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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،،،
ا�سمحوا يل يف بداية حديثي �أن �أرحب بكم يف هذا اللقاء ال�سنوي� ،آم ًال ل�شركتنا التطور والنمو ولبلدنا الكويت التنمية ال�صحيحة والإ�صالح ال�سيا�سي احلقيقي بعد
جملة من امل�ؤثرات الداخلية مثل الت�أزم ال�سيا�سي الذي �أعقبته انتخابات برملانية ،واخلارجية مثل الأزمة املالية العاملية وما خلفته من �آثار على م�ستوى االقت�صاد ب�شكل �أو
ب�آخر �إ�ضافة �إىل عوامل �ضعف اال�ستقرار يف املناخ ال�سيا�سي العربي ب�شكل عام يف �أعقاب ما �شهدته وت�شهده دول عربية عدة من متغريات �سيا�سية ما �أثر ب�شدة على الأداء
االقت�صادي لدول املنطقة وانعك�س بدوره على االقت�صاد املحلي.
ويطيب يل اليوم �أي�ض ًا بالنيابة عن جمل�س �إدارة �شركة كي �آي �سي للو�ساطة املالية وبالأ�صالة عن نف�سي �أن �أقدم لكم التقرير ال�سنوي لل�شركة عن العام املايل املنتهي يف
 2011/12/31والذي نتمنى �أن يكون نقطة االنعطاف نحو الإيجابية والإنتاجية بعد �أن عانت امل�ؤ�س�سات املالية كثري ًا ب�سبب الأحداث التي ذكرتها.

إخواني الكرام:
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لقد �أنهى �سوق الكويت للأوراق املالية عام ًا ع�صيب ًا ،حاف ًال بامل�ؤثرات ال�سلبية التي �ألقت بثقلها على االقت�صاد الكويتي و�شركاته ،فعلى الرغم من زيادة الفوائ�ض املالية للكويت،
بت�أثري من زيادة �إنتاج النفط وارتفاع �أ�سعاره� ،إال �أن االقت�صاد الكويتي وال�شركات العاملة فيه كانا الأكرث ت�أثر ًا بتوابع الأزمة املالية العاملية بني دول جمل�س التعاون اخلليجي ،حيث تراجع
ال�سوق ب�شكل وا�ضح يف عام � ،2011إذ فقد م�ؤ�شره ال�سعري نحو  %16.41من قيمته ،فيما تراجع امل�ؤ�شر الوزين بن�سبة  %16.22مقارنة ب�إقفالهما يف عام  ،2010كما وفقد
ال�سوق  %17.19من قيمته الر�أ�سمالية لت�صبح  28.55مليار دينار كويتي بنهاية  2011بعد �أن كانت  34.48مليار دينار كويتي يف نهاية  2010لتبلغ خ�سائر ال�سوق 5.93
مليار دينار كويتي ،حيث كان امل�شهد االقت�صادي خالل عام  2011مليئ ًا بالكثري من الأحداث ال�ساخنة التي انعك�ست على �أداء �سوق الكويت للأوراق املالية ب�شكل غري مبا�شر ،فعلى
ال�صعيد العاملي ،كانت عودة الأزمة املالية الأوروبية يف الظهور جمدد ًا من �أبرز هذه الأحداث� ،إ�ضافة �إىل خرب تخفي�ض الت�صنيف االئتماين للواليات املتحدة الأمريكية من � AAAإىل
 +AAمن قبل وكالة “�ستاندرد �آند بورز” ،وهو ما �ساهم يف تكبد الكثري من �أ�سواق الأ�سهم يف العامل خل�سائر وا�ضحة على �إثر ذلك� .أما على ال�صعيد املحلي ،فمن الوا�ضح للمراقب �أن
اقت�صادنا يعاين من عدة اختالالت ،منها الزيادة الوا�ضحة يف الإنفاق غري املدر ،بالإ�ضافة �إىل �سوء ا�ستغالل الفوائ�ض املالية الكبرية التي تتمتع بها البالد ،ومن �أبرز هذه االختالالت
اعتماد الكويت على م�صدر �شبه وحيد للدخل وهو النفط ،ف�ض ًال عن البريوقراطية احلكومية ذات التكلفة الكبرية والكفاءة املحدودة ،بالإ�ضافة �إىل الهام�ش املحدود املمنوح للقطاع
اخلا�ص يف امل�ساهمة يف حتقيق التنمية االقت�صادية املرجوة نظر ًا ل�سيطرة احلكومة على معظم امل�شاريع التنموية يف البالد.

إخواني:
ا�سمحوا يل �أن �أ�ستعر�ض معكم اليوم يف تقريرنا ال�سنوي �أهم �إجنازاتنا خالل العام املا�ضي:
 -بعد �أن قمنا يف العام املا�ضي بتطوير نظام التداول الإلكرتوين اخلا�ص بال�شركة ليتوافق مع متطلبات �سوق الكويت للأوراق املالية ح�سب نظام  ،NASDAQ OMXفقد
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 قيام ال�شركة ب�إ�ستيفاء جميع متطلبات هيئة �أ�سواق املال وذلك ال�ستمرار مزاولة املهنة وجناح ال�شركة يف ذلك وتقدمي جميع امل�ستندات واللوائح املطلوبة قبل انق�ضاء املهلة املقررةمن قبل الهيئة بوقت لي�س بق�صري.
 -كما قمنا بالعمل على تخفي�ض النفقات الإدارية قدر الإمكان نظر ًا للأو�ضاع االقت�صادية العامة و�سوق الكويت للأوراق املالية ب�شكل خا�ص وانعكا�س ذلك على �أداء ال�شركة.

إخواني الكرام:

لقد ت�أثر �أداء �شركة كي �آي �سي للو�ساطة املالية بانخفا�ض قيم التداول يف �سوق الكويت للأوراق املالية ب�أكرث من الن�صف حيث بلغ جمموع قيم التداول يف العام  2011حوايل 6.1

مليار دينار فيما كان هذا الرقم بحدود  12.6مليار دينار يف العام  ،2010علما �أن هذه القيم منخف�ضة �أي�ضا مقارنة بال�سنوات التي �سبقتها  21.9مليار دينار يف العام 2009

ويف العام  2008بلغت  35.4مليار دينار ،ولو نظرنا �إىل �أداء ال�شركة فنالحظ �أن �إيراداتنا ورغم انخفا�ض قيم التداول يف �سوق الكويت للأوراق املالية بن�سبة  %51.6انخف�ضت
بن�سبة  % 49يف العام  2011ما يعني �أن �أن ح�صتنا ال�سوقية قد ارتفعت.

إخواني:
لقد اعتدنا يف �شركة كي �آي �سي للو�ساطة املالية على مبد�أ ال�شفافية يف التعامل مع امل�ساهمني وانطالقا من هذه اال�سرتاتيجية ف�إننا نو�ضح �أن اخل�سائر املحققة لل�شركة والتي بلغت نحو
 5ماليني دينار جنمت عن طلب مراقب احل�سابات �إعادة تقييم الأ�صل غري امللمو�س املتمثل يف ترخي�ص مزاولة مهنة الو�ساطة املالية اعتمادا على �أن القيم ال�سوقية للأ�صول انخف�ضت
ب�صورة �إجمالية.
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ونحن يف ال�شركة ن�أمل بتح�سن الأو�ضاع وعودتها �إىل ن�صابها ال�صحيح خا�صة اجلو ال�سيا�سي اجلديد والذي �سيلعب دور ًا كبري ًا يف �إنعا�ش ال�سوق.
�أما فيما يتعلق بنتائجنا املالية فقد حققت ال�شركة خ�سارة بلغت  5,334,898دينار كويتي خالل عام  2011بياناتها كالتايل :
الإيرادات 581,548 :د.ك

امل�صاريف 5,916,446 :د.ك

حيث �أن ن�سبة الإيرادات من ر�أ�س املال % 2.910 :

�صايف خ�سارة ال�سنة )5,334,898( :د.ك

ون�سبة امل�صاريف من ر�أ�س املال% 29.580 :

و�أخريا ال ي�سعني �إال �أن �أتقدم بجزيل ال�شكر واالمتنان للإخوة امل�ساهمني على الثقة التي يولونا �إياها ونعدهم ب�أننا �سنبذل كل جهد ممكن لالرتقاء ب�أداء ال�شركة.
وال�سالم عليم ورحمة اهلل وبركاته،،،
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لقد دققنا البيانات املالية املرفقة ل�شركة كي �آي �سي للو�ساطة املالية �ش.م.ك (مقفلة)  ،والتي تتكون من بيان املركز املايل كما يف  31دي�سمرب 2011

وبيانات الدخل والدخل ال�شامل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية املتعلقة به لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية املهمة
واملعلومات التف�صيلية الأخرى.

