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لحضور اجتماع الجمعية دعوة المساهمين الكرام  ال االستثماريةيسر مجلس إدارة شركة آسيا كبيت

 ، 21/9/2016الموافق:  األربعاء يوم صباح  11  00:العمومية العادية والمقرر عقدها في تمام الساعة 

لمناقشة البنود الدور الثالث ، (  8، قاعة )الكائن بمجمع الوزارات وزارة التجارة والصناعة بمقروذلك في 

 الواردة في جدول األعمال.

 

 جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:
 

 .ــــه، والمصادقة علي31/12/2015تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  سماع   .1

 ، والمصادقة عليه.31/12/2015المالية المنتهية في سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة  .2

 الجهاتالتي تم توقيعها على الشركة من قبل  -إن وجدت  –تالوة بيان الجزاءات )المالية أو الغير مالية(  .3

 .31/12/2015خالل السنة المالية المنتهية في  الرقابية

 والمصادقة عليها. 31/12/2015هية في االطالع على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنت .4

 .31/12/2015الموافقة على توصية مجلس اإلدارة في عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في  .5

 .الموافقة على توصية مجلس اإلدارة في عدم توزيع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة .6

 .2016والسنة المالية  2015للسنة المالية  الصلةالموافقة على قيام الشركة بالتعامل مع األطراف ذات  .7

 اري. ـلحساب اإلحتياطي اإلجب %10الموافقة على إستقطاع  .8

ترشيح عضو مجلس إدارة مستقل لشغل عضوية مجلس اإلدارة للمدة المتبقية من عضوية مجلس اإلدارة الحالية  .9

 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد مكافاته.

ي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة تعيين / إعادة تعيين مراقب .10

 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهما. 31/12/2016أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 

 
لذا يرجى من الساااادة المسااااهمين الرايبين في الحضاااور مراجعة مكتب الشاااركة الكويتية للمقاصاااة في مقرها 

الدور اليامس ، وذلك خالل مواعيد العمل الرساامية للشااركة السااتالم  –د مبرج أح –الكائن في شااارع اليلي  

اسااتمارات التوكيل وبطاقات الحضااور خالل ساااعات الدوام الرساامي للشااركة المذكورة . لالسااتفسااار الرجاء 

 .22464585 – 22464565االتصال على هاتف: 
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ت شركة آسيا كابيتال االستثمارية ش.م.ك.ع. والشركا

 التابعة

 )سابقاً الشركة الكويتية الصينية االستثمارية ش.م.ك.ع.(

 

 بيانات المالية المجمعةال

  2015ديسمبر  31
 
 







 شركة آسيا كابيتال االستثمارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة

 )سابقاً الشركة الكويتية الصينية االستثمارية ش.م.ك.ع.(
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 الدخل المجمعبيان 

   2015 ديسمبر 31لسنة المنتهية في ل
 

  2015  2014   
 نار كويتيدي دينار كويتي  إيضاحات 

    اإليرادات

صااافي لالاساااارر احرباااو ماان موجااودات ماليااة يم لوبااات ماليااة مدرجااة بالقيمااة 

 3,614,485 (4,965,667) 3 العادلة من خالل األرباو أي الاساار 

 1,469,104 1,521,520  ربح محقق من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

 1,348,478 1,058,030  ياستشارات أتعاب إدارة 

 1,685,896 1,657,904 4 إيرادات توزيعات أرباو 

 382,112 422,479  إيرادات مرابحة

 486,752 145,827 5 إيرادات فوااد 

 (61,021) (2,578)  تحويل عمالت أجنبيةخسارة 

 310,335 135,240   إيرادات أخرى

  ──────── ──────── 
 9,236,141 (27,245)  إجمالي )الخسائر( اإليرادات

  ──────── ──────── 
    

    المصروفات

 130,346 138,019  تمويل تكاليف 

 3,915,295 3,277,145  تكاليف موظفين

 2,188,439 2,513,619  عمومية يإداريةمصريفات 

 145,987 1,570,137  خساار انافاض قيمة أرصدة مرابحة مدينة يموجودات مالية متاحة للبيع 

  ──────── ──────── 
 6,380,067 7,498,920  إجمالي المصروفات

  ──────── ──────── 
    

وضااريبة د اا   حصااة سسسسااة الكويااد لاتقاايم العامااي)خسااار ( ربااس الساانة  باا  

  سجاس اإلدار   وسكافأ  أ ضاء العمالة الوطنية والزكا  
        

(7,526,165) 2,856,074 

 17,109 -     يحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلم

 48,565 -     ضريبة دعم العمالة الوطنية

 19,426 -     الزكاة 

 40,000 -     مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

  ──────── ──────── 
 2,730,974 (7,526,165)  )خسار ( ربس السنة 

  ════════ ════════ 

    ـ: الخاص ب

 1,775,852 (5,460,762)  مساهمي الشركة األم 

 955,122 (2,065,403)  الحصص غير المسي رة 

  ──────── ──────── 

 2,730,974 (7,526,165)  )خسار ( ربس السنة 

  ════════ ════════ 

 فلس 2.29 ( فاس7.03) 6 األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي  الشركة األم السه )خسار ( ربحية 

  ════════ ════════ 



 شركة آسيا كابيتال االستثمارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة

 )سابقاً الشركة الكويتية الصينية االستثمارية ش.م.ك.ع.(
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 المجمع الشاملالدخل بيان 

 2015 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  2015 2014   

 دينار كويتي دينار كويتي  
 

   

 2,730,974 (7,526,165)  ربس السنة)خسار ( 
  ────── ────── 

    إيرادات شاساة أخرى:

إيرادات شاملة أخرى سوف يتم إعاادة تصانيفها إلاى بياان الادخل المجماع فاي 
    فترات ححقة

    موجودات مالية متاحة للبيع: 

 (578,369) (680,743)  صافي الاساار  -

 78,776 -     خساار انافاض القيمة محولة إلى بيان الدخل المجمع -

 1,757,578 1,945,272  تعديل تحويل عمالت أجنبية 
  ────── ────── 

 1,257,985 1,264,529  إيرادات شاملة أخرى للسنة
  ────── ────── 

 3,988,959 (6,261,636)  إجمالي لالاساارر اإليرادات الشاملة للسنة
  ══════ ══════ 

    الخاص بـ:

 2,663,599 (4,313,640)  مساهمي الشركة األم 

 1,325,360 (1,947,996)  الحصص غير المسي رة 
  ────── ────── 

  (6,261,636) 3,988,959 
  ══════ ══════ 
 





 شركة آسيا كابيتال االستثمارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
 )سابقاً الشركة الكويتية الصينية االستثمارية ش.م.ك.ع.(
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 الملكية المجمعبيان التغيرات في حقوق 

  2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

   الااصة بمساهمي الشركة األم 

 

 رأس 
 المال

 احتياطي 
 قانوني 

 احتياطي 
 عام 

 أسهم
 خزينة

 احتياطي
 أخر  

 التغيرات 
 المتراكمة في 

  العادلة القيمة

احتياطي 

تحويل 
 عمالت أجنبية

لخساار 
متراكمةر 
 أرباو 

 محتفظ بها
اإلجمالي 
 الفرعي 

الحصص غير 
 المجموع المسي رة 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي ار كويتيدين 

            

 107,187,111 18,526,273 88,660,838 4,312,473 1,486,424 911,277 89,555 (1,698,775) 526,317 3,033,567 80,000,000   2015يناير  1الرصيد في 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 (7,526,165) (2,065,403) (5,460,762) (5,460,762)     -     -     -     -     -     -     - السنةخسارة 

 1,264,529 117,407 1,147,122     - 1,827,865 (680,743)     -     -     -     -     - إيرادات شاملة أخرى للسنة لخساارر 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 (6,261,636) (1,947,996) (4,313,640) (5,460,762) 1,827,865 (680,743)     -     -     -     -     - للسنة الشاملةالاساار إجمالي 

 (3,882,200)     - (3,882,200) (3,882,200) - -     -     -     -     -     - ر17مدفوعة لايضاو  توزيعات أرباو
في  غير المسي رةحصص استرداد 

     -     -     -     -     -     -     -     -     - شركات زميلة
      

(7,747,348) 
       

(7,747,348)  

 

────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 89,295,927 8,830,929 80,464,998 (5,030,489) 3,314,289 230,534 89,555 (1,698,775) 526,317 3,033,567 80,000,000  2015ديسمبر  31الرصيي في 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 



 شركة آسيا كابيتال االستثمارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
 )سابقاً الشركة الكويتية الصينية االستثمارية ش.م.ك.ع.(
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 الملكية المجمع لتتمةر بيان التغيرات في حقوق 

  2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
   الااصة بمساهمي الشركة األم 

 

 رأس 
 المال

 احتياطي 
 قانوني 

 احتياطي 
 عام 

 أسهم
 خزينة

 احتياطي
 أخر  

 التغيرات 
 المتراكمة في 

  العادلة القيمة

احتياطي 

تحويل 
 عمالت أجنبية

 أرباو 
 محتفظ بها

اإلجمالي 
 الفرعي 

الحصص غير 
 المجموع المسي رة 

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

            

 96,567,708 10,570,469 85,997,239 2,726,716 99,084 1,410,870 89,555 (1,698,775) 526,317 2,843,472 80,000,000   2014يناير  1الرصيد في 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 2,730,974 955,122 1,775,852 1,775,852     -     -     -     -     -     -     - ربح السنة
 1,257,985 370,238 887,747     - 1,387,340 (499,593)      -     -     -     -     - لخساارر إيرادات شاملة أخرى للسنة  
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 يرادات الشاملةإجمالي لالاساارر اإل

 3,988,959 1,325,360 2,663,599 1,775,852 1,387,340 (499,593)      -     -     -     -     - للسنة
     -     -     - (190,095)     -     -     -     -     -     190,095     - المحول إلى اححتياطي

الحصص غير المسي رة الناتجة عن 

     -     -     -     -     -     -     -     -     - شركة تابعة  رأسمال إضافي في
 

6,630,444 
 

6,630,444 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 107,187,111 18,526,273 88,660,838 4,312,473 1,486,424 911,277 89,555 (1,698,775) 526,317 3,033,567 80,000,000  2014ديسمبر  31الرصيد في 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 



 ية ش.م.ك.ع. والشركات التابعةشركة آسيا كابيتال االستثمار

 )سابقاً الشركة الكويتية الصينية االستثمارية ش.م.ك.ع.(
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 المجمعبيان التدفقات النقدية 

  2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  2015 2014   
 دينار كويتي دينار كويتي  إيضاحات 

    شغي  أنشـطة الت

 السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي يضريبة  ربحلخسارةر 
 2,856,074 (7,526,165)  دعم العمالة الوطنية يالزكاة يمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  

    تعديالت لـ:
 من موجودات مالية يم لوبات مالية مدرجة بالقيمة لالاساارر احرباو صافي 

 (3,614,485) 4,965,667 3 رباو أي الاساار العادلة من خالل األ
 (1,469,104) (1,521,520)  ربح محقق من موجودات مالية متاحة للبيع  
 (1,685,896) (1,657,904) 4 إيرادات توزيعات أرباو 

 (382,112) (422,479)  ايرادات مرابحة
 (486,752) (145,827) 5 إيرادات فوااد 

 145,987 1,570,137  موجودات مالية متاحة للبيع دة مرابحة مدينة يقيمة أرصانافاض  راخسا 

 130,346 138,019  تمويل  يفلاتك 

  ──────── ──────── 

  (4,600,072) (4,505,942) 

    التشغيل: يم لوبات موجوداتالتغير في 

 (7,528,670) 11,299,019  األرباو أي الاساارموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 (635,912) (1,904,726)  األرباو أي الاساارم لوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 (6,857,651) 7,005,088         مدينو مرابحة 

 (3,120,387) 906,458  موجودات أخرى 

 9,911,610 (7,072,045)  أخرى م لوبات 

 

 ──────── ──────── 

 (12,736,952) 5,633,722  العمليات رالمستادم فيتج من لالناالنقد 

    

 454,129 330,311  يرادات مرابحة مستلمةإ

 486,752 4,916  إيرادات فوااد مستلمة

 (9,934) (17,109)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مدفوعة

 (29,573) (48,565)  ضريبة دعم العمالة الوطنية مدفوعة

 (11,986) (19,426)  ةزكاة مدفوع

 (40,000) (40,000)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة

 

 ──────── ──────── 

 (11,887,564) 5,843,849  أنش ة التشغيل رالمستادم فيالناتج من ل صافي النقد

 

 ──────── ──────── 

    أنشطة االستثمار

 (205,328) (2,022,800)  متاحة للبيع موجودات مالية شراء

 1,742,974 3,870,425  متحصالت من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

 1,685,896 1,657,904  مستلمة توزيعات أرباو إيرادات

 

 ──────── ──────── 

 3,223,542 3,505,529  أنش ة احستثمارالناتج من  صافي النقد

 

 ──────── ──────── 

    أنشطة التموي 

 6,630,444 -     من قبل الحصص غير المسي رة في شركة تابعةرأسمال إضافي 
 -    (7,747,348)  شركات تابعة استرداد الحصص غير المسي رة في 

 -    (2,997,790)  توزيعات أرباو مدفوعة 
  ──────── ──────── 

 6,630,444 (10,745,138)  أنش ة التمويل لالمستادم فيرالناتج من  صافي النقد 
  ──────── ──────── 

 (2,033,578) (1,395,760)  في النقي والنقي المعادل  صافي النقص
 1,757,578 1,945,272  صافي فريق تحويل عمالت أجنبية 

 9,250,380 8,974,380  يناير  1النقد يالنقد المعادل في 
  ──────── ──────── 

 8,974,380 9,523,892 7 ديسمبر    31النقي والنقي المعادل في 
  ════════ ════════ 





 شركة آسيا كابيتال االستثمارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
 ويتية الصينية االستثمارية ش.م.ك.ع.()سابقاً الشركة الك

 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

  2015ديسمبر  31كما في 
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  أساس اإل ياد 2.1
 

ادمات المالية التي تاضع لرقابة بنك الكويت تم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة يفقا  لتعليمات ديلة الكويت لمؤسسات ال

حول  39المركزي. تت لب هذه التعليمات ت بيق كافة المعايير الديلية للتقارير المالية باستثناء مت لبات معيار المحاسبة الديلية 

عام كما هو مبين في حيث يتم بدح  منها التقيد بمت لبات بنك الكويت المركزي حول الحد األدنى للماصص ال المجمع الماصص

 انافاض قيمة الموجودات المالية.المتعلقة بالسياسة المحاسبية 
 

يالم لوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة  المالية تم إعداد البيانات المالية المجمعة يفقا  لمبدأ التكلفة التارياية باستثناء الموجوداتي

 لية المتاحة للبيع ياألديات المالية المشتقة التي تم قياسها يفقا  للقيمة العادلة.من خالل األرباو أي الاساار يالموجودات الما
 

 تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل العملة الرايسية يعملة العرض للشركة األم.
 

 تجميع الأساس  2.2
 

. تتحقق السي رة عندما 2015ديسمبر  31األم يشركاتها التابعة كما في تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركة 

تتعرض المجموعة لمااطر، أي يكون لها حقوق في، العاادات المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ييكون لها القدرة على 

المجموعة بشكل محدد على شركة مستثمر فيها فقط  التأثير على تلك العاادات من خالل سي رتها على الشركة المستثمر فيها. تسي ر

 إذا كان لها:

  القدرة على السي رة على الشركة المستثمر فيها لأي لديها حقوق حالية تمنحها القدرة على توجيه األنش ة ذات الصلة للشركة

 المستثمر فيهار.

 مستثمر فيها.تعرض لمااطر، أي حقوق في العاادات المتغيرة من مشاركتها في الشركة الال 

 .استغالل سي رتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عااداتها 
  

بصفة عامة، هناك افتراض بأن السي رة تتحقق في حالة التمتع بأغلبية حقوق التصويت. يلدعم هذا احفتراض يعندما تمتك المجموعة 

المستثمر فيها، تأخذ المجموعة كافة الحقااق يالظريف ذات الصلة  أقل من األغلبية في حقوق التصويت أي الحقوق المماثلة في الشركة

 في احعتبار عند تقييم ما إذا كان لها القدرة على السي رة على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك ما يلي:

 .الترتيبات التعاقدية مع مالكي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها 

 ات التعاقدية األخرى.الحقوق الناتجة عن الترتيب 

 .حقوق التصويت للمجموعة يحقوق التصويت المحتملة 
 

تعيد المجموعة تقييم مدى سي رتها على الشركة المستثمر فيها إذا كانت المعلومات يالظريف تشير إلى يقوع تغيرات في ياحد أي 

موعة على السي رة على الشركة التابعة يتتوقف تلك اكثر من عوامل السي رة الثالثة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المج

السي رة عندما تفقد المجموعة السي رة على تلك الشركة التابعة. ييتم إدراج الموجودات يالم لوبات ياإليرادات يالمصريفات 

مجموعة على السي رة حتى للشركة التابعة التي تم حيازتها أي بيعها خالل السنة في بيان الدخل الشامل المجمع من تاريخ حصول ال

 تاريخ توقف سي رة المجموعة على الشركة التابعة.
 

