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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  /سليمان عبداهلل المريخي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد  /حمد نادر العيسى
عضو مجلس اإلدارة

السيد  /عماد أحمد تيفوني
عضو مجلس اإلدارة

السيد  /صالح علي الرومي
عضو مجلس اإلدارة

السيد  /عبداهلل عادل الشرهان
عضو مجلس اإلدارة

السيد  /خالد يوسف المفرج
عضو مجلس اإلدارة
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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 ،،،

كلمة
رئيس مجلس اإلدارة

أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب فــي هــذا اللقــاء الــذي اعتدنــا أن
نجتمــع فيــه كل عــام ألتشــرف بالحديــث إليكــم بالنيابــة
عــن مجلــس اإلدارة وباألصالــة عــن نفســي لنطلعكــم
علــى ملخــص العــام المنصــرم ومــا تحقــق مــن إنجــازات
وخطــوات جــادة فــي ســبيل تطويــر عمــل شــركتكم،
معتمديــن بعــد اهلل ســبحانه وتعالــى علــى ثقتكــم
ودعمكــم ،آمــ ً
ا بــأن يكــون انعــكاس الوضــع فــي عــام
 2015حافــزا ً مســتقبلي ًا 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
فــي أي بلــد مــن البلــدان ،ومــن هنــا نــرى فــي بلدنــا العزيــز
بــأن حالــة التهدئــة السياســية التــي تشــهدها الكويــت أدت
إلــى نــوع مقبــول مــن االســتقرار االقتصــادي ولــو كان ذلــك
بنســبة ضئيلــة ،علــى الرغــم مــن عــدم الوصــول الفعلــي
إلــى القــرارات والقوانيــن االقتصاديــة المطلوبــة لتحقيــق
التنميــة االقتصاديــة المنشــودة لتلبيــة طموحــات أبنــاء
المجتمــع الكويتــي.
األخوات واإلخوة الكرام

السيد  /فواز سليمان األحمد
رئيس مجلس اإلدارة

علــى المســتوى اإلقليمــي والدولــي ،فــإن تراجــع ســعر
برميــل النفــط ســاهم فــي االنحــراف الســلبي ألداء أســواق
المنطقــة حيــث أنهــى العــام  2015علــى ســعر  29دوالر
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أمريكــي لبرميــل النفــط الكويتــي تقريبــا ،ممــا ســاهم بشــكل مباشــر فــي انخفــاض أســواق األوراق
الماليــة ،حيــث انخفــض ســوق الكويــت لــأوراق الماليــة مــع انخفــاض ســعر برميــل النفــط العالمــي،
وانخفــض المؤشــر الســعري خــال العــام  2015عنــد مســتوى  5.612نقطــة ،مقارنــة مــع إقفــال
 2014الــذي كان عنــد مســتوى  6.510نقطــة .وشــهد المؤشــر الوزنــي انخفاضــا علــى وقــع عمليــات
شــهدتها بعــض األســهم فــي فتــرات متفاوتــة خــال العــام  2015المنصــرم ،حيــث بلغــت خســائر
المؤشــر نقطــة مــا نســبته  % 12.7حيــث أقفــل عنــد مســتوى  382نقطــة وكان قــد أنهــى العــام 2014
عنــد مســتوى  438نقطــة.
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  31/12/2015آمليــن مــن المولــى عــز وجــل
أن يكــون العــام  2015منعطفــا نحــو األداء الجيــد فــي ســوق الكويــت لــأوراق الماليــة حيث أن شــركات
الوســاطة الماليــة مــرت بأزمــات ماليــة بعضهــا مــازال موجــودا ً 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
* االنتقال من نظام ( )Edataإلى نظام (. )IDS
* تعيين واستقطاب وسطاء جدد بإمكانات وخبرات عالية.
* تقييم ترخيص مزاولة المهنة (األصل الغير ملموس) .
* تطبيق الالئحة التنفيذية الجديدة لهيئة أسواق المال للقانون رقم ( )7لسنة . 2010
* تحديث عقد التداول الموحد سنوي ًا .
* عملنا على استيفاء طلبات التوافق وااللتزام مع متطلبات هيئة أسواق المال.
األخوات واإلخوة:
طبقـ ًا 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  3,957,398دينــار كويتــي (تخفيــض قيمــة األصــل مــن
 15مليــون دينــار إلــى  11مليــون دينــار) نظــرا ً لإلنخفــاض الجوهــري فــي معــدالت الســوق والمتوقــع
لــه أن يكــون مطــو ًال نظــرا ً ألوضــاع الســوق اإلقتصاديــة الحاليــة ممــا إنعكــس بشــكل ســلبي كبيــر
علــى النتائــج الماليــة للشــركة حيــث بلغــت خســائر اإلنخفــاض فــي القيمــة نحــو  % 94مــن إجمالــي
الخســارة لعــام  2015والبالغــة  4,214,161دينــار كويتــي.
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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 بيان ـ ًا بمــا تحقــق علــى مســتوى النتائــج الماليــة للشــركة
للعــام الماليــة المنتهيــة فــي  31/12/2015والمدققــة مــن قبــل مراقــب حســابات الشــركة الخارجــي
لمناقشــتها والمصادقــة عليهــا ،علــى النحــو التالــي:
وفيمــا يتعلــق بالنتائــج الماليــة فقــد تكبــدت الشــركة صافــي خســائر  4,214,161دينــارا ً كويتيـ ًا خــال
العــام  2015بياناتهــا كالتالــي:
2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

