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تاأ�س�ست �سركة كاب كورب لالإ�ستثمار ك�سركة م�ساهمة كويتية  (مقفلة)  يف مايو 2008 براأ�س مال قدره 20 مليون 

دينار كويتي . تعمل “ كاب كورب “ على تطبيق مبادىء ال�سريعة الإ�سالمية احلنيفة يف جميع اإ�ستثماراتها .

يف اأداء اأن�سطتها واإجناز اأعمالها من قاعدة �سلبة عمادها جتارب اأع�ساء جمل�س اإدارة  كاب كورب “  تنطلق “ 

. ف�ساًل عن  25 عاماً  تناهز  والتي  املتنوعة  الرتاكمية  التنفيذية وخرباتهم  امل�ستفي�سة وكفاءة كوادرها  ال�سركة 

ذلك، فاإن النطاق اجلغرايف لأن�سطة “ كاب كورب “ واأعمالها �سواء داخل الكويت اأم يف باقي دول جمل�س التعاون 

اخلليجي وبالنظر ملا يت�سم به من فر�س التطور الواعد وتعدد القطاعات ومنوها ، �سي�سهم دون �سك يف تقدم 

ال�سركة ويعزز من �سبل حتقيق اأهدافها.

منذ انطالقتها ، حر�ست “ كاب كورب “ على اإتباع منوذج نهج فريد ا�ستهدف الأن�سطة واملنتجات الإ�ستثمارية 

الإ�سالمية بدءاً من اإدارة الأ�سول، الأ�سواق املالية ،متويل ال�سركات، امللكية اخلا�سة و�سولً اإىل التطوير العقاري. 

اإ�سافة اإيل ذلك ، فقد جت�سدت اأغرا�س ال�سركة واأهدافها يف القدرة على تو�سيع نطاق اأعمالها لت�سمل منطقة 

ال�سرق الأو�سط و�سمال افريقيا وجنوب �سرق اآ�سيا ، هذه امليزة منحت “ كاب كورب “ �سمة تناف�سية اإ�ستثنائية 

وفرت للم�ستثمرين فر�ساً حقيقية لتنويع قطاعات ا�ستثماراتهم جغرافياً.

نبذة عن �صركة كاب كورب
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جمل�س الإدارة 

رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب يو�صف عي�صي احل�صاوي   

نائب رئي�س جمل�س الإدارة  حمد عبد العزيز ال�صايع   

ع�سو  احمد حممد الأمري    

ع�سو  عبد اهلل حممد املن�صور   

ع�سو  في�صل فهد حممد ال�صايع   

ع�سو  غ�صان حممد ال�صالح   

ع�سو نبيل حممد عبد القادر    
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الإدارة التنفيذية

رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب  يو�صف عي�صي احل�صاوي  

الرئي�س التنفيذي  رائــد حممـــــد ال�صـــــــالح  

نائب الرئي�س التنفيذي – الإ�ستثمار املبا�سر ومتويل ال�سركات  عـــــــــالء حمــــــد الرومــي  

رئي�س العمليات  فــــــاطمــة حممــد عي�صى  

نائب الرئي�س التنفيذي – اإدارة الأ�سول  فـــــــوزي فهــــــد ال�صـــــــايع  

رئي�س توظيف الإ�ستثمار  عبداهلل حمد ال�صبيح  
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

ح�سرات الأخوة امل�ساهمني الكرام،،

انه ملن دواعي �سروري اأن اأعر�س على ح�سراتكم التقرير ال�سنوي الأول ل�سركة كاب كورب 

كما  ال�سريعة،  الرقابة  هيئة  تقرير  مت�سمناً   2009 دي�سمرب  يف  املنتهية  للفرتة  لالإ�ستثمار 

�سنعر�س اأهم الجنازات والأحداث خالل عامي 2009/2008 يف ال�سوق املحلي والعاملي.

فرتة  منذ  املايل  القطاع  على  مرت  فرتة  اأ�سواأ   2009 من  الأول  والربع   2008 عام  من  الأخري  الربع  �سهد 

الثقة  اهتزاز  مع  مرتافقاً  ال�سيولة  يف  و�سحاً  حاداً  هبوطاً  والعقار  املال  اأ�سواق  �سهدت  حيث  الثالثينيات 

الأعمال متويل  عن  البنوك  توقف  اىل  اأدى  مما  عامة،  ب�سفة  العاملي  املايل  والنظام  خا�سة  املال  اأ�سواق   يف 

ومنح خطوط الئتمان والذي اأثر �سلباً يف جميع القطاعات القت�سادية.

اإل اأنه يف الن�سف الأخري من عام 2009 ظهرت بع�س املوؤ�سرات على تعايف وا�ستقرار اأ�سواق املال العاملية،  اقليمياً �سهدت 

اأ�سواق املال يف كاًل من ال�سعودية وقطر وعمان تعافياً جيداً فيما ا�ستمر الهبوط يف اأ�سواق املال يف الكويت والإمارات 

والبحرين.

عطفاً على ما �سبق فقد قامت ال�سركة على اإعادة النظر يف ا�سرتاتيجيتها خالل تلك الفرتة ال�سعبة يف  الرتكيز على 

املحافظة على راأ�س مال ال�سركة والرتكيز على ال�ستثمار يف ح�س�س يف �سركات خا�سة ذات تقييم جذاب ولديها تدفقات 

باإدارة قادرة ولديها اجنازات يف جمال عملها ومثال على ذلك قامت  نقدية مغرية وقادرة على توزيعات نقدية وتتمع 

ال�سركة ب�سراء ح�سة %19.5 يف �سركة زاك �سلو�سينز خلدمات  تكنولوجيا لنظم املعلومات مبا تتمتع به ال�سركة يف 

�سجل اإداء ممتاز.

كما قامت ال�سركة بامل�ساعدة يف هيكلة وت�سويق فر�س ا�ستثمارية جيدة يف مملكة البحرين اأحدها �سركة �سيمينا القاب�سة 

و�سركة مر�سى ال�سيف حيث اأن �سيمينا �سركة ا�سمنت قاب�سة تهدف اإىل اأن تكون  اأكرب �سركة ا�سمنت يف ال�سرق الأو�سط 

عن طريق اإن�ساء عدة م�سانع اإ�سمنت يف املنطقة واإقتناء م�سانع عاملة.

اأما مر�سى ال�سيف فهو م�سروع تطوير عقاري بواجهة بحرية مميزة يف مملكة البحرين.

هذا و�سهد عام 2009 تاأ�سي�س اأول �سندوق ا�ستثماري يهدف اإىل ال�ستثمار يف �سوق الأ�سهم املحلية ويهدف اإىل اإقتنا�س 

الفر�س يف ال�سوق املحلية بعد الهبوط احلاد يف اأ�سعار الأ�سهم وهو �سندوق كاب كورب املحلي.
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ح�سرات امل�ساهمني الكرام،،

املقدم من احلكومة  التنمية  برنامج  يتعلق يف  2010 فنحن متفائلون بحذر وخا�سة فيما  لعام  يتعلق بنظرتنا  اأما فيما 

والبالغ حجمه 30 مليار دينار كويتي على مدى الأربع �سنوات القادمة باإقامة بع�س امل�ساريع الكربى املوؤجلة وم�ساريع 

اأخرى جديدة، اأما �سبب حذرنا يف قدرة احلكومة على تنفيذ تلك امل�ساريع بال�سرعة املمكنة حتى تاأتي ثمار تنفيذها على 

انتعا�س ال�سوق املحلي مبختلف قطاعاته.

ح�سرات امل�ساهمني الكرام،،

بلغ جمموعة  فقد   ،2009 دي�سمرب   31 يف  املنتهية  للفرتة  واخل�سائر  الأربــاح  وح�ساب  اخلتامية  بالبيانات  يتعلق  فيما 

ح�ساب  ويف  كويتي  دينار  مليون   20.942 مبلغ  امللكية  حقوق  بلغت  فيما  كويتي،  دينار  مليون   21.413 مبلغ  الأ�سول 

بواقع كويتي  ديــنــار  مليون   1.021 مبلغ   2009 دي�سمرب   31 يف  املنتهية  للفرتة  ال�سايف  الــربــح  بلغ  فقد   الأربــــاح 

5.11 فل�س لل�سهم الواحد.

كما اأظهر احل�ساب اأخذ خم�س�س على املحفظة املحلية مببلغ 892 األف دينار كويتي، كما مت اأخذ خم�س�س عن وكالت 

اأرباح  اإىل  كويتي  دينار  األف   917 البالغة  الأرباح  �سايف  مت حتويل  كما  كويتي.  دينار  مليون   1.772 مببلغ  ومرابحات 

مرحلة.

ويف اخلتام ل ي�سعني اإل ان اأتقدم بال�سكر اإىل جميع امل�ساهمني على دعمهم املتوا�سل لل�سركة. ول يفوتني باأن اأتوجه اإىل 

موظفي ال�سركة على اجلهد املبذول يف ظل الظروف ال�سعبة، كما اأتقدم بال�سكر لعمالئنا على ثقتهم بال�سركة.

يو�صف عي�صي احل�صاوي

رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب 
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جدول الأعمـــال اجلمعية العمومية العادية

جدول اأعمال اجلمعية العمومية العادية 

1 – �سماع تقرير جمل�س الدارة عن الفرتة املالية املنتهية يف 31 /12/ 2009 .

2 - �سماع تقرير هيئة الرقابة ال�سرعية املت�سمن مالحظات الهيئة ال�سرعية عن الفرتة املالية املنتهية 31/ 12/ 2009.

3 - �سماع تقرير مراقبي احل�سابات عن الفرتة املالية املنتهية يف 31 /12/ 2009 .

يف  املنهية  املالية  الفرتة  عن  لل�سركة  واخل�سائر  الأرباح  وح�ساب  العمومية  امليزانية  على  وامل�سادقة  مناق�سة   -  4
2009/12/31

5 - اإعتماد تو�سية جمل�س جمل�س الأدارة بعدم توزيع الأرباح وذلك عن الفرتة املالية املنتهية يف 31 /12/ 2009

6 - اإبراء ذمة ال�سادة اأع�ساء جمل�س الدارة عن اأيه م�سوؤولية ناجتة عن قيامهم بواجباتهم القانونية خالل الفرتة املالية 
املنتهية يف 2009/12/31 

7 - الطالع وامل�سادقة على ا�ستحداث نظام خيار �سراء  ال�سهم للموظفيني طبقا لأحكام املادة (15) من عقد تاأ�سي�س 
ال�سركة واأحكام و�سروط القرار الوزاري رقم (337) ل�سنة 2004 بن�سبة %10 والتي متثل 2,000,000 د.ك (فقط 

مليونان دينار كويتي لغري) وذلك لتطبيق نظام خيار �سراء الأ�سهم ملوظفي ال�سركة بواقع 20,000,000 �سهم 

(ع�سرين مليون �سهم) على مدى 10 �سنوات .

تعيني / اإعادة تعيني مراقب ح�سابات الفرتة املالة املنتهية يف 31 /12/ 2010 وتفوي�س جمل�س الأدارة بتحديد   – 8
اأتعابه.

9 – تعيني / اإعادة تعيني هيئة للفتوى و الرقابة ال�سرعية عن الفرتة املالية املنتهية يف 31 /2010/12 وتفوي�س جمل�س 
الإدارة بتحديد اأتعابه .