مسئولية اإلدارة عن البيانات المالية
�إن ادارة ال�شركة هي امل�سئولة عن االعداد والعر�ض العادل لهذه البيانات املالية املجمعة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية وعن �أدوات الرقابة الداخلية التي
تراها الإدارة �ضرورية لإعداد بيانات مالية جممعة تكون خالية من االخطاء املادية ب�سبب الغ�ش �أو اخلط�أ .

مسئولية مراقب الحسابات
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�إن م�سئوليتنا هي �إبداء ر�أي حول هذه البيانات املالية ا�ستناد ًا �إىل �أعمال التدقيق التي قمنا بها وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية التي تتطلب منا االلتزام باملتطلبات
الأخالقية للمهنة وتخطيط وتنفيذ �أعمال التدقيق للح�صول على ت�أكيدات معقولة ب�أن البيانات املالية ال تت�ضمن �أخطاء مادية.
ي�شتمل التدقيق على تنفيذ �إج��راءات للح�صول على �أدلة تدقيق حول املبالغ والإف�صاحات التي تت�ضمنها البيانات املالية .تعتمد الإج��راءات املختارة على
تقدير مراقب احل�سابات ،وتت�ضمن تقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية �سواء كانت ب�سبب الغ�ش �أو اخلط�أ .عند تقييم هذه املخاطر ،ي�أخذ
مراقب احل�سابات يف االعتبار �أدوات الرقابة الداخلية املتعلقة بالإعداد والعر�ض العادل من قبل ال�شركة للبيانات املالية ،وذلك من �أجل و�ضع �إجراءات
تدقيق تتنا�سب مع الظروف ،ولكن لي�س بغر�ض �إبداء ر�أي حول فاعلية �أدوات الرقابة الداخلية لل�شركة .ي�شتمل التدقيق �أي�ض ًا على تقييم مالئمة ال�سيا�سات
املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية املهمة التي �أجرتها �إدارة ال�شركة ،وكذلك تقييم �شامل لعر�ض البيانات املالية.
باعتقادنا �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها تعترب كافية ومالئمة لتقدمي �أ�سا�س ميكننا من �إبداء ر�أي تدقيق.

الرأي
بر�أينا �أن البيانات املالية تعرب ب�صورة عادلة ،من جميع النواحي املادية ،عن املركز املايل لل�شركة كما يف  31دي�سمرب  2011وعن �أدائها املايل وتدفقاتها
النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

شركـة كي آي سي
للوساطة المالية
ش.م.ك مقفلة

تقرير حول المتطلبات القانونية واألمور التنظيمية األخرى
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بر�أينا �أي�ض ًا� ،أن ال�شركة حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة ،و�أن اجلرد قد �أجري وفق ًا للأ�صول املرعية و�أن البيانات املالية والبيانات الواردة يف تقرير
جمل�س الإدارة فيما يتعلق بهذه البيانات املالية متفقة مع ما هو وارد يف تلك ال�سجالت .كذلك فقد ح�صلنا على كافة املعلومات والإي�ضاحات التي ر�أيناها
�ضرورية لأغرا�ض التدقيق ،كما �أن البيانات املالية تت�ضمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون ال�شركات التجارية لعام  1960والتعديالت الالحقة
له والنظام الأ�سا�سي لل�شركة .مل يرد �إىل علمنا حدوث خمالفات خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2011لقانون ال�شركات التجارية لعام 1960
والتعديالت الالحقة له �أو النظام الأ�سا�سي لل�شركة على وجه قد يكون له ت�أثري مادي على ن�شاط ال�شركة �أو مركزها املايل.

قيس محمد النصف
مراقب حسابات مرخص رقم  38فئة «أ»
من  BDOالنصف وشركاه
الكويت في2012/2/14 :
14

شركـة كي آي سي
للوساطة المالية
ش.م.ك مقفلة

�إي�ضاحات

موجودات
موجودات غري متداولة

4
5
6
7
8

�أ�صل غري ملمو�س
م�شاركة يف نظام �ضمان عمليات الو�ساطة
ممتلكات ومعدات
برامج كمبيوتر
ا�ستثمارات متاحة للبيع

2011
دينار كويتي

2010
دينار كويتي

15,000,000
380,195
26,327
118,860
726,518
16,251,900

20,000,000
533,050
52,814
124,131
787,868
21,497,863

بيان المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2011
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موجودات متداولة
9
10

مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
النقد والنقد املعادل
�إجمايل املوجودات

259,271
454,328
713,599
22,211,462

228,473
379,657
608,130
16,860,030

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
11
12
13
14

ر�أ�س املال
عالوة �إ�صدار
احتياطي �إجباري
احتياطي اختياري
احتياطي التغري يف القيمة العادلة
(خ�سائر)�/أرباح مرحلة

20,000,000
750,000
376,974
376,974
100,537
423,021
22,027,506

20,000,000
750,000
376,974
376,974
62,225
()4,911,877
16,654,296

15

مطلوبات
مطلوبات غري متداولة
99,634

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

72,973

مطلوبات متداولة
15

دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
�إجمايل املطلوبات
�إجمايل حقوق امللكية واملطلوبات

110,983
183,956
22,211,462

106,100
205,734
16,860,030

�إن االي�ضاحات على ال�صفحات من � 8إىل  22ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية.
فواز �سليمان الأحمد
رئي�س جمل�س الإدارة

في�صل احلجي
املدير العام

شركـة كي آي سي
للوساطة المالية
ش.م.ك مقفلة

بيان الدخل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

�إي�ضاح

الإيرادات

التقريــــر السنـــــــوي
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�صايف �إيرادات عموالت تداول
انخفا�ض يف قيمة اال�صل غري امللمو�س
�أنخفا�ض يف قيمة �إ�ستثمارات متاحة للبيع
ارباح(/خ�سائر) من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
�إيرادات ودائع
توزيعات �أرباح نقدية
ايرادات �أخرى

4

16

امل�صاريف واالعباء الأخرى
م�صاريف عمومية وادارية
ا�ستهالك و�إطفاء

16

خ�سارة ال�سنة

17

2011
دينار كويتي

2010
دينار كويتي

374,651
()5,000,000
()219,247
16,609
4,980
181,354
3,954
()4,637,699

704,973
()26,396
()30,469
14,677
11,445
4,139
678,369

()626,448
()70,751
)(697,199

()717,479
()63,062
()780,541

()5,334,898

()102,172

�إن االي�ضاحات على ال�صفحات من � 8إىل  22ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية.
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خ�سارة ال�سنة

