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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى اآله 

و�سحبه اأف�سل ال�سالة الت�سليم.  

اإخواين واأخواتي امل�ساهمني الكرام  ،،،

بالأ�ضالة عن نف�ضي وبالنيابة عن زمالئي اأع�ضاء جمل�س الإدارة واجلهاز 

التنفيذي وكافة العاملني ب�ضركة املدينة للتمويل وال�ضتثمار، اأرحب بكم 

واأ�ضعد باأن ن�ضتعر�س �ضوياً نظرة عامة على ال�ضوق واأداء ال�ضركة خالل 

العام املا�ضي املنتهي يف 31 دي�ضمرب 2015.  

منو  متو�ضط  اأن  الدويل  النقد  �ضندوق  عن  ال�ضادرة  التقارير  اأ�ضارت 

بلغ  2015 قد  2012 و  العاملي بني عامي  الناجت الإجمايل لالقت�ضاد 

عام  طفيفاً  منواً  ي�ضجل  اأن  املتوقع  من  و  �ضنوي،  اأ�ضا�س  على   %3.3

2016. ومن املتوقع اأن تبقى الوليات املتحدة املت�ضدرة لنمو القت�ضادات 

املتقدمة، فيما يتوقع اأن يرتاجع منو القت�ضادات النا�ضئة مقارنة باأدائها 

يف ال�ضنوات ال�ضابقة، حيث بلغ متو�ضط النمو يف تلك الأ�ضواق بني عامي 

2010 و 2015 ما يقارب 5.4% و من املتوقع اأن ينخف�س اإىل %4.3  

عام 2016، و قد تتاأثر الأ�ضواق النا�ضئة ب�ضكل اأكرب ا�ضتناداً لتباطوؤ منو 

القت�ضاد ال�ضيني.

 2014 من  الثاين  الن�ضف  منذ  النفط  اأ�ضعار  هبوط  ا�ضتمر  وقد  هذا 

للتوقعات  انعكا�ضاً   ،2015 �ضبتمرب  منذ  ملحوظاً  تراجعاً  و�ضجلت 

با�ضتمرار اأع�ضاء منظمة الدول امل�ضدرة للنفط )اأوبك( يف زيادة الإنتاج، 

و�ضط ا�ضتمرار اإنتاج النفط العاملي على نحو يفوق معدلت ا�ضتهالكه، 

وكذلك هبطت اأ�ضعار ال�ضلع الأولية الأخرى، وخا�ضة املعادن.  

العامة يف  املالية  مراكز  على  �ضغوطاً  النفط  اأ�ضعار  انخفا�س  ويفر�س 

البلدان امل�ضدرة للوقود و يلقي باأعبائه على اآفاق النمو فيها.  و�ضجلت 

ميزانية الكويت للعام املايل 2016/2015 عجزاً للمرة الأوىل منذ 16 

عاما ب�ضبب انخفا�س اأ�ضعار النفط بلغ العجز حوايل 7 مليارات دينار 

كويتي اأي ما يعادل 23.2 مليار دولر.  

و �ضهد ال�ضوق العقاري يف الكويت هدوءاً ن�ضبياً يف عام 2015 بعد اأن 

اأنهت املبيعات العقارية  2014، حيث  �ضجل م�ضتويات قيا�ضية يف عام 

عام 2015 برتاجع بن�ضبة 29% مقارنة بعام 2014، وعلى الرغم من 

ن�ضبياً  قوتها  على  الأ�ضعار  حافظت  العام،  خالل  العقار  ن�ضاط  تباطوؤ 

خالل الن�ضف الأول من العام 2015 لتبداأ بالتباطوؤ خالل الربع الأخري 

و  دي�ضمرب  �ضهر  خالل  �ضغوطاً  الأ�ضعار  موؤ�ضرات  وواجهت  العام،  من 

�ضعوبة يف احلفاظ على منوها ال�ضنوي، اإذ ا�ضتمر موؤ�ضر املنازل ال�ضكنية 

حافظ  بينما  دي�ضمرب  خالل  الرتاجع  يف  ال�ضتثمارية  املباين  موؤ�ضر  و 

موؤ�ضر الأرا�ضي ال�ضكنية على ثباته.

