ومن الممكن استخدامھا فقط في  ال یمكن

 الشركة.یالت أي تأثیر مادي على ال یتوقع أن یكون لھذه التعد حاالت محدودة للغایة من أجل إطفاء موجودات غیر ملموسة.
 

 : الزراعة: النباتات المثمرة41عیار المحاسبة الدولي وم 16تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
، المحاسبة عن 2016ینایر  1تتطلب التعدیالت على ھذه المعاییر، والتي تسري على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

لمنتجات النباتات المثمرة (وھي مجموعة فرعیة من الموجودات الحیویة التي تستخدم فقط لغرض المحاسبة عن نمو ا
الزراعیة على مدى فترات متباینة) بالطریقة نفسھا التي یتم بھا المحاسبة عن الممتلكات والمنشآت والمعدات في معیار 

نظًرا ألن العملیة الخاصة بھا تماثل تلك الخاصة بالتصنیع على خالف كافة الموجودات الحیویة األخرى  16المحاسبة الدولي 
بالتالي، أضافت التعدیالت النباتات المثمرة ضمن  التي تقاس بالقیمة العادلة ناقًصا تكلفة البیع.المتعلقة بالنشاط الزراعي و

، وتظل المنتجات الزراعیة للنباتات المثمرة ضمن نطاق 41بدالً من معیار المحاسبة الدولي  16نطاق معیار المحاسبة الدولي 
الشركة أي نباتات  الشركة ألنھ لیس لدىھذه التعدیالت أي تأثیر على . لیس من المتوقع أن یكون ل41الدولي  معیار المحاسبة

 مثمرة.
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 إیضاحات حول البیانات المالیة

 2015دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 

12 

 
 (تتمة) تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة   .2

 
 معاییر وتفسیرات صادرة لكنھا غیر ساریة (تتمة)  ب)   

 
 یانات المالیة المنفصلة: طریقة حقوق الملكیة في الب27تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 

، للمنشآت باستخدام طریقة حقوق الملكیة 2016ینایر  1سیسمح التعدیل، الذي یسري على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
لى وسیتعین ع للمحاسبة عن االستثمارات في المنشآت التابعة والمشاریع المشتركة والمنشآت الزمیلة في بیاناتھا المالیة المنفصلة.

 المنشآت التي تطبق بالفعل المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، واختارت تغییر طریقة حقوق الملكیة في بیاناتھا المالیة المنفصلة، أن
 الشركة.یالت أي تأثیر مادي على ال یتوقع أن یكون لھذه التعد تقوم بتطبیق ھذا التغییر بأثر رجعي.

 
: بیع أو مشاركة الموجودات بین مستثمر 28ومعیار المحاسبة الدولي  10یر المالیة تعدیالت على المعیار الدولي للتقار

 وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك
: "استثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة" 28تعالج التعدیالت التعارض بین متطلبات معیار المحاسبة الدولي 

نات المالیة المجمعة"، وتوضح أن مدى تحقق األرباح أو الخسائر في المعاملة، : "البیا10والمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
التي تتضمن شركة زمیلة أو مشروعا مشتركا، یتوقف على ما إذا كانت الموجودات المباعة أو التي یتم المشاركة بھا تمثل 

ال  ، مع السماح بالتطبیق المبكر.2016ینایر  1د تسري التعدیالت على الفترات المالیة التي تبدأ في أو بع معاملة تجاریة أم ال.
 الشركة.عدیالت أي تأثیر مادي على یتوقع أن یكون لھذه الت

 
 : المنشآت االستثماریة: تطبیق استثناء التجمیع28ومعیار المحاسبة الدولي  12و  10تعدیالت على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 

، على استمرار إتاحة 2016ینایر  1ر، والتي تسري على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد تؤكد التعدیالت على ھذه المعایی
للمنشأة األم التي تعتبر شركة تابعة لمنشأة  10اإلعفاء من إعداد البیانات المالیة المجمعة بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

وم بقیاس كافة شركاتھا التابعة بالقیمة العادلة طبقًا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة استثماریة حتى وإن كانت المنشأة االستثماریة تق
توضح  . إال انھ یجب تجمیع الشركة التابعة إذا كانت تلك الشركة تقدم خدمات أو أنشطة تتعلق باالستثمار للمنشأة االستثماریة.10

التابعة التي ال تشكل في حد ذاتھا منشآت استثماریة، ویتمثل الغرض التعدیالت أن ھذا االستثناء ال ینطبق إال على الشركات 
ویجب قیاس كافة الشركات التابعة  الرئیسي منھا في تقدیم خدمات وأنشطة تتعلق باألنشطة االستثماریة للمنشأة األم االستثماریة.

  األخرى للمنشأة االستثماریة وفقًا للقیمة العادلة.
 

للتأكید على أن اإلعفاء من تطبیق طریقة حقوق الملكیة ینطبق  28سابقة، تم تعدیل معیار المحاسبة الدولي انسجاما مع التعدیالت ال
أیًضا على المستثمر في شركة زمیلة أو مشروع مشترك إذا كان ذلك المستثمر ھو شركة تابعة لمنشأة استثماریة حتى إذا كانت 

بحیث یسمح  28كما تم تعدیل معیار المحاسبة الدولي  تھا التابعة بالقیمة العادلة.المنشأة األم االستثماریة تقوم بقیاس كافة شركا
للمنشأة االستمرار في قیاس القیمة العادلة الذي تطبقھ الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك، الذي یمثل منشأة استثماریة، في 

 سبیة موحدة.المحاسبة عن حصصھا في الشركات التابعة بدالً من تطبیق سیاسات محا
 

أنھ یجب على المنشأة االستثماریة التي تقیس كافة شركاتھا  12أوضحت التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
ال یتوقع أن یكون  المتعلقة بالمنشآت االستثماریة. 12التابعة بالقیمة العادلة تقدیم إفصاحات المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

 الشركة.ت أي تأثیر مادي على یاللھذه التعد
 

 :2014-2012التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة دورة 
 وھي تتضمن: وال یتوقع أن یكون لھا تأثیر مادي على الشركة. 2016ینایر  1تسري ھذه التحسینات من 

 
 لمتداولة المحتفظ بھا للبیع والعملیات المتوقفة: الموجودات غیر ا5تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

عند إعادة تصنیف أصل ما (أو مجموعة استبعاد) من "محتفظ بھا للبیع" إلى "محتفظ بھا للتوزیع" أو العكس، ال تشكل إعادة 
 التصنیف المذكورة تغییًرا على خطة البیع أو التوزیع وال ضرورة للمحاسبة عنھا على ھذا النحو.