تتعلق األرباو أي الاساار يكل بند من بنود اإليرادات الشاملة األخرى بمساهمي الشركة األم للمجموعة يبالحصص غير المسي رة 

يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية لحصص غير المسي رة. عند الضريرة، إن أدى ذلك األمر إلى رصيد عجز في ا حتى

للشركات التابعة لكي تتماشى السياسات المحاسبية للشركات التابعة مع السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم عند التجميع استبعاد كافة 

قدية المتعلقة بالمعامالت الموجودات يالم لوبات فيما بين شركات المجموعة يحقوق الملكية ياإليرادات يالمصريفات يالتدفقات الن

 بين شركات المجموعة.
 

 يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية في شركة تابعة، مع عدم فقد السي رة، كمعاملة حقوق ملكية. 
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 )تتمة(تجميع الأساس  2.2
 

هرةر يالم لوبات يالحصص إذا فقدت المجموعة السي رة على شركة تابعة، فإنها تستبعد الموجودات ذات الصلة لبما في ذلك الش
غير المسي رة يالبنود األخرى لحقوق الملكية بينما يتم تحقق أي أرباو أي خساار ناتجة في األرباو أي الاساار. يتم تحقق أي استثمار 

 محتفظ به بالقيمة العادلة.
 

 و مبين أدناه:تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركة األم يشركاتها التابعة كما ه
  %ماكيةالنسبة   

 األنشطة الرئيسية 2014 2015 باي التأسيس التابعة اس  الشركات

 جزر الكايمان لكايمانر المحديدةإلدارة الموجودات آسيا 
 

100% 
 

 إدارة الموجودات 100%
 استثمارات %80.26 %65.35 جزر الكايمان المحديدة آسيا جيتواي فند

 استثمارات  %100 %100 جزر الكايمان حديدةآسيا سنشيري فند الم
 استثمارات  %95.86 %92.36 جزر الكايمان المحديدة ج آسيا بريبرايتري تريدين

 استثمارات  %100 %100 جزر الكايمان آسيا ماندجيد أكاينت بالتفورم لإس بي سير
 ت استثمارا %100 %100 هونج كونج  شركة آسيا إنفستمنت هونج كونج المحديدة

 استثمارات  %100 %100 دبي المحديدةشركة آسيا إنفستمنت دبي 
صنديق التمويل التجاري اإلسالمي اآلسيوي 

 استثمارات  %24.85 %24.83 جزر الكايمان *المحديد
 استثمارات  %100 %100 جزر الكايمان آسيا كابيتال بارتنرز المحديدة

 استثمارات  %82.50 %82.50 جزر الكايمان شركة ريبين إل بي
 استثمارات  %100 %100 جزر الكايمان اآلسيوي المحديد  األسهمصنديق 
 استثمارات  %49.03 -     جزر الكايمان **المحديد فند اآلسيوي بنداصنديق 

س موريشيج بريبرايتري تريدينآسيا صنديق 
 استثمارات %100 -     سموريشي ***المحديد
 استثمارات %100 -     موريشيس *س المحديد**بندا موريشيآسيا 

 استثمارات  -     %100 جزر الكايمان سيا انترلنك آسيا باسيفيك ****آ

 استثمارات   -     %100 جزر الكايمان  ****ايه بي الديلية سيا انترلنك آ
  استثمارات -     %100 ايرلندا *****تريوم آسيا يو سي أي تي اس أي سي ايه في 

 

مان  %50علاى الارغم مان أنهاا تملاك أقال مان نسابة  صنديق التمويل التجااري اإلساالمي اآلسايوي المحاديدلمجموعة على * تسي ر ا
. يمن بين العوامال التاي تضاعها المجموعاة فاي اعتبارهاا أن المجموعاة هاي مادير الصانديق كماا أن ا الصنديقحصص الملكية في هذ

التاي تعتبار جوهرياة فاي  اديقالصان على توجياه األنشا ة ذات الصالة لهاذهقدرة الحالية قرار  تمنحها الالتااذ ياسعة حلديها صالحيات 
صاانديق التموياال التجاااري اإلسااالمي اآلساايوي فااي  %24.83 طبيعتهااا. إضااافة إلااى ذلااك، لاادى المجموعااة حصااة ملكيااة مباشاارة بنساابة

 المحديد ييحق لها استالم أتعاب إدارة يأتعاب حوافز.
 

الشركة األم قدرتها على السي رة على صنديق بندا اآلسيوي المحديد نتيجة حسترداد استثمارها فاي الصانديق. ** خالل السنة، فقدت 
 الى ح شئ.  %49.03يبناءا عليه، انافضت حصة ملكية المجموعة في الصنديق من 

 
 5ندا موريشس المحاديد يذلاك فاي يصنديق آسيا ب المحديدس موريشيج بريبرايتري تريدينآسيا *** خالل السنة، تم تصفية صنديق 

 . 2015نوفمبر 
 

علاى  2015أغسا س  7ي 2015يولياو  29بتااريخ آسيا انترلنك آسيا باسايفيك يآسايا انترلناك اياه باي الديلياة  ** تم تأسيس شركتي**
الية طويلاة األجال عان . يالهادف األساساي منهماا هاو رفاع القيماة الرأسام2015ديسمبر  1التوالي يبدأت هاتان الشركتان عملياتهما في 

مجموعة متنوعة من احستثمارات في الشركات التي تقع بصورة رايسية في البلدان اآلسيوية أي اكتساب جزء جوهري مان تنفيذ طريق 
 إيراداتها.

 

. 2015نوفمبر  4يبدأت اعمالها في  تريوم آسيا يو سي أي تي اس أي سي ايه في، تم تأسيس شركة 2015أكتوبر  29بتاريخ ***** 
غيار  يتمثل الغرض الرايسي مان الشاركة فاي تحقياق أهادافها احساتثمارية مان خاالل الحصاول علاى مراكاز احساتثمار المديناة يالدااناة

في مجموعة متنوعاة مان محاافظ حقاوق الملكياة ياحيراق المالياة ذات الصالة مان المصادرين فاي احساواق اآلسايوية الناشائة،  احصلية
التي تم تأسيسها خارج احسواق اآلسيوية الناشئة بحيث تمثل تلك المراكز حصصا مساي رة علاى الموجاودات  أيمن الشركات المصدرة

 في البلدان اآلسيوية الصاعدة. اي عمليات احعمال لهذه الشركات 
 

 تفاصيل الشركات التابعة الجوهرية المملوكة جزايا .  23يعرض احيضاو رقم 
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 حاسبيةالسياسات المالتغيرات في  2.3
  

 إن السياسات المحاسبية المستادمة في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة مماثلة لتلك المستادمة في السنة المالية السابقة باستثناء

 : 2015يناير  1ت بيق المعايير الجديدة يالمعدلة التالية التي تسري اعتبارا  من 
 

 لتعديلرالقة عي فصاحات ال رف ذإ 24معيار المحاسبة الديلي 
شركة تقدم لشركة اإلدارة ييوضح أن  2015يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أي بعد  يتم ت بيق هذا التعديل بأثر رجعي

فإنه يتعين على المنشأة إلى ذلك،  األطراف ذات عالقة. إضافة   اتإلفصاحياضع ذي عالقة  ا  طرف تمثلر العلياخدمات موظفي اإلدارة 

لمجموعة حيث إنها ح باليس هذا التعديل ذي صلة  اإلفصاو عن المصريفات المتكبدة لادمات اإلدارة.تستعين بشركات إدارة التي 

 تتلق أية خدمات إدارة من شركات أخرى.
 

 لتعديلر ق اعات التشغيل 8المعيار الديلي للتقارير المالية 
 ما يلي:وضح تي 2015يناير  1التي تبدأ في أي بعد  على الفترات السنوية بأثر رجعيهذا التعديل يتم ت بيق 

 

  المعيار الديلي من  12معايير التجميع في الفقرة عند ت بيق اإلدارة  يضعتهايجب على المنشأة اإلفصاو عن األحكام التي

ى سبيل التشغيل التي تم تجميعها يالاصااص احقتصادية لعل لق اعات ماتصر، بما في ذلك يصف 8للتقارير المالية 

 "متماثلة".ق اعات ال تما إذا كانالمستادمة في تقييم ر الهوامش اإلجماليةالمثال، المبيعات ي

  مسئول اتااذ  رفع تقرير حول الم ابقة إلى فقط إذا تم  الموجوداتإجمالي بموجودات الق اع ينبغي اإلفصاو عن م ابقة

 .الق اع وباتلم ل الالزمة اتإلفصاحل القرارات التشغيلية، بشكل مماثل

 

يبالتالي، ح يؤثر هذا التعديل على السياسة  8من المعيار الديلي للتقارير المالية  12لم تقم المجموعة بت بيق معايير التجميع في الفقرة 

 المحاسبية للمجموعة.
 

 قياس القيمة العادلة  13المعيار الديلي للتقارير المالية 
 على الموجودات 13المعيار الديلي للتقارير المالية المحفظة ضمن استثناء ح يمكن ت بيق  ييوضح أنه بأثر مستقبلييسري التعديل 

. ح ت بق المجموعة استثناء 39معيار المحاسبة الديلي يالم لوبات المالية فقط يلكن أيضا على العقود األخرى ضمن ن اق  المالية

 .13المحافظ في المعيار الديلي للتقارير المالية 
 

 اعتبارا من السنوية التي تبدأ ة المحاسبية تعديالت األخرى على المعايير الديلية للتقارير المالية التي تسري على الفترإن ال

 لم يكن لها أي تأثير مادي على السياسات المحاسبية أي المركز أي األداء المالي للمجموعة.   2015يناير  1
 

 سعايير صادر  ولكن ل  تسر بعي  2.4
 

التي تم إصدارها يلكن لم تسر حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة. تعتزم المجموعة ذات الصلة لي المعايير فيما ي

 . ريانهاالمعايير عند س هذهت بيق 
 

 األديات المالية 9المعيار الديلي للتقارير المالية 

ييسري  2014األديات المالية في يوليو  - 9ر الديلي للتقارير المالية للمعيا ةالنهااي الصيغةأصدر مجلس معايير المحاسبة الديلية 

مت لبات  9مع السماو بالت بيق المبكر. يحدد المعيار الديلي للتقارير المالية  2018يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في أي بعد 

أي بيع الموجودات غير المالية. يحل هذا المعيار محل التحقق يالقياس للموجودات المالية يالم لوبات المالية يبعض عقود شراء 

األديات المالية: التحقق يالقياس. إن ت بيق هذا المعيار سوف يكون له تأثير على تصنيف يقياس  39معيار المحاسبة الديلي 

ات المالية. إن المجموعة الموجودات المالية للمجموعة يلكن ليس من المتوقع أن يكون له تأثير جوهري على تصنيف يقياس الم لوب

 للمجموعة، عند الت بيق.المجمعة بصدد تقييم تأثير هذا المعيار على البيانات المالية 
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 )تتمة(سعايير صادر  ولكن ل  تسر بعي  2.4
 

 من عقود مع عمالء  الناتجة يراداتاإل: 15المعيار الديلي للتقارير المالية 
ييسري على الفترات السنوية التي  2014مايو  28بتاريخ  15معيار الديلي للتقارير المالية أصدر مجلس معايير المحاسبة الديلية ال

عقود اإلنشاء يمعيار المحاسبة  11محل معيار المحاسبة الديلي  15. يحل المعيار الديلي للتقارير المالية 2017يناير  1تبدأ في أي بعد 

يتفسير لجنة التفسيرات الداامة  18ي 13تفسيرات المعايير الديلية للتقارير المالية لجنة  اتاإليرادات باإلضافة إلى تفسير 18الديلي 

من تاريخ السريان. يستبعد هذا المعيار الجديد أشكال عدم التوافق ينقاط الضعف في مت لبات اإليرادات السابقة كما يقدم إطار  31

ين اقات تحقق اإليرادات بين الشركات يالق اعات لممارسات  عمل أكثر قوة لمعالجة قضايا اإليرادات يتحسين درجة المقارنة

على المجموعة يح تتوقع أن ينتج  15ياألسواق الرأسمالية. إن المجموعة بصدد تقييم تأثير المعيار الديلي للتقارير المالية احختصاص 

 عن ت بيق هذا المعيار أي تأثير جوهري.
 

 ادرة اإلفصاومب 1تعديالت على معيار المحاسبة الديلي 
الحالية دين  1"عرض البيانات المالية" على توضيح مت لبات معيار المحاسبة الديلي  1تعمل التعديالت على معيار المحاسبة الديلي 

 تغييرها بشكل ملحوظ. توضح التعديالت ما يلي:
  1مت لبات التأثير المادي في معيار المحاسبة الديلي 
 يان لبياناتر األرباو أي الاساار ياإليرادات الشاملة األخرى يبيان المركز المالييجوز تقسيم البنود المحددة في ب 
 لدى الشركات المرينة فيما يتعلق بترتيب عرض اإليضاحات حول البيانات المالية 
 م يجب عرض الحصة في اإليرادات الشاملة األخرى للشركات الزميلة أي شركات المحاصة التي تتم المحاسبة عنها باستادا

طريقة حقوق الملكية إجماح  كبند ياحد يتصنيفها بين تلك البنود التي سيتم أي لن يتم إعادة تصنيفها ححق ا إلى األرباو أي 
 الاساار

 

إضافة إلى ذلك، توضح التعديالت المت لبات التي تن بق عند عرض قيم اإلجمالي الفرعي اإلضافية في بيان المركز المالي يبيان 
يناير  1رباو أي الاساار ياإليرادات الشاملة األخرى. تسري هذه التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أي بعد لبياناتر األ

 مع السماو بالت بيق المبكر. ليس من المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي تأثير على المجموعة. 2016
 

لرغم من ذلك، ح تتوقع المجموعة أن يكون لت بيق التعديالت أي تأثير تعتزم المجموعة ت بيق تلك المعايير عند سريانها. على ا

 جوهري على مركزها أي أدااها المالي.
 

 الهاسة السياسات المحاسبيةساخص  2.5
 

 تحقق اإليرادات 
دات بصورة موثوق تتحقق اإليرادات عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية إلى المجموعة يعندما يكون باإلمكان قياس اإليرا

المحددة منها بصرف النظر عن موعد السداد. يتم قياس اإليرادات يفقا  للقيمة العادلة للمقابل المستلم أي المستحق، مع أخذ شريط الدفع 
ية أي كوكيل. في احعتبار. تقوم المجموعة بتقييم ترتيبات إيراداتها مقابل معايير معينة لتحديد ما إذا كانت تعمل كشركة أساس تعاقدي ا

 يانتهت إلى أنها منشأة أساسية تعمل عن نفسها في معظم ترتيبات إيراداتها. 
 

ا يجب  الوفاء بمعايير التحقق المحددة التالية قبل تحقق اإليرادات: أيض 
 

  األتعابإيرادات 
المتعلقة بالمحافظ يإدارة الصناديق أتعاب اإلدارة  يتسجلاحكتتاب ياحستشارات عند تقديم خدمات استشارية محددة.  أتعابتتحقق 

 يهو الوقت الذي لم تعد تظهر فيه مااطر تحقيق تلك األتعاب. اكتسابهاعند  أتعاب الحوافزيخدمات األمانة عند اكتسابها. يتتحقق 
 

 إيرادات توزيعات األرباو 
ن على ييالذي يكون عادة  عند موافقة المساهمتتحقق إيرادات توزيعات األرباو عندما يثبت حق المجموعة في استالم دفعات األرباو 

 توزيعات األرباو.
 

 إيرادات مرابحة
 زمني.النسبي التوزيع لل المرجح ساساألتتحقق إيرادات المرابحة على 

 

 إيرادات فوااد
 تتحقق إيرادات الفوااد عند استحقاقها باستادام طريقة العااد الفعلي.