يو�صف عي�صي احل�صاوي

رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب 
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تقرير هيئة الرقابة ال�صرعية 

احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على من ل نبي بعده، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

اإىل م�صاهمي �صركة كاب كورب 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

وفقا لعقد الرتباط املوقع معنا قمنا بتدقيق العقود واملعامالت املرفوعة الينا والتي ابرمتها ال�سركة لبداء الراي يف مدى 

التزام ال�سركة باأحكام ال�سريعة ال�سالمية كما مت بيانها يف الأراء والر�سادات والقرارات ال�سرعية التي مت ا�سدارها من قبلنا 

خال الفرتة املنهية يف 31 دي�سمرب 2009م

وتقع م�سوؤولية التزام بتنفيذ هذه العقود واملعامالت طبقا لأحكام ال�سريعة ال�سالمية كما مت بيانها من قبلنا على كاهل 

اإدارة ال�سركة وتنح�سر م�سوؤوليتنا يف بيان اجلهد املبذول منا يف مراجعة العمال املرفوعة والعقود والنماذج املرفوعة اإلينا 

من قبل ال�سركة ، ولقد قمنا بدرا�ستها واأ�سدرنا القرارات املنا�سبة لها يف �سوء احكام ال�سريعة ال�سالمية .

يف راأينا ويف �سوء الي�ساحات والتاأكيدات التي ح�سلنا عليها ان العقود واملعامالت املر�سلة اإلينا والتي اأبرمتها ال�سركة 

خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 م ل تخالف اأحكام ال�سريعة ال�سالمية .

اأ.د. عبدالرزاق ال�صايجي

رئي�س هيئةالرقابة ال�سرعية

اأ .د . عبدالعزيز الق�صار

ع�سو هيئة الرقابة ال�سرعية

اأ . حممد اجلا�صر

ع�سو هيئة الرقابة 

ال�سرعية الع�سو التنفيذي
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ن�صاط  �صركة كاب كور ب خالل عام 2009 

لقد حققت ال�سركة خالل العام املن�سرم ومنذ تاأ�سي�سها الكثري من الن�ساطات واخلدمات ومن اهم هذه الن�ساطات :

اإدارة متويل املوؤ�ص�صات

 ان من  اهم العوامل الرئي�سة لنجاح ال�سركة (كاب كورب)  هو توفري احللول املالية التي تلبي الحتياجات املحددة للعمالء من 

اأ�سواق راأ�س املال يف الكويت ، وقدرات بحثية را�سخة وعالقات وثيقة  موؤ�س�سات واأفراد ولذلك تتمتع ال�سركة  بخربات غنية يف 

ائتمانية ب�سيغ  لت�سهيالت  لتوفري متطلبات عمالئها من �سركات وافراد  ال�سركة  البالد وخارجها تكر�سها  املالية داخل  بالأو�ساط 

التمويل ال�سالمية املتعددة وتوفري خدمات اأخرى مثل اإعادة الهيكلة وال�ستحواذ والتقييم وادارة ال�سدارات و درا�سات اجلدوى. كما 

حتر�س الدارة على تنفيذ خطط عمالئها بطريقة مبتكرة و�ساملة �سمن الزمن املحدد  . 

قطاع اأدارة الأ�صول

يعترب من اهم القطاعات حيث يقدم القطاع خدمات اأدارة املحافظ املحليه والعامليه �سواء (باأدارة ال�سركه ، باأدارة العميل ، حمافظ 

للحفظ) وادارة ال�سناديق املتنوعه حمليا وعامليا  ، ومن اأبرز اجنازات  القطاع من خالل العام املن�سرم  هو ا�ستقطاب حمافظ 

اأ�ستثماريه بلغ عددها 43 حمفظه بلغت قيمتها ال�سوقيه 33 مليون دينار كويتي ، ومت تاأ�سي�س �سندوق كاب كورب املحلي  براأ�سمال 

9 مليون دينار كويتي والذي متثل ن�ساطه بالأ�ستثمار يف الأ�سهم الكويتيه واخلليجيه املدرجه يف �سوق الكويت لالأوراق املاليه . هذا 

ويطمح القطاع ايل اأن�ساء �سناديق متنوعه يف اأقتنا�س اأف�سل الفر�س الأ�ستثماريه لذلك .  

 اأ�صهم امللكية اخلا�صة

تعد اأ�سهم امللكية اخلا�سة من اأهم اخلدمات التي تقدمها �سركة كاب كورب حيث قامت ال�سركة يف اإعداد درا�سات جدوى و اإجراء 

البحوث التحليلية املتخ�س�سة لل�سركات امل�ستهدفه ومراقبة كيفية اأدائها ، وذلك من خالل التحالف مع ال�سركات داخل و خارج 

الكويت وذلك ياأتى بعد الدرا�سة الدقيقة لو�سع هذه ال�سركات ومعرفة كيفية اأدائها وذلك من خالل زيادة راأ�س املال اأو اإعادة 

 الهيكلة.

الإ�صتثمار العقاري

اأن�ساأت » كاب كورب » اإدارة متخ�س�سة لالإ�ستثمار العقاري تعتني باإعداد درا�سات اجلدوى للم�ساريع ل�سمان اأعلى عائد لالإ�ستثمار 

باأقل املخاطر بالتوافق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية .وقد دخلت » كاب كورب » يف م�ساريع م�سرتكة مع ال�سركات الإقليمية والعاملية 

الكربى بحيث تركزت اأن�سطتها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي كالبحرين ، الكويت ، اململكة العربية ال�سعودية و قطر م�ستهدفة 

دول ال�سرق الأو�سط وجنوب �سرق اأ�سيا ومنها ال�سني . حققت اإدارة ال�ستثمار العقاري النجاح يف جممل م�ساريعها بعد اإعتمادها 

اخلربات ال�ست�سارية التخ�س�سية العاملية ومن اأهم الإ�ستثمارات التي ا�ستحوذت عليها الإدارة �سركة �سيمينا لالإ�ستثمار حيث اأن  

تعمل على  اإن�ساء و تطوير م�سانع الإ�سمنت يف املنطقة. و تعمل ال�سركة اي�سا على  تاأمني دخول اأكرث من اأربع اأ�سواق يف منطقة 

اإ�ستثمارية يف البحرين و  ال�سركة الإ�ستحواذ على فر�سة  اإ�ستطاعت  اإن�ساء م�سانع فيها، كما  اأفريقيا و  ال�سرق الأو�سط و �سمال 

احل�سول على فر�س اإ�ستثمارية يف مراحلها النهائية يف كل من �سوريا و ليبيا، كما توا�سل ال�سركة املفاو�سات للح�سول على املزيد 

من الفر�س يف املنطقة. حيث يبلغ راأ�سمال ال�سركة 145 مليون دولر اأمريكي.
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و كذلك مت الإ�ستثمار ب�سركة مر�سى ال�سيف لالإ�ستثمارات املحدودة حيث يبلغ راأ�س مال ال�سركة 510 مليون دولر اأمريكي. تقوم 

ال�سركة بتطوير اأر�س ت�سل م�ساحتها اإىل 25,800,000 قدم مربع، تقع على الواجهة البحرية يف �سمال �ساحية ال�سيف التجارية يف 

العا�سمة املنامة. حيث اأن م�سروع مر�سى ال�سيف هو م�سروع فريد من نوعة، �سكني و جتاري و ذوؤ اإ�ستخدامات متعددة و يعد من 

اأ�سخم امل�ساريع ال�سكنية يف تلك املنطقة. �سيحتوي امل�سروع على العديد من املكونات ال�سكنية و الرتفيهية مع الرتكيز على تقدمي 

مقومات احلياة الع�سرية املثمرة.

و �ساهمت ال�سركة مب�سروع بروة احلي املايل والذي ي�ستهدف تطوير اأر�س يف دولة قطر لت�سبح يف حي بروة املايل، حيث اأن م�سروع 

»حي بروة املايل« م�سروع �سخم �سيعمل على اإحداث نقلة تطويرية ونوعية يف مدينة الدوحة، كما يهدف امل�سروع اإىل خدمة القطاع 

املايل يف دولة قطر. حيث يتكون حي بروة املايل من 9 اأبراج مالية جتارية، برج فندقي، و عدد من املرافق الرتفيهية امللحقة بها 

يف منطقة ال�ساحل الغربي التجارية يف العا�سمة القطرية الدوحة. ميتد حي الربوة املايل على م�ساحة 71,697 مرت مربع، و ترتفع 

اأبراج امل�سروع بتمو�سط 20 اإىل 25 طابقاً ح�سب كل مبنى، و املبنى ذو ال 45 طابقاً هو دَرة امل�سروع. حيث يبلغ راأ�س مال ال�سركة 

500,000,000 ريال قطري.

كما متت امل�ساهمة بتطوير م�سروع �ساحية العرين يف البحرين من خالل الإ�ستثمار يف �سركة بوليفارد العرين للتطوير العقاري. تعترب 

�ساحية العرين م�سروعاً تطويرياً فريداً يف منطقة العرين التي تقع على م�سافة 25 كيلومرت جنوب مدينة املنامة مبملكة البحرين، و 

�سيتم اإن�ساء امل�سروع على م�ساحة تبلغ 245,165 مرت مربع، و �سيت�سمن امل�سروع مناطق تطويرية جتارية و �سكنية ذات اإ�ستخدامات 

متعددة، و �سيتم املحافظة على �سخ�سيتها و متيزها من خالل الت�ساميم اخلا�سة و اخل�سائ�س الفريدة.

اإدارة توظيف ال�صتثمار

الإ�سرتاتيجية مع  اأن�سطتها من خالل تطوير عالقاتها  وتعزيز  ال�سركة  التي مت  من خاللها تطبيق خطط  الأ�سا�سية  الأداة  هي  

ال�سركات والإفراد واملوؤ�س�سات املالية التي تتعامل معها ، حيث تعمل الإدارة على تطوير الأعمال من خالل ت�سويق الفر�س ال�ستثمارية 

التي حتقق عوائد جمزية لل�سركة وللم�ساهمني باأقل م�ستوى من املخاطر من خالل اخلربات التي تتمتع بها الإدارة يف جمال توظيف 

الرثوات ، لذا فهي حتر�س على خلق عالقات مميزه مع عمالئها �سواء كان ذلك على امل�ستوى املحلي اأو الإقليمي من خالل موظفيها، 

على توا�سل دائم مع العمالء ويتم اإخطارهم باآخر التطورات ال�ستثمارية فيما يخ�س ا�ستثماراتهم ب�سكل خا�س وم�ساريع ال�سركة 

ب�سكل عام .

من جهة اأخرى ت�سعى  ال�سركة من خالل اإدارة توظيف ال�ستثمار اإىل تدريب موظفيها على اأعلى امل�ستويات من خالل الدورات التدريبية التي 

متنحها لهم لإك�سابهم املهارات الالزمة للتوا�سل مع العمالء والعمل وفق اأعلى م�ستويات اجلودة املهنية ، ف�سال عن تو�سيع قاعدة العمالء من 

خالل جعل العميل حمور الهتمام الأ�سا�سي لها .