2011
دينار كويتي

2010
دينار كويتي

()5,334,898

()102,172

دخل �شامل �آخر
(خ�سائر)�/أرباح من �إعادة تقييم ح�صة يف نظام �ضمان عمليات الو�ساطة
خ�سائر غري حمققه من ا�ستثمارات متاحة للبيع
املحول لبيان الدخل نتيجة بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
�إنخفا�ض قيمة �إ�ستثمارات متاحة للبيع املحول �إىل بيان الدخل
�إجمايل (خ�سارة)  /دخل �شامل �آخر
�إجمايل اخل�سائرال�شاملة لل�سنة

()152,855
()101,425
()3,279
219,247
()38,312
()5,373,210

بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

التقريــــر السنـــــــوي
2 0 11

49,219
()8,665
26,396
66,950
()35,222

�إن االي�ضاحات على ال�صفحات من � 8إىل  22ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية.
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شركـة كي آي سي
للوساطة المالية
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بيان التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

ر�أ�س
املال

عالوة
�إ�صدار

�إحتياطي
�إجباري

�إحتياطي
�إختياري

�إحتياطى التغري يف
القيمة العادلة

�أرباح(/خ�سائر)
مرحلة

جمموع
حقوق امللكية

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

الر�صيد يف  1يناير 2010

20,000,000

750,000

376,974

376,974

33,587

1,525,193

23,062,728

�إجمايل الأرباح ( /اخل�سائر)
ال�شاملة لل�سنة

-

-

-

-

66,950

()102,172

()35,222

-

-

-

-

-

()1,000,000

()1,000,000

20,000,000

750,000

376,974

376,974

100,537

423,021

22,027,506

التقريــــر السنـــــــوي
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توزيعات ارباح
الر�صيد يف  31دي�سمرب
2010

18
الر�صيد يف  1يناير 2011

20,000,000

�إجمايل اخل�سائر ال�شاملة لل�سنة -
الر�صيد يف  31دي�سمرب
2011

20,000,000

750,000

376,974

376,974

100,537

423,021

22,027,506

-

-

-

()38,312

()5,334,898

()5,373,210

750,000

376,974

376,974

62,225

()4,911,877

16,654,296

�إن االي�ضاحات على ال�صفحات من � 8إىل  22ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية.
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2011
دينار كويتي

2010
دينار كويتي

()5,334,898

()102,172

احلركة على ر�أ�س املال العامل:
النق�ص يف مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
النق�ص يف دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
مكاف�أة نهاية خدمة املوظفني املدفوعة
�صايف النقدامل�ستخدم يف االن�شطة الت�شغيلية

70,751
5,000,000
()16,609
219,247
()181,354
()4,980
27,200
()220,643

63,062
30,469
26,396
()11,445
()14,677
27,665
19,298

30,798
()4,883
()539
()195,267

18,426
()33,818
()4,448
()542

الأن�شطة الإ�ستثمارية
املدفوع ل�شراء ممتلكات ومعدات
املدفوع ل�شراء برامج كمبيوتر
املدفوع ل�شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع
املح�صل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
توزيعات نقدية م�ستلمة
�إيرادات ودائع لأجل م�ستلمة
�صايف النقد من (/امل�ستخدم يف) االن�شطة الإ�ستثمارية

()1,390
()37,603
()203,333
176,588
181,354
4,980
120,596

()3,100
()533,682
497,194
11,445
14,677
()13,466

�أن�شطة التمويل
توزيعات �أرباح مدفوعة
�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة التمويل
�صايف النق�ص يف النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة
النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة

()74,671
454,328
379,657

()1,000,000
()1,000,000
()1,014,008
1,468,336
454,328

�إي�ضاح

الأن�شطة الت�شغيلية
خ�سارة ال�سنة
تعديالت لـ:
الإ�ستهالك والأطفاء
هبوط يف قيمة اال�صل غري امللمو�س
�أرباح(/خ�سائر) من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
انخفا�ض قيمة �إ�ستثمارات متاحة للبيع
توزيعات نقدية
�إيرادات ودائع لأجل
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

10

�إن االي�ضاحات على ال�صفحات من � 8إىل  22ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية.

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
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شركـة كي آي سي
للوساطة المالية
ش.م.ك مقفلة

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

.1

1الت�أ�سي�س والن�شاط
ت�أ�س�ست �شركة كي �أي �سي للو�ساطة املالية (ال�شركة) ك�شركة م�ساهمة كويتية مقفلة مبوجب عقد ت�أ�سي�س رقم  2072جلد  1بتاريخ  29مار�س  2006ومت قيدها يف ال�سجل
التجاري حتت رقم  113174بتاريخ  29مار�س .2006

التقريــــر السنـــــــوي
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�أغرا�ض ال�شركة-:
•القيام ب�أعمال الو�ساطة يف الأوراق املالية املقبول تداولها يف �سوق الكويت للأوراق املالية.
•ا�ستثمار �أموالها والتي ال تزيد عن ن�صف جمموع ر�أ�سمالها �أو احتياطياتها يف �أ�سهم ا�ستثمار طويلة الأجل.
•�شراء عقارات ال�ستعمالها كمكاتب �أو �سكن ملوظفيها.
ويكون لل�شركة مبا�شرة الأعمال �أعاله يف دولة الكويت ويف اخلارج ب�صفة ا�صلية �أو بالوكالة.
يجوز لل�شركة �أن تكون لها م�صلحة �أو ت�شرتك ب�أي وجه مع الهيئات التي تزاول �أعماال �شبيهة ب�أعمالها �أو التي قد تعاونهـا على حتقيق �أغرا�ضها يف الكويت �أو يف اخلارج ،ولها
�أن تن�شئ �أو ت�شارك �أو ت�شرتي هذه الهيئات �أو تلحقها بها.
مركز ال�شركة وحملها القانوين يف دولة الكويت وعنوان مكتبها امل�سجل يف �سوق الكويت للأوراق املالية الكويت �ص.ب � 26502صفاة –  13086الكويت.
مت الت�صريح ب�إ�صدار البيانات املالية لل�شركة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2011من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  2012 /2/14وهي خا�ضعة ملوافقة اجلمعية العامة ال�سنوية

20

للم�ساهمني� .إن م�ساهمي ال�شركة لهم احلق يف تعديل هذه البيانات املالية يف اجلمعية العامة ال�سنوية للم�ساهمني.

.2

2تطبيق معايري دولية جديدة ومعدلة للمعايري الدولية للتقارير املالية

 2.1املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة التي طبقتها ال�شركة
مت تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية من قبل ال�شركة للفرتة ال�سنوية التي تبد�أ يف  1يناير :2011

•معيار املحا�سبة الدويل  :1عر�ض البيانات املالية (التعديل)

يو�ضح التعديل �أن ال�شركة ميكن �أن تختار عر�ض التحليل املطلوب لبنود الدخل ال�شامل الآخر �إما يف بيان التغريات يف حقوق امللكية �أو يف �إي�ضاحات حول البيانات املالية .ال يوجد لهذا
التعديل �أي ت�أثري على املركز املايل �أو على �أداء ال�شركة

•معيار املحا�سبة الدويل � 24إف�صاحات الأطراف ذات ال�صلة (املعدل)

شركـة كي آي سي
للوساطة المالية
ش.م.ك مقفلة

يو�ضح التعديل تعريف الطرف ذي ال�صلة لتب�سيط حتديد هذه العالقات و�إزالة االختالفات يف تطبيق املعيار .ال يوجد لهذا التعديل �أي ت�أثري على املركز املايل �أو على �أداء
ال�شركة

.2

تطبيق معايري دولية جديدة ومعدلة للمعايري الدولية للتقارير املالية (تتمة)