ال�ضهر الأخري من  تراجع موؤ�ضرات �ضوق الكويت لالأوراق املالية خالل 

عام 2015 متا�ضياً مع الجتاه ال�ضائد يف بقية اأ�ضواق الأ�ضهم اخلليجية 

اإىل الرتاجع احلاد الذي  اإ�ضافة  ب�ضبب انخفا�س معنويات امل�ضتثمرين 

الكويت  ل�ضوق  الوزين  املوؤ�ضر  انخف�س  حيث  التداول،  ن�ضاط  �ضجله 

من  طفيفة  بدرجة  اأقل  تراجعاً  م�ضجاًل   %13 بن�ضبة  املالية  لالأوراق 

معظم موؤ�ضرات الأ�ضواق الأخرى يف املنطقة، ويف نف�س الوقت انخف�س 

املوؤ�ضر ال�ضعري ل�ضوق الكويت لالأوراق املالية مبعدل اأكرث حدة بلغ ن�ضبة 

الر�ضملة  لالأ�ضهم ذات   ”15 “كويت  موؤ�ضر  انخف�س  14.1%، يف حني 

الكبرية بن�ضبة اأعلى بلغت %15.  

با�ضتثناء  املوؤ�ضرات  تراجعت جميع  ال�ضوق  قطاعات  باأداء  يتعلق  وفيما 

موؤ�ضر قطاع التاأمني، حيث �ضجل قطاع النفط و الغاز اأكرب ن�ضبة تراجع 

الأ�ضا�ضية  العوامل  تراجع  ب�ضبب   %32.7 بن�ضبة  بانخفا�ضه  له  �ضنوي 

ال�ضلة، يف حني �ضجل  ال�ضركات ذات  الغاز و  النفط و  املحيطة ب�ضوق 

  %24.6 بلغت  تراجع  ن�ضبة  اأعلى  ثاين  املالية  اخلدمات  قطاع  موؤ�ضر 

تاله موؤ�ضري قطاع الت�ضالت و قطاع ال�ضلع ال�ضتهالكية اللذان تراجعا 

بن�ضبة 22.7 و 18.2% على التوايل.

وتراجع ن�ضاط التداول يف �ضوق الكويت خالل عام 2015 بالغاً م�ضتويات 

اإجمايل كمية الأ�ضهم املتداولة  تاريخية من النخفا�س، حيث انخف�س 

يف ال�ضوق بن�ضبة 22%  لي�ضل اإىل 41.5 مليار �ضهم يف حني انخف�ضت 

القيمة املتداولة بن�ضبة 35.2%  لت�ضل اإىل 3.96 مليار دينار كويتي فيما 

يعد اأدنى م�ضتوى لها منذ بدء الأزمة املالية. كما تراجع اإجمايل �ضفقات 

ال�ضوق بن�ضبة 19.7% لي�ضل اإىل 961.6 األف �ضفقة خالل عام 2015.

وعند احلديث عن �ضركة املدينة فاإن اإدارة ال�ضركة منذ تاأ�ضي�ضها �ضعت 

م�ضاف  اىل  لت�ضل  بال�ضركة  النهو�س  و  م�ضاهميها  حقوق  تعظيم  اإىل 

ا�ضتثماراتها  حمفظة  توزيع  على  فعملت  العاملية،  ال�ضتثمارية  �ضركات 

جغرافياً وعلى خمتلف القطاعات، وعلى اقتنا�س الفر�س ال�ضتثمارية 

اجليدة والتو�ضع يف اأن�ضطتها ويظهر ذلك جلياً قبل الأزمة املالية العاملية 

خالل الأعوام 2005 - 2008.  

باملوؤ�ض�ضات  ت�ضرب  العاملية  املالية  الأزمة  بداأت   2008 العام  وخالل 

ونالت  العاملي،  القت�ضاد  على  مدمرة  اآثار  خملفة   ، وال�ضركات  املالية 

ا�ضرتاتيجيتها  اأوقف  ما  وتبعاتها  الأزمة  ن�ضيب من هذه  املدينة  �ضركة 

التو�ضعية.  وكان ل بد لإدارة ال�ضركة من اإعادة النظر يف ا�ضرتاتيجيتها 

اأ�ضولها،  يف حماولة انقاذ ال�ضركة من تبعات الأزمة، و املحافظة على 

واللتزام مع دائنيها يف �ضداد اأموالهم، واحلفاظ على حقوق م�ضاهميها 

يف �ضوء �ضح ال�ضيولة.