يبلغ  التي  لالإ�ستثمار  �سيمينا  �سركة  نذكر هنا م�سروع  اأن  بد  بت�سويقها ل  ال�ستثمار  توظيف  اأدارة  التي قامت  امل�ساريع  اأهم  ومن 

راأ�سمالها 255 مليون دولر اأمريكي حيث �سوقت الإدارة ما يقارب 46 مليون دولر اأمريكي من راأ�س مال امل�سروع، كما �سوقت الإدارة 

100 مليون دولر اأمريكي من م�سروع مر�سى ال�سيف التطويري الذي بلغ راأ�س ماله 510 مليون دولر اأمريكي، كما قامت الإدارة 

بت�سويق �سندوق كاب كورب املحلي، وقد متكنت ال�سركة يف ظل ظروف �سح ال�سيولة يف منت�سف عام 2009 من ت�سويق ما يقارب 

األ 9 ماليني دينار كويتي، 
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تقرير مراقب احل�صابات امل�صتقل مل�صاهمي 

�صركة كاب كورب لالإ�صتثمار �س.م.ك. )مقفلة(

دولة الكويت
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تقرير مراقب احل�صابات امل�صتقل مل�صاهمي 

�صركة كاب كورب لالإ�صتثمار �س.م.ك. )مقفلة(  - دولة الكويت

تقرير عن البيانات املالية

لقد دققنا بيان املركز املايل املرفق ل�سركة كاب كورب لالإ�ستثمار �س.م.ك. (مقفلة) (»ال�سركة«) كما يف 31 دي�سمرب 2009 والبيانات 

املتعلقة به للدخل، الدخل ال�سامل، التغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية للفرتة من 28 ابريل 2008 حتى 31 دي�سمرب 2009 

وملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية املهمة والإي�ساحات التف�سيلية الأخرى. 

م�صئولية الإدارة عن البيانات املالية 

اإن اإدارة ال�سركة هي امل�سئولة عن اإعداد هذه البيانات املالية والعر�س العادل لها وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية كما هي مطبقة 

يف دولة الكويت. تت�سمن هذه امل�سئولية الإعداد والتطبيق والحتفاظ باأدوات الرقابة الداخلية فيما يتعلق باإعداد البيانات املالية 

والعر�س العادل لها والتاأكد من خلوها من الأخطاء املادية �سواء كانت ب�سبب الغ�س اأو اخلطاأ وكذلك اختيار ال�سيا�سات املحا�سبية 

املنا�سبة واإجراء التقديرات املحا�سبية املتوافقة مع الظروف ب�سورة معقولة.

م�صئولية مراقب احل�صابات

اإن م�سئوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه البيانات املالية ا�ستناداً اإىل اأعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا باأعمال التدقيق وفقاً 

ملعايري التدقيق الدولية التي تتطلب منا اللتزام باملتطلبات الأخالقية للمهنة وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�سول على تاأكيدات 

معقولة باأن البيانات املالية ل تت�سمن اأخطاء مادية.

تعتمد  املالية.  البيانات  تت�سمنها  التي  والإف�ساحات  املبالغ  اأدلة تدقيق حول  للح�سول على  اإجراءات  تنفيذ  التدقيق على  ي�ستمل 

الإجراءات على تقدير مراقب احل�سابات، وتت�سمن تقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية �سواء كانت ب�سبب الغ�س اأو 

اخلطاأ. عند تقييم هذه املخاطر، ياأخذ مراقب احل�سابات يف العتبار اأدوات الرقابة الداخلية املتعلقة بالإعداد والعر�س العادل 

راأي حول  اإبداء  لي�س بغر�س  الظروف، ولكن  تتنا�سب مع  اإجراءات تدقيق  اأجل و�سع  املالية، وذلك من  للبيانات  ال�سركة  من قبل 

فاعلية اأدوات الرقابة الداخلية لل�سركة. ي�ستمل التدقيق اأي�ساً على تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة ومعقولية 

التقديرات املحا�سبية املهمة التي اأجرتها اإدارة ال�سركة، وكذلك تقييم �سامل لعر�س البيانات املالية.
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باعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها تعترب كافية ومالئمة لتقدمي اأ�سا�س ميكننا من اإبداء راأي تدقيق.

الراأي

براأينا اأن البيانات املالية تعرب ب�سورة عادلة، من جميع النواحي املادية، عن املركز املايل لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2009 وعن 

اأدائها املايل وتدفقاتها النقدية للفرتة من 28 ابريل 2008 حتى 31 دي�سمرب 2009 وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية كما هي 

مطبقة يف دولة الكويت.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

نبني كذلك اأننا ح�سلنا على املعلومات والإي�ساحات التي راأيناها �سرورية لأغرا�س التدقيق، واأن البيانات املالية تت�سمن املعلومات 

التي يتطلبها قانون ال�سركات التجارية الكويتي لعام 1960 وعقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�سركة والتعديالت عليها. براأينا، اأن 

ال�سركة مت�سك �سجالت حما�سبية منتظمة، واأن اجلرد قد اأجري وفقا لالأ�سول املرعية، واأن املعلومات املحا�سبية الواردة يف تقرير 

جمل�س الإدارة متفقة مع الدفاتر املحا�سبية. مل يرد لعلمنا ما ي�سري اإىل حدوث خمالفات خالل الفرتة من 28 ابريل 2008 حتى 31 

دي�سمرب 2009 لأحكام قانون ال�سركات التجارية الكويتي لعام 1960 اأو عقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�سركة والتعديالت عليها 

على وجه يوؤثر ماديا يف ن�ساط ال�سركة اأو يف مركزها املايل. 

نبني اأي�ساً اأنه من خالل تدقيقنا مل يرد اإىل علمنا وجود اأيه خمالفات مادية خالل الفرتة من 28 اإبريل 2008 حتى 31 دي�سمرب 

2009 لأحكام القانون رقم 32 ل�سنة 1968 والتعديالت الالحقة له يف �ساأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهمة امل�سرفية 

والتعليمات املتعلقة به.

قي�س حممد الن�صف 

مراقب ح�سابات مرخ�س رقم 38 فئة »اأ«

مور�ستيفن�س الن�سف و�سركاه 

ع�سو يف مور�ستيفن�س العاملية

الكويت يف:24 يناير 2010
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بيـــــــان املركـــز املالــــــي

كما يف 31 دي�سمرب 2009

2009
دينار كويتياإي�صاح

املوجودات 

46,954,955النقد والنقد املعادل

51,332,444ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

62,497,688وكالت مدينة

7582,105ذمم مرابحات

8900,578اأر�سدة مدينة اأخرى

98,767,602ا�ستثمارات متاحة للبيع

10377,509ممتلكات ومعدات

21,412,881جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

11361,819اأر�سدة دائنة اخرى

109,085خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

470,904جمموع املطلوبات

حقوق امللكية 

1220,000,000راأ�س املال

13104,304اإحتياطي اإجباري

)79,186(احتياطي القيمة العادلة

916,859اأرباح مرحلة

20,941,977جمموع حقوق امللكية

21,412,881جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

يو�صف عي�صى احل�صاوي

رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب

رائد حممد ال�صالح

الرئي�س التنفيذي
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بيـــــــــان الدخـــــــــــل

للفرتة من 28 ابريل 2008 حتى 31 دي�سمرب 2009

الفرتة من

28 ابريل 2008 

حتى

31 دي�صمرب 2009

دينار كويتياإي�صاح

الإيرادات 

773,575اإيرادات عمليات التمويل

67,573اإيرادات مرابحة

)892,355(خ�سارة غري حمققة من اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

)1,280,015(خ�سارة من بيع اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

155,877,352اأتعاب وعمولت

258,000اأرباح وديعة لأجل

52,788اإيرادات توزيعات اأرباح 

250,334ربح من حتويل عملة اأجنبية

19,629اإيرادات اأخرى

5,126,881

امل�صاريف

162,232,659م�ساريف عمومية واإدارية

79,271تكاليف متويل

1,771,908خم�س�س وكالت ومرابحات مدينة 

4,083,838

1,043,043ربح الفرتة قبل ح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي والزكاة 

)9,387(ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

)12,493(الزكاة

1,021,163ربح الفرتة

185.11ربحية ال�صهم )فل�س(



22

 
راأ�س

املال

اإحتياطي 

اإجباري

اإحتياطي القيمة 

العادلة

اأرباح 

مرحلة

جمموع حقوق 

امللكية

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

20,000,000---20,000,000راأ�س املال املدفوع

اإجمايل (م�سروف) / دخل �سامل 

للفرتة
--)79,186(1,021,163941,977

-)104,304(-104,304-املحول اإىل الإحتياطي

916,85920,941,977)79,186(20,000,000104,304الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2009

بيان الدخل ال�صامل

 بيان التغريات يف حقوق امللكية

للفرتة من 28 ابريل 2008 حتى 31 دي�سمرب 2009

للفرتة من 28 ابريل 2008 حتى 31 دي�سمرب 2009

الفرتة من

28 ابريل 2008 

حتى

31 دي�صمرب 2009

دينار كويتي

1,021,163ربح الفرتة

م�صروف �صامل اآخر 

)79,186(التغري يف القيمة العادلة ل�ستثمارات متاحة للبيع
)79,186(امل�سروف ال�سامل الآخر للفرتة

941,977اإجمايل الدخل ال�صامل للفرتة
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بيان التدفقات النقدية

للفرتة من 28 ابريل 2008 حتى 31 دي�سمرب 2009

الفرتة من

28 ابريل 2008 

حتى

31 دي�صمرب 2009
دينار كويتياإي�صاح

الأن�صطة الت�صغيلية

1,043,043ربح الفرتة قبل ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي والزكاة

تعديالت:

47,228الإ�ستهالك

79,271تكاليف متويل

14,321خ�سارة من بيع ممتلكات ومعدات

892,355خ�سائر غري حمققة من اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

1,771,908خم�س�س مرابحات ووكالت مدينة

)52,788(اإيرادات توزيعات الأرباح

109,085مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

3,904,423

احلركة على راأ�س املال العامل:

)2,224,799(اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

)2,513,716(وكالت مدينة

)2,337,985(ذمم مرابحات

)900,578(اأر�سدة مدينة اأخرى

249,409اأر�سدة دائنة اأخرى

)3,823,246(�صايف النقد امل�صتخدم يف الأن�صطة الت�صغيلية

الأن�صطة الإ�صتثمارية

)350,028(�سراء ممتلكات ومعدات

1,500املح�سل من بيع ممتلكات ومعدات

)8,846,788(�سراء ا�ستثمارات متاحة للبيع

52,788اإيرادات توزيعات اأرباح م�ستلمة

)9,142,528(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الإ�ستثمارية

الأن�صطة التمويلية

20,000,000راأ�س املال املدفوع

)79,271(تكاليف متويل مدفوعة

19,920,729�سايف النقد من الأن�سطة التمويلية
46,954,955النقد والنقد املعادل يف نهاية الفرتة
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معلومات عامة  .1

�سركة كاب كورب لالأ�ستثمار-�سركة م�ساهمة كويتية مقفلة (ال�سركة) تاأ�س�ست مبوجب عقد التاأ�سي�س رقم 3182 جلد1 

بتاريخ 22 اأبريل 2008، وقد مت اإعالن قيام ال�سركة نهائياً يف اجلمعية التاأ�سي�سية لل�سركة بتاريخ 28 ابريل 2008. اإن 

ال�سركة م�سجلة لدى بنك الكويت املركزي ك�سركة اإ�ستثمارية.

يف  لل�صركة  الرئي�صية  الن�صطة  وتتمثل  ال�صمحاء  الإ�صالمية  ال�صريعة  وفقًا لحكام  الرئي�صية  اأن�صطتها  ال�صركة  متار�س 

الآتي:

خالل  من  وذلك  القت�سادية  القطاعات  من  وغريها  والزراعية  وال�سناعية  العقارية  القطاعات  يف  ال�ستثمار    - 1

امل�ساهمة يف تاأ�سي�س ال�سركات املتخ�س�سة اأو �سراء اأ�سهم و�سكوك هذه ال�سركات يف خمتلف القطاعات.

اإدارة اموال املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة وا�ستثمار هذه الأموال يف خمتلفة القطاعات القت�سادية مبا فيها اإدارة    - 2

املحافظ املالية والعقارية.

تقدمي واإعداد الدرا�سات والإ�ست�سارات الفنية والإقت�سادية والتقيمية ودرا�سة امل�ساريع املتعلقة بالإ�ستثمار واإعداد    - 3

الدرا�سات الالزمة للموؤ�س�سات وال�سركات.