نسبة
االرتفاع  /االنخفاض

اإليرادات

593,446

532,275

%11.49

المصاريف التشغيلية

)(850,209

)(904,155

% 5.97

الخسارة قبل خسائر إنخفاض القيمة

)(256,763

)(371,880

% 30.96

خسائر إنخفاض قيمة الموجودات
غير الملموسة

)(3,957,398

-

-

صافي خسارة السنة

)(4,214,161

)(371,880

% 1033.2

التفاصيل

حيث أن:
نسبة اإليرادات من رأس المال لسنة % 2.970 : 2015
ونسبة المصاريف من رأس المال لسنة % 24.040 : 2015
وهــذا ،لــم يتحصــل أعضــاء مجلــس اإلدارة خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2015

علــى أي مبالــغ ،مكافــآت ،منافــع ،أو مزايــا.
ويتعهــد مجلــس اإلدارة للســادة المســاهمين بســامة 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.
وأخيــرا ،ال يســعني إال أن أتقــدم بجزيــل الشــكر واالمتنــان لإلخــوة المســاهمين علــى الثقــة الكبيــرة،
ونعدهــم بأننــا ســنبذل كل جهــد ممكــن وتحقيــق نتائــج وعوائــد ربحيــة جيــدة تعــود علــى
المســاهمين جميعــ ًا.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
فواز سليمان األحمد
رئيـس مجلس اإلدارة
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تقرير الحوكمة
تقرير الحوكمة ينظم منهجية اتخاد القرارات داخل الشركة وتحفيز وجود الشفافية والمصداقية لتلك
القرارات .وذلك لتحقيق الحماية والتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين وأصحاب المصالح األخرى
وضمان تماشي الشركة مع أهداف المساهمين.
وحرص ًا على التزام الشركة بالتقرير المعد بشأن حوكمة الشركات ،أبدت هيئة أسواق المال مالحظاتها
على بعض القواعد الخاصة بتقرير الحوكمة كالتالي:
> المالحظة الخاصة بشأن المادة ( :)3 - 2يضم 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.
> المالحظة الخاصة بشأن المادة ( :)5 - 2مسئوليات مجلس اإلدارة محددة بوضوح في النظام
األساسي للشركة.
البند مرتبط بالجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ  23/11/2016لتحديد مسؤوليات مجلس
اإلدارة في النظام األساسي للشركة.
> المالحظة الخاصة بشأن المادة ( :)1 - 4يتعين على مجلس اإلدارة تشكيل لجنة تختص بإعداد
التوصيات المتعلقة بالترشيحات لمناصب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،وتلك المتعلقة
بالسياسات واللوائح المنظمة لمنح التعويضات والمكافآت.
بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية ،نلتزم بتشكيل لجنة الترشحات والمكافآت.
> المالحظة الخاصة بشأن المادة ( :)6 - 5من أهم خصائص لجنة التدقيق أن  :ال يقل عدد أعضاء لجنة
التدقيق عن  3أعضاء.
بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية نلتزم بتعيين أعضاء جدد على أن ال يقل عدد أعضاء لجنة
التدقيق الداخلي عن  3أعضاء.
> المالحظة الخاصة بشأن المادة ( :)6 - 5من أهم خصائص لجنة التدقيق أن :أحد أعضاء لجنة التدقيق
عضو مجلس إدارة مستقل.
البند مرتبط بتشكيل الجمعية العمومية العادية وبعد انعقادها ،نلتزم بانتخاب عضو مجلس إدارة
مستقل.
> المالحظة الخاصة بشأن المادة ( :)4 - 6ال يقل عدد أعضاء لجنة المخاطر عن  3أعضاء.
بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية نلتزم بتعيين أعضاء جدد على أن ال يقل عدد أعضاء لجنة
المخاطر عن  3أعضاء.
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> المالحظة الخاصة بشأن المادة ( :)8 - 6تقوم إدارة  /مكتب  /وحدة التدقيق الداخلي بإعداد تقرير
يتضمن مراجعة وتقييم ًا 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 ( :)3 - 11يتوافر 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.
> المالحظة الخاصة بشأن المادة ( :)4 - 11يتوافر لدى الشركة نظم وآليات لتقييم أداء كل عضو
من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بشكل دوري.
توفرت اآلليات الخاصة لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
> المالحظة الخاصة بشأن المادة ( :)5 - 11تتوافر لدى الشركة مؤشرات أداء موضوعية (Key

 )Performance Indicators-KPIsلتقييم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وذلك بشكل سنوي وفق
ما ورد في قواعد حوكمة الشركات.
> توفرت المؤشرات الخاصة بأداء  KPIلتقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

تقرير لجنة التدقيق الداخلي
تحرص لجنة التدقيق الداخلي على ترسيخ مبدأ االلتزام داخل الشركة من خالل ضمان سالمة
ونزاهة التقارير المالية للشركة والتأكد من كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في
الشركة.
وبالتالي تمت مراجعة نتائج تقرير المدقق الداخلي والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات
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.
وعليه لوحظ أن الشركة قد قامت بدورها بااللتزام باإلجراءات التصحيحية الموجودة بتقرير التدقيق
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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المحتويات
تقرير مراقب الحسابات المستقل