ومتكنت ال�ضركة من اإعادة هيكلة كثري من اأ�ضولها و ا�ضتبدالها باأ�ضول 

خالية من اأي التزامات للحفاظ على حقوق م�ضاهميها و حت�ضني حمفظة 

اأ�ضولها. وبداأت يف مفاو�ضة الدائنني والبنوك لت�ضوية مديونياتهم مقابل 

اأ�ضول عينية يف مراحل �ضابقة لغاية عام 2012 ومتكنت كذلك و بنجاح 

يف  كما  د.ك  مليون   150 من  ال�ضركة  التزامات  اإجمايل  تقلي�س  من 

2007 لتبلغ 69 مليون د.ك بنهاية عام 2012.  

اجلديدة  ا�ضرتاتيجيتها  تطبيق  يف  ال�ضركة  اإدارة  جناح  تاأكيد  وميكننا 

نف�س  على  والتزاماتها  ال�ضركة  اأ�ضول  يف  التغري  ن�ضب  حافظت  حيث 

امل�ضتويات، وعند مقارنة ن�ضبة التغري يف حقوق امل�ضاهمني بني الأعوام 

2007 و2012 جندها ارتفعت بن�ضبة %33.  

وقامت ال�ضركة بعملية اإعادة هيكلة غالبية اإداراتها مبا يتفق مع الأو�ضاع، 

كما قامت ال�ضركة بتفعيل دور اللجان الإ�ضت�ضارية التي �ضاهمت ب�ضكل 

املا�ضية  املرحلة  التي متت خالل  الت�ضويات  العديد من  اإنهاء  كبري فى 

ول تزال تعمل على اإمتام ما تبقى من ت�ضويات دائنة اأو مدينة نتوقع اأن 

ننتهي منها قريبا.  

واأبرزت الت�ضويات مع الدائنني كفاءة ال�ضركة يف عدة نقاط اأهما:  قوة 

وتوجه  املفاو�ضات،  فى  للدخول  اأهلتها  التي  اأ�ضولها  وجودة  ال�ضركة 

ت�ضويات  لتوقيع  ال�ضركة  هرولة  عدم  العالقة،  امللفات  حل  اىل  الإدارة 

تكون غري من�ضفة للم�ضاهمني.  

ويف �ضوء تعنت بع�س الدائنني يف ت�ضوية مديونياتهم مع ال�ضركة تقدمت 

ال�ضركة بطلب للدخول حتت ما يعرف بقانون ال�ضتقرار املايل يف نوفمرب 

2013، ومت نيل موافقة م�ضاهمي ال�ضركة على ذلك بالرغم من مالءة 

كافة  اأكدته  ما  وهذا  بالكامل  الدائنني  �ضداد  على  وقدرتها  ال�ضركة 

التقارير ال�ضادرة من مكتب امل�ضت�ضار العاملي و الذي عينه البنك املركزي.  

كلمة رئيس مجلـس اإلدارة
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الـمديـنـة،  �ضـركـة  مبـالءة  التـقـاريـر  كـافـة  و�ضدور   2013 عام  ومنذ 

�ضركـة  مع  مديونيـاتها  ت�ضوية  على  باملوافقة  الدائنة  الأطراف  بـداأت 

امل�ضتحقة  املديونيات  من  د.ك  مليون   60 قيمته  ما  ت�ضوية  ومت  املدينة 

على �ضركة املدينة.

واجلدير بالذكر اأن النخفا�س يف قيمة اأ�ضول ال�ضركة مل يكن بالكامل 

نتيجة الت�ضويات العينية، بل كان جزءا منه نتيجة انخفا�س قيم الأ�ضول 

املدرجة يف �ضوق الكويت لالأوراق املالية واأ�ضواق املال الأخرى و نتيجة 

اأخذ خم�ض�ضات واأّثر ذلك على تكبد �ضركة املدينة بع�س اخل�ضائر التي 

اأدت اإىل انخفا�س حقوق امللكية.  