2.2

املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة ال�صادرة لكنها غري �سارية وغري مطبقة ب�شكل مبكر من قبل ال�شركة
-

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية � ،7إف�صاحات حتويالت املوجودات املالية -

�ساري للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يوليو 2011

-

املعيار الدويل للتقارير املالية « 9الأدوات املالية»

-

�ساري للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2013

-

املعيار الدويل للتقارير املالية  ،10البيانات املالية املجمعة

-

�ساري للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2013

-

املعيار الدويل للتقارير املالية « 11الرتتيبات امل�شرتكة»

-

�ساري للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2013

-

املعيار الدويل للتقارير املالية « 12الإف�صاح عن امل�صالح يف املن�ش�آت الأخرى»

-

�ساري للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2013

-

املعيار الدويل للتقارير املالية « 13قيا�س القيمة العادلة»

-

�ساري للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2013

-

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل « ،1عر�ض بنود الدخل ال�شامل الآخر»

-

�ساري للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يوليو 2012

-

معيار املحا�سبة الدويل ( 19املعدل يف  ،)2011مزايا املوظفني

-

�ساري للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2013

-

معيار املحا�سبة الدويل ( 27املعدل يف  :)2011البيانات املالية املنف�صلة

-

�ساري للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2013

-

معيار املحا�سبة الدويل ( 28املعدل يف  :)2011اال�ستثمار يف ال�شركات الزميلة
وامل�شاريع امل�شرتكة

-

�ساري للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2013

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
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تتوقع الإدارة �أن تطبيق هذه املعايري اجلديدة واملعدلة ،مبجرد �سريانها ،يف الفرتات امل�ستقبلية لن يكون له ت�أثري مايل مادي على
البيانات املالية لل�شركة يف فرتة التطبيق الأويل.
يتعلق املعيار الدويل للتقارير املالية  9بت�صنيف وقيا�س واالعرتاف باملوجودات املالية واملطلوبات املالية� .صدر املعيار الدويل للتقارير املالية  9يف نوفمرب  2009ومت
تعديله يف �أكتوبر  .2010وهو يحل حمل تلك الأجزاء الواردة يف معيار املحا�سبة الدويل  39املتعلقة بت�صنيف وقيا�س الأدوات املالية .يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية
 9ت�صنيف املوجودات املالية �إىل فئتني للقيا�س :ما يتم قيا�سها بالقيمة العادلة وتلك التي يتم قيا�سها بالتكلفة املطف�أة .يتم حتديد ذلك عند االعرتاف الأويل .يعتمد
الت�صنيف على منوذج �أعمال ال�شركة اخلا�صة ب�إدارة �أدواتها املالية وخ�صائ�ص التدفقات النقدية املتعاقد عليها اخلا�صة بالأداة .بالن�سبة للمطلوبات املالية ،يحتفظ املعيار
مبعظم متطلبات معيار املحا�سبة الدويل  .39التغيري الرئي�سي هو �أنه ،يف حاالت الأخذ بخيار القيمة العادلة للمطلوبات املالية ،ف�إن اجلزء من التغيري يف القيمة العادلة
العائد ملخاطر االئتمان اخلا�صة باملن�ش�أة ذاتها يتم ت�سجيله يف الدخل ال�شامل الآخر بدال من بيان الدخل ،ما مل ي�ؤدي ذلك �إىل عدم التطابق املحا�سبي .مل تقم ال�شركة بعد
بتقييم الت�أثري الكامل للمعيار الدويل للتقارير املالية  9وتنوي تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية  9يف تاريخ �أق�صاه الفرتة املحا�سبية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير .2013
ي�ضع املعيار الدويل للتقارير املالية  13م�صدر واحد مبوجب املعايري الدولية للتقارير املالية لكافة قيا�سات القيمة العادلة .ال يتغري هذا املعيار عندما يتطلب من املن�ش�أة
ا�ستخدام القيمة العادلة ،لكنه يقدم توجيها حول كيفية قيا�س القيمة العادلة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية عندما تكون القيمة العادلة مطلوبة �أو م�سموحا بها .مل
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تقم ال�شركة بعد بتقييم الت�أثري الكامل للمعيار الدويل للتقارير املالية  13وتنوي تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية  13يف تاريخ �أق�صاه الفرتة املحا�سبية التي تبد�أ يف �أو
بعد  1يناير .2013
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3.1

3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
بيان الإلتزام
مت �إعداد البيانات املالية لل�شركة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ،والتف�سريات ال�صادرة عن جلنة تف�سري املعايري الدولية
للتقارير املالية ،وقانون ال�شركات التجارية الكويتي لعام  1960وتعديالته.

3.2

ا�س�س الإعداد
مت عر�ض هذه البيانات املالية بالدينار الكويتي وقد مت �إعدادها على �أ�سا�س مبد�أ التكلفة التاريخية ب�إ�ستثناء القيا�س بالقيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع.
وفيما يلي ال�سيا�سات املحا�سبية الرئي�سية امل�ستخدمة يف �إعداد هذه البيانات املالية:

3.3

ا�صول غري ملمو�سة
يتم االعرتاف بالأ�صول غري امللمو�سة مبدئي ًا بالتكلفة املتمثلة يف املبلغ املدفوع للح�صول على الأ�صول غري امللمو�سة ،والحق ًا للإعرتاف املبدئي يتم �إظهارها بالتكلفة ناق�ص ًا �أي
هبوط يف القيمة.
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يتم معاملة الأ�صول غري النقدية املحددة املدة املقتناة ،املتعلقة بالأعمال والتي يتوقع �أن ينتج عنها منافع م�ستقبلية ،كموجودات غري ملمو�سة .يتم �إدراج الأ�صول غري امللمو�سة
التي لها عمر �إنتاجي حمدد بالتكلفة ناق�ص ًا الإطفاء وخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة ،ال يتم �إطفاء املوجودات امللمو�سة ذات العمر الإنتاجي غري املحدد ،ويتم �إختبارها �سنوي ًا
لتحديد ما �إذا كان هناك هبوط يف القيمة.

3.4

انخفا�ض قيمة الأ�صول امللمو�سة وغري امللمو�سة
بتاريخ كل بيان مركز مايل جتري ال�شركة مراجعة للقيم الدفرتية لأ�صولها امللمو�سة وغري امللمو�سة لتحديد ما �إذا كـان هنـاك داللة على �إنخفا�ض قيمة هذه الأ�صول .ف�إن
وجدت تلك الداللة  ،يتم تقدير القيمة القابلة

شركـة كي آي سي
للوساطة المالية
ش.م.ك مقفلة
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3.4

انخفا�ض قيمة الأ�صول امللمو�سة وغري امللمو�سة (تتمه)
لال�سرتداد للأ�صل وذلك لتحديد مدى مبلغ خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة (ان وجدت) ،ويف احلاالت التي ال ميكن حتديد القيمة القابلة لال�سرتداد لكل ا�صل على حدة ،تقوم
ال�شركة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدة املولدة للنقد التي ينتمي لها اال�صل .وعندما ميكن توفري ا�س�س معقولة ومت�سقة للتوزيع ف�إن �أ�صول ال�شركة يتم توزيعها اي�ضا

على �أفراديات الوحدات املولدة للنقد او بخالف ذلك يتم توزيعها على جمموعة ا�صغر من الوحدات املولدة للنقد التي من املمكن ان حتدد لها ا�س�س معقولة ومت�سقة للتوزيع.
يتم �إجراء اختبار �سنوي لال�صول غري امللمو�سة التي لها اعمار انتاجية غري حمددة وكذلك لال�صول غري امللمو�سة التي مل ت�صبح جاهزة لال�ستخدام ،و�إن وجدت داللة على
ان ا�صال من املحتمل ان قيمته قد انخف�ضت يتم تقدير قيمته القابلة لال�سرتداد.
�إن القيمة القابلة لال�سرتداد هي القيمة الأعلى بني القيمة العادلة ناق�صا تكلفة البيع وقيمة اال�ستخدام ،وعند تقدير قيمة اال�ستخدام ف�إنه يتم خ�صم التدفقات النقدية
امل�ستقبلية �إىل قيمتها احلالية با�ستخدام �سعر خ�صم.
يعك�س تقديرات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للأموال واملخاطر املحددة بالأ�صل الذي مل يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية امل�ستقبلية له.