الو�ساطة يف عمليات التمويل.   - 4

من  وغريها  والهيئات  ال�سركات  ت�سدرها  التي  لل�سكوك  ال�سدار  مديري  بوظائف  اخلا�سة  بالأعمال  القيام    - 5

الأ�سخا�س القانونية اخلا�سة والعامة ووظائف اأمناء الإ�ستثمار.

التمويل والو�ساطة يف عمليات التجارة الدولية.   - 6

اأ�سول ال�سالمة املالية يف منح التمويل مع املحافظة على  منح التمويل للغري يف خمتلف القطاعات مع مراعاة    - 7

ا�ستمرارية ال�سالمة للمركز املايل لل�سركة.

التعامل واملتاجرة يف �سوق القطع الأجنبي و�سوق املعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها حل�ساب ال�سركة فقط.   - 8

القيام بالعمليات اخلا�سة بتداول الوراق املالية من �سراء وبيع اأ�سهم و�سكوك ال�سركات والهيئات احلكومية املحلية    - 9

والدولية.

القيام بكافة اخلدمات التي ت�ساعد على تطوير وتدعيم قدرة ال�سوق املايل والنقدي يف الكويت وتلبية حاجاته.   - 10

تعبئة املوارد للتمويل بالإجارة واأن ترتب عمليات متويل جماعي لالإجارة وخا�سة للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة    - 11

ول يجوز لها قبول الودائع.

باأ�سلوب  التمويل  التي يقرها بنك الكويت املركزي وب�سفة رئي�سية  اأوجه الإ�ستثمار  اأموالها يف خمتلف  ا�ستثمار    - 12

الجارة ملا يتطلبه ذلك من متلك ال�سول املنقولة وغري املنقولة وتاأجريها ول يت�سمن ذلك متويل �سراء ال�سلع 

ال�ستهالكية.

التجارية وحقوق  والر�سومات  وال�سناعية  التجارية  والعالمات  وبراءات الخرتاع  ال�سناعية  امللكية  متلك حقوق    - 13

امللكية الأدبية والفكرية املتعلقة بالربامج واملوؤلفات وا�ستغاللها وتاجريها للجهات الخرى.

ال�ستثمار  امني  بوظيفة  والقيام  لالكتتاب  وحداتها  وطرح  الغري  وحل�ساب  حل�سابها  ال�ستثمار  �سناديق  ان�ساء    - 14

ال�سارية يف  للقوانني والقرارات  الداخل واخلارج طبقاً  التاأجريية يف  لل�سناديق ال�ستثمارية  اأو مدير ال�ستثمار 

الدولة.

للقوانني  الغري طبقاً  التاأجريية حل�سابها وحل�ساب  العمليات  الأموال يف  وتنمية  واإ�ستثمار  املالية  املحافظ  اإدارة    - 15

والقرارات ال�سارية يف الدولة.

اإي�صاحات حول البيانات املالية

للفرتة من 28 ابريل 2008 حتى 31 دي�سمرب 2009
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ويكون لل�سركة مبا�سرة الأعمال ال�سابق ذكرها يف دولة الكويت ويف اخلارج ب�سفة ا�سلية او بالوكالة ويجوز لل�سركة ان 

يكون لها م�سلحة اأو ت�سرتك باأي وجه مع الهيئات التي تزاول اعمالً �سبيهه باأعمالها والتي قد ت�ساعدها على حتقيق 

اأغرا�سها يف الكويت او فى اخلارج ولها اأن تن�سىء اأو ت�سارك اأو ت�سرتي هذه الهيئات اأو تلحقها بها على ان يكون ذلك 

وفقاً لأحكام ال�سريعة الأ�سالمية.

اإن عنوان املكتب امل�سجل لل�سركة هو �س. ب 994 ال�سفاة 13010 دولة الكويت.

مت الت�سريح باإ�سدار البيانات املالية ل�سركة كاب كورب لالإ�ستثمار �س.م.ك. (مقفلة) للفرتة من 28 ابريل 2008 حتى 

31 دي�سمرب 2009 من قبل جمل�س اإدارة ال�سركة بتاريخ 24 يناير 2010 وهي خا�سعة ملوافقة اجلمعية العامة ال�سنوية 

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

2.  اإتباع معايري دولية جديدة ومعدلة للمعايري الدولية للتقارير املالية  

املعايري والتف�صريات املتبعة من قبل ال�صركة  2.1

مت تطبيق املعايري والتف�صريات اجلديدة واملعدلة التالية من قبل ال�صركة لل�صنوات املالية التي تبداأ يف 1 يناير 2009:

قدم املعيار املعدل تغيريات يف امل�سطلحات  • معيار املحا�سبة الدويل 1 (املعدل) ال�ساري املفعول من 1 يناير 2009. 	

(مبا يف ذلك عناوين معدلة للبيانات املالية) وتغريات يف �سياغة وحمتوى البيانات املالية. اختارت ال�سركة عر�س 

املعدل عر�س  املعيار  ال�سامل”. يتطلب  الدخل  “بيان  و  الدخل”  “بيان  وهما:  بيانني  يف  ال�سامل”  الدخل  “بيان 
التغريات يف حقوق امللكية النا�سئة عن معامالت مع املالكني ب�سفتهم مالكني (اأي تغريات مالكني يف الدخل) يف 

بيان التغريات يف حقوق امللكية. كافة التغريات الأخرى يف حقوق امللكية (اأي تغريات غري املالكني يف حقوق امللكية) 

يتم عر�سها ب�سكل منف�سل يف بيان الدخل ال�سامل. وحيث اأن التغري يف ال�سيا�سة املحا�سبية يوؤثر فقط على جوانب 

العر�س اإل اأنه ل يوجد اأي تاأثري على النتائج املف�سح عنها ول على املركز املايل لل�سركة. 

 . • املعيار الدويل للتقارير املالية 7: “الأدوات املالية: الإف�ساحات (التعديالت)” ال�سارية املفعول من 1  يناير 2009	

تتطلب التعديالت اإف�ساحات حم�سنة عن قيا�س القيمة العادلة وخماطر ال�سيولة. ويتطلب التعديل ب�سفة خا�سة 

الإف�ساح عن قيا�سات القيمة العادلة من خالل م�ستوى ت�سل�سل قيا�س القيمة العادلة.  وحيث اأن التغري يف ال�سيا�سة 

املحا�سبية يوؤدي فقط اإىل اإف�ساحات اإ�سافية اإل اأنه ل يوجد اأي تاأثري على نتائج ال�سركة. 
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معايري وتف�صريات �صادرة لكنها غري مطبقة بعد من قبل ال�صركة    2.2

املجمعة  املالية  »البيانات  )املــعــدل(:   • 	27 الـــدويل  املحا�صبة  معيار 

واملنف�صلة«
2009 يـــولـــيـــو   1 بـــعـــد  اأو  تــــبــــداأ يف  الـــتـــي  الــ�ــصــنــويــة  لـــلـــفـــرتات  �ــــصــــاري 

• )املعدل(: »ال�صتثمار يف �صركات زميلة« 2009معيار املحا�صبة الدويل 28	 يـــولـــيـــو   1 بـــعـــد  اأو  تــــبــــداأ يف  الـــتـــي  الــ�ــصــنــويــة  لـــلـــفـــرتات  �ــــصــــاري 

•  )املعدل(: »احل�ص�س يف امل�صاريع امل�صرتكة« 2009معيار املحا�صبة الدويل 31	 يـــولـــيـــو   1 بـــعـــد  اأو  تــــبــــداأ يف  الـــتـــي  الــ�ــصــنــويــة  لـــلـــفـــرتات  �ــــصــــاري 

التحقق  املالية:  »الأدوات  )املــعــدل(:   • 	39 الـــدويل  املحا�صبة  معيار 

والقيا�س«
�صاري للفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1  يناير 2009 و 1 يوليو 2009

• )املــــعــــدل(: »دمـــــج الأعمال« 	3 املــالــيــة  لــلــتــقــاريــر  الـــــدويل  2009املــعــيــار  يـــولـــيـــو   1 بـــعـــد  اأو  تــــبــــداأ يف  الـــتـــي  الــ�ــصــنــويــة  لـــلـــفـــرتات  �ــــصــــاري 

• )املعدل(: »املوجودات غري املتداولة  املعيار الدويل للتقارير املالية 5	

املحتفظ بها للبيع والعمليات املتوقفة«
2009 يـــولـــيـــو   1 بـــعـــد  اأو  تــــبــــداأ يف  الـــتـــي  الــ�ــصــنــويــة  لـــلـــفـــرتات  �ــــصــــاري 

• )التعديالت(: »الأ�صول غري امللمو�صة« 2009معيار املحا�صبة الدويل 38	 يـــولـــيـــو   1 بـــعـــد  اأو  تــــبــــداأ يف  الـــتـــي  الــ�ــصــنــويــة  لـــلـــفـــرتات  �ــــصــــاري 

املالية« البيانات  »عر�س  )التعديالت(:   • 	1 الــدويل  املحا�صبة  2009معيار  يـــولـــيـــو   1 بـــعـــد  اأو  يف  تـــــبـــــداأ  الــــتــــي  الـــ�ـــصـــنـــويـــة  لــــلــــفــــرتات  �ـــــصـــــاري 

»توزيع   : • 	17 املالية  للتقارير  الدولية  املعايري  تف�صري  تف�صري جلنة 

املوجودات غري النقدية على املالكني«
2009 يـــولـــيـــو   1 بـــعـــد  اأو  يف  تـــــبـــــداأ  الــــتــــي  الـــ�ـــصـــنـــويـــة  لــــلــــفــــرتات  �ـــــصـــــاري 

: »حتويالت  • تف�صري جلنة تف�صري املعايري الدولية للتقارير املالية 18	

املوجودات من العمالء«
2009 يـــولـــيـــو   1 بـــعـــد  اأو  يف  تـــــبـــــداأ  الــــتــــي  الـــ�ـــصـــنـــويـــة  لــــلــــفــــرتات  �ـــــصـــــاري 

اأطراف  مع  »معامالت  )التعديالت(:   : • 	24 الــدويل  املحا�صبة  معيار 

ذات �صلة«
2011 يـــنـــايـــر   1 بـــعـــد  اأو  تــــبــــداأ يف  الـــتـــي  الـــ�ـــصـــنـــويـــة  لـــلـــفـــرتات  �ــــصــــاري 

املــــالــــيــــة« »الأدوات   : • 	9 املـــــالـــــيـــــة  لــــلــــتــــقــــاريــــر  الـــــــــــدويل  2013املـــــعـــــيـــــار  يـــنـــايـــر   1 بـــعـــد  اأو  تــــبــــداأ يف  الـــتـــي  الـــ�ـــصـــنـــويـــة  لـــلـــفـــرتات  �ــــصــــاري 

• 2009التح�صينات ال�صنوية 2009	 يـــولـــيـــو   1 بـــعـــد  اأو  تــــبــــداأ يف  الـــتـــي  الـــ�ـــصـــنـــويـــة  لـــلـــفـــرتات  �ــــصــــاري 

يتوقع اأع�ساء جمل�س الإدارة اأن تطبيق هذه املعايري والتعديالت والتف�سريات يف الفرتات امل�ستقبلية لن يكون له تاأثري 

مايل مادي على البيانات املالية لل�سركة يف فرتة التطبيق الأويل.