قيمة  ب�ضعف  ال�ضابقة  الفرتة  ال�ضركة خالل  التزامات  انخفا�س  ويوؤكد 

يف  ال�ضركة  اإدارة  حر�س  على  امل�ضاهمني  حقوق  قيمة  يف  النخفا�س 

احلفاظ على حقوق م�ضاهميها.  ومن خالل الت�ضويات متكنت ال�ضركة 

من فك احلجوزات على ال�ضمانات املقدمة للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية ، 

لتعود لنا حرية الت�ضرف يف بع�س الأ�ضول بعد اأكرث من 7 اأعوام.  

ويطلق هذا العنان ل�ضركة املدينة لإعادة ممار�ضة ن�ضاطاتها برتكيز على 

تطوير اأن�ضطتها والتو�ضع من جديد.  ولذا تعكف اإدارة �ضركة املدينة يف 

املرحلة احلالية على درا�ضة الفر�س ال�ضوقية اجلديدة مبا يحقق منفعة 

امل�ضاهمني ويعظم ربحيتهم، وتُعد لتفعيل ا�ضرتاتيجية جديدة تهدف اإىل 

التو�ضع والإ�ضتحواذ على �ضركات ت�ضغيلية ذات اأ�ضول جيدة.  كما تهدف 

اإىل تقدمي العون لأذرع ال�ضركة العقارية بهدف تطوير العقارات اململوكة 

لتعظيم منفعتها القت�ضادية وحتقيق قيمة م�ضافة.  

وباحلديث عن املركز املايل للعام 2015، فقد �ضكلت ال�ضتثمارات يف 

ال�ضتثمارات  بعدها  وحلت  ال�ضركة،  اأ�ضول  اأغلبية  الزميلة  ال�ضركات 

العقارية بن�ضبة 14%، ثم تالها بند املدينون والأر�ضدة املدينة الأخرى 

وبلغ  اأغلبه.  د.ك  مليون   3.2 بقيمة  العقارات  بيع  ي�ضكل مدينو  والذي 

اإجمايل املوجودات نحو 40 مليون د،.ك.  

وانخف�ضت الوكالت الدائنة بن�ضبة 93% من 34 مليون دينار كويتي اإىل 

2.5 مليون دينار كويتي يف مقابل انخفا�س الأ�ضول بن�ضبة 49% فقط 

من 78.8 مليون دينار كويتي اإىل 39.9 مليون دينار كويتي، وهذا يوؤكد 

الأ�ضول  تراجع  اأن  امل�ضاهمني حيث  على حفظ حقوق  ال�ضركة  حر�س 

الدائنة.   الوكالت  تراجع  معدل  ن�ضف  عن  يزيد  ل  الت�ضويات  مقابل 

وهكذا بلغت املطلوبات 9.7 مليون د.ك يف نهاية العام 2015 منخف�ضة 

عن 41.7 مليون د.ك يف العام 2014.

وبالرغم من اأثر اأخذ 9.7 مليون دينار كمخ�ض�ضات يف بيان الدخل والتي 

اأثرت يف تراجع حقوق امللكية، بقي تراجع حقوق امللكية يف معدل اأدنى 

بكثري من معدل تراجع اإجمايل املطلوبات حيث تراجعت بن�ضبة 77% يف 

مقابل تراجع حقوق امللكية بنحو 19% فقط وبلغت 30.2 مليون دينار 

النخفا�س  وخ�ضائر  املخ�ض�ضات  و�ضكلت   .2015 العام  بنهاية  كويتي 

التي مت اأخذها لظروف تراجع الأ�ضواق وتعادل نحو 9.7 مليون دينار 

كويتي اأغلبية اخل�ضائر التي اأثرت يف انخفا�س حقوق امللكية.  