 
 : األدوات المالیة: اإلفصاحات7على المعیار الدولي للتقاریر المالیة تعدیالت 

تم إدراج إرشادات محددة حول الموجودات المالیة المحولة لمساعدة اإلدارة في تحدید ما إذا كانت شروط أحد ترتیبات الخدمة تشكل 
یتوجب إدراج عرض إفصاحات إضافیة  قق من عدمھ."مشاركة مستمرة" أم ال، وبالتالي تحدید ما إذا كان األصل مؤھالً لعدم التح

 ذلك. 34تتعلق بمقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة في التقاریر المرحلیة فقط إذا تطلب معیار المحاسبة الدولي 
 

 : مزایا الموظفین19تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
لخدمة، تعطى األھمیة للعملة التي تم بھا إدراج المطلوبات ولیس عملة الدولة التي عند تحدید معدل الخصم اللتزامات مكافأة نھایة ا

 ظھرت تلك المطلوبات بھا.
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 إیضاحات حول البیانات المالیة

 2015دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 

13 

 
 تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة (تتمة) .2

 

 معاییر وتفسیرات صادرة لكنھا غیر ساریة (تتمة) )ب
 

 اریر المالیة المرحلیة: التق34تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
توضح التعدیالت ما ھو المقصود بإشارة المعیار إلى "المعلومات المفصح عنھا في موضع آخر بالتقریر المالي المرحلي" وتضیف 

  ضرورة إدراج إشارة مرجعیة بالبیانات المالیة المرحلیة إلى موضع تلك المعلومات.
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  .3
 

 بیان اإللتزام 3.1
 

الیة تم إعداد البیانات المالیة المجمعة للمجموعة وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ولجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر الم
المطبقة على البیانات المالیة للشركات بموجب المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 

 قانون الشركات المعمول بھا. ومتطلبات
 

ً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة یتطلب استخدام بعض التقدیرات المحاسبیة المھمة. كما یتطلب من  إن إعداد البیانات المالیة وفقا
التي تم اتخاذھا  األحكام والتقدیرات الھامة 4. یتضمن إیضاح للشركةاتخاذ األحكام في تطبیق السیاسات المحاسبیة  الشركةإدارة 

 في إعداد البیانات المالیة تأثیرھا.
 

 س اإلعداداس 3.2
 

والمشاركة في  بإستثناء القیاس بالقیمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبیع على أساس مبدأ التكلفة التاریخیةالمالیة البیانات  اعدادتم 
 .نظام ضمان عملیات الوساطة

 

 .والذي یمثل العملة الرئیسیة للشركةلكویتي تم عرض البیانات المالیة بالدینار ا
 

 ممتلكات ومعدات 3.3
 

یتم احتساب االستھالك  ة خسائر متراكمة النخفاض القیمة.یتم إثبات الممتلكات والمعدات، بالتكلفة ناقصا االستھالك المتراكم وأی
عتبارا من تاریخ جاھزیة األصول لالستخدام على مدار األعمار اإلنتاجیة المقدرة لألصول ذات العالقة على أساس القسط الثابت ا

في الغرض المحدد لھا. وفي نھایة كل سنة مالیة یتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة والقیم المتبقیة وطرق االستھالك ویتم 
غیر المھمة المحاسبة عن أي تغیرات في التقدیرات على أسس مستقبلیة. إن الصیانة والتصلیحات واالستبداالت والتحسینات 

لألصول یتم ادراجھا كمصاریف عند تكبدھا ویتم رسملة التحسینات واإلستبداالت المھمة لألصول، یتم إحتساب الربح أو الخسارة 
الناتجة عن استبعاد أو إنھاء خدمة بند من بنود الممتلكات والمعدات بمبلغ الفرق بین متحصالت البیع والقیمة الدفتریة لألصل 

 بیان الدخل في الفترة التي حدث فیھا.ویعترف بھ في 
 

 موجودات غیر ملموسة 3.4
 

عند التحقق المبدئي، یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة المقتناة بالتكلفة، والتي تمثل قیمة الشراء إضافة إلى التكالیف المباشرة 
 المتكبدة العداد األصل الستخدامھ في الغرض المخصص لھ.

 

ً للتحقق المبدئي، ی ً اإلطفاء المتراكم الحقا تم إدراج الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار االنتاجیة المحددة بالتكلفة ناقصا
والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القیمة. یتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطریقة االطفاء دوریا للتأكد من أن طریقة وفترة االطفاء 

من بنود الموجودات غیر الملموسة، بینما یتم إدراج الموجودات غیر الملموسة ذات تتفقان مع نمط المنافع اإلقتصادیة المتوقعة 
 األعمار االنتاجیة غیر المحددة بالتكلفة ناقصاً الخسائر المتراكمة لالنخفاض في القیمة.

 

یمة الدفتریة لتلك یتم قیاس األرباح أو الخسائر من استبعاد الموجودات غیر الملموسة بالفرق بین صافي متحصالت البیع والق
 الموجودات، ویتم إدراجھا في بیان النقد عند االستبعاد.

 

  الموجودات الملموسة و غیر الملموسة نخفاض قیمة ا 3.5
 

، تقوم الشركة بمراجعة القیم الدفتریة للموجودات لتحدید فیما إذا كان ھناك دلیل على إنخفاض في قیمة تلك في نھایة الفترة المالیة
ر اإلنخفاض في ذا كان یوجد دلیـل على اإلنخفاض، یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد للموجودات إلحتساب خسائالموجودات. إ

. إذا لم یكن من الممكن تقدیر القیمة القابلة لالسترداد ألصل منفرد، یجب على الشركة تقدیر القیمة القابلة القیمة، (إن وجدت)
 نتمي إلیھا األصل.لالسترداد لوحدة تولید النقد التي ی

إن القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع أو القیمة المستخدمة، أیھما أعلى. یتم تقدیر القیمة المستخدمة 
یعكس لألصل من خالل خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة مقابل القیمة الحالیة لھا بتطبیق سعر الخصم المناسب. یجب أن 

 سعر الخصم تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل.
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 انخفاض قیمة الموجودات الملموسة و غیر الملموسة (تتمة) .3.5

 
یمة الدفتریة لألصل، فإنھ یجب تخفیض إذا كانت القیمة القابلة لالسترداد المقدرة لألصل (أو وحدة تولید النقد) أقل من الق

القیمة الدفتریة لألصل (أو وحدة تولید النقد) إلى القیمة القابلة لالسترداد. یجب اإلعتراف بخسارة اإلنخفاض في القیمة 
قیمة  ، إال إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل معاد تقییمھا وفي ھذه الحالة یجب معالجة خسارة إنخفاضالنفدمباشرة في بیان 

 األصل كإنخفاض إعادة تقییم.
 

عند عكس خسارة اإلنخفاض في القیمة الحقا، تزداد القیمة الدفتریة لألصل (أو وحدة تولید النقد) إلى القیمة التقدیریة المعدلة 
ن سیحدد لو القابلة لالسترداد. یجب أن ال یزید المبلغ الدفتري بسبب عكس خسارة إنخفاض القیمة عن المبلغ الدفتري الذي كا

أنھ لم یتم اإلعتراف بأیة خسارة من إنخفاض قیمة األصل (أو وحدة تولید النقد) خالل السنوات السابقة. یجب اإلعتراف بعكس 
إال إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل معاد تقییمھا وفي ھذه الحالة یجب  النقدخسارة اإلنخفاض في القیمة مباشرة في بیان 

 إلنخفاض في القیمة كزیادة في إعادة التقییم.معالجة عكس خسائر ا
 

 استثمارات متاحة للبیع .3.6
 

والحقا للتحقق المبدئي یتم قیاس  یتم قیاس االستثمارات المتاحة للبیع مبدئیا بالتكلفة، وھي القیمة العادلة للمبلغ المدفوع.
ستثمارات التي یتم تداولھا في أسواق مالیة منظمة یتم تحدید القیمة العادلة لال االستثمارات المتاحة للبیع بالقیمة العادلة.