14

بيان المركز المالي

16

بيان الدخل

17

بيان الدخل الشامل

18

بيان التغيرات في حقوق الملكية

19

بيان التدفقات النقدية

20
39 / 21

إيضاحات حول البيانات المالية
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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  31ديســمبر  2015وبيانــات 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
بيانــات ماليــة تكــون خاليــة مــن االخطــاء الماديــة بســبب الغــش أو الخطــأ.
مسئولية مراقب الحسابات
إن مســئوليتنا هــي إبــداء رأي حــول هــذه البيانــات الماليــة اســتنادا ً إلــى أعمــال التدقيــق التــي قمنــا
بهــا .لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقــ ًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة التــي تتطلــب منــا االلتــزام
بالمتطلبــات األخالقيــة للمهنــة وتخطيــط وتنفيــذ أعمــال التدقيــق للحصــول علــى تأكيــدات
معقولــة بــأن البيانــات الماليــة ال تتضمــن أخطــاء ماديــة.
يشــتمل التدقيــق علــى تنفيــذ إجــراءات للحصــول علــى أدلــة تدقيــق حــول المبالــغ واإلفصاحــات
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 أيضـ ًا 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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الرأي
برأينــا أن البيانــات الماليــة تعبــر بصــورة عادلــة ،مــن جميــع النواحــي الماديــة ،عــن المركــز المالــي
للشــركة كمــا فــي  31ديســمبر  2015وعــن أدائهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة فــي
ذلــك التاريــخ وفق ـ ًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.
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
دفاتــر الشــركة .كذلــك فقــد حصلنــا علــى المعلومــات واإليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض
التدقيــق ،وأن البيانــات الماليــة تتضمــن المعلومــات التــي يتطلبهــا قانــون الشــركات رقــم ( )1لســنة
 2016والالئحــة التنفيذيــة  ،وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة ،وتعديالتهمــا ،وأن الجــرد
قــد أجــري وفقــا لألصــول المرعيــة ،ولــم يــرد لعلمنــا أيــة مخالفــات ألحــكام قانــون الشــركات رقــم
( )1لســنة  2016والالئحــة التنفيذيــة  ،أو عقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة وتعديالتهمــا،
خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2015علــى وجــه يؤثــر ماديـ ًا فــي نشــاط الشــركة أو
فــي مركزهــا المالــي.
كذلــك مــن خــال تدقيقنــا لــم يــرد إلــى علمنــا أيــة مخالفــات للقانــون رقــم ( )7لســنة  2010فــي شــأن
إنشــاء هيئــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط األوراق الماليــة والئحتــه التنفيذيــة وتعديالتهــا.

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

الكويت في 3 :مايو 2016
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ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2015
إﯾﻀﺎﺣﺎت

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ

5
6
7
8
9

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

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2014
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

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

35,527
15,000,000
376,631
18,947
565,566
15,996,671

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
10

ﻣﺪﯾﻨﻮن وأرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ أﺧﺮى
وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك وﻧﻘﺪ

11

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات

140,391
14,754
155,145
12,123,060

254,828
135,000
70,420
460,248
16,456,919

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
12
13
14
15

رأس اﻟﻤﺎل
ﻋﻼوة إﺻﺪار
اﺣﺘﯿﺎطﻲ إﺟﺒﺎري
اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﺧﺘﯿﺎري
اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

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

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

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ

16

88,841
88,841

153,809
153,809

17

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

195,041
195,041
348,850
16,456,919

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
داﺋﻨﻮن وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

إن اﻻﯾﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣﻦ  8إﻟﻰ  26ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﻓﮭﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺎن
اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي

ﻓﻮاز ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻷﺣﻤﺪ
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
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ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ آي ﺳﻲ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2015

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

18
16

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
ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﺼﺔ اﻟﺰﻛﺎة وﻣﻜﺄﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
زﻛﺎة
ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﻨﺔ

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2014
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

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

472,487
10,666
2,545
27,841
18,736
532,275

)(730,589
)(23,817
)(3,957,398
)(69,091
)(26,712
)(4,807,607
)(4,214,161
)(4,214,161

)(856,534
)(47,621
)(904,155
)(371,880
)(371,880

إن اﻻﯾﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣﻦ  8إﻟﻰ  26ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
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شركة كي آي سي للوساطة المالية

ش .م .ك (مقفلة)

التقرير السنوي
2 0 1 5

ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ آي ﺳﻲ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2015
2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2014
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﻨﺔ

)(4,214,161

)(371,880

ﺑﻨﻮد اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻵﺧﺮى
ﺑﻨﻮد ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ:
أرﺑﺎح ) /ﺧﺴﺎﺋﺮ( ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺿﻤﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﻟﻮﺳﺎطﺔ
اﻟﻤﺤﻮل ﻟﺒﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺑﯿﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ
اﻟﻤﺤﻮل ﻟﺒﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ
)ﺧﺴﺎﺋﺮ(  /أرﺑﺎح ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ
اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻵﺧﺮى
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ

8,812
)(9,955
67,966
)(71,953
)(5,130
)(4,219,291

إﯾﻀﺎﺣﺎت

7
9
9

إن اﻻﯾﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣﻦ  8إﻟﻰ  26ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
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)(22,062
)(10,271
5,789
)(26,544
)(398,424

شركة كي آي سي للوساطة المالية

التقرير السنوي
2 0 1 5

ش .م .ك (مقفلة)

ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ آي ﺳﻲ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
ﺑﯾﺎن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2015

ر�أ�س
املال
2014كويتي
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ دينار

ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﻨﺔ
ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى
ﺧﺴﺎرة
الر�صيد يف
20,000,000
اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ
 1يناير 2014
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2014

خ�سارة ال�سنة

-

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2015
أخرى
�شاملة �
خ�سارة
اﻟﺴﻨﺔ
ﺧﺴﺎرة
ﺧﺴﺎرة ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى
�إجمايل اخل�سارة
ﻟﻠﺴﻨﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ -
ال�شاملة لل�سنة
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2015