 تتمة() الهاسة السياسات المحاسبيةساخص  2.5
 

 الضرائب
 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

يفقا  للحساب المعدل استنادا  إلى قرار أعضاء مجلس  الفترةمن ربح  %1تحتسب المجموعة حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة 
 د حصة المؤسسة.الذي ينص على أنه يجب استبعاد التحويل إلى اححتياطي القانوني من ربح الفترة عند تحدي المؤسسة إدارة

 

 ضريبة دعم العمالة الوطنية 
 %2.5بنسبة  2006لعام  24رقم يقرار يزير المالية  2000لعام  19تحتسب المجموعة ضريبة دعم العمالة الوطنية يفقا  للقانون رقم 

زيعات األرباو النقدية من الااضع للضريبة. يفقا  للقانون، يتم خصم اإليرادات من الشركات الزميلة يالتابعة يتوالفترة ربح من 
 الشركات المدرجة التي تاضع لضريبة دعم العمالة الوطنية من ربح السنة عند تحديد الربح الااضع للضريبة.

 

 الزكاة
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 يالذي يسري من 2007لعام  58يفقا  لقرار يزارة المالية رقم  الفترةمن ربح  % 1يتم احتساب ماصص الزكاة بنسبة 
 .2007ديسمبر  10

 

 ي والنقي المعادلالنق
 ألغراض بيان التدفقات النقدية، يتضمن النقد يالنقد المعادل النقد ياألرصدة لدى البنوك يالمؤسسات المالية.

 

 األدوات المالية 
 الموجودات المالية

 التحقق المبيئي والقياس
ية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباو إما كموجودات مال 39يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن ن اق معيار المحاسبة الديلي 

أي مشتقات يفقا  لما هو مالام. رات محتفظ بها حتى احستحقاق أي موجودات مالية متاحة للبيع أي الاساار أي قريض يمدينين أي استثما
 تحدد المجموعة تصنيف الموجودات المالية عند التحقق المبداي. 

  

بالقيمة العادلة  المسجلةايا  بالقيمة العادلة زاادا تكاليف المعاملة باستثناء في حالة الموجودات المالية تدرج كافة الموجودات المالية مبد
 من خالل األرباو أي الاساار.

 

إن مشتريات "ال ريقة احعتيادية" للموجودات المالية يتم تسجيلها باستادام تاريخ المتاجرة. إن مشتريات أي مبيعات ال ريقة 
 ة هي المشتريات أي المبيعات للموجودات المالية التي تت لب تسليم الموجودات خالل إطار زمني يتم تحديده بالنظم أي بالعرفاحعتيادي
 في األسواق.  السااد

 

تتضمن الموجودات المالية للمجموعة النقد يالنقد المعادل ياألديات المالية المسعرة يغير المسعرة يمديني المرابحة يالموجودات 
 . المشتقة األديات الماليةيألخرى ا
 

 القياس الالحق
 يستند القياس الالحق للموجودات المالية إلى تصنيفها كما هو مبين أدناه: 

 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباو آي الاساار
 ساار إلى ما يلي: تنقسم فئة الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباو أي الا

 

 الموجودات المالية المحتفظ بها ألغراض المتاجرة
تصنف الموجودات المالية كمحتفظ بها ألغراض المتاجرة، إذا تم حيازتها بغرض البيع أي إعادة الشراء في المستقبل القريب. تدرج 

ي المجمع بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات في القيمة الموجودات بالقيمة العادلة من خالل األرباو أي الاساار في بيان المركز المال
 العادلة في بيان الدخل المجمع.
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 )تتمة(األدوات المالية 
 )تتمة( الموجودات المالية

 )تتمة( القياس الالحق
 لتتمةر اارموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباو آي الاس

 الموجودات المالية المصنفة، عند التحقق المبداي، كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباو أي الاساار
تصنف الموجودات المالية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباو أي الاساار في حالة إدارة هذه الموجودات يتقييم أدااها 

موثقة. بعد التحقق المبداي، يُعاد قياس الموجودات المالية بالقيمة حستراتيجية استثمار لة الموثوق منها يفقا  استنادا  إلى القيمة العاد
 العادلة من خالل األرباو أي الاساار بالقيمة العادلة مع إدراج كافة التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل المجمع. 

 

 المتاجرة إح في حالة تصنيفها كأديات تغ ية.  ألغراضظ بها كمحتفالمشتقة تصنف األديات المالية 
 

 موجودات مالية متاحة للبيع
ك تشمل الموجودات المالية المتاحة للبيع األسهم يأيراق الدين المالية. إن احستثمارات في األسهم المصنفة كمتاحة للبيع هي تل

بالقيمة العادلة من خالل األرباو أي الاساار. يأيراق مدرجة متاجرة أي نها محتفظ بها ألغراض الاحستثمارات التي لم تصنف على أ
الدين المالية في هذه الفئة هي تلك احستثمارات التي يكون هناك نية في اححتفاظ بها لمدة غير محددة من الوقت يالتي يمكن أن يتم 

 . التغيرات في ظريف السوقالتوافق مع مت لبات السيولة أي ب للوفاءبيعها 
 

بعد التحقق المبداي، يتم قياس الموجودات المالية المتاحة للبيع ححقا  بالقيمة العادلة مع إدراج األرباو أي الاساار غير المحققة 
احستثمار حيث يتم في ذلك الوقت إدراج األرباو أي الاساار المتراكمة في بيان الدخل  عدم تحققكإيرادات شاملة أخرى حتى يتم 

 انافاض قيمة ذلك احستثمار حيث يتم في ذلك الوقت إعادة تصنيف الاساار المتراكمة إلى بيان الدخل المجمع. تحدد يالمجمع أي 
 

 المتاحة للبيع يالتي ح يمكن قياس قيمتها العادلة بصورة موثوق فيها بالتكلفة ناقصا خساار انافاض القيمة.  تدرج الموجودات المالية
 

 مدينو مرابحة
ة هي معاملة إسالمية تشتمل على شراء أصل يبيعه فورا  بالتكلفة زاادا  ربح  متفق  عليه. يتم تسوية المبلغ المستحق على إن المرابح

 أساس الدفع المؤجل.
 

 موجودات أخرى 
شكوك في لديون الميمكن تحصيلها. يتم إجراء تقدير ل تدرج الموجودات األخرى بمبلغ الفاتورة األصلي ناقصا  ماصص ألي مبالغ ح

 عندما يعد تحصيل المبلغ بالكامل أمرا  غير محتمل.تحصيلها 
 

  يم التحقق
 ر عندما:حسبما ين بق عليه ذلك من مجموعة موجودات مالية مماثلة من األصل المالي أي جزء ح يتم تحقق األصل المالي لأي جزء

 في استالم التدفقات النقدية من األصل. وقنتهي الحقت 
 بالكامل  النقدية المستلمة تتحمل التزاما بدفع التدفقاتأي في استالم التدفقات النقدية من األصل  وقالحقتحويل بالمجموعة  تقوم

دين تأخير مادي إلى طرف آخر بموجب ترتيب "القبض يالدفع"، يإما لأر أن تقوم المجموعة بتحويل كافة المااطر يالمزايا 
السي رة على هذا  فقدتيل أي اححتفاظ بكافة المااطر يالمزايا الهامة لألصل يلكن الهامة لألصل أي لبر لم تقم المجموعة بتحو

  األصل.
 

أي عندما تدخل المجموعة في ترتيب القبض يالدفع،  أصل مافي استالم التدفقات النقدية من  وقعندما تقوم المجموعة بتحويل الحق
. عندما ح تقوم بتحويل كافة المااطر يالمزايا الهامة لألصل مدىلكية، يإلى أي فإنها تقوم بتقييم ما إذا كانت تحتفظ بمااطر يمزايا الم

السي رة على األصل، يتحقق األصل بمقدار استمرار سي رة المجموعة على هذا األصل. في هذه الحالة، تقوم المجموعة  لم تفقدأي 
المرتبط به على أساس يعكس الحقوق ياحلتزامات التي تحتفظ أيضاَ بتسجيل احلتزام ذي الصلة. ييتم قياس األصل المحول ياحلتزام 

 بها المجموعة. 
 

عندما تأخذ السي رة المستمرة شكل ضمان على األصل المحول، يتم قياس مدى السي رة بالقيمة الدفترية األصلية لألصل يالمبلغ 
 األقصى للمقابل الذي قد يتعين على المجموعة سداده أيهما أقل.
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 انخفاض  يمة الموجودات المالية 
أن أصال ماليا أي مجموعة من  على موضوعيكان هناك أي دليل  إذالتحديد فيما تقوم المجموعة بتاريخ كل تقارير مالية بإجراء تقييم 

افضت قيمتها. تنافض قيمة أصل مالي أي مجموعة موجودات مالية فقط إذا ما توفر دليل موضوعي على الموجودات المالية قد ان
ر ييكون لحدث الاسارة  تأثير متكبدة المبداي لألصل ل"حدث خسارة" التحققانافاض القيمة كنتيجة لوقوع حدث ياحد أي أكثر بعد 
بصورة موثوق منها. قد  تقديرهي أي مجموعة الموجودات المالية يالذي يمكن على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المال

يتضمن الدليل على انافاض القيمة مؤشرات على مواجهة المقترضين أي مجموعة المقترضين لصعوبة مالية كبيرة، أي تأخير في سداد 
إلى أن هناك نقص  الملحوظةة األخرى يعندما تشير البيانات الفوااد أي الدفعات األساسية أي احتمال إشهار إفالسهم أي الترتيبات المالي

 يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثل التغيرات في المتأخرات أي الظريف احقتصادية المرتب ة بحاحت التأخير.
 

 قريض يسلف 
حالة يجود دليل موضوعي على أن المجموعة تاضع القريض يالسلف لماصص مااطر احاتمان لقاء انافاض قيمة القريض في 

في مثل تلن يمكنها تحصيل كافة المبالغ المستحقة. إن مبلغ الماصص هو الفرق بين القيمة الدفترية يالمبلغ الممكن استرداده، يالذي ي
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ماصومة بناء على الضمانات حت يالكفاالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، بما في ذلك المبلغ الممكن استرداده من 
  . يؤخذ مبلغ الاسارة الناتجة من احنافاض في القيمة إلى بيان الدخل المجمع.معدل الفاادة التعاقدي

 

على التسهيالت النقدية  %1بنسبة  العام إضافة إلى ذلك، يفقا  لتعليمات بنك الكويت المركزي، يتم احتساب الحد األدنى للماصص
لبالصافي بعد بعض فئات الضمانر التي لم يتم  المعمول بهااحاتمانية  لكافة التسهيالت لى التسهيالت غير النقديةع %0.5يبنسبة 
 ماصص لها على يجه الاصوص. احتساب

 

 موجودات مالية متاحة للبيع 
كان هناك دليل موضوعي على أن أصال بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع، تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا 

 ماليا أي مجموعة من الموجودات المالية المتاحة للبيع تعرضت لالنافاض في القيمة. 
 

متاحة للبيع، يمكن أن يتضمن الدليل الموضوعي انافاض كبير أي متواصل موجودات مالية سهم المصنفة كاألبالنسبة لالستثمارات في 
ر في األسهم دين تكلفته. يتم تقييم احنافاض "الكبير" مقابل التكلفة األصلية لالستثمار ي"المتواصل" مقابل في القيمة العادلة لالستثما

 - الاساار المتراكمة  ش بيتم  على انافاض القيمة، دليلتوفر أي  الفترة التي تنافض فيها القيمة العادلة دين التكلفة األصلية. يإذا ما
مدرجة  المتاو للبيع انافاض قيمة هذا األصل الماليمن  خسارةيالقيمة العادلة الحالية، ناقصا أية  لحيازةاالفرق بين تكلفة المقاسة ب
إن خساار انافاض القيمة  .المجمع في بيان الدخل اإليرادات الشاملة األخرى ييتم إدراجهامن  - المجمع في بيان الدخلسابقا  

في القيمة العادلة بعد انافاض القيمة مباشرة  في  لمجمع، يتدرج الزيادةل بيان الدخل اسهم ح يتم عكسها من خالاأللالستثمارات في 
 اإليرادات الشاملة األخرى. 

 

" يت لب إصدار األحكام. يفي إطار إصدار هذه األحكام، تقوم  ا" أي "متواصال  إن تحديد ما إذا كان احنافاض في القيمة "كبير 
 ذلك. مدىفيها انافاض القيمة العادلة لالستثمار عن تكلفته يإلى أي  يقعالمجموعة بتقييم المدة التي 

 

متاحة للبيع، يتم تقييم انافاض القيمة استنادا  إلى نفس المعايير بالنسبة للموجودات المالية المدرجة كبالنسبة ألديات الدين المصنفة 
ار المتراكمة التي يتم قياسها بالفرق بين التكلفة الم فأة يالقيمة بالتكلفة الم فأة. يلكن، يمثل المبلغ المسجل حنافاض القيمة الاسا

 العادلة الحالية، ناقصا  أي خسارة من انافاض القيمة مسجلة سابقا  في بيان الدخل المجمع. 
 

 موجودات مالية مدرجة بالتكلفة الم فأة
ح  بتقييم بصورة فردية لما إذا كان هناك دليل موضوعي على بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة الم فأة، تقوم المجموعة أي

يجود انافاض في قيمة الموجودات المالية الجوهرية بشكل منفرد. إذا كان هناك دليل موضوعي على يجود خسارة انافاض القيمة، 
لنقدية المستقبلية المقدرة لباستثناء خساار ن مبلغ الاسارة يتم قياسه بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل يالقيمة الحالية للتدفقات اإف

فاادة الفعلي احاتمان المستقبلية المتوقعة التي لم يتم تكبدها بعدر. يتم خصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بمعدل سعر ال
المستادم لقياس أي خسارة انافاض في القيمة األصلي للموجودات المالية. إذا كان القرض يحمل سعر فاادة متغير، فإن سعر الاصم 

 . الحالي لفاادة الفعليايمثل سعر 
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ماصص ييتم تسجيل مبلغ خسارة انافاض القيمة في بيان الدخل يتم تافيض القيمة الدفترية لألصل من خالل استادام حساب 

يتستحق باستادام معدل الفاادة المستادم لاصم التدفقات  المافضة القيمة الدفتريةعلى ييستمر استحقاق إيرادات الفاادة المجمع. 
متعلق بها عندما ح يكون هناك يتم ش ب القريض مع الماصص ال النقدية المستقبلية لغرض قياس خسارة احنافاض في القيمة.

احتمال ياقعي لالسترداد المستقبلي يتم تحقيق أي تحويل كافة الضمانات إلى المجموعة. يفي حالة زيادة أي نقص مبلغ خساار 
ا  احنافاض في القيمة المقدر في سنة ححقة بسبب يقوع حدث بعد تسجيل احنافاض، فإن خسارة احنافاض في القيمة المسجلة سابق

في المستقبل، يتم إضافة المبلغ المسترد إلى ححق ا  المش وب البند إذا تم استرداد تزيد أي تنقص عن طريق تعديل حساب الماصص. 
 في بيان الدخل المجمع. الحساب ذي الصلة

 

 المطاوبات المالية

 التحقق المبيئي والقياس
إما كم لوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباو أي  39ديلي يتم تصنيف الم لوبات المالية ضمن ن اق معيار المحاسبة ال

 الاساار أي قريض يسلف يفقا  لما هو مالام. تحدد المجموعة تصنيف الم لوبات المالية عند التحقق المبداي. 
 

ا تكاليف المعاملة المتعلقة بها مبا  شرة في حالة القريض يالسلف.تتحقق الم لوبات المالية مبدايا  بالقيمة العادلة زااد 
 

 تتضمن الم لوبات المالية للمجموعة الم لوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباو أي الاساار يالم لوبات األخرى. 
 

 القياس الالحق
 يستند القياس الالحق للم لوبات المالية على تصنيفها كالتالي: 

 

 عادلة من خالل األرباو أي الاساارم لوبات مالية مدرجة بالقيمة ال
 تنقسم فئة الم لوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباو أي الاساار إلى ما يلي: 

 

 الم لوبات المالية المحتفظ بها ألغراض المتاجرة
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تقبل القريب. تتضمن هذه الفئة األديات تصنف الم لوبات المالية كمحتفظ بها ألغراض المتاجرة، إذا تم حيازتها بغرض البيع في المس

التي تبرمها المجموعة يالتي ح يتم تصنيفها كأديات تغ ية في عالقات تغ ية يفقا  لما يحدده معيار المحاسبة الديلي  المشتقة المالية

 فعالة. المتضمنة أيضا  كمحتفظ بها للمتاجرة إح إذا تم تصنيفها كأديات تغ ية المنفصلة . تصنف المشتقات 39
 

 يتم تسجيل األرباو أي الاساار من الم لوبات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة في بيان الدخل المجمع. 
 