 بالرجوع إلى آخر سعر شراء معلن عند اإلغالق في تاریخ بیان المركز المالي.
 

وبالنسبة لالستثمارات التي لیس لھا سعر سوق معلن یتم إجراء تقدیر معقول لقیمتھا العادلة من خالل الرجوع إلى القیمة 
مشابھة لھا بشكل جوھري أو على أساس التدفقات النقدیة المتوقعة أو قاعدة صافي موجودات  السوقیة الحالیة ألداة أخرى

أما االستثمارات التي ال یمكن قیاس قیمتھا العادلة بشكل موثوق فیتم إثباتھا بالتكلفة ناقصا أي خسائر  االستثمار ذات الصلة.
 االنخفاض في القیمة.

 
الدخل  بیان لناتجة من التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع مباشرة فيیتم االعتراف باألرباح أو الخسائر ا

الشامل ویتم مراكمتھا في بند احتیاطي القیمة العادلة إلى أن یتم بیع االستثمار أو تحصیلھ أو استبعاده بطریقة أخرى، أو إلى 
ً في احتیاطي القیمة أن یتم تحدید انخفاض قیمتھ، فعندئذ یتم إعادة تصنیف األر باح أو الخسائر المتراكمة المعترف بھا سابقا

یتم االعتراف بأرباح أو خسائر العملة األجنبیة للموجودات النقدیة  العادلة وإدراجھا في بیان الدخل للفترة التي حدثت فیھا.
 الشامل. مباشرة في بیان الدخل

 
ة المتاحة للبیع في بیان الدخل عند ثبوت حق الشركة في استالم توزیعات یتم إثبات توزیعات األرباح على أدوات حقوق الملكی

 األرباح.
 

 األدوات المالیة .3.7
 

م الشركة بتصنیف أدواتھا المالیة كموجودات مالیة ومطلوبات مالیة. یتم إدراج الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة تقو
األدوات.یتم تصنیف األدوات المالیة كمطلوبات أو حقوق ملكیة طبقا عندما تكون الشركة طرفا في األحكام التعاقدیة لتلك 

 لمضمون اإلتفاقیة التعاقدیة.
 

إستثمارات متاحة للبیع، مدینون و أرصدة مدینة ركز المالي تتضمن الموجودات والمطلوبات المالیة المدرجة في بیان الم
 .و دائنون و أرصدة دائنة أخرى ى البنوك ونقددوأرصدة ل، أخرى

 
 أرصدة لدى البنوك ونقد .3.7.1

 
 .و النقد لدى المحافظ االستثماریةلدى البنوك في النقد  أرصدة لدى البنوك ونقدتمثل ت
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 المدینون .3.7.2
 

عتراف مبدئیا ، ویتم اإلدمات منجزة ضمن النشاط االعتیاديیمثل المدینون المبالغ المستحقة من العمالء عن بیع بضائع أو خ
ي ناقصا مخصص اإلنخفاض في بالمدینین بالقیمة العادلة وتقاس فیما بعد بالتكلفة المطفأة بإستخدام طریقة معدل الفائدة الفعل

. یتم إحتساب مخصص اإلنخفاض في قیمة المدینین التجاریین عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على أن الشركة غیر قادرة القیمة
ھا خالل المدة األصلیة للمدینین. تكمن الصعوبات المالیة الجوھریة للمدینین في إحتمال تعرض المدین لإلفالس على تحصیل دیون

، وتدل تلك المؤشرات على أن أرصدة المدینین التجاریین قد النتظام في السداد أو عدم السدادأو إعادة الھیكلة المالیة أو عدم ا
لمخصص ھي الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة إنخفضت قیمتھا بصفة دائمة. إن قیمة ا

، لألصل من خالل استخدام حساب مخصص. یتم تخفیض القیمة الدفتریة خدام معدل الفائدة الفعلي األصليالمتوقعة مخصومة بإست
. في حال عدم تحصیل أرصدة المدینین التجاریین، یتم شطب ھذه األرصدة مقابل الدخلبمبلغ الخسارة في بیان  االعترافویتم 

 .الدخلحساب المخصص المتعلق بالمدینین التجاریین، إن السداد الالحق للمبلغ السابق شطبھ یدرج من خالل بیان 
 

 طریقة معدل الفائدة الفعلي
طفأة مع األخذ في االعتبار أي خصم أو زیادة عند االستحواذ إن طریقة معدل الفائدة الفعلي ھي طریقة احتساب التكلفة الم

والرسوم أو التكالیف التي تعتبر جزءا ال یتجزأ من طریقة معدل الفائدة الفعلي. یتم إدراج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكالیف 
 تمویل في بیان الدخل الشامل.

 
 المطلوبات المالیة

 
 الدائنون 3.7.3
 

. یمثل بند الدائنین التجاریین اإللتزام لسداد قیمة بضائع أو خدمات نین التجاریین والدائنین اآلخرینالدائمثل رصید الدائنین في تی
ام . یتم إدراج الدائنین التجاریین مبدئیا بالقیمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة بإستخدتم شراؤھا ضمن النشاط االعتیادي التي

تم تصنیف الدائنون كمطلوبات متداولة إذا كان السداد یستحق خالل سنة أو أقل (أو ضمن الدورة . یطریقة معدل الفائدة الفعلي
 التشغیلیة الطبیعیة للنشاط أیھما أطول)، وبخالف ذلك، یتم تصنیفھا كمطلوبات غیر متداولة.

 
 المقاصة .3.8

 
لمركز المالي إذا كانت ھناك حقوق قانونیة حالیة تتم المقاصة بین الموجودات والمطلوبات المالیة وصافي المبلغ المبین في بیان ا

قابلة التنفیذ لمقاصة المبالغ المعترف بھا وتوجد نیة السداد على أساس الصافي أو استرداد الموجودات وتسویة المطلوبات في آن 
 واحد.

 
  رأس المال .3.9

 
دار أسھم جدیدة یتم عرضھا ضمن حقوق الملكیة تصنف األسھم العادیة كحقوق ملكیة. إن التكالیف اإلضافیة المرتبطة مباشرة بإص

 مخصومة من المبالغ المحصلة.
 

  عالوة اإلصدار .3.10
 

 غیر اإلصدار عالوة إن. المصدرة لألسھم االسمیة القیمة عن المحصل عند اصدار األسھم زیادة قیمة النقد في االصدار عالوة تمثل
 .القانون علیھا نص التي الحاالت في إال للتوزیع قابلة

 
 لمخصصات ا .3.11

 
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 االقتصادیة لتسویة االلتزام، مع إمكانیة إجراء تقدیر لمبلغ االلتزام بشكل موثوق بھ.
 

مخصص ھو أفضل تقدیر للمبلغ المطلوب لتسویة االلتزام الحالي بتاریخ بیان المركز المالي، مع األخذ في إن المبلغ المدرج ك
وعندما یتم قیاس المخصص باستخدام التدفقات النقدیة المقدرة لتسویة  االعتبار المخاطر وحاالت عدم التأكد المحیطة بااللتزام.