الر�صيد يف
 31دي�سمرب

ﻋﻼوة
إﺻﺪار
�إحتياطي
ﻛﻮﯾﺘﻲ
إختياري
دﯾﻨﺎر �

رأس
اﻟﻤﺎل
عالوة
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
�إ�صدار

�إحتياطي
�إجباري
دينار كويتي
دينار كويتي
20,000,000دينار كويتي 750,000
376,974
750,000
- 376,974
750,000
20,000,000
-

-

20,000,000
-20,000,000

-

-

750,000
750,000
-

إﺣﺘﯿﺎطﻲ
�إﺟﺒﺎري
إحتياطى التغري
ﻛﻮﯾﺘﻲ
دﯾﻨﺎر
القيمة العادلة
يف

إﺣﺘﯿﺎطﻲ
إﺧﺘﯿﺎري
خ�سائر
ﻛﻮﯾﺘﻲ
دﯾﻨﺎر
مرحلة

كويتي
دينار
376,974

كويتي
دينار
376,974

 105,563376,974
-

376,974

)26,544( -

-

(26,544) -

376,974

إﺣﺘﯿﺎطﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮ
ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ
جمموع
امللكيةﻛﻮﯾﺘﻲ
حقوقدﯾﻨﺎر

)(5,103,018
376,974

دينار كويتي
105,563
)(26,544
16,506,493
)(26,544
79,019

376,974
 -)(371,880
376,974

79,019
()26,544
)(5,130
(5,130
)
)(398,424
73,889

)(371,880

)(371,880

20,000,000

750,000

376,974

376,974

79,019

)(5,474,898

16,108,069

الر�صيد يف
 1يناير 2015

20,000,000

750,000

376,974

376,974

79,019

)(5,474,898

16,108,069

خ�سارة ال�سنة

-

-

-

-

-

()4,214,161

()4,214,161

خ�سارة �شاملة �أخرى

-

-

-

-

()5,130

-

()5,130

-

-

-

-

()5,130

()4,214,161

()4,219,291

20,000,000

750,000

376,974

376,974

73,889

()9,689,059

11,888,778

2014

�إجمايل اخل�سارة
ال�شاملة لل�سنة
الر�صيد يف
 31دي�سمرب 2015

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

�إن االي�ضاحات على ال�صفحات من � 8إلى  26ت�شكل جزءاً من هذه البيانات املالية.
6
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شركة كي آي سي للوساطة المالية

ش .م .ك (مقفلة)

التقرير السنوي
2 0 1 5

ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ آي ﺳﻲ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
ﺑﯾﺎن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2015

إﯾﻀﺎﺣﺎت

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﻨﺔ

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

8,5
9
6
18
10
16
16

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

16

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

5
8
9
18

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك وﻧﻘﺪ
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك وﻧﻘﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك وﻧﻘﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

11

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2014
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

)(4,214,161

)(371,880

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

47,621
)(10,666
)(2,545
)(27,841
74,738
)(290,573

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

)(7,012
28,016
)(269,569
)(80,666
)(350,235

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

)(12,309
)(6,280
)(45,654
18,466
272,161
27,841
2,545
256,770

)(55,666
70,420
14,754

)(93,465
163,885
70,420

إن اﻻﯾﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣﻦ  8إﻟﻰ  26ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
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شركة كي آي سي للوساطة المالية

ش .م .ك (مقفلة)

التقرير السنوي
2 0 1 5

ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ آي ﺳﻲ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2015
.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 أن ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  26ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .2012
ﯾﺼﺪر وزﯾﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أﺣﻜﺎﻣﮫ ﺧﻼل ﺷﮭﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮه
ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ،وﺗﺼﺪر اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ اﻷﺧﺮى  -ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬﻛﻮرة  -اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻮط ﺑﮭﺎ إﺻﺪارھﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم
ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﯾﻌﺘﻤﺪ ﻧﻔﺎذ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  25ﺳﻨﺔ  2012وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ ﺣﺘﻰ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﮭﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻗﻮاﻋﺪ وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻮﻓﯿﻖ أوﺿﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ.
ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  2015ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﺎرﯾﺦ  3ﻣﺎﯾﻮ
 2016وھﻲ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ .إن ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﮭﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﯾﻞ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ.
.2
أ(

ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﺗﻔﺴﯿﺮات وﺗﻌﺪﯾﻼت ﺟﺪﯾﺪة ﺳﺎرﯾﺔ ﻣﻦ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2015
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  19ﺧﻄﻂ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻤﺤﺪدة :ﻣﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻮﻟﯿﻮ  2014اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ رﺑﻂ ﻣﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ أو اﻷطﺮاف اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻔﺘﺮات اﻟﺨﺪﻣﺔ .إذا ﻛﺎن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻦ
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
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﺲ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻻﺣﺘﺴﺎب إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺰاﯾﺎ.
أﺻﺒﺤﺖ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺳﺎرﯾﺔ ﻓﻲ  1ﯾﻮﻟﯿﻮ  .2014ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺗﺄﺛﯿﺮﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
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ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ آي ﺳﻲ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت

التقرير السنوي
2 0 1 5

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2015
ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