  الم لوبات المالية المصنفة، عند التحقق المبداي، كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباو أي الاساار

ادلة من خالل األرباو أي الاساار كذلك في تاريخ التحقق المبداي فقط عند بالقيمة الع مدرجة تصنف الم لوبات المالية كـ لوبات مالية

 . لم تدرج المجموعة أي م لوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباو أي الاساار.  39معيار المحاسبة الديلي  معاييراستيفاء 
 

 م لوبات أخرى 
قاء بضااع أي خدمات تم تسلمها، سواء صدرت بها فواتير من قبل المورد أي لم يتم قيد الم لوبات عن مبالغ سيتم دفعها في المستقبل ل

 تصدر.
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 )تتمة( الهاسة السياسات المحاسبيةساخص  2.5
 

 األدوات المالية )تتمة( 

  يم التحقق

 .استحقاقه صالحية انتهاءإلغاؤه أي أي  المرتبط بالم لوبات احلتزاممالي عندما يتم اإلعفاء من  التزامح يتم تحقق 
 

عند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشريط ماتلفة بشكل كبير، أي بتعديل شريط احلتزام المالي الحالي بشكل 

حلتزام جديد، ييدرج الفرق في القيمة الدفترية ذات عدم تحقق لاللتزام األصلي يتحقق جوهري، يتم معاملة هذا التبديل أي التعديل ك

 ي بيان الدخل المجمع.الصلة ف
 

 سقاصة األدوات المالية

إذا كان هناك حق قانوني  بيان المركز المالي المجمعصافي المبلغ المبين في يدرج تتم المقاصة بين الموجودات يالم لوبات المالية ي

   وية الم لوبات في آن ياحد.الموجودات يتس تحقيقيتوجد نية السداد على أساس الصافي أي  المحققةلمقاصة المبالغ  احالي  ملزم 
 

  ياس القيمة العادلة 
في السوق في تاريخ  المشاركينظمة بين وع لنقل التزام ما في معامالت منالمستلم من بيع أصل ما أي المدف هي السعرالقيمة العادلة إن 
 في إحدى الحاحت التالية: لى افتراض حديث معاملة بيع األصل أي نقل احلتزامياس. يستند قياس القيمة العادلة إالق

 البيع أي النقل في السوق الرايسي لألصل أي احلتزام، أي 
 .في حالة عدم يجود السوق الرايسي يتم األخذ بالسوق األكثر مالءمة لألصل أي احلتزام 

 

 يجب أن يكون بإمكان المجموعة الوصول إلى السوق الرايسي أي السوق األكثر مالءمة.
 

العادلة لألصل أي احلتزام باستادام احفتراضات التي من الممكن للمشاركين في السوق استادامها عند تسعير األصل يتم قياس القيمة 
 .احقتصادية المثلىلتحقيق مصالحهم أي احلتزام، بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون 

 

وق على إنتاج منافع اقتصادية من خالل استادام األصل بأعلى غير المالي قدرة المشاركين في الس لألصليراعي قياس القيمة العادلة 

 يأفضل مستوى له، أي من خالل بيعه إلى مشارك آخر في السوق من المحتمل أن يستادم األصل بأعلى يأفضل مستوى له.
 

ادلة مع تحقيق أقصى استادام تستادم المجموعة أساليب التقييم المالامة في الظريف يالتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة الع

 .الملحوظةذات الصلة يتقليل استادام المدخالت غير  الملحوظةللمدخالت 
 

تصنف كافة الموجودات يالم لوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أي احفصاو عنها في البيانات المالية المجمعة ضمن الجديل الهرمي 

 قياس القيمة العادلة ككل:يمثل أهمية لإلى أقل مستوى من المدخالت يالذي  للقيمة العادلة، يالمبين كما يلي، استنادا  

  ؛الم ابقة: األسعار المعلنة لغير المعدلةر في األسواق النش ة للموجودات أي الم لوبات 1المستوى 

  بشكل مباشر أي غير  ملحوظاقياس القيمة العادلة لالجوهرية  : أساليب تقييم يكون فيها أقل مستوى من المدخالت2المستوى

 مباشر؛ ي

  ملحوظاقياس القيمة العادلة لالجوهرية : أساليب تقييم  ح يكون فيها أقل مستوى من المدخالت 3المستوى . 
 

نشط بالرجوع إلى أسعار السوق المعلنة. تستادم أسعار الشراء للموجودات  سوق في المسعرة المالية لألديات العادلة القيمة يتم تحديد

البيع للم لوبات. تستند القيمة العادلة لالستثمارات في الصناديق المشتركة أي صناديق احستثمار أي أديات احستثمار المماثلة  يأسعار

 إلى صافي قيمة الموجودات األخير الذي تم اإلعالن عنه.
 

سوقية حستثمار مماثل أي نماذج التقييم المالامة غير المسعرة، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة ال لألديات الماليةبالنسبة 

 .وس اءاألخرى أي أسعار ال
 

 الهاسة )تتمة( السياسات المحاسبيةساخص  2.5

 
 )تتمة( ياس القيمة العادلة 

ة يفق ا لمعدل العااد بالنسبة لألديات المالية المدرجة بالتكلفة الم فأة، يتم تقدير القيمة العادلة عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلي

 الحالي في السوق ألديات مالية مماثلة.
 

 بالنسبة لالستثمارات في أديات حقوق الملكية التي يتعذر تحديد تقدير معقول لقيمتها العادلة، يتم إدراج احستثمار بالتكلفة.
 

حدد المجموعة ما اذا كانت التحويالت قد حدثت بالنسبة للموجودات يالم لوبات المدرجة في البيانات المالية المجمعة بشكل متكرر، ت

قياس القيمة العادلة األهمية لبين مستويات الجديل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف لاستنادا  إلى أقل مستوى من المدخالت ذي 

 ككلر في نهاية كل فترة تقارير مالية. 
 

ا إلى طبيعة يسمات يمااطر األصل أي لغرض إفصاحات القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئا ت للموجودات يالم لوبات استناد 

 احلتزام يمستوى الجديل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.
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 .25تم إدراج تحليل للقيمة العادلة لألديات المالية يمزيد من التفاصيل عن كيفية قياسها ضمن إيضاو 
 

 الموجودات بصفة األسانة 

عاملة الموجودات المحتفظ بها بصفة الوكالة أي األمانة كموجودات للمجموعة يبالتالي ح تدرج ضمن بيان المركز المالي ح يتم م

 المجمع.
 

 أسه  خزينة 

حساب منفصل  فييتم المحاسبة عن أسهم الشركة األم الااصة كأسهم خزينة يتدرج بالتكلفة. عند بيع أسهم الازينة تسجل األرباو 

للتوزيع في حقوق الملكية لاحتياطي أسهم خزينةر. كما يتم تحميل أية خساار محققة على نفس الحساب في حديد الرصيد غير قابل 

الداان في ذلك الحساب، ييتم تحميل أية خساار إضافية على األرباو المحتفظ بها ثم اححتياطيات. تستادم األرباو المحققة ححقا  من 

خساار مسجلة سابقا  في اححتياطيات ياألرباو المحتفظ بها ياحتياطي أسهم الازينة على التوالي. ح يتم  بيع أسهم الازينة لمقابلة أي

دفع أي توزيعات نقدية عن أسهم الازينة. ييؤدي إصدار أسهم منحة إلى زيادة عدد أسهم الازينة بنفس النسبة يتافيض متوسط تكلفة 

 الازينة. السهم بدين التأثير على إجمالي تكلفة أسهم
 

 سخصصات

تسجل الماصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي لقانوني أي استدحلير ناتج عن حدث يقع في الماضي يتكون تكلفة 

 تسوية احلتزام محتملة السداد ييمكن قياسها.
 

  اموظفينة ليسخلا ةافأ  نهايسك

العمل في البالد التي تزايل  يقوانينالعمل الكويتي يعقود الموظفين للموظفين طبقا  لقانون للمبالغ المستحقة  يتم احتساب ماصص

التقارير إن هذا احلتزام غير الممول يمثل المبلغ المستحق لكل موظف، فيما لو تم إنهاء خدماته في تاريخ  الشركات التابعة نشاطها بها.

 .المالية
 

ت إلى المؤسسة العامة للتأمينات احجتماعية كنسبة مئوية من مرتبات بالنسبة للموظفين الكويتيين تقوم المجموعة بتقديم اشتراكا

 الموظفين، إن التزامات المجموعة محددة بهذه احشتراكات يالتي تحمل كمصريفات عند استحقاقها.
 

 العمالت األجنبيةتحوي  

يعملة العرض للشركة األم. تحدد كل منشأة في تعرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي، الذي يمثل أيضا  العملة الرايسية 

 . ةالمجموعة عملتها الرايسية الااصة بها يتقاس البنود المتضمنة في البيانات المالية بتلك العملة الرايسي
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 الهاسة )تتمة( السياسات المحاسبيةساخص  2.5

 

 )تتمة( العمالت األجنبيةتحوي  

 المعامالت ياألرصدة
بالعمالت األجنبية مبدايا  من قبل شركات المجموعة بعمالتها الرايسية ذات الصلة يفقا  ألسعار الصرف الفورية يجري قيد المعامالت 

 بتاريخ تأهل المعاملة للتحقق أليل مرة.
 

لتقارير ابتاريخ  الفورية للعملة الرايسيةالنقدية بالعمالت األجنبية يفقا  ألسعار الصرف  الموجودات يالم لوبات يتم إعادة تحويل

  .المجمع بيان الدخلإلى الفريق كافة  يتؤخذ. المالية
 

ت إن البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التارياية بعملة أجنبية يتم تحويلها باستادام أسعار الصرف كما في تواريخ المعامال

يتم تحويلها باستادام أسعار الصرف كما في فعادلة بعملة أجنبية المبداية. يبالنسبة للبنود غير النقدية التي يتم قياسها يفقا  للقيمة ال

تم فيه تحديد القيمة العادلة. إن أي شهرة ناتجة عن حيازة العمليات األجنبية يأي تعديالت على القيمة الدفترية لتعكس يالتاريخ الذي 

وجودات يم لوبات العمليات األجنبية ييتم تحويلها بأسعار ناتجة عن الحيازة يتم معاملتها كميالالقيمة العادلة للموجودات يالم لوبات 

 اإلقفال.
 

 شركات المجموعة
في تاريخ التقارير المالية، يتم تحويل الموجودات يالم لوبات للشركات التابعة األجنبية إلى عملة العرض للشركة األم لالدينار كما 

ة، يتحول بيانات الدخل لتلك الشركات بالمتوسط المرجح ألسعار الصرف الكويتير بأسعار الصرف الساادة في تاريخ التقارير المالي

للسنة. تؤخذ فريق تحويل العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل إلى بيان الدخل الشامل المجمع كاحتياطي تحويل العمالت األجنبية 

ل في حقوق الملكية الااص بالعملية األجنبية المحددة ضمن حقوق الملكية. عند بيع شركة أجنبية، يدرج المبلغ المؤجل المتراكم المسج

 ضمن بيان الدخل المجمع.
 

 المشتقات

 ة.تسجل األديات المشتقة مبدايا  فـي بيان المركز المالي المجمع بالتكلفـة لبما في ذلك تكاليف المعاملةر يتقاس ححقا  بقيمتها العادل
  

لك  األسهم يخيارات مؤشرات األسهم. تدرج المشتقات بالقيمة العادلة. تتضمن القيمة تدخل المجموعة في أديات مالية مشتقة بما في ذ

ة العادلة لألداة المشتقة ما يكافئ األرباو أي الاساار غير المحققة الناتجة عن ربط المشتقات بسعر السوق باستادام أسعار السوق السااد

السوقية الموجبة لأرباو غير محققةر ضمن الموجودات األخرى، بينما تدرج  أي نماذج التسعير الداخلية. تدرج المشتقات ذات القيمة

 مشتقات ذات القيمة السوقية السالبة لخساار غير محققةر ضمن م لوبات أخرى في بيان المركز المالي المجمع.ال
 

 أما األرباو يالاساار الناتجة من المشتقات فتدرج ضمن بيان الدخل المجمع.
 

 ئةالمطاوبات الطار

ح يتم إدراج الم لوبات ال اراة في بيان المركز المالي المجمع يلكن يتم اإلفصاو عنها ما لم يكن احتمال تدفق الموارد التي تشتمل 

 على منافع اقتصادية إلى خارج المجموعة مستبعدا .
 

 ندما يكون تدفق المنافع احقتصادية محتمال .ح يتم إدراج الموجودات ال اراة ضمن بيان المركز المالي المجمع بل يتم اإلفصاو عنها ع
 

 سعاوسات القطاع

ا من اشكل الق اع ي ا مميز  قوم بتقديم منتجات يخدمات في بيئة جات أي خدمات لق اع األعمالر أي يبتقديم منت يقوملمجموعة جزء 

 الق اعات األخرى. اقتصادية معينة لالق اع الجغرافير يالتي تاضع لمااطر يمزايا تاتلف عن مااطر يمزايا 
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 األحكام والتقييرات واالفتراضات المحاسبية الهاسة 2.6
  

إن إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة يت لب من اإلدارة يضع أحكام يتقديرات يافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة 
اراة في تاريخ التقارير المالية. إن عدم التأكد من لإليرادات يالمصريفات يالموجودات يالم لوبات ياإلفصاو عن الم لوبات ال 

 المتأثر في الفترات المستقبلية.  معلى قيمة األصل أي احلتزاا جوهري   أن يؤدي إلى نتااج تت لب تعديال احفتراضات يالتقديرات يمكن
 

 األحكام 
ر األكثر جوهرية على المبالغ ية التالية التي لها التأثعند ت بيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باتااذ األحكام الهام

 المدرجة في البيانات المالية المجمعة:
 

 تصنيف األدوات المالية
 يتم اتااذ األحكام بشأن تصنيف األديات المالية استنادا  إلى نية اإلدارة عند الحيازة.

 

محتفظ بها للمتاجرة إذا تم حيازتها بصفة أساسية لغرض تحقيق ربح تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية يالم لوبات المالية ك
 على المدى القصير.

 

إن تصنيف الموجودات المالية يالم لوبات المالية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباو أي الاساار يعتمد على كيفية مراقبة 
ذا لم يتم تصنيف هذه الموجودات يالم لوبات كمحتفظ بها للمتاجرة يلكن لها اإلدارة ألداء هذه الموجودات المالية يالم لوبات المالية. إ

قيم عادلة متوفرة يكانت التغيرات في القيمة العادلة مدرجة كجزء من بيان الدخل في حسابات اإلدارة، فإن هذه احستثمارات تصنف 
 كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباو أي الاساار. 

 

مدينين على طبيعة األصل. في حالة عدم قدرة المجموعة على المتاجرة في هذه القريض يضمن اليعتمد تصنيف الموجودات 
تحديدها، يتم تصنيف األصل المالي كقريض  يمكناستالم دفعات ثابتة أي  ، ينيتها فيالموجودات المالية نتيجة لعدم توفر سوق نشط

 يمدينين.
 

 يتم تصنيف كافة الموجودات المالية األخرى كاستثمارات متاحة للبيع.