 الحالیة لھذه التدفقات النقدیة. التزام حالي، فإن القیمة الدفتریة ھي القیمة
 

وعندما تكون كل أو بعض المنافع االقتصادیة مطلوبة لتسویة مخصص من المتوقع أن یتم استردادھا من طرف أخر، فإن الذمم 
 بھ.المدینة تثبت كأصل إذا كان من المؤكد ظاھریا أنھ سیتم استرداد النفقات وأن مبلغ الذمم المدینة یمكن قیاسھ بشكل موثوق 
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 مخصص نھایة الخدمة للموظفین .3.12
 

ً لالئحة مزایا محددة.  ً لقانون العمل الكویتي بسداد مبالغ للموظفین عند ترك الخدمة طبقا بالنسبة للعاملین  تقوم الشركة وفقا
ویتم سداد تلك  انین العمل السائدة في ھذه الدول، غیر الكویتیین في دول أخرى فیتم احتساب مكافأة نھایة الخدمة وفقا لقو

المبالغ دفعة واحدة عند نھایة خدمة الموظفین.  إن ھذا االلتزام غیر ممول ویتم حسابھ على أساس المبلغ المستحق بافتراض 
تج عن ھذه الطریقة تقدیراً وتتوقع اإلدارة أن ین وقوع كامل االلتزام كنتیجة إلنھاء خدمة العاملین في تاریخ البیانات المالیة، 

 مناسباً للقیمة الحالیة اللتزام الشركة.
 

 اتتحقق اإلیراد .3.13
 

یتضمن اإلیراد القیمة العادلة للمبالغ المستلمة أو المدینة عن تقدیم خدمات ضمن النشاط االعتیادي للشركة. یتم إظھار 
 ، والخصومات.عاتاإلیرادات بالصافي بعد خصم المرتج

 
لیة ، وأنھ من المرجح أن المنافع المستقبن الممكن قیاسھا بصورة موثوق بھالتحقق من اإلیرادات عندما یكون متقوم الشركة با

. إن ت الشركة كما ھو مذكور أدناه، وأن بعض الخصائص قد تم التأكد منھا لكل من عملیااإلقتصادیة سوف تتدفق للشركة
التقدیرات على . تستند الشركة في إللتزامات المرتبطة بعملیة البیعجمیع ا مبالغ اإلیرادات ال تعتبر موثوق بھا إلى أن یتم حل

 ، بعد األخذ بعین اإلعتبار نوعیة العمالء ونوعیة العملیات ومتطلبات كل عقد على حده .النتائج التاریخیة
 

 إیرادات الفوائد
  .الفعلیة، على أساس نسبي زمني وذلك بإستخدام أسلوب الفائدة تحتسب إیرادات الفوائد

 
 أرباح بیع االستثمارات

، ویتم إدراجھا في دفتریة لالستثمار في تاریخ البیعتقاس أرباح بیع االستثمارات بالفرق بین المتحصل من البیع والقیمة ال
 تاریخ البیع.

 
 توزیعات األرباح

 یتم تحقق إیرادات توزیعات األرباح عندما یثبت حق الشركة في إستالم تلك الدفعات.
 
 إلیرادات األخرىا
 .األخرى على أساس مبدأ االستحقاق یتم تحقق اإلیرادات            

 
 معامالت مع أطراف ذات صلة .3.14

 
تتألف األطراف ذات الصلة من المساھمین الرئیسین والمدیرین التنفیذیین وأفراد عائالتھم المقربین والشركات التي یكونون 

فة العملیات المالیة مع األطراف ذات الصلة على أسس تجاریة بحتة وبموافقة إدارة یتم إجراء كا فیھا المالكین الرئیسیین.
 الشركة.

 
 والتقدیرات غیر المؤكدةالمحاسبیة الھامة األحكام  .4

 
 األحكام المحاسبیة

 
ا في في سیاق تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة استخدمت اإلدارة األحكام والتقدیرات عند تحدید المبالغ المعترف بھ

 وأھم استخدام لألحكام والتقدیرات ھو كما یلي: البیانات المالیة.
 

 انخفاض قیمة االستثمارات
ً أو لفترة طویلة في  ً ھاما تعامل الشركة االستثمارات المتاحة للبیع على أنھا قد انخفضت قیمتھا عندما یكون ھناك انخفاضا

  ھم" أو "فترة طویلة" یتطلب حكماً ھاماً.إن تحدید ما ھو "م  القیمة العادلة بأقل من التكلفة.
 

، من ضمن عوامل أخرى، التغیر العادي في سعر السھم لالستثمارات المسعرة والتدفقات الشركةوباإلضافة إلى ذلك تقیم 
 .النقدیة المستقبلیة وعوامل الخصم لالستثمارات غیر المسعرة
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 تتمة)األحكام المحاسبیة الھامة والتقدیرات غیر المؤكدة ( .4

 
 األحكام المحاسبیة (تتمة)

 
  الموجودات المالیة  تصنیف

في تاریخ اقتناء االستثمارات تقرر اإلدارة تصنیف تلك االستثمارات إما بغرض المتاجرة أو بالقیمة العادلة من خالل بیان 
 الدخل أو متاحة للبیع أو محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق.

 
على أنھا بغرض المتاجرة إذا كان الغرض من اقتنائھا ھو تحقیق ربح منھا في األجل بتصنیف االستثمارات  الشركةتقوم 

عندما ال یتم تصنیف االستثمارات على أنھا استثمارات بغرض المتاجرة ولكن یتاح بسھولة الوثوق بالقیمة العادلة،  القصیر.
إن كافة  م تصنیفھا بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل.وأن التغیر في القیمة العادلة یتم التعامل معھ كجزء من بیان الدخل، یت

 االستثمارات األخرى یتم تصنیفھا كاستثمارات متاحة للبیع أو محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق.
 

  التقدیرات غیر المؤكدة
 

والتي لھا خطر جوھري  إن االفتراضات المستقبلیة والمصادر الرئیسیة لعدم التأكد من التقدیرات بتاریخ البیانات المالیة،
  :و المطلوبات خالل السنة الالحقة ھي على الشكل التاليیتسبب في تسویات مادیة لحسابات الموجودات 

 
 .تقییم استثمار أدوات حقوق الملكیة غیر المسعرة

 
 یة:یعتمد تقییم االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة غیر المسعرة على إحدى معامالت السوق الحدیثة التال

 معامالت السوق التي تتم على أسس تجاریة بحتة. •
 القیمة العادلة الحالیة لألدوات األخرى المشابھة بشكل جوھري. •
 التدفقات النقدیة المتوقعة المخصومة بمعدالت حالیة مطبقة على بنود ذات شروط وسمات مخاطر مشابھة. •
 .نماذج التقییم األخرى •
 

 مل الخصم لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة غیر المسعرة تقدیرا ھاما.یتطلب تحدید التدفقات النقدیة وعوا
  

 العمر اإلنتاجي للموجودات الملموسة
 

إن إدارة الشركة على قناعة بأن  تقوم الشركة بمراجعة العمر اإلنتاجي المقدر الذي خاللھ یتم استھالك موجوداتھا الملموسة.
 ت مالئمة.تقدیرات العمر اإلنتاجي لھذه الموجودا