ايضاحات حول البيانات المالية
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اذا مت تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد ال�صل (او الوحدة املولدة للنقد) ب�أقل من القيمة الدفرتية ف�إنه يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية لال�صل (الوحدة املولدة للنقد) اىل
القيمة القابلة لال�سرتداد ،ويتم االعرتاف حا ًال بخ�سارة انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل ،وعند ا�سرتداد خ�سائر انخفا�ض القيمة للأ�صل م�ستقبال ،ف�إنه يتم زيادة القيمة
الدفرتية للأ�صل (الوحدة املولدة للنقد) اىل قيمته القابلة لال�سرتداد املعدلة بحيث التزيد قيمته الدفرتية التي مت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املمكن حتديدها
فيما لو مل يتم االعرتاف بخ�سارة االنخفا�ض يف القيمة لال�صل (الوحدة املولدة للنقد) يف ال�سنوات ال�سابقة.
يتم االعرتاف با�سرتداد خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة حا ًال يف بيان الدخل.

3.5

ممتلكات ومعدات
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يتم �إثبات املمتلكات واملعدات ،بالتكلفة ناق�صا اال�ستهالك املرتاكم و�أية خ�سائر مرتاكمة النخفا�ض القيمة .يتم احت�ساب اال�ستهالك على مدار الأعمار الإنتاجية املقدرة
للأ�صول ذات العالقة على �أ�سا�س الق�سط الثابت اعتبارا من تاريخ جاهزية الأ�صول لال�ستخدام يف الغر�ض املحدد لها .ويف نهاية كل �سنة مالية يتم مراجعة الأعمار الإنتاجية
املقدرة والقيم املتبقية وطرق اال�ستهالك ويتم املحا�سبة عن �أي تغريات يف التقديرات على �أ�س�س م�ستقبلية� .إن ال�صيانة والت�صليحات واال�ستبداالت والتح�سينات غري املهمة
للأ�صول يتم ادراجها كم�صاريف عند تكبدها ويتم ر�سملة التح�سينات والإ�ستبداالت املهمة للأ�صول ،يتم �إحت�ساب الربح �أو اخل�سارة الناجتة عن ا�ستبعاد �أو �إنهاء خدمة بند
من بنود املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات مببلغ الفرق بني متح�صالت البيع والقيمة الدفرتية للأ�صل ويعرتف به يف بيان الدخل يف الفرتة التي حدث فيها.
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3.6

اال�ستثمارات
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ت�صنف ال�شركة اال�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية التي هي لي�ست للمتاجرة �أو بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل �أو حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق كا�ستثمـارات متاحة
للبيع وتدرج بالقيمـة العـادلة .يتم �إثبات الأرباح واخل�سائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة لهذه اال�ستثمارات يف بيان الدخل ال�شامل الآخر و�ضمن احتياطي القيمة
العادلة يف حقوق امللكية با�ستثناء خ�سائر انخفا�ض القيمة ،وعند ا�ستبعاد اال�ستثمار �أو عندما يت�أكد من انخفا�ض قيمته ف�إنه يتم �إعادة ت�صنيف الربح �أو اخل�سارة املرتاكمة،
التي مت �إثباتها �سابقا يف بيان الدخل ال�شامل الآخر من احتياطي القيمة العادلة �إىل بيان الدخل ويظهر كتعديل �إعادة ت�صنيف �ضمن بيان الدخل ال�شامل الآخر.

شركـة كي آي سي
للوساطة المالية
ش.م.ك مقفلة
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انخفا�ض قيمة اال�صول املالية
يعترب الأ�صل املايل قد انخف�ضت قيمته �إذا كانت قيمته الدفرتية �أكرب من املبلغ املتوقع ا�سرتداده ،بتاريخ كل بيان مركز مايل يتم �إجراء تقدير فيما �إذا كان هناك دليل
مو�ضوعي ب�أن يكون �أ�صل مايل حمدد �أو جمموعة �أ�صول مت�شابهة قد انخف�ضت قيمتها .و�إذا توفر مثل ذلك الدليل ،يتم حتديد القيمة املقدرة للمبلغ املتوقع ا�سرتداده ا�ستناد ًا
�إىل �إحت�ساب �صايف التدفقات النقدية امل�ستقبلية خم�صومة ب�سعر الفائدة الأ�صلي ويتم الإعرتاف ب�أي انخفا�ض يف القيمة يف بيان الدخل.

3.8

الذمم املدينة
الذمم املدينة هي موجودات مالية غري م�شتقة ذات دفعات ثابتة �أو حمددة وغري م�سعرة يف �سوق ن�شط .يتم قيا�س الذمم املدينة بالتكلفة املطف�أة ناق�ص ًا خم�ص�ص االنخفا�ض
يف القيمة.

3.9

النقد والنقد املعادل
يت�ألف النقد والنقد املعادل من نقد بال�صندوق و�أر�صدة احل�سابات اجلارية لدى البنوك.

 3.10املخ�ص�صات
يتم االعرتاف باملخ�ص�ص يف بيان املركز املايل عندما يكون على ال�شركة التزام قانوين �أو متوقع نتيجة حدث �سابق ومن املحتمل �إن يتطلب ذلك تدفق ًا خارجي ًا للمنافع
االقت�صادية لت�سديد االلتزام ومن املمكن �إجراء تقدير موثوق ملبلغ االلتزام .ف�إذا كان الت�أثري مادي ًا يتم حتديد املخ�ص�ص بخ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة مبعدل
خ�صم يعك�س تقديرات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للمال و�أينما كان مالئم ًا للمخاطر املحددة بااللتزام.
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 3.11الأدوات املالية
يتم �إثبات الأ�صل �أو االلتزام املايل عندما ت�صبح ال�شركة طرف ًا تعاقدي ًا يف تلك الأداة املالية.
يتم ا�ستبعاد �إثبات املوجودات املالية عند انتهاء احلقوق التعاقدية املتعلقة بالتدفقات النقدية من املوجودات املالية �أو عند حتويل كل املخاطر واملنافع اجلوهرية لهذه
املوجودات املالية.
يتم �إلغاء �إثبات االلتزام املايل عندما يتم الوفاء بااللتزام �أو �سداده� ،أو �إلغا�ؤه �أو نفاذه.
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 3.12الإلتزامات املالية
تت�ضمن املطلوبات املالية لل�شركة ذمم دائنة جتارية وذمم دائنة �أخرى .تقا�س املطلوبات املالية الحقا بالتكلفة املطف�أة.

شركـة كي آي سي
للوساطة المالية
ش.م.ك مقفلة

 3.13خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
يتم احت�ساب خم�ص�ص للمبالغ امل�ستحقة للموظفني مبوجب قانون العمل الكويتي وعقود املوظفني� .إن هذا االلتزام ،غري املمول ،ميثل املبلغ امل�ستحق لكل موظف نتيجة الإنهاء

غري الطوعي خلدمات املوظفني بتاريخ بيان املركز املايل ويقارب القيمة احلالية لاللتزام النهائي.