 
 انخفاض  يمة الموجودات المالية المتاحة لابيع

تقوم المجموعة بمعاملة احستثمارات في األسهم المتاحة للبيع كاستثمارات انافضت قيمتها إذا كان هناك انافاض كبير أي متواصل في 
تكلفتها أي عندما يكون هناك دليل موضوعي آخر بوجود انافاض في القيمة. إن عملية تحديد احنافاض القيمة العادلة بما يقل عن 

ا جوهرية. إضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقييم العوامل األخرى بما في ذلك التقلبات العادية  "الكبير" أي "المتواصل" تت لب أحكام 
 لتدفقات النقدية المستقبلية يعوامل الاصم لألسهم غير المسعرة.في أسعار األسهم بالنسبة لألسهم المسعرة يا

 

  يم التأكي سن التقييرات واالفتراضات
 فيما يلي احفتراضات الرايسية التي تتعلق باألسباب المستقبلية يالمصادر الرايسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ التقارير

 لى تعديل مادي على القيمة الدفترية للموجودات يالم لوبات خالل السنة المالية الالحقة:المالية يالتي لها أثر كبير يؤدي إ
   

 تقيي  االستثمارات في األسه  غير المسعر  
 يستند تقييم احستثمارات في األسهم غير المسعرة عادة  إلى أحد العوامل التالية:

  .معامالت حديثة في السوق بشريط تجارية بحتة 
 عادلة الحالية ألداة أخرى مماثلة إلى حد كبير. القيمة ال 
 .مضاعف الربحية أي مضاعف الربحية لق اع أعمال محدد 
 التدفقات النقدية المتوقعة ماصومة بالمعدحت الحالية الم بقة للبنود ذات شريط يسمات مااطر مماثلة ، أي 
 .نماذج تقييم أخرى 
 

ح  التي ا. ييوجد عدد من احستثماراتا هام  تثمارات في أسهم غير مسعرة يت لب تقدير  إن تحديد التدفقات النقدية يعوامل الاصم لالس
 يمكن لها تحديد هذا التقدير بصورة موثوق منها. ينتيجة لذلك، فإن هذه احستثمارات تدرج بالتكلفة ناقصا  انافاض القيمة.

 

 )تتمة( األحكام والتقييرات واالفتراضات المحاسبية الهاسة 2.6
  

 )تتمة( يم التأكي سن التقييرات واالفتراضات 

 المشتقة تقيي  األدوات المالية

 إلى أحد العوامل التالية : المشتقة ألديات الماليةاعادة  ما يستند تقييم 

  المتدايلة في سوق األيراق المالية؛ المشتقة ألديات المالية لسعر السوق المعلن 

 يأسعار مثل أسعار صرف العمالت األجنبية يأسعار األسهم  المشتقة يم األديات الماليةأسعار السوق المعلنة لعوامل تحديد تقي

    الفاادة.
 

 خسائر انخفاض  يمة سييني المرابحة 
تقوم المجموعة بمراجعة أرصدة مديني المرابحة على أساس ديري لتحديد ما إذا كان يجب تسجيل ماصص لاساار انافاض القيمة 

ع. يبصفة خاصة، يتعين على اإلدارة تقدير مبلغ يتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى في بيان الدخل المجم

الماصصات الم لوبة. تستند مثل هذه التقديرات بالضريرة إلى افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفايتة من األحكام 

 التغيرات المستقبلية في هذه الماصصات. مما يؤدي إلىيعدم التأكد يقد تاتلف النتااج الفعلية 
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 سن سوجودات سالية وسطاوبات سالية سيرجة بالقيمة العادلة سن خالل األرباح أو الخسائر )الخسائر( االرباح صافي  -3
 

  2015 2014 

 دينار كويتي دينار كويتي  
    

 3,455,888 113,809  محققة

 158,597 (5,079,476)  غير محققة
  ──────── ──────── 

  (4,965,667) 3,614,485 
  ════════ ════════ 

    

 4,044,612 (5,092,076)  محتفظ بها لغرض المتاجرة

 (430,127) 126,409  مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباو أي الاساار
  ──────── ──────── 

  (4,965,667) 3,614,485 
  ════════ ════════ 

 

 يرادات توزيعات أرباحإ - 4
  2015 2014 

 دينار كويتي دينار كويتي  
    

 1,685,896 1,657,904  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباو أي الاساار
  ════════ ════════ 

 

 إيرادات فوائي - 5
  2015 2014 

 دينار كويتي دينار كويتي  
    

 484,673 140,911  مصنفة كمتاحة للبيعفوااد على أيراق دين 

 2,079 4,916  أخرى 
  ──────── ──────── 

  145,827 486,752 
  ════════ ════════ 
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 األساسية والمخففة ربحية السه )خسار (  - 6
 

الشركة األم على  ربح السنة الااص بمساهميلخسارةر ربحية السهم األساسية يالماففة عن طريق قسمة لخسارةر يتم احتساب 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم القاامة خالل السنة ناقصا  أسهم الازينة.
  

  2015 2014 
    

 1,775,852 (5,460,762)  ربح السنة الااص بمساهمي الشركة األم لدينار كويتير لخسارةر 
  

══════════ ══════════ 

ة لباستثناء أسهم المتوسط المرجح لعدد األسهم القاامة خالل السن  

الازينةر      776,440,000 776,440,000 
  

══════════ ══════════ 

 فلس 2.29 فاس( 7.03)  الشركة األم لفلسر ربحية السهم األساسية يالماففة الااصة بمساهميلخسارةر 
  

══════════ ══════════ 
 

 سية يالماففة مت ابقة. حيث أنه ح يوجد أديات ماففة قاامة، فإن ربحية السهم األسا
 

 والنقي المعادل النقي  - 7
 

 على ما يلي: المجمع يشتمل النقد يالنقد المعادل المتضمن في بيان التدفقات النقدية
 

 
 

2015 2014 

 
 

  دينار كويتي دينار كويتي
    

 8,426,272 7,635,633  نقد يأرصدة لدى البنوك

 548,108 1,888,259  أرصدة لدى مؤسسات مالية أجنبية
  ──────── ──────── 

  9,523,892 8,974,380 
  ════════ ════════ 

 

 الحسابات الجارية التي تحمل فاادة المحتفظ بها لدى بنوك تجارية محلية يأجنبية.في مثل األرصدة لدى البنوك تت

 

 سيينو سرابحة - 8
 

 
2015 2014 

 
 

  دينار كويتي دينار كويتي
    

 9,325,109 2,249,290  رابحةمدينو م

ا: ربح مؤجل  (103,918) (31,349)  ناقص 
  ─────── ─────── 

 9,221,191 2,217,941  صافي مديني المرابحة

ا: ماصص انافاض القيمة  (92,212) (1,664,187)  ناقص 
  ─────── ─────── 

  553,754 9,128,979 
  ═════════ ═════════ 

 

عااة فيمااا يتعلااق بحساااب ماصااص انافاااض قيمااة مااديني المرابحااة تتوافااق ماان جميااع النااواحي الماديااة مااع مت لبااات إن سياسااة المجمو

 بنك الكويت المركزي. ب الماصصات الااصة
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 وسطاوبات سالية سيرجة بالقيمة العادلة سن خالل األرباح أو الخسائر سالية سوجودات - 9
 

   2015 2014 

  دينار كويتي دينار كويتي  

    لمتاجر :غرض اسوجودات سالية سحتفظ بها ل

 42,656,374 27,514,215  أيراق مالية أجنبية مسعرة
  ──────── ──────── 

 بالقيمة العادلة سن خالل كميرجة سوجودات سالية سصنفة 
 األرباح أو الخسائر: 

 
  

 4,525,976 3,277,040  صناديق تغ ية أجنبيةفي استثمارات 

 4,673,050 4,799,459  لية أجنبية غير مسعرةأيراق ما
  ──────── ──────── 
  8,076,499 9,199,026 
  ──────── ──────── 
  35,590,714 51,855,400 

  ════════ ════════ 
 

في قيماة الموجاودات مساعرةر  بصااالمالية اليراق األلالتي تتكون بصورة أساسية من  صناديق التغ يةفي  األجنبية ستثماراتاح تدرج
 .الصناديقالمقدمة من قبل مدراء 

  2015 2014 

  دينار كويتي دينار كويتي  

    لمتاجر :غرض اسطاوبات سالية سحتفظ بها ل
 3,648,831 1,744,105  بيع على المكشوف أليراق مالية أجنبية مسعرة

  ════════ ════════ 
 

 سوجودات سالية ستاحة لابيع - 10
  2015 2014 

  دينار كويتي دينار كويتي  

    أوراق سالية غير سسعر :
 20,461,808 19,454,961  استثمارات في أسهم خاصة

 9,922,723 9,922,723  استثمارات في أسهم غير مسعرة

 5,460,000 5,460,000  أيراق دين مالية
  ──────── ──────── 
  34,837,684 35,844,531 

  ════════ ════════ 
 

احستثمارات في صناديق األسهم الااصة. إن هذه الموجودات المالية هي بمبلغ في ااصة السهم األفي  تمثل احستثماراتت
حيث تدرج لصناديق، الموجودات لبصافي قيمة  يهي مدرجةدينار كويتير  19,529,970: 2014دينار كويتي ل 16,552,822
  مالية بالقيمة العادلة.لايراق األفي األساسية  احستثمارات 

 

 -دينار كويتير بالتكلفة ناقص انافاض القيمة 931,838: 2014دينار كويتي ل 2,902,138تم ادراج صناديق احسهم الااصة بمبلغ 
ستثمارات نظرا  ل بيعة تدفقاتها النقدية التي ح يمكن توقعها يعدم توافر طرق مناسبة أخرى لقياس القيمة العادلة لهذه اح -ان يجدت

، قد تاتلف قيمة هذه يعدم إمكانية توقع تدفقاتها النقديةنظرا  ل بيعة احستثمارات في األسهم الااصة بصورة موثوق منها. ي
. ح يوجد سوق نشط لهذه الموجودات المالية يتنوي المجموعة المسجلةعن صافي قيمة الموجودات  الفعلي احستثمارات عند البيع

 المدى ال ويل.اححتفاظ بها على 
 

ا احنافاض في القيمة بسبب عدم إمكانية ي تدفقاتها النقدية المستقبلية تقدير تم إدراج احستثمارات في األسهم غير المسعرة بالتكلفة ناقص 
عة يعدم توفر طرق أخرى مالامة للوصول إلى قيمة عادلة موثوق بها لالستثمار. ح يوجد سوق نشط لألصل المالي يتعتزم المجمو

 اححتفاظ به على المدى ال ويل.
 

ا انافاض القيمة إن يجد بسبب عدم توفر طرق أخرى قيمة لتقدير المالامة  تم إدراج أيراق الدين المالية غير المسعرة بالتكلفة ناقص 
 ثوق منها.موبصورة عادلة ال
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 )تتمة( سوجودات سالية ستاحة لابيع - 10
 

مسعرة يذلك لتقييم ما إذا كان هناك انافاض في قيمة هذه احستثمارات الغير  لأليراق المالية قامت اإلدارة بإجراء مراجعة تفصيلية

دينار كويتير في بيان الدخل المجمع. استنادا  إلى  78,776: 2014دينار كويتي ل ح شئسجلت خسارة انافاض في القيمة بمبلغ ي

النافاض في قيمة هذه احستثمارات كما للى احتساب ماصص إضافي أحدث معلومات مالية متاحة، ترى اإلدارة عدم يجود حاجة إ

 .2015ديسمبر  31في 
 

 سوجودات أخرى - 11
  2015 2014 
  دينار كويتي دينار كويتي  
    

 15,114,586 15,901,604  مبلغ مستحق من يس اء 
 810,624 463,930  ر21القيمة العادلة الموجبة للمشتقات لإيضاو 

 1,268,594 1,409,505  فوااد مستحقةإيرادات 
ا مدفوعة لشراء أصل مالي متاو للبيع  1,526,400 -      دفعة مقدم 

 228,082 145,906  أثاث يمعدات 
 845,693 1,199,655  أخرى 

  ──────── ──────── 
  19,120,600 19,793,979 

  ════════ ════════ 
 

 أخرى سطاوبات - 12
  2015 2014 
  دينار كويتي دينار كويتي  
    

 9,244,372 5,619,443  مبلغ مستحق إلى يس اء

 727,970 652,533  ر21القيمة العادلة السالبة للمشتقات لإيضاو 

ا  2,920,000 -      اشتراكات مستلمة مقدم 

 1,362,308 789,001  حوافز موظفين يذمم داانة أخرى

 -     884,410  توزيعات ارباو مستحقة 
 506,677 641,225  أخرى

  ──────── ──────── 

  8,586,612 14,761,327 
  ════════ ════════ 

 
 رأس المال  - 13

 

: 2014ل 2015ديسمبر  31كما في سهم  800,000,000 نقدا  منبالكامل  مدفوعالمصدر يالي مصرو بهاليتكون رأس المال 
 .فلس 100كل سهم قيمة ر سهم 800,000,000

 

 االحتياطي القانوني     -14
  

من ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم  %10 نسبة تحويلينبغي يفقا  لقانون الشركات الكويتي يالنظام األساسي للشركة األم، 
األم أن تقرر يقف الوطنية يالزكاة يمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى اححتياطي القانوني. يجوز للشركة  العمالةالعلمي يضريبة دعم 

 من رأس المال المدفوع.  %50القانوني أي يتجايز نسبة  اححتياطيهذه التحويالت السنوية عندما يعادل 
 

من رأس المال المدفوع في  %5 بنسبةأرباو  اتتوزيعدفع إن توزيع هذا اححتياطي القانوني للشركة األم محدد بالمبلغ الم لوب ل
  األرباو المحتفظ بها بتأمين هذا الحد.السنوات التي ح تسمح فيها 

 

 . 2015ديسمبر  31لم يتم إجراء أي تحويل الى اححتياطي القانوني نظرا  للاساار المتكبدة خالل السنة المنتهية في خالل السنة، 
 

 االحتياطي العام    -15
 

لكية في السنة السابقة بناء  على تعليمات بنك الكويت لزيادة في الماصص العام المحول إلى حقوق المفي عكس االعام اححتياطي مثل تي
 المركزي. 

 أسه  الخزينة - 16

   2015 2014 
    

 23,560,000 23,560,000  عدد أسهم الازينة

 %2.945 %2.945  رأس المالمن نسبة ال

 1,201,560 871,720  دينار كويتي –القيمة السوقية 

 1,698,775 1,698,775  دينار كويتي –التكلفة 
 

معادل لتكلفة شراء أسهم الازينة كمبلغ غير قابل للتوزيع من اححتياطي العام ياححتياطي القانوني خالل فترة ملكية مبلغ تم تحديد 

 أسهم الازينة.
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 توزيعات األرباح  -17
 

، 2014احرباو المصدرة للسنة المنتهية على توزيعات  2015مايو  18يافقت الجمعية العمومية السنوية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

 يتم سدادها خالل السنة.
 

 سعاسالت سع أطراف ذات  ال ة  -18
 

مدارة يالمساهمين الرايسيين يأعضاء مجلس اإلدارة يموظفي اإلدارة الصناديق الزميلة يالشركة التتمثل األطراف ذات عالقة في 

أي تأثيرا  ملموسا . يتم الموافقة على سياسات  مشتركة   سي رة  يمارسون عليها  يسي رين عليها أيالتي شركات الالعليا للمجموعة ي

 تسعير يشريط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة األم.
 

 المساه  الرئيسي   2015

 أطراف أخرى 
 المجموع  ذات  ال ة

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

    سعاسالت سيرجة في بيان اليخ  المجمع

 440,702 1,605 439,097 أتعاب إدارة ياستشارات 
    

    بيان المركز المالي المجمع

 102,298 1,605  100,693 موجودات أخرى
 

 المساهم الرايسي   2014

 أطراف أخرى 
 المجموع  ذات عالقة

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

    معامالت مدرجة في بيان الدخل المجمع

 432,870 13,042 419,828 عاب إدارة ياستشاراتأت
    

    بيان المركز المالي المجمع

 75,171 13,042 62,129 موجودات أخرى
 

 سوظفي اإلدار  العايا سكافأ 

 :كما يلي السنةمكافآت موظفي اإلدارة العليا للمجموعة خالل  كانت
  2015  2014 

 يدينار كويت  يدينار كويت  
    

 906,390 399,438  ب يمزايا قصيرة األجلريات

 12,550 12,550  مكافآت نهاية الادمة للموظفين
  ─────── ─────── 

  411,998 918,940 
  ═══════ ═══════ 
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 التزاسات  -19
  

دينار كويتير  4,388,460: 2014دينار كويتي ل 5,520,367، كان لدى المجموعة التزامات رأسمالية بمبلغ 2015ديسمبر  31في 
 فيما يتعلق بالموجودات المالية المتاحة للبيع. 