 
 انخفاض قیمة الموجودات الملموسة

 
. والذي یمثل النقد) القیمة القابلة لإلستردادإن اإلنخفاض في القیمة یحدث عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل (أو وحدة تولید 

ً تكالیف البیع أو القیمة المستخدمة، أیھما أعلى. إن حساب القیمة العادلة ن ً تكالیف البیع یتم بناء على القیمة العادلة ناقصا اقصا
ً التكالیف  البیانات المتاحة من معامالت البیع فى معامالت تجاریة بحتة من أصول مماثلة أو أسعار السوق المتاحة ناقصا

ت . تنشأ تلك التدفقاعلى نموذج خصم التدفقات النقدیة . یتم تقدیر القیمة المستخدمة بناءاإلضافیة الالزمة إلستبعاد األصل
، أو أي لتي لم تلتزم الشركة بھا بعد، والتي ال تتضمن أنشطة إعادة الھیكلة ازنة المالیة للخمس سنوات المقبلةالنقدیة من الموا

. إن القیمة القابلة لالسترداد ھي و وحدة تولید النقد) في المستقبلاستثمارات جوھریة والتي من شأنھا تعزیز أداء األصل (أ
لمعدل الخـصم المستخدم مـن خـالل عملیة خصم التدفقات النقدیة وكذلك التدفقات النقدیة المستقبلیة  أكثر العوامل حساسیة

 ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.
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 موجودات غیر ملموسة .6
 

  دینار كویتي 11,042,602 بقیمة دفتریةالمالیة  شراء مكتب للوساطة المالیة في سوق الكویت لألوراقفي یتمثل ھذا البند 
تم الحصول على موافقة من سوق الكویت األوراق المالیة على  2006فبرایر   2. بتاریخ دینار كویتي) (2014: 15,000,000

قامت  ر الملموسة ذات أعمار انتاجیة غیر محددة.یان الموجودات غ .صلة طرف ذيشراء الشركة لترخیص مكتب الوساطة من 
تم االعتراف بخسائر انخفاض في القیمة خالل السنة بمبلغ  .القیمةاذا كانت ھنالك ھبوط في  ماار فیباالدارة باجراء دارسة الخت

، حیث یتوقع لھذا اإلنخفاض أن یكون سوقلإلنخفاض الجوھري غیر المتوقع في معدالت النظرا  ،دینار كویتي 3,957,398
 .قتصادیة الحالیةألوضاع السوق اإلمطوال نظرا 

 

 :بیان ھذه الموجودات ھو كما یليإن 
 2015  2014 
 دینار كویتي  دینار كویتي 

    
 1,000,000  1,000,000 ساطةترخیص و

 14,000,000  14,000,000 عمالءقواعد
 15,000,000 

3,957,398 
 15,000,000 

  : خسائر انخفاض في القیمة ناقصا -
 11,042,602  15,000,000 

 
 %3.46لخصم توقعات التدفقات النقدیة ومعدل نمو بنسبة  % 9.33بنسبة وحدات إنتاج النقد خصم مقدر لتم استخدام معدل 

للموجودات غیر یشیر التقییم إلى المبلغ الممكن استرداده  سنویا للتدفقات النقدیة المستقبلیة للوصول إلى القیمة النھائیة.
ً یبلغ تقروالذي  الملموسة ولذلك تم من القیمة الدفتریة كما في تاریخ التقاریر المالیة  أقلدینار كویتي وھو  11,042,602یبا

 . دینار كویتي 3,957,398 بمبلغتسجیل خسارة انخفاض في القیمة 
 

سترداده من تقدیرات اإلدارة، سیكون المبلغ الممكن ا %0.5لوحدات إنتاج النقد أعلى بنسبة  إذا كان معدل الخصم المقدر
دینار كویتي. حددت اإلدارة ھامش إجمالي تقدیري بناًء على األداء  965,087أقل بمبلغ  بالشركةلوحدات إنتاج النقد الخاصة 

إن معدالت متوسط النمو المرجح المستخدمة تتفق مع التوقعات الواردة في  السابق وبناًء على توقعاتھا عن تطورات السوق.
 الت الخصم المستخدمة المخاطر المحددة المتعلقة بالقطاع.تعكس معد تقاریر القطاع.

 
 مشاركة في نظام ضمان عملیات الوساطة .7

 
تتطلب تعلیمات سوق الكویت لألوراق المالیة مشاركة شركات الوساطة المالیة في رأس مال نظام ضمان عملیات الوساطة 

 الذي یدار من قبل السوق.
 

دینار كویتي، وقد أنشيء ھذا النظام لضمان عملیات الوساطة التي تتم  337,811ام مبلغ استثمرت الشركة مبدئیاً في ھذا النظ
) 1رقم (لجنة سوق الكویت لألوراق المالیة على األوراق المالیة المدرجة في سوق الكویت لألوراق المالیة بموجب قرار 

في الوفاء بنتائج  تأخیرتبة على اإلخفاق أو الرض من ھذا النظام ھو الحد من اآلثار المترالغ. إن 2002یونیو  5بتاریخ 
ً لقرار لجنة سوق الكویت لألوراق المالیة لدى السوق، المعتمدینت التي تتم من خالل الوسطاء المعامال  30 بتاریخ ،وطبقا
لمال وقد تم سداد رأس ا ،دینار كویتي 10,000,000 فإن رأس مال نظام ضمان عملیات الوساطة قد أصبح  ،2004 نوفمبر
ً لقرار لجنة سوق الكویت لالوراق المالیة رقم ( .بالكامل فإن الرصید الصافي لنظام ضمان عملیات  2002لسنة ) 1وفقا

كما ترد لكل مشارك  ،الوساطة سیتم توزیعھ عند انتھاء الغرض من النظام على المشاركین فیھ كل بنسبة مشاركتھ في النظام
ً لقیمتھا الدفتریة حسب آخر تقریر مدقق للمركز المالي إذا انتھت عملیات الوساطة نسبة  في نظام ضمان ما شارك بھ وفقا

 .شركة الوساطة المشاركة في ھذا النظام لسوق الكویت لألوراق المالیةعالقة 
 

 إن الحركة على ھذا البند خالل السنة كاآلتي:
 2015  2014 
 دینار كویتي  دینار كویتي 

    
 398,693  376,631 ل الشركة في النظاممبلغ المشاركة من قب

 (22,062)  8,812 إعادة تقییم الحصة بالقیمة العادلة
 385,443  376,631 
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 برامج كمبیوتر .8
 

 2015  2014 

 دینار كویتي  دینار كویتي 
    

    التكلفة
 225,801  232,081 دیسمبر  31الرصید في 
 6,280  75,736 إضافات

 232,081  307,817 یسمبر د 31الرصید في 

    
  االطفاء المتراكم

213,134 
  

  دیسمبر  31الرصید في  176,341
 36,793  16,525 المحمل على السنة

 213,134  229,659 دیسمبر  31الرصید في 
    

    القیمة الدفتریة
 18,947  78,158 دیسمبر  31في 

 20%  %20 معدل اإلطفاء السنوي
 

 رات متاحة للبیعإستثما .9
 

 2015  2014 
 دینار كویتي  دینار كویتي 

    
 439,146  321,710 في أسھم محلیة مسعرة اتإستثمار

 20  20 إستثمارات في اسھم محلیة غیر مسعرة
 126,400  114,058 إستثمارات في اسھم أجنبیة غیر مسعرة