.2
أ(

ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﺗﻔﺴﯿﺮات وﺗﻌﺪﯾﻼت ﺟﺪﯾﺪة ﺳﺎرﯾﺔ ﻣﻦ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ ) 2015ﺗﺘﻤﺔ(
اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ دورة :2012-2010
ﺗﺤﺴﯿﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  :2اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﮭﻢ
ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻮﻟﯿﻮ  ،2014ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﺷﺮوط
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق" ﻋﻦ طﺮﯾﻖ وﺿﻊ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ "ﺷﺮط اﻷداء" و"ﺷﺮط اﻟﺨﺪﻣﺔ" .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
• ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮط اﻷداء ﺷﺮط ﺧﺪﻣﺔ.
• ﯾﺠﺐ اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ.
• ﻗﺪ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت أو أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﺎ ،أو ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت أو أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻨﺸﺄة أﺧﺮى ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
• ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺷﺮط اﻷداء ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺷﺮط ﯾﺘﻌﻠﻖ أو ﻻ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻮق.
• إذا ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﺐ ،ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺴﺎب ،ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮط اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ
اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮫ.
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  :3دﻣﺞ اﻷﻋﻤﺎل
ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻮﻟﯿﻮ  ،2014أن ﺟﻤﯿﻊ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻛﻤﻄﻠﻮﺑﺎت )أو ﻣﻮﺟﻮدات( اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ دﻣﺞ أﻋﻤﺎل ﯾﺠﺐ ﻗﯿﺎﺳﮫ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﺳﻮاء ﻛﺎن أو ﻟﻢ ﯾﻜﻦ واﻗﻌﺎ ً ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ) 9أو ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ،39
ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ(.
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  :8اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻮﻟﯿﻮ  ،2014أﻧﮫ:
• ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻨﺸﺄة أن ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﮭﺎ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،8ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺻﻒ ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺠﻤﯿﻌﮭﺎ واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت
وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﮭﺎﻣﺶ( اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت "ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺔ" أم ﻻ.
• أﻧﮫ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻓﻘﻂ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﯾﻘﺪم ﺑﮭﺎ ﺗﻘﺮﯾﺮ إﻟﻰ ﺻﺎﻧﻊ
اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ.
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  :16اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﻌﺪات وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  :38اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ
ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻮﻟﯿﻮ  ،2014أن ﺗﺤﺪﯾﺪ طﺮﯾﻘﺔ
اﻻﺳﺘﮭﻼك أو اﻹطﻔﺎء اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ طﺮﯾﻘﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻻ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﯿﺎر طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ .ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أﻧﮫ ﯾﺘﻢ
اﺣﺘﺴﺎب اﻻﺳﺘﮭﻼك أو اﻹطﻔﺎء اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ .ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺎدة ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ
أو اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ أو طﺮﯾﻘﺔ اﻻﺳﺘﮭﻼك أو اﻹطﻔﺎء ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ،ﻓﺈن إﻋﺎدة إدراج اﻻﺳﺘﮭﻼك أو اﻹطﻔﺎء
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻻ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ.
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  :24إﻓﺼﺎﺣﺎت اﻷطﺮاف ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻮﻟﯿﻮ  ،2014أن اﻟﻤﻨﺸﺄة
اﻹدارﯾﺔ )وھﻲ ﻣﻨﺸﺄة ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ( ﺗﻌﺘﺒﺮ طﺮﻓﺎ ذو ﺻﻠﺔ ﯾﺨﻀﻊ ﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻷطﺮاف ذات اﻟﺼﻠﺔ.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻨﺸﺄة إدارﯾﺔ ﯾُﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﮭﺎ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻹدارة.
اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ دورة 2013-2011
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  :3دﻣﺞ اﻷﻋﻤﺎل
ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻮﻟﯿﻮ  ،2014اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﻦ اﻟﻨﻄﺎق ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ :3
• اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،وﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .3
• ﯾﻄﺒﻖ ھﺬا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك أو اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ.
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شركة كي آي سي للوساطة المالية

ش .م .ك (مقفلة)

التقرير السنوي
2 0 1 5

ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ آي ﺳﻲ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2015
ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

.2
أ(

ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﺗﻔﺴﯿﺮات وﺗﻌﺪﯾﻼت ﺟﺪﯾﺪة ﺳﺎرﯾﺔ ﻣﻦ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ ) 2015ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  :13ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻮﻟﯿﻮ  ،2014أن اﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  13ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ) 9أو ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  ،39ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ( ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أم ﻻ.
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  :40اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻮﻟﯿﻮ  ،2014أن ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺷﺮاء أﺻﻞ أو دﻣﺞ أﻋﻤﺎل ،ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  3وﻟﯿﺲ وﺻﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ) 40اﻟﺬي ﯾﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري واﻟﻌﻘﺎر اﻟﺬي ﯾﺸﻐﻠﮫ اﻟﻤﺎﻟﻚ )أي ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت
وﻣﻨﺸﺂت وﻣﻌﺪات(.
ﺗﺴﺮي ھﺬه اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت ﻣﻦ  1ﯾﻮﻟﯿﻮ  2014وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

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
ﯾﺘﻮﻗﻊ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ 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.
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  :11اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻣﺘﻼك ﺣﺼﺺ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻣﺘﻼك ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ دﻣﺞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  3واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ
اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى .ﺗﺴﺮي اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺑﺄﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ  ،2016ﻣﻊ
اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ .ﻻ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  :14اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻵﺟﻠﺔ
ﯾﺴﻤﺢ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ،اﻟﺬي ﯾﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻷول ﻣﺮة
وﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ  ،2016ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻷول ﻣﺮة ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ "أرﺻﺪة اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻵﺟﻠﺔ" طﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ – ﻣﻊ إﺟﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻐﯿﺮات
اﻟﻤﺤﺪودة -وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ .ﯾﺘﻢ ﻋﺮض أرﺻﺪة
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻵﺟﻠﺔ واﻟﺤﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷرﺻﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺑﯿﺎن اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ،وﯾﺠﺐ إدراج إﻓﺼﺎﺣﺎت ﻣﺤﺪدة .ﻟﻦ ﯾﻄﺒﻖ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻈ ًﺮا ﻷن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻋﺪاد
ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﮭﺎ ﺣﺎﻟﯿًﺎ طﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
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ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2015
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ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