  2015  2014 
 يدينار كويت  يدينار كويت  

    تشغيايلعقود تأجير تأجير التزاسات 

    التأجير المستقبلية: لمدفوعاتالحد األدنى 
 259,097 272,705  خالل سنة ياحدة  

 469,464 13,808  خالل سنتين إلى خمس سنوات  
  ─────── ─────── 
  286,513 728,561 
  ═══════ ═══════ 
 

 األسانة بصفة حسابات - 20
 

الرجوع إلى  حق تدير المجموعة المحافظ بالنيابة عن الغير يتحتفظ بأرصدة نقدية يأيراق مالية في حسابات بصفة األمانة دين
إجمالي الموجودات المدارة من قبل مع. يكما في تاريخ التقارير المالية، بلغ المجموعة يهي غير مدرجة في بيان المركز المالي المج

إجمالي اإليرادات بلغ دينار كويتير. ي 178,800,772: 2014دينار كويتي ل 173,289,873المجموعة يالمحتفظ بها بصفة األمانة 
 دينار كويتير. 432,870: 2014ينار كويتي لد 1,015,094التي تم تحقيقها من أنش ة الوكالة يأنش ة األمانة األخرى بلغ 

 

 القطا ات  سعاوسات - 21
 

منتجات أي خدمات لق اع أعمالر أي يقدم منتجات يخدمات ضمن بيئة اقتصادية إما إن الق اع هو جزء مميز من المجموعة يقدم 
 . محددة لق اع جغرافير ييتعرض لمااطر يمزايا ماتلفة عن مااطر يمزايا الق اعات األخرى

 

يديل مجلس التعاين الاليجي استنادا  إلى موقع الموجودات: الكويت  إلى أربعة ق اعات جغرافيةألغراض اإلدارة، تنتظم المجموعة 
تقارير ال. تستند المجموعة إلى هذا األساس في إعداد يجزر الكايمان لبما في ذلك الهند يالصينر يموريشيوس يآسيا يالمحيط الهادي

 ق اعات.معلومات الحول 
 

فيما يتعلق  ياإلفصاحات األخرى اإليرادات يالنتااج للسنة يإجمالي الموجودات يإجمالي الم لوبات عن الجديل التالي معلومات يقدم
 التي يمكن إعداد تقارير حولها:بق اعات المجموعة 

 

2015 

الكويد ودول 
سجاس التعاون 

 سوريشيوس الخايجي
آسيا والمحيط 

 جزر الكايمان الهادي

 

 المجموع
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
      

 (27,245) 2,146,644 (2,921,898) 267,320 480,689 إيرادات القطاع
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 (7,526,165) 409,438 (6,413,162) 258,959 (1,781,400) نتائج القطاع
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 99,626,644 30,493,446 50,203,187 13,434,342 5,495,669 سوجودات القطاع
   ════════   ════════   ════════   ════════   ════════ 

 10,330,717 - 8,853,986 -     1,476,731 سطاوبات القطاع
   ════════   ════════   ════════   ════════   ════════ 

      إفصاحات أخرى
 1,570,137 1,570,137 -     -     -     خساار انافاض القيمة

   ════════   ════════   ════════   ════════   ════════ 

 5,520,367 4,631,526 -     888,841 -     التزامات
 ════════   ════════   ════════ ════════ ════════ 
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2014 

الكويت يديل 
مجلس التعاين 

 موريشيوس الاليجي
آسيا يالمحيط 

 جزر الكايمان الهادي
 

 المجموع
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
      

 9,236,141 2,847,411 5,756,573 55,512 576,645 إيرادات الق اع
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 2,856,074 2,548,140 2,481,866 44,245 (2,218,176) نتااج الق اع
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 125,597,269 42,734,774 63,897,175 13,347,745 5,617,575 موجودات الق اع
   ════════   ════════   ════════   ════════   ════════ 

 18,410,158 -     17,296,636 -     1,113,522 م لوبات الق اع
   ════════   ════════   ════════   ════════   ════════ 

      إفصاحات أخرى
 145,987 145,987 -     -     -     خساار انافاض القيمة

   ════════   ════════   ════════   ════════   ════════ 

 4,388,460 3,653,619 -     734,841 -     التزامات

 ════════   ════════   ════════ ════════ ════════ 
 

 المشتقات   - 22
 

هي  مشتقةال المالي األداةتدخل المجموعة ضمن السياق ال بيعي لألعمال في أنواع عديدة من المعامالت تتضمن األديات المالية. إن 
أي السعر المرجعي أي  األساسيةواحدة أي أكثر من األديات المالية لفي األسعار  اتعقد مالي بين طرفين حيث يعتمد السداد على الحرك

مبادحت أسعار الفاادة يإجمالي  فيبصورة رايسية  التي تتاجر فيها المجموعة المشتقة األديات المالية تتمثل المؤشر األساسي.
 عاادات األسهم يالعقود المستقبلية يعقود الايارات يالضمانات. مبادحت 

 

إلى مااطر متعددة مماثلة لألديات غير المشتقة مثل مااطر السوق يمااطر احاتمان. يتاضع  المشتقة تاضع األديات المالية
تافيض ي الرفع المالي ي تنتج عنلبعض المااطر اإلضافية مثل تلك المااطر الت بشكل نموذجي األديات المالية المشتقة أيضا  

المااطر المرتب ة بأنش تها احستثمارية كجزء من السياسات  باإلضافة إلى إجماليالسيولة. تدير المجموعة هذه المااطر على أساس 
مراكز تتاذ ي ضمن السياق ال بيعي لألعمال في أنش تها ك المشتقة الشاملة إلدارة المااطر. يقد تستادم المجموعة األديات المالية

إدارة المااطر. إن األنواع الرايسية للمشتقات المستادمة من قبل المجموعة هي كما ألغراض كذلك ي قاامة على التوقع يةاستثمار
 يلي:

 

 مبادحت أسعار الفاادة
عار صرف العمالت أي أس في معدحت أسعار الفاادةالحركات لتبادل طرفين إن مبادحت أسعار الفاادة هي ترتيبات تعاقدية بين 

 العكس. لمتغيرة إلى معدل فاادة ثابت أي . على سبيل المثال، سوف يتم تحويل معدل الفاادة ااألجنبية
 

 عاادات األسهمإجمالي مبادحت 
هذه  . إنمحدد اسمي بمبلغتتم  ديريةن على دفعات اقد تدخل المجموعة في اتفاقيات مبادلة مع أطراف مقابلة يالتي يوافق فيها ال رف

الدفعات يتم تسجيلها في بيان الدخل المجمع كأرباو أي خساار محققة. كما أن هذه المبادحت تتم بسعر السوق على أساس يومي ييتم 
تسجيل أي تغير في القيمة كأرباو لخساارر غير محققة. عند إنهاء المبادلة، سوف تقوم المجموعة بتسجيل ربح أي خسارة محققة تعادل 

يبين أساس المجموعة في العقد، إن يجد. يحتى يتم إبرام اتفاقيات المبادلة، يت لب أن  التنازل عنهاحصالت التي لم يتم تمالفرق بين ال
 تقوم المجموعة بإيداع يدااع أي ضمانات مع أطرافها المقابلة.

  

بل لهذه احتفاقيات أي أن ال رف تتعرض المبادحت للعديد من المااطر يالتي تتضمن احتمالية عدم يجود سوق سيولة في المستق
لعقود المبادحت  احاتمانبالشريط التعاقدية. تقوم المجموعة بتافيض مااطر  بالوفاءالمقابل في احتفاقية قد يتعثر في الوفاء بالتزامه 

صات يالتي تتضمن يالتي تشمل مقاصة الماص ات الرايسيةغير المدرجة في سوق األيراق المالية من خالل التفايض حول احتفاقي
 " لالموجودات ناقصا  الم لوباتر لعقود المبادحت غير المدرجة في سوق األيراق المالية مع تلك األطراف المقابلة.المقاصةحق "

 

إلدارة التعرض لمااطر السوق أي مااطر بعض الق اعات العاملة بالسوق  األسهمجمالي عاادات إل مبادحت قد تدخل المجموعة في
عاادات األسهم إجمالي تضمن مبادحت تعرض لها في حالة عدم حديث ذلك. ترض لمااطر بعض األسهم التي لم تكن تأي التع

لى التغير في القيمة ع أي استالم صافي مبلغ استنادا  إالتبادحت التي تتم بين المجموعة يطرف مقابل حول التزاماتهم ذات الصلة لدف
 يقيمة اسمية محددة.العادلة لتأمين معين أي مؤشر محدد 
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 العقود المستقبلية
ريخ محدد في المستقبل. إن العقود تم إبرامها من بسعر يتاإن العقود المستقبلية هي اتفاقيات تعاقدية لشراء أي بيع أداة مالية محددة 

 اس يومي.خالل مبالغ قياسية في تبادحت منتظمة يتاضع لمت لبات هوامش نقدية على أس
 

 عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة
اتفاقيات تعاقدية إما لشراء أي بيع عملة محددة بسعر محدد يفي تاريخ محدد في المستقبل  في مثل عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلةتت

 خالف سوق األيراق المالية.يهي عقود ماصصة يتم إبرامها في 
 

 الضمانات
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نات مشتقة تمنح حاملها حق شراء التأمينات لعادة ما تكون أسهمر من المصدر بسعر محدد خالل إطار زمني إن الضمانات هي تأمي
 محدد. 

 
 الايارات

إن الايارات هي عبارة عن عقود تمنح المجموعة إما حق شراء أي بيع األداة المالية بسعر محدد خالل فترة محددة من الزمن أي في 
الشراء للايار ل"القسط"ر  من  أي إلى مانح الايار. يباعتبارها محرر حق البيع أي الشراء، فليس لدى  تاريخ محدد مقابل دفعة لسعر

المجموعة سي رة على ما إذا كان هذا الايار ستتم ممارسته، يكنتيجة لذلك، تتحمل المجموعة مااطر السوق الناتجة عن التغير غير 
هذا  منر المحرر. عندما يتم ممارسة خيار محرر، تحقق المجموعة ربح أي خسارة المرغوب فيه في أسعار التأمين المرتبط بالايا
 الايار إلى مدى األقساط المستلمة أي المدفوعة.

 

القيمة المشتقة التي تعادل القيمة السوقية باإلضافة إلى  ألديات الماليةلالقيمة العادلة الموجبة يالسالبة  يوضح الجديل المبين أدناه
يهي األساس الذي بناء  عليه  لألداة المشتقة القيمة احسمية هي مبلغ األصل المحدد أي المعدل المرجعي أي مؤشر األسعار احسمية. إن

حجم المعامالت القاامة في نهاية السنة يح تع ي مؤشرا  لمااطر  إلى القيمة احسمية تشير. يتم قياس التغيرات في قيمة المشتقات
 .احاتمانالسوق أي مااطر 

 
2015  

القيمة االسمية حسب الفتر  حتى 
 االستحقاق

 
 القيمة 
 الموجبةالعادلة 

 القيمة 
العادلة 
 السالبة

  يد 
 العقود

إجمالي القيمة  
 االسمية 

 خالل 
 واحي   سنة

 سنة إلى
 سنوات 5

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 
        

 30,170,000 -     30,170,000 -     -     7,272 لفاادةمبادحت أسعار ا
مبادحت إجمالي عاادات 

 -     30,671,972 30,671,972 23,970,458 522,138 434,685 األسهم
مبادحت إجمالي مؤشرات 

 -     1,437,039 1,437,039 354,373 22,185 2,305 األسهم
 -     1,417,054 1,417,054 197 22,176 8,491 عقود مستقبلية

 -     3,000,746 3,000,746 2,975,545 85,839 1,417 عقود آجلة
 -     -     -     58,049 195 8,722 ضمانات 

صناديق العمالت احجنبية 
 -     497,901 497,901 31,042 -     1,038 المتدايلة

 ─────── ─────── ──────── ──────── ─────── ─────── 
 463,930 652,533 27,389,664 67,194,712 37,024,712 30,170,000 

 ═══════ ═══════ ════════ ════════ ═══════ ═══════ 
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 القيمة احسمية حسب الفترة حتى احستحقاق  2014

 

 القيمة 
العادلة 
 الموجبة

 القيمة 
 السالبةالعادلة 

 عدد 
 العقود

  إجمالي القيمة
 احسمية 

 خالل 
 ياحدة  سنة

 سنة إلى
 سنوات 5

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 
       

 29,200,000 -     29,200,000 -     -     7,008 مبادحت أسعار الفاادة
 -     28,874,076 28,874,076 -     548,643 445,511 مبادحت إجمالي عاادات األسهم
 -     403,607 403,607 -     8,451 -     مبادحت إجمالي مؤشرات األسهم

 -     2,078,325 2,078,325 1,392 76,826 2,612 عقود مستقبلية
 -     4,825,667 4,825,667 16,500,000 20,641 63,437 عقود آجلة
 -     -     -     1,241,021 -     12,462 ضمانات
 -     -     -     405,720 73,409 279,594 لاياراتعقود ا

 ─────── ─────── ──────── ──────── ─────── ──────── 
 810,624 727,970 18,148,133 65,381,675 36,181,675 29,200,000 

 ═══════ ═══════ ════════ ════════ ═══════ ════════ 
 

 قة هي ألغراض المتاجرة.المشتاألديات المالية إن جميع معامالت 
 

 شركات تابعة جوهرية سماوكة جزئيًا - 23
 

فقط  تمثل آسيا جيتواي فند المحديديصنديق  صنديق التمويل التجاري اإلسالمي اآلسيوي المحديدتوصلت المجموعة إلى أن 
حصص غير الشركات التابعة ذات المالية عن  الشركات التابعة ذات الحصص غير المسي رة الجوهرية للمجموعة. فيما يلي معلومات

 المسي رة الجوهرية:
 

 األرصي  المتراكمة لاحصص غير المسيطر  الجوهرية:
  2015  2014 
 يدينار كويت  يدينار كويت  
    

 8,748,104 3,629,473  صنديق التمويل التجاري اإلسالمي اآلسيوي المحديد
 3,864,878 3,928,481  آسيا جيتواي فند المحديدصنديق 

 
 فيما يلي معلومات مالية موجزة عن هذه الشركات التابعة. تستند هذه المعلومات إلى المبالغ قبل احستبعادات ما بين الشركات.

 

 ديسمبر: 31 رض سوجز لبيان اليخ  لاسنة المنتهية في 
 

 2015  2014 

 

صنيوق التموي  
التجاري اإلسالسي 
 اآلسيوي المحيود

آسيا صنيوق 
ي فني جيتوا

  المحيود

صنديق التمويل 
التجاري اإلسالمي 
 اآلسيوي المحديد

 آسيا صنديق 
 جيتواي فند 

 المحديد
 يدينار كويت يدينار كويت  يدينار كويت يدينار كويت 
      

 3,122,936 444,559  (1,307,880) 483,969 اإليرادات

 905,776 188,896  610,033 1,720,472 المصريفات
 ────── ──────  ────── ────── 

 2,217,160 255,663  (1,917,913) (1,236,503) ربس السنة)خسار ( 
 ══════ ══════  ══════ ══════ 

 2,217,160 255,663  (1,917,913) (1,236,503) اإليرادات  الشاساة)الخسائر( إجمالي 
 ══════ ══════  ══════ ══════ 

 437,236 109,994  (450,701) (1,120,004) الااص بالحصص غير المسي رة
 ══════ ══════  ══════ ══════ 
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 ديسمبر: 31 رض سوجز لبيان المركز المالي كما في فيما ياي 
 2015 2014 

 

صنيوق التموي  
التجاري اإلسالسي 
 اآلسيوي المحيود

آسيا صنيوق 
جيتواي فني 

 لمحيودا

صنديق التمويل 
التجاري اإلسالمي 
 اآلسيوي المحديد

آسيا صنديق 
جيتواي فند 

 المحديد
 يدينار كويت يدينار كويت يدينار كويت يدينار كويت 
     

 30,542,089 14,930,898 17,583,174 5,569,558 إجمالي الموجودات
 10,891,885 3,095,786 6,418,092 262,416 إجمالي الم لوبات

 ────── ────── ────── ────── 
 19,650,204 11,835,112 11,165,082 5,307,142 إجمالي حقوق الماكية

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

     الخاص بـ:
 15,785,326 3,087,008 7,236,601 1,677,670 مساهمي الشركة األم

 3,864,878 8,748,104 3,928,481 3,629,472 الحصص غير المسي رة

 ────── ────── ────── ────── 

 5,307,142 11,165,082 11,835,112 19,650,204 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 ديسمبر: 31في لمعاوسات التيفقات النقيية لاسنة المنتهية  رض سوجز فيما ياي 

 2015 2014 

 

صنيوق التموي  
التجاري اإلسالسي 
 اآلسيوي المحيود

 آسياصنيوق 
جيتواي فني 

 المحيود

صنديق التمويل 
التجاري اإلسالمي 
 اآلسيوي المحديد

آسيا صنديق 
جيتواي فند 

 المحديد
 يدينار كويت يدينار كويت يدينار كويت يدينار كويت 
     

 (390) (6,493,015) 7,270,878 4,877,980 تشغيل

     - 7,686,763 (7,272,000) (5,810,135) تمويل

 ────── ────── ────── ────── 
 (390) 1,193,748 (1,122) (932,155) صافي )النقص( الزياد  في النقي والنقي المعادل