 3.14ترجمة العمالت الأجنبية
يتم حتويل املعامالت بالعمالت الأجنبية �إىل الدينار الكويتي ح�سب �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ املعاملة .ويتم حتويل جميع املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت
الأجنبية �إىل الدينار الكويتي ح�سب �سعر ال�صرف ال�سائد بتاريخ املركز املايل .يتم ت�سجيل الأرباح واخل�سائر الناجتة عن فرق �أ�سعار ال�صرف �ضمن نتائج ال�سنة.

 3.15حتقق الإيراد
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يتم �إثبات الإيرادات من عموالت التداول عند �إمتام العملية .يتم االعرتاف بالأرباح املحققة للإ�ستثمارات عند امتام عملية البيع.
يتم الإعرتاف ب�إيرادات توزيعات الأرباح عندما يثبت حق ال�شركة يف ا�ستالمها.
يتم الإعرتاف ب�إيرادات الودائع على �أ�سا�س مبد�أ الإ�ستحقاق.

 3.16توزيعات االرباح
يتم االعرتاف بتوزيعات االرباح كالتزام يف بيان املركز املايل يف الفرتة التي يتم املوافقة عليها من قبل امل�ساهمني.

 3.17الأحكام املحا�سبية الهامة وعدم الت�أكد من التقديرات
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الأحكام املحا�سبية
يف �سياق تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة ا�ستخدمت الإدارة الأحكام والتقديرات عند حتديد املبالغ املعرتف بها يف البيانات املالية .و�أهم ا�ستخدام للأحكام والتقديرات
هو كما يلي:

انخفا�ض قيمة اال�ستثمارات
تعامل ال�شركة اال�ستثمارات املتاحة للبيع على �أنها قد انخف�ضت قيمتها عندما يكون هناك انخفا�ض ًا هام ًا �أو لفرتة طويلة يف القيمة العادلة ب�أقل من التكلفة� .إن حتديد ما
هو “مهم” �أو “فرتة طويلة” يتطلب حكم ًا هام ًا.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك تقيم ال�شركة ،من �ضمن عوامل �أخرى ،التغري العادي يف �سعر ال�سهم لال�ستثمارات امل�سعرة والتدفقات النقدية امل�ستقبلية وعوامل اخل�صم
لال�ستثمارات غري امل�سعرة .

شركـة كي آي سي
للوساطة المالية
ش.م.ك مقفلة
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 3.17الأحكام املحا�سبية الهامة وعدم الت�أكد من التقديرات (تتمه)
ت�صنيف اال�ستثمارات
يف تاريخ اقتناء اال�ستثمارات تقرر الإدارة ت�صنيف تلك اال�ستثمارات �إما بغر�ض املتاجرة �أو بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل �أو متاحة للبيع �أو حمتفظ بها لتاريخ
اال�ستحقاق.
تقوم ال�شركة بت�صنيف اال�ستثمارات على �أنها بغر�ض املتاجرة �إذا كان الغر�ض من اقتنائها هو حتقيق ربح منها يف الأجل الق�صري .عندما ال يتم ت�صنيف اال�ستثمارات على �أنها
ا�ستثمارات بغر�ض املتاجرة ولكن يتاح ب�سهولة الوثوق بالقيمة العادلة ،و�أن التغري يف القيمة العادلة يتم التعامل معه كجزء من بيان الدخل ،يتم ت�صنيفها بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل� .إن كافة اال�ستثمارات الأخرى يتم ت�صنيفها كا�ستثمارات متاحة للبيع �أو حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق.

التقديرات غري امل�ؤكدة
�إن االفرتا�ضات امل�ستقبلية وامل�صادر الرئي�سية لعدم الت�أكد من التقديرات بتاريخ البيانات املالية ،والتي لها خطر جوهري يت�سبب يف ت�سويات مادية حل�سابات املوجودات
وااللتزامات بالبيانات املالية لل�سنة القادمة قد مت �شرحها فيما يلي:
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تقييم ا�ستثمار �أدوات حقوق امللكية غري امل�سعرة
يعتمد تقييم اال�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية غري امل�سعرة على �إحدى معامالت ال�سوق احلديثة التالية:
معامالت ال�سوق التي تتم على �أ�س�س جتارية بحتة.
القيمة العادلة احلالية للأدوات الأخرى امل�شابهة ب�شكل جوهري.
التدفقات النقدية املتوقعة املخ�صومة مبعدالت حالية مطبقة على بنود ذات �شروط و�سمات خماطر م�شابهة.
مناذج التقييم الأخرى
يتطلب حتديد التدفقات النقدية وعوامل اخل�صم لال�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية غري امل�سعرة تقديرا هاما.

العمر الإنتاجي للموجودات امللمو�سة
تقوم ال�شركة مبراجعة العمر الإنتاجي املقدر الذي خالله يتم ا�ستهالك موجوداتها امللمو�سة� .إن �إدارة ال�شركة على قناعة ب�أن تقديرات العمر الإنتاجي لهذه املوجودات مالئمة.

شركـة كي آي سي
للوساطة المالية
ش.م.ك مقفلة

�	.4أ�صل غري ملمو�س
يتمثل هذا البند ب�شراء مكتب للو�ساطة املالية يف �سوق الكويت للأوراق املالية مببلغ  20,000,000دينار كويتي .بتاريخ  2فرباير  2006مت احل�صول على موافقة من �سوق

الكويت الأوراق املالية على �شراء ال�شركة لرتخي�ص مكتب الو�ساطة من طرف ذي �صلة .قامت االدارة باجراء دار�سة الختبار فيما اذا كانت هنالك هبوط يف القيمة  ،واثبتت
خ�سارة هبوط قدرها  5,000,000دينار كويتي بناء على ذلك  ،مت ت�سجيلها يف بيان الدخل لهذا العام.

.5

م�شاركة يف نظام �ضمان عمليات الو�ساطة
تتطلب تعليمات �سوق الكويت للأوراق املالية م�شاركة �شركات الو�ساطة املالية يف ر�أ�س مال نظام �ضمان عمليات الو�ساطة الذي يدار من قبل ال�سوق.
ا�ستثمرت ال�شركة مبدئي ًا يف هذا النظام مبلغ  337,811دينار كويتي ،وقد �أن�شئ هذا النظام ل�ضمان عمليات الو�ساطة التي تتم على الأوراق املالية املدرجة يف �سوق الكويت

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

التقريــــر السنـــــــوي
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للأوراق املالية مبوجب قرار جلنة �سوق الكويت للأوراق املالية رقم ( )1بتاريخ  5يونيو � .2002إن الغر�ض من هذا النظام هو احلد من الآثار املرتتبة على الإخفاق �أو الت�أخري
يف الوفاء بنتائج املعامالت التي تتم من خالل الو�سطاء املعتمدين لدى ال�سوق ،وطبق ًا لقرار جلنة �سوق الكويت للأوراق املالية ،بتاريخ  30نوفمرب  ،2004ف�إن ر�أ�س مال نظام
�ضمان عمليات الو�ساطة قد �أ�صبح  10,000,000دينار كويتي ،وقد مت �سداد ر�أ�س املال بالكامل .وفق ًا لقرار جلنة �سوق الكويت لالوراق املالية رقم ( )1ل�سنة 2002
ف�إن الر�صيد ال�صايف لنظام �ضمان عمليات الو�ساطة �سيتم توزيعه عند انتهاء الغر�ض من النظام على امل�شاركني فيه كل بن�سبة م�شاركته يف النظام ،كما ترد لكل م�شارك يف
نظام �ضمان عمليات الو�ساطة ن�سبة ما �شارك به وفق ًا لقيمتها الدفرتية ح�سب �آخر تقرير مدقق للمركز املايل �إذا انتهت عالقة �شركة الو�ساطة امل�شاركة يف هذا النظام ل�سوق
الكويت للأوراق املالية.
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شركـة كي آي سي
للوساطة المالية
ش.م.ك مقفلة