ب(

ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﺗﻔﺴﯿﺮات ﺻﺎدرة ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﺳﺎرﯾﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
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 اﻟﻤﻄﻠﻮب.
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  :1ﻣﺒﺎدرة اﻹﻓﺼﺎح
ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ  ،2016ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .ﯾﺆدي ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
• اﻟﻤﺎدﯾﺔ ،ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺑﺄن ) (1اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻ ﯾﺠﺐ ﺣﺠﺒﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﯿﻊ أو ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺎدﯾﺔ (2) ،اﻋﺘﺒﺎرات
اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﺟﺰاء اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،و ) (3ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر إﻓﺼﺎﺣﺎ ﻣﺤﺪدا ،ﻋﻨﺪھﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻋﺘﺒﺎرات
اﻟﻤﺎدﯾﺔ.
• ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ أو ﺑﯿﺎن اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ،ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ) (1أن ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﻨﻮد اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﯾﻤﻜﻦ ﻋﺪم ﺗﺠﻤﯿﻌﮭﺎ أو ﺗﺠﻤﯿﻌﮭﺎ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻼﺋ ًﻤﺎ .ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت إرﺷﺎدات إﺿﺎﻓﯿﺔ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﯿﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ،و ) (2أن ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﯾﺠﺐ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺠﻤﻠﺔ ﻛﺒﻨﻮد أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﺮدﯾﺔ ﺳﻮاء ﻣﺎ إذا ﻛﺎن
ﺳﯿﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻻﺣﻘًﺎ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺴﺎرة أم ﻻ.
• اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ،ﺣﯿﺚ ﺗﻀﯿﻒ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أﻣﺜﻠﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻣﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ
ﺿﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب واﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت.
ﻻ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  16وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  :38ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك واﻹطﻔﺎء
ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﺑﺄﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ  ،2016اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﻣﻌﯿﺎر
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  16وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  38أن اﻹﯾﺮاد ﯾﻌﻜﺲ ﻧﻤﻄﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻨﺸﺄة
اﻷﻋﻤﺎل )اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻷﺻﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻨﮭﺎ( ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﮭﻼﻛﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ .ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ،
ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ اﻹﯾﺮادات ﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﻌﺪات وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ
ﺣﺎﻻت ﻣﺤﺪودة ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إطﻔﺎء ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ .ﻻ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  16وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  :41اﻟﺰراﻋﺔ :اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﺜﻤﺮة
ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ  ،2016اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﺜﻤﺮة )وھﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻘﻂ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﻧﻤﻮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮات ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ( ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﻌﺪات ﻓﻲ ﻣﻌﯿﺎر
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  16ﻧﻈ ًﺮا ﻷن اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﺗﻤﺎﺛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ اﻷﺧﺮى
ﺼﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﯿﻊ .ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،أﺿﺎﻓﺖ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﺜﻤﺮة ﺿﻤﻦ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗ ً
ﻧﻄﺎق ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  16ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  ،41وﺗﻈﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻟﻠﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﺜﻤﺮة ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق
ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  .41ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ أي ﻧﺒﺎﺗﺎت
ﻣﺜﻤﺮة.
11

24
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2015
.2

ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

ب(

ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﺗﻔﺴﯿﺮات ﺻﺎدرة ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﺳﺎرﯾﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  :27طﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ
ﺳﯿﺴﻤﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ،اﻟﺬي ﯾﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ  ،2016ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ .وﺳﯿﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،واﺧﺘﺎرت ﺗﻐﯿﯿﺮ طﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ،أن
ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ .ﻻ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  10وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  :28ﺑﯿﻊ أو ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ
وﺷﺮﻛﺘﮫ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ أو ﻣﺸﺮوﻋﮫ اﻟﻤﺸﺘﺮك
ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ " :28اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ وﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ"
واﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ " :10اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ" ،وﺗﻮﺿﺢ أن ﻣﺪى ﺗﺤﻘﻖ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ أو ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ،ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ أو اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ أم ﻻ .ﺗﺴﺮي اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ  ،2016ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ .ﻻ
ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  10و  12وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  :28اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ :ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ
ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ  ،2016ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار إﺗﺎﺣﺔ
اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  10ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻷم اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄة
اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻘﯿﺎس ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ طﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
 .10إﻻ اﻧﮫ ﯾﺠﺐ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت أو أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ .ﺗﻮﺿﺢ
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أن ھﺬا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻻ ﯾﻨﻄﺒﻖ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮭﺎ ﻣﻨﺸﺂت اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ،وﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﻐﺮض
اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت وأﻧﺸﻄﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻷم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ .وﯾﺠﺐ ﻗﯿﺎس ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  28ﻟﻠﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ طﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﯾﻨﻄﺒﻖ
ﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ أو ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ھﻮ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄة اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺣﺘﻰ إذا ﻛﺎﻧﺖ
أﯾ ً
اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻷم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻘﯿﺎس ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  28ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺴﻤﺢ
ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺬي ﺗﻄﺒﻘﮫ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ أو اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك ،اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ ﻣﻨﺸﺄة اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ،ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﺣﺼﺼﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﻮﺣﺪة.