 435,788  565,566 
 

 ).20عرة مدارة من قبل طرف ذي صلة (إیضاح أسھم محلیة مسفي إن اإلستثمارات 
 

 :ل السنة كاالتيثمارات متاحة للبیع خالعلى بند إستالحركة إن 
 2015  2014 
 دینار كویتي  دینار كویتي 

    
 532,194  565,566 ینایر 1الرصید كما في 

 45,654  70,532 إضافات
 (7,800)  )127,232( مبیعات

 -  )69,091( ة العادلة خسائر إنخفاض في القیم
 (10,271)  - الدخل نتیجة بیع استثمارات متاحة للبیع المحول لبیان

 -  67,966 الدخل نتیجة انخفاض في القیمة  لبیانالمحول 
 5,789  )71,953( التغیر في القیمة العادلة

 435,788  565,566 
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 مدینون وأرصدة مدینة أخرى .10
 2015  2014 
 دینار كویتي  دینار كویتي 

    
 98,603  54,925 (أ) مدینون تجاریون

 (871)  )24,688( (ب)مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 
 30,237 صافي المستحق من مدینون تجاریون 

36,049 
 97,732 

  عموالت مستحقة 75,697
 10,078  5,904 مدفوعات مقدمة
 4,410  4,410 تأمینات مستردة
 16,911  13,254 ذمم موظفین

 50,000  50,500 خطابات ضمان
 -  37 أرصدة مدینة أخرى

 140,391  254,828 
 مدینون تجاریون )أ(

 إن تحلیل أعمار أرصدة المدینین التجاریین كما یلي :
 

 
لم یتأخر سدادھا ولم تنخفض 

  یوم 60قیمتھا أقل من 
تأخر سدادھا ولم تنخفض 

 یوم 90-60 قیمتھا

منخفضة 
أكثر  القیمة

 یوم 90من 

 

 المجموع

 
 دینار كویتي دینار كویتي  دینار كویتي  دینار كویتي

 
2015 2,134  28,103 24,688 54,925 

      
2014 3,163  94,569 871 98,603 

 
 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا  )ب(

 : یلي كما تحصیلھا في المشكوك الدیون مخصص حركة إن
  2015  2014 

 ینار كویتيد  دینار كویتي  
     

 871  871  السنة بدایة في الرصید
 -  23,817  السنة المحمل خالل

 871  24,688  السنة نھایة في الرصید
 

 أرصدة لدى البنوك ونقد .11
 2015  2014 
 دینار كویتي  دینار كویتي 

    
 5,728  14,374 أرصدة لدى البنوك

 64,692  380 )20نقد لدى محافظ استثماریة (ایضاح 
 14,754  70,420 

 رأس المال  .12
دینار  20,000,000: 2014(دینار كویتي  20,000,000 غلمبب الشركة المصرح بھ والمصدر والمدفوع حدد رأس مال

 فلس للسھم وجمیع األسھم نقدیة. 100سھم ، بقیمة اسمیة  200,000,000موزع على كویتي) 
 

 عالوة إصدار .13
، في المبلغ المستلم زیادة عن دینار كویتي) 750,000: 2014( دینار كویتي 750,000 ةتمثل عالوة اإلصدار والبالغت

 القیمة األسمیة لألسھم لدى إصدار رأس المال.
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 إحتیاطي إجباري .14
من ربح السنة إلى حساب االحتیاطي  %10، یتم تحویل و تعدیالتھما وفقا لمتطلبات قانون الشركات، والنظام األساسي للشركة

إن توزیع االحتیاطي اإلجباري مقید بالمبلغ المطلوب  من رأس المال المدفوع. %50اري حتى یبلغ إجمالي االحتیاطي اإلجب
على رأس المال المدفوع في السنوات التي ال تسمح فیھا األرباح المرحلة بمثل ھذه التوزیعات.  %5لتوزیع أرباح تصل إلى 

 .2015دیسمبر  31راً لتكبد الشركة خسائر للسنة المنتھیة في لم یتم التحویل إلى االحتیاطي االجباري نظ
 

 إحتیاطي إختیاري .15
ً للنظام األساسي للشركة وتعدیالتھ، یتم استقطاع نسبة مئویة یقترحھا مجلس اإلدارة وتوافق علیھا الجمعیة العامة  وفقا

الجمعیة العامة السنویة. لم یتم التحویل إلى للمساھمین. یتم وقف التحویل بناءاً على توصیة مجلس اإلدارة للمساھمین في 
 .2015دیسمبر  31االحتیاطي االختیاري نظراً لتكبد الشركة خسائر للسنة المنتھیة في 

 
 للموظفینمخصص مكافأة نھایة الخدمة  .16

  2015  2014 
 دینار كویتي  دینار كویتي  

     

 159,737  153,809  السنة بدایة في الرصید
 74,738  62,824  السنة المحمل على

 )80,666(  )15,855(  السنة خالل المدفوع
 -  )111,937(  مخصص لم یعد لھ ضرورة

 153,809  88,841  السنة نھایة في الرصید
 

 دائنون وأرصدة دائنة اخرى .17
 2015  2014 
 دینار كویتي  دینار كویتي 

    
 96,658  79,640 دائنون تجاریون
 41,274  36,980 ن المستحقةإجازات الموظفی
 49,728  22,819 مصاریف مستحقة

 7,381  6,002 أخرى
 145,441  195,041 

 نقدیة توزیعات أرباح .18
 

 یتألف ھذا البند كما یلي:
2014  2015  

  دینار كویتي  دینار كویتي
    

 توزیعات أرباح نظام ضمان عملیات الوساطة -  10,000
 ات أخرىتوزیع 20,561  17,841
27,841  20,561  

 مصاریف عمومیة وإداریة .19
 2015  2014 
 دینار كویتي  دینار كویتي 

    
 481,489  414,995 تكالیف موظفین

 35,224  43,194 اشتراكات
 64,648  59,422 إیجارات

 100,000  100,000 ترخیص مزاولة مھنة
 9,600  - اعالنات

 7,131  4,202 عموالت وسطاء
 158,442  108,776 خرىأ
 730,589  856,534 
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 المعامالت مع األطراف ذات الصلة .20
تتمثل األطراف ذات الصلة في المدراء التنفیذیین، وموظفي اإلدارة الرئیسیین، والمساھمین، والشركات التي یعتبرون 

ً رئیسیین أو التي یمارسون فیھا تأثیر ھام. رصدة مع األطراف ذات الصلة وفقا تمت كافة المعامالت واأل فیھا مالكا
 لشروط معتمدة من إدارة الشركة:

 2015  2014 
 دینار كویتي  دینار كویتي 

    بیان المركز المالي
  

 439,146  321,710 استثمارات متاحة للبیع مدارة بواسطة احد المساھمین الرئیسین
 64,692  380 لرئیسییننقد لدى محافظ إستثماریة مدارة بواسطة أحد المساھمین ا

    
    بیان الدخل

    
 84,818  87,891 مزایا ورواتب اإلدارة العلیا

 
 معلومات قطاعیة .21

تحدد قطاعات التشغیل الخاصة بھا استناداً إلى معلومات التقاریر الداخلیة لإلدارة التي تتم مراجعتھا بانتظام من قبل صانع 
إن  صیص الموارد للقطاع وتقییم أدائھ، من ثم مطابقتھا مع أرباح أو خسائر الشركة.القرار التشغیلي الرئیسي من أجل تخ

ھي نفسھا التي تم  8سیاسات القیاس التي تستخدمھا الشركة لتقاریر القطاعات بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
  استخدامھا في بیاناتھا المالیة السنویة.