3.              ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة

بيان اللتزام  3.1

مت اإعداد البيانات املالية لل�سركة وفقا للمعاير الدولية للتقارير املالية واأنظمة حكومة دولة الكويت ملوؤ�س�سات اخلدمات 

املالية التي تخ�سع لرقابة بنك الكويت املركزي. تتطلب هذه التنظيمات تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية با�ستثناء 

متطلبات معيار املحا�سبة الدويل 39 للمخ�س�س الكلي الذي مت ا�ستبداله مبتطلبات بنك الكويت املركزي للحد الأدنى 

للمخ�س�س كما مت �سرحه �سمن ال�سيا�سات املحا�سبية املتعلقة بانخفا�س املوجودات املالية كما هو مبني اأدناه.

اإي�صاحات حول البيانات املالية

للفرتة من 28 ابريل 2008 حتى 31 دي�سمرب 2009



27

اأ�صا�س الإعداد   3.2

مت اإعداد هذه البيانات املالية وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�سادرة من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية 

والتف�سريات ال�سادرة عن جلنة تف�سري املعايري الدولية للتقارير املالية التابعة ملجل�س معايري املحا�سبة الدولية كما مت 

تعديلها لال�ستخدام من قبل حكومة دولة الكويت للموؤ�س�سات املالية التي ي�سرف عليها بنك الكويت املركزي. تتطلب تلك 

التنظيمات تطبيق كافة املعايري الدولية للتقارير املالية فيما عدا متطلبات معيار املحا�سبة الدويل 39 ملخ�س�س انخفا�س 

القيمة، والذي مت ا�ستبداله مبتطلبات بنك الكويت املركزي اخلا�سة باحلد الأدنى للمخ�س�س العام وهو %1 للت�سهيالت 

النقدية و%0.5 للت�سهيالت غري النقدية. تطبق هذه املعدلت على �سايف الزيادة يف الت�سهيالت بعد طرح فئات �سمانات 

مقيدة حمددة خالل فرتة البيانات املالية.

مت عر�س هذه البيانات املالية بالدينار الكويتي وقد مت اإعدادها على اأ�سا�س مبداأ التكلفة التاريخية فيما عدا ا�ستثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والتي مت اإدراجها بالقيمة العادلة.

النقد والنقد املعادل   3.3

ق�سرية   واملرابحات  والودائع  البنوك  لدى  اجلارية  احل�سابات  واأر�سدة  بال�سندوق  النقد  املعادل  والنقد  النقد  يت�سمن 

الأجل التي فرتة ا�ستحقاقها الأ�سلية ثالثة اأ�سهر اأو اأقل.

الأدوات املالية   3.4

يتم اإثبات الأ�سل اأو اللتزام املايل عندما ت�سبح ال�سركة طرفاً تعاقدياً يف تلك الأداة املالية.

يتم ا�ستبعاد اإثبات املوجودات املالية عند انتهاء احلقوق التعاقدية املتعلقة بالتدفقات النقدية من املوجودات املالية اأو 

عند حتويل كل املخاطر واملنافع اجلوهرية لهذه املوجودات املالية.

يتم اإلغاء اإثبات اللتزام املايل عندما يتم الوفاء باللتزام اأو �سداده اأو اإلغاوؤه اأو نفاذه.  

واملطلوبات  املوجودات  با�ستثناء  املعاملة  تكاليف  زائدا  العادلة  بالقيمة  املالية مبدئيا  واملطلوبات  املوجودات  اإثبات  يتم 

املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والتي يتم قيا�سها مبدئيا بالقيمة العادلة.

يتم قيا�س املوجودات واملطلوبات املالية لحقا كما هو مبني اأدناه.

املوجودات املالية   3.4.1

ت�سنف املوجودات املالية �سمن الفئات املحددة التالية: “ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل” وا�ستثمارات 

متاحة للبيع”. يعتمد الت�سنيف على طبيعة وغر�س املوجودات املالية ويحدد عند العرتاف املبدئي.
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   )اأ(   الإ�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

يتم ت�سنيف ال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل عندما يكون الأ�سل املايل اإما حمتفظ به للمتاجرة اأو 

بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. يتم ت�سنيف الأ�سل املايل كمحتفظ به للمتاجرة اإذا: (1) مت �سرائه اأ�سا�سا بغر�س 

بيعه يف امل�ستقبل القريب اأو (2) كان جزءا من حمفظة حمددة لأدوات مالية تديرها ال�سركة معا وكان له منط فعلي حديث 

لتحقيق ربح ق�سري الأجل، اأو (3) كان م�ستقا غري حمدد وفعال كاأداة حتوط. 

اإن الأ�سل املايل بخالف املحتفظ به للمتاجرة ميكن حتديده بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل عند التحقق املبدئي 

اإذا: (1) كان هذا الت�سنيف يوؤدى اإىل ا�ستبعاد اأو تقليل الختالف يف القيا�س اأو التحقق ب�سكل جوهري والذي كان ليحدث 

لو مل يتم هذا الت�سنيف، اأو (2) �سّكل الأ�سل املايل جزءا من جمموعة من املوجودات اأو املطلوبات املالية اأو كليهما يدار اأو 

يقّيم اأداوؤه على اأ�سا�س القيمة العادلة وفقا لإدارة املخاطر اأو اإ�سرتاتيجية ال�ستثمار املوثقة لل�سركة وتقدمي معلومات حول 

التجميع داخليا على هذا الأ�سا�س، اأو (3) كان ي�سكل جزءا من عقد يحتوي على اأحد امل�ستقات املت�سمنة اأو اأكرث.

يتم اإثبات املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بالقيمة العادلة مع اإدراج اأي ربح اأو خ�سارة ناجتة يف 

بيان الدخل. ي�سمل �سايف الربح اأو اخل�سارة املثبتة يف بيان الدخل اأي توزيع لالأرباح اأو عائد مكت�سب من الأ�سل املايل.يتم 

حتديد القيمة العادلة بال�سكل املبني يف اإي�ساح 20. 

الإ�ستثمارات غري امل�سعرة التي ل يتوفر لها �سعر �سوق معلن يف �سوق ن�سطة ول ميكن قيا�س قيمتها العادلة مبوثوقية تدرج 

بالتكلفة. 

)ب(  ا�صتثمارات متاحة للبيع

اإىل تكاليف العملية التي ميكن تخ�سي�سها  العادلة بالإ�سافة  بالقيمة  للبيع مبدئياً  يتم العرتاف بال�ستثمارات املتاحة 

با�ستثناء  العادلة  بالقيمة  للبيع  املتاحة  ال�ستثمارات  قيا�س  اإعادة  يتم  املبدئي،  لالإعرتاف  لحقاً  لالإمتالك.  مبا�سرة 

ال�ستثمارات يف اأدوات حقوق امللكية التي ل يتوفر لها �سعر �سوق معلن يف �سوق ن�سط والتي ل ميكن قيا�س قيمتها العادلة 

ب�سكل موثوق به حيث يتم قيا�سها بالتكلفة. يتم اإثبات الأرباح واخل�سائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة يف بيان الدخل 

ال�سامل الآخر و�سمن اإحتياطي القيمة العادلة يف حقوق امللكية با�ستثناء خ�سائر انخفا�س القيمة وعند ا�ستبعاد ال�ستثمار 

اأو التاأكد من انخفا�س قيمته يتم اإعادة ت�سنيف الربح اأو اخل�سارة املرتاكمة، التي مت اإثباتها �سابقا يف بيان الدخل ال�سامل 

الآخر من اإحتياطي القيمة العادلة اإىل بيان الدخل ويظهر كتعديل اإعادة ت�سنيف �سمن بيان الدخل ال�سامل الآخر. 

وكالت ومرابحات مدينة   3.4.2

الوكالت واملرابحات املدينة التي لها دفعات ثابتة اأو قابلة للتحديد والتي لي�س لها �سعر معلن يف �سوق ن�سطة يتم ت�سنيفها 

يف  النخفا�س  خم�س�س  ناق�سا  املطفاأة  بالتكلفة  املدينة  واملرابحات  الوكالت  قيا�س  يتم  مدينة«.  ومرابحات  »وكالت 

القيمة.

اإي�صاحات حول البيانات املالية

للفرتة من 28 ابريل 2008 حتى 31 دي�سمرب 2009
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3.5    ممتلكات ومعدات

يتم اإدراج املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�ساً ال�ستهالك املرتاكم واأي خ�سائر مرتاكمة لنخفا�س القيمة. يتم احت�ساب 

ال�ستهالك على مدار الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات ذات العالقة على اأ�سا�س الق�سط الثابت اعتبارا من تاريخ 

جاهزية املوجودات لال�ستخدام يف الغر�س املحدد لها. 

اأية  يف نهاية كل �سنة مالية يتم مراجعة الأعمار الإنتاجية املقدرة والقيم املتبقية وطرق ال�ستهالك ويتم املحا�سبة عن 

تغريات يف التقديرات على اأ�س�س م�ستقبلية. اإن ال�سيانة والت�سليحات وال�ستبدالت والتح�سينات غري املهمة للموجودات 

يتم اإدراجها كم�ساريف عند تكبدها. يتم ر�سملة التح�سينات وال�ستبدالت املهمة للموجودات.

الفرق بني  املمتلكات واملعدات مببلغ  بنود  بند من  اإنهاء خدمة  اأو  ا�ستبعاد  الناجتة عن  اأو اخل�سارة  الربح  يتم احت�ساب 

متح�سالت البيع والقيمة الدفرتية لالأ�سل ويعرتف به يف بيان الدخل يف الفرتة التي حدث فيها.

3.6    انخفا�س قيمة املوجودات املالية

يتم تقييم املوجودات املالية بخالف تلك التي بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، للتاأكد من وجود موؤ�سرات لإنخفا�س 

القيمة وذلك بتاريخ كل بيان مركز مايل. تنخف�س قيمة املوجودات املالية عندما يكون هناك دليل مو�سوعي على تاأثر 

التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة لالإ�ستثمار نتيجة حادث اأو اأكرث وقع بعد الإثبات املبدئي لالأ�سل املايل.

ويف حالة الأ�سهم غري املدرجة امل�سنفة كمتاحة للبيع فاإن الهبوط اجلوهري اأو الطويل يف القيمة العادلة للورقة املالية 

لأدنى من تكلفتها يعترب موؤ�سرا مو�سوعيا على انخفا�س القيمة.

بالن�سبة للذمم املدينة والتمويل للغري، ميكن اأن يت�سمن الدليل املو�سوعي على انخفا�س القيمة ما يلي: (1) �سعوبة مالية 

جوهرية للُم�سدر اأو الطرف الآخر، اأو (2) تخلف اأو تق�سري يف ت�سديد الأرباح اأو مدفوعات اأ�سل الدين، اأو (3) اإذا اأ�سبح 

من املحتمل اأن يفل�س املدين اأو يقوم باإعادة تنظيم مايل.

بالن�سبة لبع�س فئات املوجودات املالية مثل التمويل للغري، واملدينون التجاريون، فاإن املوجودات التي ل يتم تقييم اإنخفا�س 

قيمتها ب�سكل اإفرادي يتم تقييم انخفا�س قيمتها لحقا ب�سكل جممع. وميكن اأن يت�سمن الدليل املو�سوعي على اإنخفا�س 

قيمة حمفظة ذمم مدينة اخلربة ال�سابقة لل�سركة ب�ساأن حت�سيل الدفعات، وزيادة عدد الدفعات املتاأخرة يف املحفظة 

املرتبطة  القت�سادية  الظروف  يف  ملحوظة  تغريات  اإىل  بالإ�سافة  يوما،   90 تبلغ  �سابقة  ائتمان  فرتة  متو�سط  خالل 

بالتخلف عن �سداد الذمم املدينة.