أوﺿﺤﺖ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  12أﻧﮫ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﯿﺲ ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ إﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  12اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ .ﻻ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻜﻮن
ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ دورة :2014-2012
ﺗﺴﺮي ھﺬه اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت ﻣﻦ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ  2016وﻻ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ .وھﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ:
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  :5اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺒﯿﻊ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ
ﻋﻨﺪ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ أﺻﻞ ﻣﺎ )أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﺘﺒﻌﺎد( ﻣﻦ "ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺒﯿﻊ" إﻟﻰ "ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ" أو اﻟﻌﻜﺲ ،ﻻ ﺗﺸﻜﻞ إﻋﺎدة
اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺗﻐﯿﯿ ًﺮا ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ اﻟﺒﯿﻊ أو اﻟﺘﻮزﯾﻊ وﻻ ﺿﺮورة ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﺤﻮ.
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  :7اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ :اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت
ﺗﻢ إدراج إرﺷﺎدات ﻣﺤﺪدة ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮوط أﺣﺪ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﺸﻜﻞ
"ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة" أم ﻻ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﺻﻞ ﻣﺆھﻼً ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ .ﯾﺘﻮﺟﺐ إدراج ﻋﺮض إﻓﺼﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻘﺎﺻﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ ﻓﻘﻂ إذا ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  34ذﻟﻚ.

ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  :19ﻣﺰاﯾﺎ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﺗﻌﻄﻰ اﻷھﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﮭﺎ إدراج اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﻟﯿﺲ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ
ظﮭﺮت ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﮭﺎ.
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شركة كي آي سي للوساطة المالية
ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ آي ﺳﻲ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت

ش .م .ك (مقفلة)

التقرير السنوي
2 0 1 5

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2015
ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

.2
ب(

ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﺗﻔﺴﯿﺮات ﺻﺎدرة ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﺳﺎرﯾﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  :34اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ
ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت 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.

.3

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ

3.1

ﺑﯿﺎن اﻹﻟﺘﺰام
ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ.
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.

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 اﻟﻨﻘﺪ 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 ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻹﻧﺨﻔﺎض 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.
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2015
.3

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

.3.5

اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ و ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
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 اﻟﻨﻔﺪ ،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 اﻟﻨﻘﺪ 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.

.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 و أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى.

 .3.7.1أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك وﻧﻘﺪ
ﺗﺘﻤﺜﻞ أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك وﻧﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك و اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ.
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.3.7.2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﮫ(
اﻟﻤﺪﯾﻨﻮن
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.

.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.
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اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﮫ(

 .3.12ﻣﺨﺼﺺ 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.
 .3.13ﺗﺤﻘﻖ 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.
 .3.14ﻣﻌﺎﻣﻼت 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.
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اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪة )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

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.

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 )أو 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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ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﯾﺘﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻓﻲ ﺷﺮاء ﻣﻜﺘﺐ ﻟﻠﻮﺳﺎطﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ دﻓﺘﺮﯾﺔ  11,042,602دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
) 15,000,000 :2014دﯾﻨﺎر 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 .ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ
 3,957,398دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻺﻧﺨﻔﺎض اﻟﺠﻮھﺮي ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺴﻮق ،ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻮﻗﻊ ﻟﮭﺬا اﻹﻧﺨﻔﺎض أن ﯾﻜﻮن
ﻣﻄﻮﻻ ﻧﻈﺮا ﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻮق اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ.

إن ﺑﯿﺎن ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ھﻮ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﺮﺧﯿﺺ وﺳﺎطﺔ
ﻗﻮاﻋﺪﻋﻤﻼء
ﻧﺎﻗﺼﺎ :ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2014
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

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

1,000,000
14,000,000
15,000,000
15,000,000

ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل ﺧﺼﻢ ﻣﻘﺪر ﻟﻮﺣﺪات إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 9.33ﻟﺨﺼﻢ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ %3.46
ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ .ﯾﺸﯿﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداده ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ واﻟﺬي ﯾﺒﻠﻎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً  11,042,602دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ وھﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ
ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  3,957,398دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ.
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  965,087دﯾﻨﺎر 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
19
32

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2014
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

376,631
8,812
385,443

398,693
)(22,062
376,631

شركة كي آي سي للوساطة المالية

التقرير السنوي
2 0 1 5

ش .م .ك (مقفلة)

ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ آي ﺳﻲ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2015
.8

ﺑﺮاﻣﺞ ﻛﻤﺒﯿﻮﺗﺮ
2015

2014

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

232,081
75,736
307,817

225,801
6,280
232,081

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

213,134

176,341

16,525
229,659

36,793
213,134

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
ﻣﻌﺪل اﻹطﻔﺎء اﻟﺴﻨﻮي

78,158
%20

18,947
%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

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2014
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

321,710
20
114,058
435,788

439,146
20
126,400
565,566

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 ﺑﯿﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ
اﻟﻤﺤﻮل ﻟﺒﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

33

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2014
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

565,566
70,532
)(127,232
)(69,091
67,966
)(71,953
435,788

532,194
45,654
)(7,800
)(10,271
5,789
565,566

شركة كي آي سي للوساطة المالية

التقرير السنوي
2 0 1 5

ش .م .ك (مقفلة)

ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ آي ﺳﻲ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2015
.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(