رئیسي داخل دولة الكویت وجمیع موجوداتھا ومطلوباتھا داخل دولة الكویت باإلضافة إلى تمارس الشركة أنشطتھا بشكل 
تعمل الشركة في قطاعین أعمال: االستثمارات والوساطة  دول مجلس التعاون الخلیجي والشرق األوسط ودول أخرى.

موع الموجودات ومجموع المطلوبات إن التحلیل القطاعي إلجمالي اإلیرادات واألرباح/(الخسائر) للفترة ومج  المالیة.
 لقطاعات األعمال ھو كما یلي:

 فیما یلي ملخص إیرادات و(خسائر)/أرباح وموجودات ومطلوبات الشركة من قطاعات األعمال:
 

 
 

  وساطة مالیة  استثمارات
 

 اإلجمالي
 دینار كویتي  دینار كویتي  دینار كویتي  

       2015 دیسمبر 31المنتھیة في  للسنة
 593,446  429,459  163,987  إجمالي اإلیرادات

 (4,214,161)  (4,169,078)  (45,083)  السنة خسارة
       

       2015 دیسمبر 31كما في 
 12,123,060  11,687,272  435,788   مجموع الموجودات
 234,282  234,282  -  مجموع المطلوبات
 11,888,778  11,452,990  435,788  صافي الموجودات

 
 اإلجمالي  وساطة مالیة  استثمارات  
 دینار كویتي  دینار كویتي  دینار كویتي  

       
        2014دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 
 532,275  472,487  59,788  إجمالي اإلیرادات

 )371,880(  )431,668(  59,788  ربح/(خسارة) السنة
       

        2014سمبر دی 31كما في 
 16,456,919  15,756,353  700,566   مجموع الموجودات
 348,850  348,850  -  مجموع المطلوبات
 16,108,069  15,407,503  700,566  صافي الموجودات
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  المخاطر المالیة وإدارة رأس المال .22

 
 ادارة مخاطر رأس المال )أ

المحافظة على قدرة الشركة في االستمرار في النشاط ككیان مستمر وذلك  تتمثل أھداف الشركة في إدارة رأس المال في
حتى تتمكن من تحقیق عوائد للمساھمین ومنافع ألصحاب المصالح اآلخرین وتقدیم عائد مالئم للمساھمین من خالل 

ً مع الخطر. تسعیر المنتجات والخدمات بما یتفق مع مستوى المخاطر المأخوذة. تحدد الشركة مبلغ رأس المال تن اسبیا
تدیر الشركة رأس المال ویتم إجراء التعدیالت علیھ في ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة وفي خصائص 

المال فإن الشركة یمكنھا القیام بتعدیل مبلغ توزیعات  الموجودات ذات العالقة. من أجل الحفاظ على/أو تعدیل ھیكل رأس
ة رأس المال للمساھمین أو إصدار أسھم رأس مال جدیدة أو بیع موجودات بھدف األرباح المدفوعة للمساھمین أو إعاد

 تخفیض الدین.
 

 مخاطر اإلئتمان )ب
مخاطر االئتمان ھو مخاطر أن یفشل احد أطراف األداة المالیة في الوفاء بالتزاماتھ محققا خسارة مالیة للطرف األخر. 

الشركة إلى تجنب التركیز االئتماني للمخاطر في أفراد أو  تتم مراقبة سیاسة االئتمان على أسس مستمرة. وتھدف
مجموعة من العمالء في موقع محدد أو نشاط معین. ویتأتى ذلك من خالل تنویع نشاطات اإلقراض والحصول على 

ا في الضمانات أینما كان ذلك مالئما. ان مبلغ التعرض األقصى لمخاطر االئتمان ال تختلف مادیا عن القیم الدفتریة لھ
 البیانات المالیة.

 
 التعرض لمخاطر االئتمان

إن أقصى صافي تعرض للمخاطر  تمثل القیم الدفتریة للموجودات المالیة الحد األقصى لخطر االنكشاف لمخاطر االئتمان.
 االئتمانیة لفئة الموجودات بتاریخ البیانات المالیة كما یلي:

 
 دیسمبر 31القیمة الدفتریة كما في  
 2015  2014 
 دینار كویتي  دینار كویتي 

 244,750  134,487 )10(إیضاح  مدینون وأرصدة مدینة اخرى
 5,728  14,754 )11(إیضاح أرصدة لدى البنوك 

 149,241  250,478 
 

 مخاطر التركیز االئتماني
المنطقة الجغرافیة نفسھا، أو ینشأ التركیز عندما یشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة متشابھة، أو في أنشطة في 

عندما یكون لھم سمات اقتصادیة متماثلة مما قد یجعل قدرتھم على الوفاء بالتزامات تعاقدیة تتأثر بشكل مماثل بالتغیرات في 
یشیر التركیز إلى الحساسیة النسبیة ألداء الشركة نحو التطورات  الظروف االقتصادیة أو السیاسیة أو الظروف األخرى.

 تؤثر على قطاع أعمال بذاتھ أو على منطقة جغرافیة معینة.التي 
 

  یمكن تحلیل الموجودات المالیة للشركة التي تحمل مخاطر ائتمانیة حسب اإلقلیم الجغرافي وقطاع األعمال كما یلي:
 

 2015  2014 
 دینار كویتي  دینار كویتي 

    القطاع الجغرافي:
 250,478  149,241 الكویت

 
 2015  2014 
 دینار كویتي  دینار كویتي 

    قطاع الصناعة:
 250,478  149,241 البنوك والمؤسسات المالیة

 
 لیس من ممارسات الشركة الحصول على ضمان على القروض والذمم المدینة.
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 المخاطر المالیة وإدارة رأس المال (تتمة) .22
 

 مخاطر السیولة )ج
ولتحدید ھذه المخاطر فقد  شركة قادرة على الوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا.مخاطر السیولة ھي مخاطر أال تكون ال

 .كل یوميقامت اإلدارة بتوفیر مصادر تمویل متنوعة ومراقبة سیولة الموجودات والسیولة بش
اقبة تقوم الشركة بإدارة مخاطر السیولة من خالل االحتفاظ باحتیاطیات مناسبة وتسھیالت بنكیة باإلضافة إلى المر

 المستمرة للتدفقات النقدیة المتوقعة والفعلیة ومقارنة سجالت استحقاقات الموجودات والمطلوبات المالیة.
 