الدفرتية  القيمة  الفرق بني  القيمة هي  بالتكلفة املطفاأة، فاإن قيمة النخفا�س يف  املالية املدرجة  للموجودات  بالن�سبة 

لالأ�سل والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة خم�سومة مبعدل التكلفة الفعلية الأ�سلية لالأ�سل املايل.

تنخف�س القيمة الدفرتية لالأ�سل املايل بتخفي�س القيمة مبا�سرة لكل املوجودات املالية با�ستثناء الذمم املدينة والتمويل 

للغري، حيث تنخف�س القيمة الدفرتية من خالل اإ�ستخدام ح�ساب خم�س�س.

عندما يعترب حت�سيل مبلغ التمويل للغري اأو ذمة مدينة غري ممكنا، يتم �سطب مبلغ التمويل للغري اأو الذمة املدينة مقابل 

ح�ساب املخ�س�س. تقيد ال�سرتدادات الالحقة للمبالغ امل�سطوبة �سابقا مقابل ح�ساب املخ�س�س. 
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تثبت التغريات يف القيمة الدفرتية حل�ساب املخ�س�س يف بيان الدخل. 

عندما تعترب ال�ستثمارات املتاحة للبيع قد انخف�ست قيمتها، يتم اإعادة ت�سنيف الأرباح اأو اخل�سائر املرتاكمة، التي مت 

اإثباتها �سابقا يف بيان الدخل ال�سامل الآخر، اإىل بيان الدخل للفرتة.

فيما عدا اأدوات حقوق امللكية املتاحة للبيع، وفيما لو انخف�س مبلغ خ�سائر النخفا�س يف القيمة يف الفرتة الالحقة 

واأمكن ربط النخفا�س ب�سكل مو�سوعي بحدث يقع بعد اإثبات النخفا�س، يتم عك�س خ�سائر النخفا�س يف القيمة املثبتة 

�سابقا من خالل بيان الدخل اإىل املدى الذي ل تزيد فيه القيمة الدفرتية لالإ�ستثمار عن التكلفة املطفاأة التي كان �سيتم 

حتديدها فيما لو مل يتم العرتاف بالنخفا�س يف القيمة يف ذلك التاريخ.

النقدية  للت�سهيالت   1% بن�سبة  اأخذ خم�س�س عام  يتم  املركزي  الكويت  بنك  تعليمات  وبناء على  اإىل ذلك،  بالإ�سافة 

وبن�سبة %0.5 للت�سهيالت غري النقدية، بعد خ�سم بع�س فئات ال�سمانات املحددة.

يغطي خم�س�س انخفا�س قيمة التمويل للغري اأي�سا اخل�سائر عندما يتوفر دليل مو�سوعي على اأن تلك اخل�سائر املحتملة 

حا�سرة �سمن مكونات حمفظة التمويل للغري بتاريخ املركز املايل، ويتم تقديرها ا�ستنادا اإىل ال�سجل التاريخي للخ�سائر 

يف كل بند والت�سنيف الئتماين املحدد للممولني بحيث يعك�س البيئة القت�سادية احلالية التي يعمل فيها املمولني.

يتم العرتاف باخل�سارة يف بيان الدخل عندما تنخف�س قيمة الأ�سل املايل، وفيما يخ�س ال�ستثمارات املتاحة للبيع فاإن 

اأي زيادات يف القيمة العادلة، لحقا لالنخفا�س يف القيمة، يتم اإثباتها مبا�سرة يف حقوق امللكية.

املخ�ص�صات   3.7

تثبت املخ�س�سات فقط عندما يكون على ال�سركة التزام حايل (قانوين اأو متوقع حدوثه) نتيجة حلدث �سابق يكون من 

اإجراء تقدير ملبلغ اللتزام  اإمكانية  اأن يتطلب ذلك تدفقا �سادرا للموارد القت�سادية لت�سوية اللتزام، مع  املرجح معه 

ب�سكل موثوق به.

اإن املبلغ املدرج كمخ�س�س هو اأف�سل تقدير للمبلغ املطلوب لت�سوية اللتزام احلايل بتاريخ بيان املركز املايل، مع الأخذ 

يف العتبار املخاطر وحالت عدم التاأكد املحيطة باللتزام. وعندما يتم قيا�س املخ�س�س با�ستخدام التدفقات النقدية 

املقدرة لت�سوية التزام حايل، فاإن القيمة الدفرتية هي القيمة احلالية لهذه التدفقات النقدية.

وعندما تكون كل اأو بع�س املنافع القت�سادية مطلوبة لت�سوية خم�س�س من املتوقع اأن يتم ا�سرتدادها من طرف اآخر، فاإن 

الذمم املدينة تثبت كاأ�سل اإذا كان من املوؤكد ظاهريا اأنه �سيتم ا�سرتداد النفقات واأن مبلغ الذمم املدينة ميكن قيا�سه ب�سكل 

موثوق به.

3.8        خم�ص�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

يتم عمل خم�س�س للمبالغ امل�ستحقة للموظفني مبوجب قانون العمل الكويتي وعقود التوظيف وميثل هذا اللتزام غري 

املمول املبلغ امل�ستحق لكل موظف يف حالة اإنهاء خدماته بتاريخ بيان املركز املايل وهو يقارب القيمة احلالية للمديونية 

النهائية.

اإي�صاحات حول البيانات املالية

للفرتة من 28 ابريل 2008 حتى 31 دي�سمرب 2009
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3.9        انخفا�س قيمة املوجودات امللمو�صة 

تقوم ال�سركة بتاريخ كل مركز مايل مبراجعة للقيم الدفرتية ملوجوداتها امللمو�سة لتحديد ما اإذا كان هناك موؤ�سر على انخفا�س 

خ�سارة  مبلغ  مدى  لتحديد  وذلك  لالأ�سل  لال�سرتداد  القابلة  القيمة  تقدير  يتم  املوؤ�سر،  هذا  وجد  املوجودات. فاإن  هذه  قيمة 

النخفا�س يف القيمة (اإن وجدت)، ويف احلالت التي ل ميكن حتديد القيمة القابلة لال�سرتداد لكل اأ�سل على حدة، تقوم ال�سركة 

بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدة املولدة للنقد التي ينتمي لها الأ�سل. وعندما ميكن توفري اأ�س�س معقولة ومت�سقة للتوزيع 

فاإن موجودات ال�سركة يتم توزيعها اأي�سا على اإفراديات الوحدات املولدة للنقد اأو بخالف ذلك يتم توزيعها على اأ�سغر جمموعة 

من الوحدات املولدة للنقد التي من املمكن اأن حتدد لها اأ�س�س معقولة ومت�سقة للتوزيع.

اإن القيمة القابلة لال�سرتداد هي القيمة الأعلى بني القيمة العادلة ناق�سا تكلفة البيع وقيمة ال�ستخدام، وعند تقدير قيمة 

ال�ستخدام يتم خ�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية لقيمتها احلالية با�ستخدام �سعر خ�سم يعك�س تقديرات ال�سوق احلالية 

للقيمة الزمنية لالأموال واملخاطر املحددة بالأ�سل الذي مل يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية امل�ستقبلية له.

اإذا مت تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لأ�سل (اأو الوحدة املولدة للنقد) باأقل من القيمة الدفرتية فاإنه يتم تخفي�س القيمة 

الدفرتية لالأ�سل (الوحدة املولدة للنقد) اإىل القيمة القابلة لال�سرتداد، ويتم العرتاف حالً بخ�سارة انخفا�س القيمة يف 

بيان الدخل ما مل يكن الأ�سل ذو العالقة م�سجل باإعادة التقييم، ويف تلك احلالة يتم معاجلة خ�سارة النخفا�س يف القيمة 

كتخفي�س يف مبلغ اإعادة التقييم.

وعند ا�سرتداد خ�سائر انخفا�س القيمة لالأ�سل م�ستقبال، فاإنه يتم زيادة القيمة الدفرتية لالأ�سل (الوحدة املولدة للنقد) 

اإىل قيمته القابلة لال�سرتداد املعدلة بحيث ل تزيد قيمته الدفرتية التي مت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املمكن 

حتديدها فيما لو مل يتم العرتاف بخ�سارة النخفا�س يف القيمة لالأ�سل (الوحدة املولدة للنقد) يف ال�سنوات ال�سابقة. يتم 

العرتاف با�سرتداد خ�سارة النخفا�س يف القيمة حالً يف بيان الدخل ما مل يكن الأ�سل ذو العالقة م�سجال مببلغ اإعادة 

التقييم فعندئذ يتم معاجلة ا�سرتداد خ�سارة النخفا�س يف القيمة ومعاجلتها كزيادة يف اإعادة التقييم.

ترجمة العمالت الأجنبية   3.10

يتم حتويل املعامالت بالعمالت الأجنبية ح�سب اأ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ املعاملة. يتم اإثبات اأرباح وخ�سائر حتويل 

العملة الأجنبية الناجتة عن ت�سوية هذه املعامالت ومن اإعادة قيا�س البنود النقدية وفقا ملعدلت التحويل يف نهاية ال�سنة 

يف بيان الدخل.

يتم حتويل البنود التي يتم قيا�سها بالتكلفة التاريخية ح�سب �سعر التحويل ال�سائد بتاريخ املعاملة (ل يتم اإعادة حتويلها). 

يتم حتويل البنود التي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة ح�سب �سعر التحويل بتاريخ حتديد القيمة العادلة.

حتقق الإيرادات   3.11

يتم اإثبات الإيرادات الناجتة عن عمليات الوكالت واملرابحات على اأ�سا�س التوزيع الزمني بحيث يتم حتقيق معدل عائد 

ثابت على الأر�سدة القائمة لتلك املعامالت. 

تثبت الرباح الناجتة عن بيع ال�ستثمارات عند اإمتام عملية البيع، تدرج اأرباح التوزيعات عندما ين�ساأ حق ال�سركة يف اإ�ستالمها.

تثبت الأتعاب والعمولت على اأ�سا�س مبداأ الإ�ستحقاق.

يتم اإثبات اأرباح الودائع الإ�ستثمارية على اأ�سا�س الإ�ستحقاق.
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الأحكام املحا�صبة املهمة والتقديرات غري املوؤكدة   3.12

الأحكام املحا�صبية

يف �سياق تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية لل�سركة ا�ستخدمت الإدارة الأحكام والتقديرات عند حتديد املبالغ املعرتف بها يف 

البيانات املالية واأهم ا�ستخدام لالأحكام والتقديرات كما يلي:

انخفا�س قيمة الإ�صتثمارات

تعامل ال�سركة ال�ستثمارات املتاحة للبيع على اأنها قد انخف�ست قيمتها عندما يكون هناك انخفا�ساً هاماً اأو لفرتة طويلة 

يف القيمة العادلة باأقل من التكلفة . اإن حتديد ما هو »هام« اأو »فرتة طويلة« يتطلب حكماً هاماً . بالإ�سافة اإىل ذلك تقوم 

ال�سركة بتقييم التذبذبات العادية، وذلك من �سمن عوامل اأخرى توؤخذ يف احل�سبان يف �سعر ال�سهم املعلن لالأ�سهم املدرجة 

امل�سعرة وكذلك التدفقات النقدية امل�ستقبلية ومعدلت اخل�سم لالإ�ستثمارات غري امل�سعرة.  

ت�صنيف الإ�صتثمارات

يف تاريخ اإقتناء الإ�ستثمارات تقرر الإدارة ت�سنيف تلك ال�ستثمارات اإما بغر�س املتاجرة اأو بالقيمة العادلة من خالل بيان 

الدخل اأو متاحة للبيع.