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 أهياف وسياسات إدار  المخاطر المالية - 24
 

 لحديدالقياس يالمراقبة المستمرة يفقا  تمثل المااطر جزءا  رايسيا  في أنش ة المجموعة لكن هذه المااطر تُدار ب ريقة التحديد ي

المااطر يالضوابط األخرى. إن هذه ال ريقة في إدارة المااطر ذات أهمية كبيرة حستمرار المجموعة في تحقيق األرباو ييتحمل كل 

 . ئوليات المنوطة به داخل المجموعةفرد بالمجموعة مسئولية التعرض للمااطر فيما يتعلق بالمس
 

بات المالية األساسية للمجموعة، باالف القيمة العادلة السالبة للمشتقات، من الم لوبات المالية من خالل األرباو أي تتكون الم لو

الم لوبات األخرى. لدى المجموعة مجموعة متنوعة من الموجودات المالية مثل النقد ياألرصدة لدى المؤسسات المالية ار يالاسا

 لية المسعرة يغير المسعرة يالموجودات األخرى التي تنتج عن أنش ة عملياتها بصورة مباشرة. األجنبية يالمحلية ياألديات الما
 

تصنف المجموعة المااطر التي تواجهها كجزء من أنش ة المراقبة يالسي رة ضمن فئات مااطر معينة يبالتالي تم إسناد مسئوليات 

 كما يلي: هي . إن فئات المااطر يرفع التقارير حولها المحددة خاصة لماتلف المديرين لتحديد يقياس يمراقبة فئات المااطر
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 )تتمة( أهياف وسياسات إدار  المخاطر المالية - 24
 

 المااطر الناتجة من األديات المالية: رأ

 مااطر احاتمان التي تتضمن مااطر عجز العمالء ياألطراف المقابلة -1

 مااطر السيولة -2

 الفاادة يالعمالت األجنبية يمااطر أسعار األسهم مااطر السوق التي تتضمن مااطر معدحت -3
 

 مااطر أخرى رب

 امااطر المدفوعات مقدم   -1

 مااطر التشغيل التي تتضمن المااطر المتعلقة باألع ال التشغيلية -2
 

دئ إن مجلس إدارة الشركة األم هو المسئول بصورة جوهرية عن المنهج الشامل إلدارة المااطر يالموافقة على استراتيجيات يمبا

 إدارة المااطر. 
 

  االئتمانسخاطر  24.1

األديات المالية بالوفاء بالتزامه مما يؤدي إلى تكبد ال رف اآلخر لاساار  إحدىتتمثل مااطر احاتمان في عدم التزام أحد أطراف 

التركزات غير د من مالية. تتم مراقبة سياسة المجموعة احاتمانية يمدى تعرضها للمااطر بصورة مستمرة. تسعى المجموعة للح

 .احكتتابفي التعامل مع أفراد أي مجموعات من العمالء في مناطق أي أعمال محددة يذلك من خالل تنويع أنش ة  المالامة للمااطر
 

 :الحي األ صى لاتعرض  لمخاطر االئتمان
ل يبعد مراعاة تأثير أي ضمان يوضح الجديل التالي الحد األقصى للتعرض لمااطر احاتمان بالنسبة للموجودات المالية قب

 يالتعزيزات احاتمانية األخرى مثل تافيف مااطر احاتمان.
 2015  2014  

  دينار كويتي  دينار كويتي 

   

 8,971,826 9,522,497 النقد يالنقد المعادل

 9,128,979 553,754 مدينو مرابحة

 5,460,000 5,460,000 موجودات مالية متاحة للبيع لأيراق دين ماليةر

 19,793,979 18,811,319 موجودات أخرى

 ─────── ─────── 

 34,347,570 43,354,784 

 ═══════ ═══════ 

 

الحد األقصى لتعرض يعادل  تستند المااطر المذكورة أعاله إلى صافي القيمة الدفترية كما هي مسجلة في بيان المركز المالي المجمع.

لقيمة الدفترية لهذه األرصدة. إن الحد األقصى للتعرض لمااطر احاتمان بالنسبة ل رف مقابل ياحد يبلغ المجموعة لمااطر احاتمان ا

 دينار كويتير. 6,966,921: 2014دينار كويتي ل 4,599,058
 

 تركز سخاطر الحي األ صى لاتعرض لمخاطر االئتمان 
متشابهة، أي في أنش ة في نفس المن قة الجغرافية، أي عندما يكون تنشأ التركزات عندما يشترك عدد من األطراف المقابلة في أنش ة 

تعاقدية تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في الظريف اللتزامات احمواجهة قدرتهم على لهم سمات اقتصادية متماثلة مما قد يجعل 

ة للت ورات التي تؤثر على ق اع أعمال بذاته احقتصادية أي السياسية أي غيرها. تشير التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموع

 أي على من قة جغرافية معينة.
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 )تتمة( أهياف وسياسات إدار  المخاطر المالية - 24
 

 )تتمة( االئتمانسخاطر  24.1
 )تتمة(تركز سخاطر الحي األ صى لاتعرض لمخاطر االئتمان 

 بنود بيان المركز المالي المجمع مع تحليله حسب الق اع الجغرافي:يوضح الجديل التالي الحد األقصى للتعرض لمااطر احاتمان ل

2015 
الكويد ودول سجاس 

 سوريشيوس التعاون الخايجي
آسيا والمحيط 

 جزر الكايمان الهادي
 
 المجموع  

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

      

 9,522,497 5,563,816 208,412 -     3,750,269 النقد يالنقد المعادل 

 553,754 553,754 -     -     -     مدينو مرابحة 
لأيراق ديان  موجاودات مالياة متاحاة للبياع

 5,460,000 -     -     5,460,000 -     ماليةر

 18,811,319 -     17,290,830 195,875 1,324,614 موجودات أخرى
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 34,347,570 6,117,570 17,499,242 5,655,875 5,074,883 إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

2014 
الكويت يديل مجلس 

 موريشيوس لتعاين الاليجيا
آسيا يالمحيط 

 جزر الكايمان الهادي
 
 المجموع  

 دينار كويتي دينار كويتي ينار كويتيد دينار كويتي دينار كويتي 

      

 8,971,826 6,310,539 137,106 -     2,524,181 النقد يالنقد المعادل 

 9,128,979 9,128,979 -     -     -     مدينو مرابحة 
موجااودات ماليااة متاحااة للبيااع لأيراق دياان 

 5,460,000 -     5,460,000 -     -     ماليةر

 19,793,979 -     17,688,989 125,419 1,979,571 رىموجودات أخ
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 43,354,784 15,439,518 23,286,095 125,419 4,503,752 إجمالي التعرض لمااطر احاتمان
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 يفقا  لق اع األعمال. يالذي تم تحليلهمااطر احاتمان لبنود بيان المركز المالي المجمع يوضح الجديل التالي الحد األقصى للتعرض ل

2015 

البنوك والمسسسات 
 المجموع أخرى المالية األخرى

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 9,522,497        - 9,522,497 النقد يالنقد المعادل 
 553,754 553,754     - مدينوا مرابحة

 5,460,000 5,460,000  موجودات مالية متاحة للبيع
 18,811,319 2,909,716 15,901,603 موجودات أخرى

 ──────── ──────── ──────── 

 34,347,570 8,923,470 25,424,100 إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان
 

════════ ════════ ════════ 
 

2014 

البنوك يالمؤسسات 
 المجموع أخرى األخرى المالية

 دينار كويتي دينار  كويتي دينار  كويتي 
    

 8,971,826        - 8,971,826 النقد يالنقد المعادل  
 9,128,979 9,128,979     - مدينو مرابحة 
 5,460,000 5,460,000  موجودات مالية متاحة للبيع 
 19,793,979 4,679,393 15,114,586 موجودات أخرى 

 ──────── ──────── ──────── 

 43,354,784 19,268,372 24,086,412 إجمالي التعرض لمااطر احاتمان
 ════════ ════════ ════════ 

 أهياف وسياسات إدار  المخاطر المالية )تتمة( - 24
 

 )تتمة( االئتمانسخاطر  24.1

 تحاي  الموجودات المالية ستأخر  اليفع أو سنخفضة القيمة
 . 2014ديسمبر  31ي 2015ديسمبر  31لدى المجموعة أي موجودات مالية "متأخرة الدفع أي منافضة القيمة" كما في  ليس
 

  السيولةسخاطر  24.2
إن مااطر السيولة هي المااطر التي تكمن في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها. تنتج مااطر السيولة عن 

من هذه  يللحمايةالسوق أي تدني درجة احاتمان مما قد يتسبب في نضوب بعض مصادر التمويل على الفور.  في احض رابات
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المااطر، قامت إدارة المجموعة بتنويع مصادر التمويل يإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في احعتبار، ياححتفاظ برصيد جيد للنقد 
 .للتسويق لها بسهولةيالنقد المعادل ياأليراق المالية القابلة 

 

ا إلى احستحقاقات التعاقدية غير الماصومة المتبقية في تاريخ التقارير المالية:  يوضح الجديل التالي تحليل الم لوبات المالية   استناد 
 

مدار عمر هذه  تعكس قاامة السيولة للم لوبات المالية التدفقات النقدية المتوقعة يالتي تتضمن مدفوعات الفوااد المستقبلية على
 الم لوبات المالية. فيما يلي قاامة السيولة للم لوبات المالية:

 

 أشهر 3خالل  2015
سنة إلى  أشهر 3

 واحي 
أكثر سن سنة 

 المجموع واحي 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
 

    

م لوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباو 
 1,744,105 -     -     1,744,105 اارأي الاس

 8,586,612 271,928 -     8,314,684 م لوبات أخرى

 

───── ───── ───── ───── 
 10,330,717 271,928 -     10,058,789 إجمالي الم لوبات 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 5,520,367 5,520,367 -     -     التزامات
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

2014     

 أشهر 3خالل  
أشهر إلى سنة  3

 ياحدة
أكثر من سنة 

 المجموع ياحدة
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
     

م لوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 3,648,831 -     -     3,648,831 األرباو أي الاساار

 14,761,327 280,989 -     14,480,338 م لوبات أخرى

 

───── ───── ───── ───── 
 18,410,158 280,989 -     18,129,169 إجمالي الم لوبات 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 4,388,460 4,388,460 -     -     التزامات
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

الموجودات يالم لوبات يفقا  للتاريخ  اتيالم لوبات للمجموعة. تم تحديد استحقاق الجديل التالي قاامة استحقاق الموجودات صيلا
لموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباو أي الاساار قاامة استحقاق االمتوقع فيه استردادها أي تسويتها. يبالنسبة ل

أساس تقدير اإلدارة لسيولة تلك الموجودات. قد تاتلف فترات احستحقاق الفعلية على  تم تحديدهايالموجودات المالية المتاحة للبيع، فقد 
عن فترات احستحقاق المبينة أدناه حيث أن المقترضين قد يكون لهم الحق في سداد احلتزامات مع أي بدين غرامات السداد مقدما . إن 

 :كما يلي كانتديسمبر  31قاامة استحقاق الموجودات يالم لوبات في 
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 أهياف وسياسات إدار  المخاطر المالية )تتمة( - 24
 

 )تتمة( السيولةسخاطر  24.2
 

2015   
 خالل 

 أشهر 3
 أشهر 3

 إلى سنة واحي 
 أكثر سن 

 المجموع واحي  سنة
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  

      الموجودات

 9,523,892 -    -    9,523,892  النقد يالنقد المعادل
 553,754 -    553,754 -     مدينو مرابحة 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 
 35,590,714 -    -    35,590,714  خالل األرباو أي الاساار

 34,837,684 34,837,684 -    -     موجودات مالية متاحة للبيع
 19,120,600 223,746 2,172,680 16,724,174  موجودات أخرى

  

──────── ──────── ──────── ──────── 

 99,626,644 35,061,430 2,726,434 61,838,780  الموجودات سجموع
  

════════ ════════ ════════ ════════ 
 المطاوبات

 

    

م لوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 
 خالل األرباو أي الاساار

 

 
1,744,105    -    - 

 
1,744,105 

 أخرى م لوبات
 

8,314,684    - 271,928 8,586,612 

  ──────── ──────── ──────── ──────── 

 المطاوبات سجموع
 

10,058,789    - 271,928 10,330,717 
  ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 
2014    

 خالل 
 أشهر 3

 أشهر 3
 إلى سنة ياحدة

 أكثر من 
 المجموع ياحدة سنة

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  
      الموجودات

 8,974,380 -    -    8,974,380  النقد يالنقد المعادل

 9,128,979 -    9,128,979 -     مدينو مرابحة
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

 51,855,400 4,673,050 -    47,182,350  خالل األرباو أي الاساار

 35,844,531 35,844,531 -    -     موجودات مالية متاحة للبيع

 19,793,979 478,120 3,283,111 16,032,748  موجودات أخرى

  

──────── ──────── ──────── ──────── 

 125,597,269 40,995,701 12,412,090 72,189,478  الموجودات مجموع

  

════════ ════════ ════════ ════════ 

 الم لوبات
 

    
م لوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

 خالل األرباو أي الاساار
 

3,648,831    -    - 3,648,831 
 أخرى م لوبات

 

14,480,338    - 280,989 14,761,327 

  ───── ───── ───── ───── 
 الم لوبات مجموع

 

18,129,169    - 280,989 18,410,158 
 

 

════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 السوقسخاطر  24.3
إن مااطر السوق هي مااطر تقلب قيمة أصل نتيجة التغيرات في متغيرات السوق مثل معدحت الفاادة يأسعار العمالت األجنبية 

أي العوامل التي تؤثر على جميع  لهأي جهة اإلصدار  الفرديستثمار حيأسعار األسهم سواء كانت هذه التغيرات بسبب عوامل تتعلق با
 احستثمارات المتدايلة في السوق.

 

تدار مااطر السوق على أساس توزيعات الموجودات المحددة مسبقا  على فئات الموجودات الماتلفة يتنويع الموجودات من حيث 
ير اإلدارة للتغيرات طويلة يقصيرة التوزيع الجغرافي يتركزات ق اع األعمال  يالتقييم المستمر لظريف ياتجاهات السوق يتقد

 األجل في القيمة العادلة.
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 أهياف وسياسات إدار  المخاطر المالية )تتمة( - 24

 
 )تتمة(  السوقسخاطر  24.3

 سخاطر العمالت األجنبية  24.3.1

األجنبية. قام مجلس إدارة الشركة  إن مااطر العمالت األجنبية هي مااطر تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في أسعار العمالت

 . تتم مراقبة المراكز القاامة على أساس ديري. حسب العملة مراكز القاامةالاألم بوضع الحديد على 
 

ديسمبر على الموجودات يالم لوبات النقدية. يحسب  31يوضح الجديل التالي العمالت التي تعرض المجموعة لمااطر كبيرة في 

 ، مع اححتفاظ بكافةاإليرادات الشاملة األخرىي النتااج على في سعر العمالت في مقابل الدينار الكويتي %5ر بنسبة التحليل تأثير التغي

 المتغيرات األخرى ثابتة. 

 

التأثير  اى 
 النتائج 
2015  

 دينار كويتي 

التأثير  اى 
اإليرادات الشاساة 

 األخرى
2015 

 دينار كويتي

التأثير على 
 النتااج 
2014 

 نار كويتي دي

التأثير على 
اإليرادات الشاملة 

 األخرى
2014 

 دينار كويتي

 العماة
    

 976,180 1,203,092 940,922 1,745,589 ديحر أمريكي 

 -    1,069,011 -    685,348 ديحر هونج كونج

 -    317,310 -    169,838 يين كوريا الجنوبية 

 -    233,653 -    239,973 جنية إسترليني 

 -    133,804 -    24,705 بات تايالندي

 
 أسعار الفائي خاطر س 24.3.2 

 مااطر أسعار الفاادة هي مااطر تقلب القيمة العادلة أي التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار الفاادة في

 السوق.
 

بالسوق بصورة رايسية بمديني المرابحة يأيراق الدين المالية لدى  فاادة أسعار الالتغيرات في  تعرض المجموعة لمااطريتعلق 

 المجموعة.
 