�إن احلركة على هذا البند خالل ال�سنة كالآتي:

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

التقريــــر السنـــــــوي
2 0 11

مبلغ امل�شاركة من قبل ال�شركة يف النظام
فرق �إعادة تقييم احل�صة بالقيمة العادلة

.6
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شركـة كي آي سي
للوساطة المالية
ش.م.ك مقفلة

2011
دينار كويتي

2010
دينار كويتي

533,050
()152,855
380,195

483,831
49,219
533,050

ممتلكات ومعدات
�أثاث

معدات

مواقف �سيارات

املجموع

التكلفة
الر�صيد يف  1يناير 2010
�إ�ضافات
الر�صيد يف  1يناير 2011
�إ�ضافات
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

74,549
74,549
231
74,780

59,667
3,100
62,767
1,159
63,926

1,200
1,200
1,200

135,416
3,100
138,516
1,390
139,906

الإ�ستهالك املرتاكم
الر�صيد يف  1يناير 2010
املحمل على ال�سنة
الر�صيد يف  1يناير 2011
املحمل على ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011

37,467
14,831
52,298
14,922
67,220

القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب 2011
يف  31دي�سمرب 2010
معدل الإ�ستهالك ال�سنوي

7,560
22,251
20%

20,265
12,290
32,555
12,715
45,270
18,656
30,212
20%

610
239
849
240
1,089
111
351
20%

58,342
27,360
85,702
27,877
113,579
26,327
52,814

.7

برامج كمبيوتر

التكلفة
الر�صيد يف  1يناير
�إ�ضافات
الر�صيد يف  1يناير
�إ�ضافات
الر�صيد يف  31دي�سمرب

2011
دينار كويتي

2010
دينار كويتي

178,721
178,721
37,603
216,324

43,394
135,327
178,721
178,721

االطفاء املرتاكم
الر�صيد يف  1يناير
املحمل على ال�سنة
الر�صيد يف  1يناير
املحمل على ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

18,888
35,702
54,590
42,874
97,464

القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب
معدل الإطفاء ال�سنوي

118,860
20%

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

التقريــــر السنـــــــوي
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10,138
8,750
18,888
35,702
54,590
29

124,131
20%

�	.8إ�ستثمارات متاحة للبيع

�إ�ستثمار يف �أ�سهم حملية م�سعرة
�إ�ستثمارات يف �أ�سهم حملية غري م�سعرة
�إ�ستثمارات يف ا�سهم �أجنبية غري م�سعرة

2011
دينار كويتي

2010
دينار كويتي

405,658
46,650
274,210
726,518

467,658
46,000
274,210
787,868

ظهرت الأ�سهم يف �أ�سهم اجنبية غري م�سعرة بالتكلفة لعدم امكانية قيا�س قيمتها العادلة ب�صورة موثوقة .لي�س لدى الإدارة م�ؤ�شرات بهبوط يف قيمة هذه اال�ستثمارات.
�إن الإ�ستثمارات املتاحة للبيع (�أ�سهم حملية م�سعرة فقط) مدارة من قبل طرف ذي �صلة (�إي�ضاح .)18

شركـة كي آي سي
للوساطة المالية
ش.م.ك مقفلة

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

�	.8إ�ستثمارات متاحة للبيع (تتمه)
احلركة على بند �إ�ستثمارات متاحة للبيع خالل العام:

التقريــــر السنـــــــوي
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الر�صيد كما يف  1يناير
�إ�ضافات
مبيعات
هبوط يف القيمة
التغري يف القيمة العادلة

.9
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شركـة كي آي سي
للوساطة المالية
ش.م.ك مقفلة

787,868
203,333
()163,258
()219,247
117,822
726,518

790,514
533,682
()527,663
()26,396
17,731
787,868

مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى

م�ستحق من عمالء
عموالت م�ستحقة
مدفوعات مقدمة
ت�أمينات م�سرتدة
ذمم موظفني
خطابات �ضمان
�أخرى

30

2011
دينار كويتي

2010
دينار كويتي

2011
دينار كويتي

2010
دينار كويتي

82,347
35,829
32,615
4,410
23,272
50,000
228,473

58,154
60,425
33,386
4,410
17,333
50,000
35,563
259,271

النقد والنقد املعادل

�أر�صدة ح�سابات جارية لدى البنوك
ودائع لأجل
النقد لدى حمافظ ا�ستثمارية

2011
دينار كويتي

2010
دينار كويتي

16,096
360,658
2,903
379,657

179,587
256,366
18,375
454,328

بلغ متو�سط الفائدة الفعلي على الودائع لأجل � %1.875سنوي ًا ( % 2كما يف  31دي�سمرب  )2010وت�ستحق هذه الودائع خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ ايداعها.

.11

ر�أ�س املال
حدد ر�أ�س مال ال�شركة امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع مببلغ  20,000,000دينار كويتي موزع على � 200,000,000سهم  ،بقيمة ا�سمية  100فل�س لل�سهم وجميع
الأ�سهم نقدية.

.12

عالوة �إ�صدار
تتمثل عالوة الإ�صدار والبالغة  750,000دينار كويتي ،يف املبلغ امل�ستلم زيادة عن القيمة الأ�سمية للأ�سهم لدى �إ�صدار ر�أ�س املال وهذا املبلغ غري قابل للتوزيع على
امل�ساهمني.

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

التقريــــر السنـــــــوي
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�	.13إحتياطي �إجباري
وفق ًا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية ل�سنة  1960وتعديالته والنظام الأ�سا�سي لل�شركة يتم حتويل  %10من ربح ال�سنة �إىل الإحتياطي الإجباري �إىل �أن يبلغ ر�صيد
الإحتياطي  %50من ر�أ�س املال املدفوع.
�إن توزيع الإحتياطي الإجباري حمدد يف توزيع �أرباح ت�صل �إىل  % 5من ر�أ�س املال املدفوع يف ال�سنوات التي ال ت�سمح فيها الأرباح املرحلة بت�أمني هذا احلد .مل يتم التحويل
لهذا االحتياطي حيث لدى ال�شركة خ�سائر مرتاكمة.

�	.14إحتياطي �إختياري

31

يقتطع ن�سبة مئوية تخ�ص�ص حل�ساب الإحتياطي الإختياري يقرتحها جمل�س الإدارة وتوافق عليها اجلمعية العامة ،ويوقف هذا الإقتطاع بقرار من اجلمعية العامة بناء ًا على
�إقرتاح جمل�س الإدارة.مل يتم حتويل لهذا االحتياطي حيث لدى ال�شركة خ�سائر مرتاكمة.