تقوم ال�سركة بت�سنيف الإ�ستثمارات على اأنها بغر�س املتاجرة اإذا كان الغر�س من اإقتنائها هو حتقيق ربح منها يف الأجل الق�سري.

عندما ل يتم ت�سنيف الإ�ستثمارات على اأنها ا�ستثمارات بغر�س املتاجرة ولكن يتاح ب�سهولة الوثوق بالقيمة العادلة، واأن 

التغري يف القيمة العادلة يتم التعامل معه كجزء من بيان الدخل، يتم ت�سنيفها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، اإن 

كافة الإ�ستثمارات الأخرى يتم ت�سنيفها كا�ستثمارات متاحة للبيع.

التقديرات غري املوؤكدة

اإن الإفرتا�سات امل�ستقبلية وامل�سادر الرئي�سية لعدم التاأكد من التقديرات بتاريخ البيانات املالية ، والتي لها خطر جوهري 

يت�سبب يف ت�سويات مادية حل�سابات املوجودات والإلتزامات بالبيانات املالية لل�سنة القادمة قد مت �سرحها فيما يلي:

خ�سائر انخفا�س قيمة وكالت مدينة

تراجع ال�سركة الوكالت املدينة على اأ�سا�س كل ربع �سنة وذلك لتحديد ما اإذا كان هناك �سرورة لت�سجيل خم�س�س للهبوط يف 

القيمة يف بيان الدخل ويتطلب ذلك مدى كبرياً من الأحكام من قبل الإدارة يف تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية 

عند حتديد م�ستوى املخ�س�س املطلوب. اإن تلك التقديرات �سرورية ا�ستناداً اىل عدة عوامل تتطلب درجات خمتلفة من احلكم 

وظروف عدم التاأكد وبالتايل فاإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات مما ينتج عنه تغيريات على تلك املخ�س�سات.

تقييم اإ�ستثمارت اأدوات حقوق امللكية غري امل�سعرة

اإن تقييم الإ�ستثمارات يف اأدوات حقوق امللكية غري امل�سعرة يعتمد على اإحدى معامالت ال�سوق التالية:

- معامالت ال�سوق التي تتم على اأ�س�س جتارية بحتة.

- القيمة العادلة احلالية لالأدوات الأخرى امل�سابهة ب�سكل جوهري.

- التدفقات النقدية املتوقعة املخ�سومة مبعدلت حالية مطبقة على بنود ذات �سروط و�سمات م�سابهة.

- مناذج التقييم الأخرى.

يتطلب حتديد التدفقات النقدية وعوامل اخل�سم لالإ�ستثمارات يف اأدوات حقوق امللكية غري امل�سعرة تقديرا هاما.

اإي�صاحات حول البيانات املالية

للفرتة من 28 ابريل 2008 حتى 31 دي�سمرب 2009
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4.       النقد والنقد املعادل

2009
دينار كويتي

500نقد يف ال�سندوق 
188,795نقد لدى املقا�سة
231,129نقد لدى البنوك

6,534,531مرابحات اإ�ستثمارية ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر

6,954,955
يتمثل نقد لدى البنوك يف اأر�سدة وح�سابات جارية حتت الطلب.

اإن املرابحات الإ�ستثمارية امل�ستحقة خالل ثالثة اأ�سهر مودعة لدى بنك اإ�سالمي.

يرتاوح معدل العائد الفعلي على املرابحات الإ�ستثمارية ما بني %1.3 اإىل %2.5 كما يف 31 دي�سمرب 2009.

ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل   .5

2009
دينار كويتي

1,121,090ا�ستثمارات يف اأ�سهم حملية م�سعرة
78,650اإ�ستثمارات يف اأ�سهم حملية غري م�سعرة- بالقيمة العادلة

حمددة عند التحقق املبدئي:

132,704�سندوق حملي مدار 
1,332,444

وكالت مدينة   .6

الوكالت املدينة متت مع �صركات اإ�صتثمارية حملية وهى بدون �صمانات.

اإن حتليل الوكالت املدينة وفقًا لتقييم الإدارة للتدفقات النقدية املتوقع حت�صيلها من هذه الوكالت وخ�صائر الإنخفا�س يف القيمة 

منها كالآتي:

2009
دينار كويتي

2,662,664وكالت م�ستحقة ومتاأخرة ال�سداد 
)1,750,000(خ�سارة اإنخفا�س يف القيمة حمددة لهذه الوكالت امل�ستحقة والتي هى متاأخرة ال�سداد

912,664
1,585,024وكالت ت�ستحق خالل فرتة اقل من �سنة

2,497,688
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وكالت مدينة )تتمة(   .6

رفعت ال�سركة دعوى ق�سائية لدى حماكم الكويت لتح�سيل مبلغ وكالة مدينة لدى احدى ال�سركات الإ�ستثمارية مببلغ 

1,000,000 دينار كويتي ومازالت هذه الق�سية قيد التداول حتى تاريخ هذه البيانات املالية وقد حجزت ال�سركة خم�س�س 

لإنخفا�س قيمتها مببلغ 1,000,000 دينار كويتي.

ذمم مرابحات    .7

2009
دينار كويتي

587,985ذمم مرابحات
)5,880(خم�س�س عام

582,105

يرتاوح معدل العائد الفعلي على املرابحات ما بني %8 اإىل %10 وهي ت�ستحق خالل فرتة اأقل من �سنة.

اأر�صدة مدينة اأخرى   .8
2009

دينار كويتي

89,521اإيراد وديعة م�ستحق

567,350اإيرادات م�ستحقة عن اإدارة عمليات اكتتاب

67,481تامينات م�سرتدة 
67,481م�ساريف مدفوعة مقدماً

69,160ر�سوم واتعاب ادارة م�ستحقة

39,585اأخرى
900,578

اإ�صتثمارات متاحة للبيع   .9
2009

دينار كويتي

6,650,988اإ�ستثمارات يف اأ�سهم اأجنبية غري م�سعرة - بالتكلفة
1,742,600اإ�ستثمارات يف اأ�سهم حملية غري م�سعرة – بالتكلفة

374,014�سندوق مدار - حمدد
8,767,602

 

دينار   8,393,588 البالغة  اأجنبية وحملية غري م�سعرة  اأ�سهم  لالإ�ستثمارات يف  العادلة  القيمة  قيا�س  املمكن  يكن من  مل 

كويتي ب�سكل موثوق لذلك مت اإدراج هذه الإ�ستثمارات بالتكلفة حيث تعتقد الإدارة بعدم وجود موؤ�سر على اإنخفا�س قيمة 

الإ�ستثمارات املتاحة للبيع كما يف تاريخ بيان املركز املايل.

اإي�صاحات حول البيانات املالية

للفرتة من 28 ابريل 2008 حتى 31 دي�سمرب 2009
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ممتلكات ومعدات  .10
الإجمايلاأجهزة  كمبيوتراأثاث  وديكورات

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

التكلفة

329,753110,805440,558اإ�سافات
)21,753(-)21,753(ا�ستبعادات

308,000110,805418,805الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2009

الإ�صتهالك املرتاكم 

16,05831,17047,228املحمل على الفرتة
)5,932(-)5,932(املتعلق بال�ستبعادات

10,12631,17041,296الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2009

القيمة الدفرتية

297,87479,635377,509يف 31 دي�سمرب 2009
%30%20معدل الإ�ستهالك ال�سنوي

اأر�صدة دائنة اأخرى   .11
2009

دينار كويتي

90,530مقاويل جتهيز مكاتب وديكورات ال�سركة
94,409اإجازات م�ستحقة للموظفني
150,000مكافاآت م�ستحقة للموظفني

9,387ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
12,493خم�س�س الزكاة

5,000اأخرى
361,819

راأ�س املال    .12

دينار  كويتي (ع�سرون مليون  دينار   20,000,000 بالكامل  واملدفوع  وامل�سدر  به  امل�سرح  ال�سركة مببلغ  راأ�س مال  حدد 

كويتي) موزع على 200,000,000 (مائتي مليون �سهم) وقيمة كل �سهم 100 فل�س وجميع الأ�سهم نقدية.

اإحتياطي اإجباري   .13

وفقاً ملتطلبات قانون ال�سركات التجارية ل�سنة 1960 وتعديالته الالحقة، وعقد تاأ�سي�س ال�سركة يتم حتويل %10 من 

ربح الفرتة اإىل الإحتياطي الإجباري اإىل اأن يبلغ ر�سيد الإحتياطي %50 من راأ�س املال املدفوع. اإن توزيع الإحتياطي 

الإجباري مقيد باملبلغ املطلوب لتوزيع اأرباح ت�سل اإىل %5 من راأ�س املال املدفوع يف ال�سنوات التي ل ت�سمح فيها الأرباح 

املرحلة مبثل هذه التوزيعات.
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اإحتياطي اإختياري   .14
 

وفقاً ملتطلبات عقد تاأ�سي�س ال�سركة، يتم حتويل %10 من ربح الفرتة اإىل الإحتياطي الإختياري. من املمكن اإيقاف مثل 

هذا التحويل بقرار من امل�ساهمني يف اإجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية بناء على تو�سية جمل�س الإدارة. ل توجد قيود على 

توزيع هذا الإحتياطي. قرر جمل�س الإدارة التو�سية للجمعية العامة بعدم الإقتطاع حل�ساب الإحتياطي الإختياري للفرتة 

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009.

اأتعاب وعمولت    .15

دخلت ال�سركة كمتعهد اأكتتاب يف ا�سهم �سركات م�ساهمة مقفلة �سمن فرتة تبداأ من مايو 2008 اإىل دي�سمرب 2009 

وقد ح�سلت على اإيرادات من هذه العمليات من خالل عدة عقود وهي متثل ن�سبة من قيمه الأ�سهم التي مت الإكتتاب 

فيها.

م�صاريف عمومية واإدارية    .16
الفرتة من

 28 ابريل 2008 

حتى

31 دي�صمرب 2009
دينار كويتي

700,034رواتب ومزايا الدارة العليا
915,212تكاليف موظفني

160,927اإيجارات
138,916دعاية واعالن

132,121م�ساريف اإ�ست�سارات
17,879قرطا�سية ومطبوعات

22,462ر�سوم واأ�سرتاكات
38,404بريد وبرق وهاتف

47,228الإ�ستهالك
59,476اأخرى

2,232,659

املعامالت مع الأطراف ذات ال�صلة   .17

تتمثل الأطراف ذات ال�سلة يف ال�سركات الزميلة، امل�ساهمني الرئي�سيني، واأع�ساء جمل�س الإدارة واأفراد الإدارة العليا 

لل�سركة وال�سركات التي ت�سيطر عليها ال�سركة وال�سركات التي يكون لل�سركة تاأثري جوهري عليها.

اإن �سيا�سات الت�سعري و�سروط تلك املعامالت مت اعتمادها بوا�سطة اإدارة ال�سركة ،اإن املعامالت مع الأطراف ذات ال�سلة 

على النحو التايل:

اإي�صاحات حول البيانات املالية

للفرتة من 28 ابريل 2008 حتى 31 دي�سمرب 2009
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املعامالت مع الأطراف ذات ال�صلة )تتمة(   .17

التنفيذيني 

والإدارة العليا

اأطراف ذات 

�صلة اأخرى

الفرتة من 28 ابريل 2008 

حتى 31 دي�صمرب 2009

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

بيان الدخل

700,034-700,034رواتب ومزايا الأدارة العليا

ربحية ال�صهم    .18

يتم اإحت�ساب ربحية ال�سهم بق�سمة ربح الفرتة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية الذي يتم حتديده على اأ�سا�س 

عدد الأ�سهم القائمة لراأ�س املال امل�سدر خالل الفرتة. 