  .محددةفترات لفجوات أسعار الفاادة  من خالل يضع حديد علىالفاادة  أسعارمااطر مستويات  اإلدارةحدد مجلس 
 

نتيجة المجموعة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم إن حساسية بيان الدخل المجمع هي تأثير التغيرات المقدرة في أسعار الفاادة على 

ديسمبر.  31العلمي يضريبة دعم العمالة يالزكاة لسنة ياحدة استنادا  إلى الموجودات المالية الحساسة ألسعار الفاادة يالمحتفظ بها في 

 على اإليرادات الشاملة األخرى.مباشر ح يوجد أي تأثير 

 
 الزياد  / النقص 
 يةفي النقاط األساس

 التأثير  اى نتائج
 السنة 

2015   
 16,684 25+ دينار كويتي

 (16,684) 25- دينار كويتي
 

2014   
 16,508 25+ دينار كويتي

 (16,508) 25- دينار كويتي
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 أهياف وسياسات إدار  المخاطر المالية )تتمة( - 24
 

 السوق )تتمة(سخاطر  24.3

 سخاطر أسعار األسه  24.3.3 

 تنويعفي القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم. تدير المجموعة هذه المااطر من خالل  اتطر أسعار األسهم من التغيرتنتج ماا

الااصة بالمجموعة مدرجة المسعرة احستثمارات بالنسبة للق اعات الجغرافية يتركز أنش ة ق اعات األعمال. إن معظم احستثمارات 

 ة. في سوق هونج كونج لأليراق المالي
 

التأثير على نتااج المجموعة لنتيجة التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباو أي  فيما يلي

في مؤشرات السوق، مع اححتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة. ح يوجد أي تأثير  %5ديسمبرر نتيجة التغير بنسبة  31الاساار في 

 ى اإليرادات الشاملة األخرى.عل
 

 2015  2014 

 التأثير على النتااج  التأثير  اى النتائج سسشرات السوق

 دينار كويتي  دينار كويتي 

 993,431  678,969 هونج كونج 

 250,958  155,746 كوريا الجنوبية
 310,991  69,695 تايوان

 135,472  94,828 سنغافورا
 -     79,973 اليابان
 116,965  25,435 بانكوك

  
 سخاطر الميفو ات سقيساً  24.4 

إن مااطر المدفوعات مقدما  هي مااطر أن تتكبد المجموعة خسارة مالية بسبب قيام عمالاها ياألطراف المقابلة بالسداد أي طلب 

 جوهرية. السداد قبل أي بعد التاريخ المتوقع. ح تتعرض المجموعة لمااطر المدفوعات مقدما  بصورة 
 

 سخاطر التشغي  24.5 

إن مااطر التشغيل هي مااطر التعرض لاساار نتيجة لتع ل األنظمة أي الا أ البشري أي الغش أي األحداث الاارجية. عند فشل 

الية. ح ضوابط الرقابة في األداء، يمكن أن تؤدي مااطر التشغيل إلى الضرر بالسمعة أي تداعيات قانونية يتنظيمية أي تكبد خسارة م

تست يع المجموعة أن تتوقع استبعاد كافة مااطر التشغيل، يلكنها تست يع إدارة هذه المااطر من خالل إطار المراقبة يالتجايب مع 

. تتضمن ضوابط الرقابة فاعلية عمليات فصل الواجبات يحقوق الوصول يالتفويض يإجراءات التسوية يتوعية المحتملةمااطر ال

 ، بما في ذلك استادام التدقيق الداخلي. الموظفين يالتقييم
 

يوجد لدى المجموعة مجموعة من السياسات ياإلجراءات التي أقرها مجلس إدارة  الشركة األم ييتم ت بيقها لتحديد يتقييم يمراقبة 

ذي يتأكد من احلتزام مااطر التشغيل إلى جانب أنواع المااطر األخرى. ييتم إدارة مااطر التشغيل من خالل قسم مااطر التشغيل ال

 بالسياسات ياإلجراءات ييراقب مااطر التشغيل.
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 القيمة العادلة  ياس  - 25
 

 يوضح الجديل التالي الجديل الهرمي لقياس القيمة العادلة لموجودات يم لوبات المجموعة:  
 

 : 2015ر ديسمب 31اإلفصاحات الكمية بالجيول الهرسي لقياس القيمة العادلة لاموجودات كما في 
 

  ياس القيمة العادلة باستخيام  

 المجموع  تاريخ التقيي    2015

األسعار المعانة في 
األسواق النشطة 

 (1)المستوى 

 ةالجوهري ميخالتال
)المستوى  الماحوظة

2) 

الجوهرية ميخالت ال
 غير الماحوظة 

 (3)المستوى 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  
      وجودات التي يت   ياسها بالقيمة العادلةالم
      

غرض موجودات مالية محتفظ بها ل
      لمتاجرة:ا

 -    -    27,514,215 27,514,215 2015ديسمبر  31 أيراق مالية مسعرة
      

موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من 
      خالل األرباو أي الاساار:

 23,643 3,253,397 -    3,277,040 2015ديسمبر  31 بيةصناديق تغ ية أجن

 4,799,459 -    -    4,799,459 2015ديسمبر  31 أيراق مالية أجنبية غير مسعرة
      

      موجودات مالية متاحة للبيع:

 16,552,822 -    -    16,552,822 2015سبتمبر  30 صناديق أسهم خاصة 
      

      موجودات مشتقة:
 7,272 -    -    7,272 2015ديسمبر  31 مبادحت أسعار الفاادة

 -    434,685 -    434,685 2015ديسمبر  31 مبادحت إجمالي عاادات األسهم
 -    2,305 -    2,305 2015ديسمبر  31 اجمالي مبادحت مؤشرات احسهم 

 -    -    8,491 8,491 2015ديسمبر  31 عقود مستقبلية
 -    1,417 -    1,417 2015ديسمبر  31 عقود آجلة
 -    -    8,722 8,722 2015ديسمبر  31 ضمانات

 -    -    1,038              1,038 2015ديسمبر  31 صناديق العمالت احجنبية المتدايلة
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

  52,607,466 27,532,466 3,691,804 21,383,196 
  ════════ ════════ ════════ ════════ 

      المطاوبات التي يت   ياسها بالقيمة العادلة

م لوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 
      خالل األرباو أي الاساار:

 -    -    1,744,105 1,744,105 2015ديسمبر  31 أيراق مالية مباعة على المكشوف
      

      شتقة:م لوبات م
 -    522,138 -    522,138 2015ديسمبر  31 مبادحت إجمالي عاادات األسهم
 -    22,185 -    22,185 2015ديسمبر  31 مبادحت إجمالي مؤشرات األسهم

 -    -    22,176 22,176 2015ديسمبر  31 عقود مستقبلية
 -    85,839 -    85,839 2015ديسمبر  31 عقود آجلة
 -    -    195 195 2015ديسمبر  31 ضمانات

 

 ────────     ──────── ──────── ──────── 

  2,396,638 1,766,476 630,162    - 
 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 )تتمة(  القيمة العادلة لألدوات المالية - 25
 

 قياس القيمة العادلة باستادام  

 المجموع  م تاريخ التقيي  2014

األسعار المعلنة 
في األسواق 

 لالمستوىالنش ة 
 ر1

مدخالت ال
 ةالجوهري
 الملحوظة
 ر2لالمستوى 

مدخالت ال
غير ة الجوهري
 الملحوظة
 ر3لالمستوى 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  

      الموجودات التي يت   ياسها بالقيمة العادلة
      

غرض الية محتفظ بها لموجودات م
      لمتاجرة:ا

 -    -    42,656,374 42,656,374 2014ديسمبر  31 أيراق مالية مسعرة

      

موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من 
      خالل األرباو أي الاساار:

 37,999 4,487,977 -    4,525,976 2014نوفمبر  30 صناديق تغ ية أجنبية

 4,673,050 -    -    4,673,050 2014ديسمبر  31 ية أجنبية غير مسعرةأيراق مال

      

      موجودات مالية متاحة للبيع:

 19,529,970 -    -    19,529,970 2014سبتمبر  30 صناديق أسهم خاصة 

      

      موجودات مشتقة:

 7,008 -    -    7,008 2014ديسمبر  31 مبادحت أسعار الفاادة

 -    445,511 -    445,511 2014ديسمبر  31 مبادحت إجمالي عاادات األسهم

 -    -    2,612 2,612 2014ديسمبر  31 عقود مستقبلية

 -    63,437 -    63,437 2014ديسمبر  31 عقود آجلة

 -    -    12,462 12,462 2014ديسمبر  31 ضمانات

 279,594 -    -    279,594 2014ديسمبر  31 عقود الايارات
  ──────── ──────── ──────── ──────── 
  72,195,994 42,671,448 4,996,925 24,527,621 
  ════════ ════════ ════════ ════════ 

      المطاوبات التي يت   ياسها بالقيمة العادلة

م لوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 
      ار:خالل األرباو أي الاسا

 -    -    3,648,831 3,648,831 2014ديسمبر  31 أيراق مالية مباعة على المكشوف

      

      م لوبات مشتقة:

 -    548,643 -    548,643 2014ديسمبر  31 مبادحت إجمالي عاادات األسهم

 -    8,451 -    8,451  مبادحت إجمالي مؤشرات األسهم

 -    -    76,826 76,826 2014يسمبر د 31 عقود مستقبلية

 -    20,641 -    20,641  عقود آجلة

 73,409 -    -    73,409 2014ديسمبر  31 عقود الايارات
 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

  4,376,801 3,725,657 577,735 73,409 
 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 )تتمة( العادلة لألدوات الماليةالقيمة  - 25
 

ترتبط . 2المذكورة أعاله طبق ا لسياسة قياس القيمة العادلة المبينة في إيضاو  األيراق الماليةتم تصنيف القيمة العادلة لالستثمارات في 
 ين المستويات خالل السنة.بصورة رايسية بالمشتريات يالتغير في القيمة العادلة. لم يكن هناك أي تحويالت ب 3الحركة في المستوى 

 
 المسجلة بالقيمة العادلة: 3من المستوى ضاحفتتاحي يالاتامي للموجودات يالم لوبات المالية  المبلغيوضح الجديل التالي م ابقة 

    

 يناير 1كما في 
 2015 

 الربس)الخسار (  
 في  المسج 

 بيان اليخ  
 المجمع 

 ةالمسجا الخسار 
اليخ   بيان في 

 المجمع  الشاس 

صافي )المبيعات( 
 المشتريات
 والتسويات 

 كما في 
 ديسمبر  31

2015 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
      الموجودات التي يت   ياسها بالقيمة العادلة

 بالقيمة  مدرجةموجودات مالية 
      العادلة من خالل األرباو أي الاساار: 

 23,643 (4,604) -    (9,752) 37,999 ديق تغ ية أجنبيةصنا
 4,799,459 -    -    126,409 4,673,050 أيراق مالية أجنبية غير مسعرة

      

      موجودات مالية متاحة للبيع:
 16,552,822 (3,817,925) (680,743) 1,521,520 19,529,970 صناديق أسهم خاصة

      

      موجودات مشتقة:
 7,272 -    -    264 7,008 مبادحت أسعار الفاادة

 -    (279,594) -    -    279,594 عقود الايارات

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 24,527,621 1,638,441 (680,743) (4,102,123) 21,383,196 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

      يت   ياسها بالقيمة العادلة المطاوبات التي

      م لوبات مشتقة:
 -    (73,409) -    -    73,409 عقود الايارات

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

    

 يناير 1كما في 
 2014 

 الربح لالاسارةر 
 في  لالمسج

 بيان الدخل 
 المجمع 

 في  ةالمسجل الاسارة
بيان الدخل الشامل 

 لمجمع ا

لالمبيعاتر  صافي
 المشتريات
 يالتسويات 

 كما في 
 ديسمبر  31

2014 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

      الموجودات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة
 بالقيمة  مدرجةموجودات مالية 

      العادلة من خالل األرباو أي الاساار: 
 37,999 (223,684) -    3,569 258,114 ق تغ ية أجنبيةصنادي

 4,673,050 -    -    (430,127) 5,103,177 أيراق مالية أجنبية غير مسعرة
      

      موجودات مالية متاحة للبيع:
 19,529,970 (1,305,648) (499,593) 1,390,328 19,944,883 صناديق أسهم خاصة

      

      موجودات مشتقة:
 7,008 -    -    (38,838) 45,846 مبادحت أسعار الفاادة

 279,594 204,998 -    -    74,596 عقود الايارات
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 25,426,616 924,932 (499,593) (1,324,334) 24,527,621 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

      التي يتم قياسها بالقيمة العادلة الم لوبات
      م لوبات مشتقة:
 73,409 19,151 -    -    54,258 عقود الايارات

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية - 25

 

 المالية:  لتقيي  الموجودات الماحوظة المستخيسةالميخالت الجوهرية غير  تفاصي 
يتم تقييم صناديق التحوط األجنبية ياأليراق المالية األجنبية يصناديق األسهم الااصة استنادا  إلى طريقة صافي قيمة الموجودات 

 ث بيانات مالية للشركة المستثمر فيها، حيث يتم قياس الموجودات األساسية يفقا  للقيمة العادلة. دباستادام أح
 

للقيمة  عادليالم لوبات المشتقة استنادا  إلى أسعار الوسيط. تأخذ اإلدارة في احعتبار أسعار الوسيط كمؤشر يتم تقييم الموجودات 
 العادلة لهذه األديات المالية. 

 

سيكون التأثير على بيان المركز المالي المجمع أي بيان التغيرات في حقوق ملكية المساهمين المجمع غير جوهري إذا تغيرت متغيرات 
 .%5مااطر ذات الصلة المستادمة في تحديد القيمة العادلة لأليراق المالية غير المسعرة بنسبة ال
 

 لم تتغير ال رق يأساليب التقييم المستادمة لغرض قياس القيمة العادلة مقارنة بفترة التقارير المالية السابقة.
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الم فأة يليست القيمة الدفترية ماتلفة بشكل جوهري عن قيمتها  تم إدراج الموجودات المالية يالم لوبات المالية األخرى بالتكلفة
ا إلى حركة  ا ألن معظم هذه الموجودات يالم لوبات ذات استحقاقات قصيرة األجل ييعاد تسعيرها على الفور استناد  العادلة نظر 

الية المتبقية المدرجة بالتكلفة الم فأة باستادام يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات المالية يالم لوبات الم السوق في أسعار الفاادة.
 المالامة في الظريف. احاتمانأساليب تقييم تتضمن بعض احفتراضات مثل هوامش 

 

 إدار  رأس المال -26

 
ا إن هدف المجموعة الرايسي من إدارة رأس المال هو ضمان المحافظة على معدحت رأس المال الجيدة لدعم األعمال التي تقوم به

 يتحقيق أعلى قيمة يحصل عليها المساهم. 
 

الظريف احقتصادية يسمات المااطر في تغيرات التقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال يإجراء تعديالت عليه في ضوء 
إلى للموجودات األساسية. يللمحافظة على هيكل رأس المال أي تعديله، قد تقوم المجموعة بتعديل مدفوعات توزيعات األرباو 

 المساهمين أي رد رأس المال إلى المساهمين أي إصدار أسهم جديدة. 
 

ديسمبر  31في  تينالمنتهي المتبعة في إدارة رأس المال خالل السنتين لم يتم إجراء تغييرات على األهداف أي السياسات أي اإلجراءات
  .2014ديسمبر  31ي 2015

 

ا صافي الدين.  راضاإلقتراقب المجموعة رأس المال باستادام معدل  ا على إجمالي رأس المال زااد  يالذي يمثل صافي الدين مقسوم 
تدرج المجموعة الم لوبات األخرى ناقصا النقد يالنقد المعادل ضمن صافي الدين. يتضمن رأس المال حقوق الملكية الااصة 

 بمساهمي الشركة األم ناقصا التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة.
 2015  2014  
  دينار كويتي  دينار كويتي 
   

 14,761,327 8,586,612 م لوبات أخرى
ا: النقد يالنقد المعادل  (8,974,380) (9,523,892) ناقص 

 ───────── ───────── 

 5,786,947 (937,280) صافي الدين
   

 88,660,838 80,464,998 حقوق الملكية الااصة بمساهمي الشركة األم
ا:   (911,277) (230,534) التغيرات المتراكمة في القيمة العادلةناقص 

 ───────── ───────── 

 87,749,561 80,234,464 إجمالي رأس المال
 ───────── ───────── 

 93,536,508    79,297,184 رأس المال وصافي اليين
 ═════════ ═════════ 

 %6.19 -    معدل اإلقراض
 ═════════ ═════════ 
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