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

98,603
)(871
97,732
75,697
10,078
4,410
16,911
50,000
254,828

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

2015

2,134

28,103

24,688

54,925

2014

3,163

94,569

871

98,603

ﻣﺨﺼﺺ دﯾﻮن ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ
إن ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺤﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
.11

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2014
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2014
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

871
23,817
24,688

871
871

أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك وﻧﻘﺪ

أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
ﻧﻘﺪ ﻟﺪى ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ )اﯾﻀﺎح (20

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2014
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

14,374
380
14,754

5,728
64,692
70,420

.12

رأس اﻟﻤﺎل
ﺣﺪد رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮫ واﻟﻤﺼﺪر واﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﻤﺒﻠﻎ  20,000,000دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 20,000,000 :2014دﯾﻨﺎر
ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﻣﻮزع ﻋﻠﻰ  200,000,000ﺳﮭﻢ  ،ﺑﻘﯿﻤﺔ اﺳﻤﯿﺔ  100ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﮭﻢ وﺟﻤﯿﻊ اﻷﺳﮭﻢ ﻧﻘﺪﯾﺔ.

.13

ﻋﻼوة إﺻﺪار
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻼوة اﻹﺻﺪار واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  750,000دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 750,000 :2014دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ،ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ زﯾﺎدة ﻋﻦ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻷﺳﻤﯿﺔ ﻟﻸﺳﮭﻢ ﻟﺪى إﺻﺪار رأس اﻟﻤﺎل.
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ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ آي ﺳﻲ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2015
.14

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 ﻟﺘﻜﺒﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ .2015

.15

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 ﻟﺘﻜﺒﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ .2015

.16

ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﻟﮫ ﺿﺮورة
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
.17

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2014
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

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

96,658
41,274
49,728
7,381
195,041

ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﯾﺔ
ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻈﺎم ﺿﻤﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻮﺳﺎطﺔ
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أﺧﺮى
.19

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

159,737
74,738
)(80,666
153,809

داﺋﻨﻮن وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ اﺧﺮى

داﺋﻨﻮن ﺗﺠﺎرﯾﻮن
إﺟﺎزات اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
أﺧﺮى
.18

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2014
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ وإدارﯾﺔ

ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻮظﻔﯿﻦ
اﺷﺘﺮاﻛﺎت
إﯾﺠﺎرات
ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﮭﻨﺔ
اﻋﻼﻧﺎت
ﻋﻤﻮﻻت وﺳﻄﺎء
أﺧﺮى

35

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2014
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

20,561
20,561

10,000
17,841
27,841

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2014
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

414,995
43,194
59,422
100,000
4,202
108,776
730,589

481,489
35,224
64,648
100,000
9,600
7,131
158,442
856,534

شركة كي آي سي للوساطة المالية

ش .م .ك (مقفلة)

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

التقرير السنوي
2 0 1 5

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2015
 .20اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت 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:
2015
2014
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻣﺪارة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﻦ
ﻧﻘﺪ ﻟﺪى ﻣﺤﺎﻓﻆ إﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﺪارة ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ

321,710
380

439,146
64,692

ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﺰاﯾﺎ ورواﺗﺐ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ

84,818

87,891

 .21ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﻄﺎﻋﯿﺔ
ﺗﺤﺪد ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ اﺳﺘﻨﺎداً 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 2015
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﯾﺮادات
ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﻨﺔ

اﺳﺘﺜﻤﺎرات
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

وﺳﺎطﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

163,987
)(45,083

429,459
)(4,169,078

593,446
)(4,214,161

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2015
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

435,788
435,788

11,687,272
234,282
11,452,990

12,123,060
234,282
11,888,778

اﺳﺘﺜﻤﺎرات
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

وﺳﺎطﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2014
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﯾﺮادات
رﺑﺢ)/ﺧﺴﺎرة( اﻟﺴﻨﺔ

59,788
59,788

472,487
)(431,668

532,275
)(371,880

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2014
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

700,566
700,566
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15,756,353
348,850
15,407,503

16,456,919
348,850
16,108,069
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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
2014
2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
244,750
134,487
5,728
14,754
250,478
149,241

ﻣﺪﯾﻨﻮن وأرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ اﺧﺮى )إﯾﻀﺎح (10
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك )إﯾﻀﺎح (11

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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2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2014
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

149,241

250,478

2015
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2014
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

149,241

250,478
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ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ آي ﺳﻲ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2015
.2 2

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

2015

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

2014
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

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

376,631
565,566
244,750
135,000
70,420

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
145,441

داﺋﻨﻮن وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ اﺧﺮى
ه(

195,041

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 اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ﻣﺨﺎطﺮ 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 اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﺗﺘﻌﺮض 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
2014
2015
28,278+
21,789 +
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻜﻮن ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻣﺴﺎ ٍو وﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺰﯾﺎدات اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ.
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التقرير السنوي
2 0 1 5

ش .م .ك (مقفلة)

ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ آي ﺳﻲ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2015
.22
و(

اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وإدارة رأس اﻟﻤﺎل )ﺗﺘﻤﺔ(
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 2015
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ
 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2014
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ

اﻟﻤﺴﺘﻮى 1
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺴﺘﻮى 3
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

321,710

114,058

435,768

اﻟﻤﺴﺘﻮى 1
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺴﺘﻮى 3
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

439,146

126,400

565,546

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
 .23اﻟﺘﺰاﻣﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ
ﯾﺘﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب ﺿﻤﺎن ﺑﻘﯿﻤﺔ  50,500دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ﺻﺎدر ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ 31
دﯾﺴﻤﺒﺮ  50,000) 2015دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ .(2014
 .24اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت 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.
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