 فئات األدوات المالیة  )د
 2015  2014 
 دینار كویتي  دینار كویتي 

    الموجودات المالیة
    
    

 376,631  385,443 مشاركة في نظام ضمان عملیات الوساطة
 565,566  435,788 ارات متاحة للبیعإستثم

 244,750  134,487 (باستثناء مدفوعات مقدمة) مدینون وأرصدة مدینة اخرى
 135,000  - ودائع ألجل

 70,420  14,754 أرصدة لدى البنوك ونقد
    

    المطلوبات المالیة
    

 195,041  145,441 دائنون وأرصدة دائنة اخرى
 

 مخاطر السوق )ه
 ن مخاطر السوق مخاطر العمالت األجنبیة ومخاطر معدالت الربح/التكلفة ومخاطر سعر األسھم، وتنشأ تلكتتضم

 المخاطرنتیجة تغیر األسعار بالسوق وكذلك تأثیر التغیرات في معدل ربح/تكلفة األدوات المالیة وأسعار الصرف.
 

 مخاطر العمالت األجنبیة -
 ب قیمة األداة المالیة نتیجة التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة.مخاطر العمالت األجنبیة ھي مخاطر تذبذ

تقوم اإلدارة  وبالتالي تتعرض لمخاطر تذبذب أسعار الصرف. تجري الشركة معامالت معینة بالعمالت األجنبیة،
  بمراقبة المراكز یومیا لضمان بقاء المراكز في الحدود الموضوعة.

 
 لكیة مخاطر أسعار ادوات حقوق الم -

تتعرض الشركة لمخاطر السعر من خالل استثماراتھا المبوبة في البیانات المالیة كاستثمارات متاحة للبیع. تدیر الشركة 
ھذه المخاطر من خالل تنویع استثماراتھا على أساس توزیعات األصل المحددة مسبقا على فئات متعددة والتقییم المستمر 

دارة لتغیرات طویلة األجل في القیمة العادلة. باإلضافة إلى ذلك، تقوم الشركة لظروف السوق واالتجاھات وتقدیر اإل
 باالحتفاظ باستثماراتھا لدى شركات استثمار متخصصة تقوم بإدارة تلك االستثمارات. 

 
حافظ كما تقوم الشركة من خالل التقاریر الشھریة التي یتم تزویدھا بھا من مدیري المحافظ بالمراقبة على إدارة الم

 االستثماریة واتخاذ اإلجراءات الالزمة في حینھ لتقلیل مخاطر السوق المتوقعة لتلك االستثمارات. 
مؤشر سوق الكویت لألوراق المالیة على صافي أرباح الشركة للسنة وعلى بیان ل التغیرإن الجدول أدناه یوضح أثر 

األخرى، فان تأثیر ذلك مع ثبات كافة المتغیرات  الزیادةب %5إذا تغیرت أسعار األوراق المالیة بنسبة الدخل الشامل. 
 ستكون كما یلي:وحقوق الملكیة  ى بیان الدخل الشاملعل التغیر

   وحقوق الملكیة األثر على بیان الدخل الشامل
2014  2015   

 استثمارات متاحة للبیع  21,789+   28,278+
 

 ر حقوق الملكیة مساٍو ومقابل لتأثیر الزیادات الموضحة.من المتوقع أن یكون تأثیر االنخفاضات في أسعا
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 المخاطر المالیة وإدارة رأس المال (تتمة) .22

 
 مخاطر معدل الفائدة )و

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

 
 قیاس القیمة العادلة )ز

یقدم الجدول التالي تحلیال لألدوات المالیة التي یتم قیاسھا بعد االعتراف األولي بالقیمة العادلة، مصنفة في مستویات من 
 الخاصة بكل مستوى بمصادر یمكن تحدیدھا. على أساس درجة دعم القیمة العادلة 3إلى  1
 مستمدة من األسعار المعلنة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات مالیة مماثلة. 1قیاسات القیمة العادلة للمستوى  •
المدعومة  1مستمدة من مدخالت بخالف األسعار المعلنة الواردة في المستوى  2قیاسات القیمة العادلة للمستوى  •

(أي، مستمدة من  یمكن تحدیدھا للموجودات إما بشكل مباشر (أي، األسعار) أو بشكل غیر مباشربمصادر 
 األسعار).

مستمدة من أسالیب تقییم تتضمن مدخالت للموجودات التي ال تستند إلى بیانات سوق  3قیاسات القیمة العادلة للمستوى  •
 مكن تحدیدھا).مدعومة بمصادر یمكن تحدیدھا (مدخالت غیر مدعومة بمصادر ی

 یتحدد المستوى الذي تقع ضمنھ الموجودات المالیة بناًء على أدنى مستوى للمدخالت الجوھریة للقیمة العادلة.
 إن الموجودات المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة في بیان المركز المالي مصنفة ضمن مدرج القیمة العادلة كما یلي:

  
 اإلجمالي  3المستوى   1المستوى  2015دیسمبر  31

 دینار كویتي  دینار كویتي  دینار كویتي 
      

 435,768  114,058  10321,7 استثمارات متاحة للبیع
 

 اإلجمالي  3المستوى   1المستوى   2014دیسمبر  31
 دینار كویتي  دینار كویتي  دینار كویتي 
      

 565,546  126,400  439,146 استثمارات متاحة للبیع
 

 تستند القیمة العادلة لألدوات 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 األسعار المعلنة بسرعة وبانتظام من البورصة، التاجر، الوسیط، 

لتسعیر أو الجھة الرقابیة وتمثل تلك األسعار معامالت السوق الفعلیة والمنتظمة على أساس مجموعة القطاع، خدمات ا
ھو سعر  الشركةإن السعر السوقي المعلن المستخدم للموجودات المالیة المحتفظ بھا من قبل  المعامالت التجاریة البحتة.

 .1ھذه األدوات مدرجة في المستوى  الشراء الحالي.
 

تضاعف طرق التقییم  دلة لألدوات المالیة غیر المتداولة في سوق نشط، یتم تحدیدھا باستخدام طرق تقییم.إن القیمة العا
في حالة إتاحة  ھذه استخدام البیانات السوقیة المعلنة عند إتاحتھا وتعتمد قلیال قدر اإلمكان على التقدیرات المحددة للمنشأة.

 .2اة مالیة، تدرج األداة في المستوى كافة المدخالت الجوھریة للقیمة العادلة ألد
 

 .3في حالة عدم استناد إحدى المدخالت أو أكثر على البیانات السوقیة المعلنة، تدرج األداة في المستوى 
 

 التزامات رأسمالیة .23
 31دینار كویتي صادر لصالح سوق الكویت لألوراق المالیة كما في  50,500یتمثل ھذا البند في خطاب ضمان بقیمة 

 ).2014دیسمبر  31دینار كویتي كما في  50,000( 2015یسمبر د
 

 المطالبات القضائیة .24
توجد لدى الشركة مطالبات  قضائیة تتمثل في قضایا مرفوعة من الشركة ضد الغیر ومن الغیر ضــد الشركة، والذي لیس 

رأي المستشار القانوني  ضاء. وفيباالمكان تقدیر النتائج التي سوف تترتب علیھا إلى أن یتم البت فیھا من قبل الق
للشركة، فإنھ لن یكون لھذه المطالبات تأثیر سلبي مادي على البیانات المالیة للشركة، وعلیھ، لم تقم الشركة بقید  الخارجي

 أي مخصصات عن ھذه القضایا كما في تاریخ البیانات المالیة المرفقة.