2009
دينار كويتي

1,021,163ربح الفرتة (دينار كويتي) 
200,000,000املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل الفرتة (�سهم)

5.11ربحية ال�سهم (فل�س)

موجودات اأمانة   .19

اإن حمافظ الإ�ستثمار وال�سناديق املدارة من قبل ال�سركة واملوجودات املحتفظ بها ب�سفة اأمانة والإلتزامات املتعلقة بها ل 

يتم معاملتها كموجودات اأو مطلوبات ال�سركة وبالتايل ل يتم اإدراجها يف هذه البيانات املالية. اإن اإجمايل موجودات الأمانة 

بتاريخ بيان املركز املايل كان 31,324,571 دينار كويتي.

املخاطر املالية وادارة راأ�س املال   .20

أ( اإدارة خماطر راأ�س املال

تتمثل اهداف ال�سركة يف ادارة راأ�س املال يف املحافظة على قدرة ال�سركة على ال�ستمرار فى الن�ساط ككيان م�ستمر وذلك 

حتى تتمكن من حتقيق عوائد للم�ساهمني ومنافع لأ�سحاب امل�سالح الآخرين من خالل ت�سعري املنتجات واخلدمات مبا 

يتفق مع م�ستوى املخاطر املاأخوذة. حتدد ال�سركة مبلغ راأ�س املال تنا�سبياً مع اخلطر. تدير ال�سركة راأ�س املال ويتم اإجراء 

التعديالت عليه يف �سوء التغريات يف الظروف القت�سادية ويف خ�سائ�س الأ�سول ذات العالقة. ومن اجل احلفاظ على/

او تعديل هيكل راأ�س املال فاإن ال�سركة ميكنها القيام بتعديل مبلغ توزيعات الأرباح املدفوعة للم�ساهمني اأو اإعادة راأ�س املال 

للم�ساهمني اأو اإ�سدار اأ�سهم راأ�س مال جديدة اأو بيع اأ�سول بهدف تخفي�س الدين.

وبالت�ساق مع ال�سناعة التي تعمل بها ال�سركة تقوم ال�سركة مبراقبة راأ�س املال على اأ�سا�س ن�سبة معدل التمويل من الغري والتي 

يتم احت�سابها بقيمة �سايف التمويل من الغري اإىل اجمايل را�س املال امل�ستثمر. يتم احت�ساب �سايف التمويل من الغري باجمايل 

التمويل من الغري �ساماًل ذلك التمويل ق�سري الجل وطويل الأجل ناق�ساً ر�سيد النقد والنقد املعادل. يحت�سب اإجمايل راأ�س املال 

امل�ستثمر باإجمايل حقوق امللكية و�سايف التمويل من الغري. بتاريخ 31 دي�سمرب 2009 مل حتتفظ ال�سركة باأي متويل من الغري.
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ب( فئات الأدوات املالية

2009
دينار كويتي

املوجودات املالية

6,954,955النقد والنقد املعادل
1,332,444اإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

2,497,688وكالت مدينة
582,105ذمم مرابحات

833,097اأر�سدة مدينة اأخرى
8,767,602اإ�ستثمارات متاحة للبيع

املطلوبات املالية

240,530دائنون جتاريون واأخرى

خماطر الئتمان ج(   

خماطر الئتمان هي خماطر اأن يف�سل احد اأطراف الأداة املالية يف الوفاء بالتزاماته م�سببا خ�سارة مالية للطرف الآخر. تتم 

مراقبة �سيا�سة الئتمان على اأ�س�س م�ستمرة. وتهدف ال�سركة اإىل جتنب الرتكيز الئتماين للمخاطر يف اأفراد اأو جمموعة من 

العمالء يف موقع حمدد اأو ن�ساط معني ويتاأتى ذلك من خالل تنويع ن�ساطات التمويل واحل�سول على ال�سمانات حيثما كان ذلك 

مالئماً. تتمثل الأدوات املالية التي تعر�س ال�سركة ملخاطر الإئتمان يف النقد والنقد املعادل وذمم املرابحات والوكالت والأر�سدة 

املدينة الأخرى. براأي الإدارة فاإن اأق�سى تعر�س ملخاطر الئتمان ل يختلف ماديا عن القيم الدفرتية لها يف بيان املركز املايل. 

خماطر العملة الجنبية  د(   

خماطر العملة الجنبية هي خماطر تذبذب قيمة الداة املالية نتيجة التغريات يف ا�سعار �سرف العمالت الجنبية. تعتقد الإدارة 

ان هناك خماطر متدنية لتكبد خ�سائر كبرية ناجتة عن التذبذب يف ا�سعار ال�سرف وبالتايل فاإن ال�سركة ل تتحوط على التعر�س 

للعمالت الجنبية.

خماطر ال�صيولة هـ(  

اإن خماطر ال�سيولة هي املخاطر التي تكمن يف عدم مقدرة ال�سركة على الوفاء ب�سايف احتياجاتها التمويلية. تنتج خماطر ال�سيولة 

عن الختالفات يف ال�سوق اأو تدين درجة الئتمان مما قد يت�سبب يف ن�سوب بع�س م�سادر التمويل على الفور. وللوقاية من هذه 

املخاطر، قامت الإدارة بتنويع م�سادر التمويل واإدارة املوجودات مع اأخذ ال�سيولة يف العتبار والحتفاظ بر�سيد كاف للنقد والنقد 

املعادل والأوراق املالية القابلة للتداول.

يلخ�س اجلدول التايل قائمة ا�ستحقاق موجودات ومطلوبات ال�سركة. لقد مت حتديد ال�ستحقاق التعاقدي للموجودات واملطلوبات 

على اأ�سا�س الفرتة املتبقية بتاريخ املركز املايل حتى تاريخ ال�ستحقاق التعاقدي، ومل يوؤخذ يف العتبار ال�ستحقاقات الفعلية كما 

تعك�سها خربة ال�سركة ال�سابقة يف الحتفاظ بودائعها ومدى توفر ال�سيولة النقدية لديها. وتقوم الإدارة مبراقبة تواريخ ال�ستحقاق 

اإىل ترتيبات ال�سداد  اإن قائمة ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات يف نهاية الفرتة ت�ستند  للتاأكد من الحتفاظ بال�سيولة الكافية. 

التعاقدية.

اإي�صاحات حول البيانات املالية

للفرتة من 28 ابريل 2008 حتى 31 دي�سمرب 2009
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املخاطر املالية وادارة راأ�س املال )تتمة(   .20
هـ(       خماطر ال�صيولة )تتمة(

كما يف 31 دي�صمرب 2009

املجموع
اأكرث من 

خم�س �صنوات

 5-1
�صنوات

 12-3
�صهر

 3-1
اأ�صهر

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

املوجودات

6,954,955 - - - 6,954,955 النقد والنقد املعادل

1,332,444 - - 1,332,444 -

ا�ستثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل بيان 

الدخل

2,497,688 - - - 2,497,688 وكالت مدينة

582,105 - - 582,105 - ذمم مرابحات

900,578 - 67,481 - 833,097 اأر�سدة مدينة اأخرى

8,767,602 - 8,767,602 - - ا�ستثمارات متاحة للبيع

21,035,372 - 8,835,083 1,914,549 10,285,740

املطلوبات 

361,819 - - - 361,819 اأر�صدة دائنة اأخرى

109,085 109,085 - - -
خم�ص�س مكافاأة نهاية 

اخلدمة للموظفني

470,904 109,085 - - 361,819
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املخاطر املالية وادارة راأ�س املال )تتمة(   .20
و(      خماطر اأ�صعار حقوق امللكية

اإن خماطر اأ�سعار حقوق امللكية هي خماطر تذبذب الأدوات املالية نتيجة للتغريات يف اأ�سعار حقوق امللكية. اإن الأدوات 

املالية التي يحتمل اأن تعر�س ال�سركة ملخاطر حقوق امللكية تتاألف ب�سكل رئي�سي من ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

بيان الدخل، وا�ستثمارات متاحة للبيع. تدير ال�سركة هذه املخاطر من خالل تنويع ا�ستثماراتها على اأ�سا�س توزيعات الأ�سل 

املحددة م�سبقا على فئات متعددة والتقييم امل�ستمر ل�سروط ال�سوق والجتاهات وتقدير الإدارة لتغريات طويلة وق�سرية 

الأجل يف القيمة العادلة.

يو�سح اجلدول التايل ح�سا�سية التغريات يف القيمة العادلة للتغريات املحتملة يف الأ�سعار ب�سكل معقول مع ثبات كل املتغريات 

الأخرى. من املتوقع اأن يكون تاأثري النخفا�س يف اأ�سعار حقوق امللكية م�ساوي ومقابل لتاأثري الزيادة املو�سحة اأدناه.

التغري يف ال�صعر

التاأثري على ربح 

الفرتة قبل ح�صة 

موؤ�ص�صة الكويت 

للتقدم العلمي 

والزكاه 

التاأثري على الدخل 

ال�صامل 

20092009
دينار كويتيدينار كويتي%

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

بيان الدخل
  5   +-66,622-

438,380--+   5  اإ�ستثمارات متاحة للبيع

ز(      القيمة العادلة لالأدوات املالية

يف راأي الإدارة اأن القيمة الدفرتية لالأدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة ل تختلف مادياً عن قيمتها العادلة بتاريخ 

البيانات املالية، با�ستثناء املبالغ امل�ستحقة من / اإىل اأطراف ذات �سلة، والقيمة العادلة التي ل ميكن حتديدها ب�سكل 

موثوق نظرا لأنه لي�س لها تاريخ ا�ستحقاق ثابت.

            قيا�سات القيمة العادلة املثبتة يف بيان املركز املايل:

يقدم اجلدول التايل حتليال لالأدوات املالية التي يتم قيا�سها بعد التحقق املبدئي بالقيمة العادلة، م�سنفة يف م�ستويات 

من 1 اإىل 3 على اأ�سا�س درجة دعم القيمة العادلة اخلا�سة بكل م�ستوى مب�سادر.

• م�ستمدة من الأ�سعار املعلنة (غري املعدلة) يف اأ�سواق ن�سطة ملوجودات ومطلوبات  قيا�سات القيمة العادلة للم�ستوى 1	

مماثلة.

• 	
املدعومة   • 	1 امل�ستوى  الواردة يف  املعلنة  الأ�سعار  م�ستمدة من مدخالت بخالف   2 للم�ستوى  العادلة  القيمة  قيا�سات 

مب�سادر للموجودات اأو املطلوبات اإما ب�سكل مبا�سر (اأي الأ�سعار) اأو ب�سكل غري مبا�سر (اأي م�ستمدة من الأ�سعار).

• 	
التي ل  اأو املطلوبات  للموجودات  اأ�ساليب تقييم تت�سمن مدخالت  • م�ستمدة من  	3 للم�ستوى  العادلة  القيمة  قيا�سات 

ت�ستند اإىل بيانات �سوق مدعومة مب�سادر وي�سمل هذا امل�ستوي تقييم ال�ستثمارات بالتكلفة.
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ز(      القيمة العادلة لالأدوات املالية )تتمة(

الإجمايلامل�ستوى 3امل�ستوى 2امل�ستوى 311 دي�صمرب 2009

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

بيان الدخل   

1,121,090--1,121,090حقوق ملكية م�سعرة

موجودات مالية غري م�ستقة 

حمتفظ بها للمتاجرة
-78,650-78,650

132,704132,704�سندوق حملي مدار

ا�صتثمارات متاحة للبيع

8,393,5888,393,588--حقوق ملكية غري م�سعرة بالتكلفة

374,014-374,014-حقوق ملكية غري م�سعرة

1,121,090585,3688,393,58810,100,046الإجمايل
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