.15

دائنون و�أر�صدة دائنة اخرى

ذمم دائنة جتارية
�إجازات املوظفني امل�ستحقة
م�صاريف م�ستحقة
�أخرى

2011
دينار كويتي

2010
دينار كويتي

19,661
44,904
37,276
4,259

15,349
41,130
52,747
1,757

شركـة كي آي سي
للوساطة المالية
ش.م.ك مقفلة

106,100
ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
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توزيعات �أرباح نقدية
يت�ألف هذا البند كما يلي:

التقريــــر السنـــــــوي
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توزيعات �أرباح نظام �ضمان عمليات الو�ساطة
توزيعات �أخرى

.17

32

.18

168,750
12,604
181,354

11,445
11,445

2011
دينار كويتي

2010
دينار كويتي

52,095
344,770
34,067
64,968
6,015
31,000
8,965
84,568
626,448

49,420
355,083
50,266
71,733
49,487
20,000
29,693
91,797
717,479

املعامالت مع الأطراف ذات ال�صلة

بيان املركز املايل

ش.م.ك مقفلة

2011
دينار كويتي

2010
دينار كويتي

م�صاريف عمومية و�إدارية

�أتعاب ومزايا الإدارة العليا
تكاليف موظفني
ا�شرتاكات
�إيجارات
اعالنات
ا�ست�شارات
عموالت و�سطاء
�أخرى

شركـة كي آي سي
للوساطة المالية

110,983

ا�ستثمارات متاحة للبيع مدارة بوا�سطة احد امل�ساهمني الرئي�سيني
نقد لدى حمافظ �إ�ستثمارية مدارة بوا�سطة �أحد امل�ساهمني الرئي�سيني

2011
دينار كويتي

2010
دينار كويتي

726,518
2,903

787,868
18,375

بيان الدخل
مزايا ورواتب الإدارة العليا

52,095

49,420

.19
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املخاطر املالية و�إدارة ر�أ�س املال

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

أادارة خماطر ر�أ�س املال
تتمثل �أهداف ال�شركة يف �إدارة ر�أ�س املال يف املحافظة على قدرة ال�شركة يف اال�ستمرار يف الن�شاط ككيان م�ستمر وذلك حتى تتمكن من حتقيق عوائد للم�ساهمني ومنافع
لأ�صحاب امل�صالح الآخرين وتقدمي عائد مالئم للم�ساهمني من خالل ت�سعري املنتجات واخلدمات مبا يتفق مع م�ستوى املخاطر امل�أخوذة .حتدد ال�شركة مبلغ ر�أ�س املال
تنا�سبي ًا مع اخلطر .تدير ال�شركة ر�أ�س املال ويتم �إجراء التعديالت عليه يف �ضوء التغريات يف الظروف االقت�صادية ويف خ�صائ�ص املوجودات ذات العالقة .من �أجل احلفاظ
على�/أو تعديل هيكل ر�أ�س املال ف�إن ال�شركة ميكنها القيام بتعديل مبلغ توزيعات الأرباح املدفوعة للم�ساهمني �أو �إعادة ر�أ�س املال للم�ساهمني �أو �إ�صدار �أ�سهم ر�أ�س مال جديدة
�أو بيع موجودات بهدف تخفي�ض الدين.

.19
)

التقريــــر السنـــــــوي
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املخاطر املالية و�إدارة ر�أ�س املال (تتمه)
بفئات الأدوات املالية
املوجودات املالية
م�ستحق من عمالء
خطابات �ضمان
النقد والنقد املعادل
�إ�ستثمارات متاحة للبيع

2011
دينار كويتي

2010
دينار كويتي

82,347
50,000
379,657
726,518

58,154
50,000
454,328
787,868

33

املطلوبات املالية
ذمم دائنة جتارية

)

19,661

15,349

ثخماطر الإئتمان
خماطر االئتمان هي خماطر �أن يف�شل احد �أطراف الأداة املالية يف الوفاء بالتزاماته حمققا خ�سارة مالية للطرف الأخر .تتم مراقبة �سيا�سة االئتمان على �أ�س�س م�ستمرة.
وتهدف ال�شركة �إىل جتنب الرتكيز االئتماين للمخاطر يف �أفراد �أو جمموعة من العمالء يف موقع حمدد �أو ن�شاط معني .ويت�أتى ذلك من خالل تنويع ن�شاطات الإقرا�ض
واحل�صول على ال�ضمانات �أينما كان ذلك مالئما .ان مبلغ التعر�ض الأق�صى ملخاطر االئتمان ال تختلف ماديا عن القيم الدفرتية لها يف البيانات املالية.

شركـة كي آي سي
للوساطة المالية
ش.م.ك مقفلة

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
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جخماطر �أ�سعار حقوق امللكية
�إن خماطر �سعر حقوق امللكية هي خماطر تذبذب الأدوات املالية نتيجة للتغريات يف �أ�سعار حقوق امللكية� .إن الأدوات املالية التي يحتمل �أن تعر�ض ال�شركة ملخاطر حقوق
امللكية تت�ألف ب�شكل رئي�سي من ا�ستثمارات متاحة للبيع .تدير ال�شركة هذه املخاطر من خالل تنويع ا�ستثماراتها على �أ�سا�س توزيعات الأ�صل املحددة م�سبقا على فئات متعددة
والتقييم امل�ستمر لظروف ال�سوق واالجتاهات وتقدير الإدارة لتغريات طويلة وق�صرية الأجل يف القيمة العادلة.

التقريــــر السنـــــــوي
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يو�ضح اجلدول التايل ح�سا�سية التغريات يف القيمة العادلة للتغريات املحتملة يف �أ�سعار حقوق امللكية ب�شكل معقول مع ثبات كل املتغريات الأخرى .من املتوقع �أن يكون ت�أثري
االنخفا�ض يف �أ�سعار حقوق امللكية م�ساوي ومقابل لت�أثري الزيادة املو�ضحة �أدناه.

التغري يف ال�سعر
ا�ستثمارات متاحة للبيع

.19

%+5

الت�أثري على حقوق امللكية
2010
2011
دينار كويتي
دينار كويتي
36,326

39,393

املخاطر املالية و�إدارة ر�أ�س املال (تتمه)
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)

حخماطر ال�سيولة
خماطر ال�سيولة هي خماطر �أال يكون مبقدور ال�شركة ت�سديد مطلوباتها عند ا�ستحقاقها .تقع امل�سئولية النهائية يف �إدارة خماطر ال�سيولة على جمل�س الإدارة الذي و�ضع
�إطار ًا مالئم ًا لإدارة خماطر ال�سيولة وذلك لإدارة التمويل ق�صري وطويل الأجل لل�شركة بالإ�ضافة �إىل متطلبات �إدارة ال�سيولة .تقوم ال�شركة ب�إدارة خماطر ال�سيولة من خالل
الإحتفاظ باحتياطيات منا�سبة بالإ�ضافة �إىل املراقبة امل�ستمرة للتدفقات النقدية املتوقعة والفعلية ومقارنة �سجل ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات املالية.

)

خخماطر معدل الفائدة
خماطر �سعر الفائدة هي خطر تذبذب قيمة الأداة املالية نتيجة التغريات يف ا�سعار الفائدة يف ال�سوق .ال�شركة غري معر�ضة ملخاطر �سعر الفائدة.

شركـة كي آي سي
للوساطة المالية
ش.م.ك مقفلة

.20

الإجتماع ال�سنوي للم�ساهمني
�أعتمد امل�ساهمون يف اجتماع اجلمعية العامة العادية التي انعقدت بتاريخ  6ابريل  2011البيانات املالية لل�شركة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2010وعدم توزيع ارباح
عن نف�س ال�سنة .

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

التقريــــر السنـــــــوي
2 0 11

�أو�صى جمل�س الإدارة للجمعية العامة التي �ستعقد الحقا عدم توزيع ارباح عن ال�سنة املنتهيه يف  31دي�سمرب . 2011

.21

التزامات طارئة
يتمثل هذا البند يف خطاب �ضمان بقيمة  50,000دينار كويتي �صادر ل�صالح �سوق الكويت للأوراق املالية كما يف  31دي�سمرب  50,000( 2011دينار كويتي كما يف 31

دي�سمرب  )2010وذلك ملزاولة �أعمال الو�ساطة املالية.
35

شركـة كي آي سي
للوساطة المالية
ش.م.ك مقفلة

الفهرس

التقريــــر السنـــــــوي
2 0 11
المحتويات
تقرير مراقب الحسابات المستقل
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