اأرباح  ال�ضركة  �ضجلت  فقد   ،2015 للعام  الدخل  بيان  عن  وباحلديث 

ت�ضوية وكالت واأر�ضدة دائنة قدرها 8 مليون دينار كويتي، اإىل جانب 

اأرباح ا�ضتثمارات قدرها 2.9 مليون دينار كويتي معو�ضة كامل خ�ضائر 

وبذلك  كويتي.   دينار  مليون   2.2 والبالغة  ال�ضابقة  ال�ضنة  ا�ضتثمارات 

�ضجلت ال�ضركة  اإجمايل اإيرادات قدره 10.6 مليون دينار كويتي يف العام 

2015 مقابل خ�ضائر بنحو ن�ضف مليون دينار كويتي يف العام 2014.  

وعلى جانب امل�ضاريف والأعباء الأخرى فقد ارتفعت بنحو 18% ليبلغ 

وخ�ضائر  63% خم�ض�ضات  منها  كويتي،  دينار  مليون   15.4 اإجماليها 

انخفا�س و 23.5% خ�ضائر ا�ضتثمارات يف �ضركات زميلة متاأثر بالأ�ضواق 

املالية والقطاعات املرتاجعة، �ضجلت ال�ضركة على اإثرها �ضايف خ�ضارة 

لل�ضركة الأم عن الفرتة قدرها 4.8 مليون دينار منخف�ضة بن�ضبة %65 

عن خ�ضارة العام املا�ضي البالغة 13.9 مليون د.ك.  وهكذا يرتجم جناح 

ال�ضركة ماليا برتاجع �ضايف اخل�ضائر اإىل جانب الت�ضويات التي ذكرناها 

عند احلديث عن املركز املايل.  

ون�ضري اإىل اأن ال�ضركة لن تقوم بتوزيع اأرباح نقدية اأو اإ�ضدار اأ�ضهم منحة 

عن عام 2015. بالإ�ضافة اإىل اأنه ل توجد اأي مكافاآت لأع�ضاء جمل�س 

الإدارة وبلغت مزايا الإدارة التنفيذية والإدارة العليا 46,446 د.ك.  

ويف ختام هذه الكلمة ل ي�ضعني اإل اأن اأبدي جزيل ال�ضكر وثنائي العميق 

لأع�ضاء جمل�س الإدارة و اأع�ضاء الهيئة ال�ضرعية والإدارة التنفيذية على 

اأي�ضا بجزيل ال�ضكر جلميع امل�ضتثمرين  دعمهم وجهودهم، كما واأتقدم 

من  بذلوه  ما  على  بال�ضركة  العاملني  وجلميع  بال�ضركة  وثقوا  الذين 

الف�ضل بعد اهلل �ضبحانه وتعاىل يف حتقيق  له  جهد وعمل دوؤوب كان 

الإجنازات املذكورة.

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

محمد درويش الشمالي

رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير اإلدارة حول أنشطة شركة المدينة للتمويل واالستثمار

اإن التحليل التايل هو حتليل  للمركز املايل كما يف تاريخ 2015/12/31، و لأداء ال�ضركة خالل ال�ضنة املالية 2015 وي�ضتند التحليل يف م�ضمونه على 

البيانات املالية املدققة لنف�س ال�ضنة املالية.  

اإليرادات
اأرباح  جانب  اإىل  كويتي،  دينار  مليون   8 قدرها  دائنة  واأر�ضدة  وكالت  ت�ضوية  اأرباح  ال�ضركة  �ضجلت  فقد   ،2015 للعام  الدخل  بيان  عن  وباحلديث 

ا�ضتثمارات قدرها 2.9 مليون دينار كويتي معو�ضة كامل خ�ضائر ا�ضتثمارات ال�ضنة ال�ضابقة والبالغة 2.2 مليون دينار كويتي. وبذلك �ضجلت ال�ضركة  

اإجمايل اإيرادات قدره 10.6 مليون دينار كويتي يف العام 2015 مقابل خ�ضائر بنحو ن�ضف مليون دينار كويتي يف العام 2014.  

ويو�ضح الر�ضم التايل تف�ضيال لأهم اإيرادات ال�ضركة باملقارنة مع العام املا�ضي:  

المصاريف
ارتفعت امل�ضاريف والأعباء الأخرى بنحو 18% ليبلغ اإجماليها 15.4 مليون دينار كويتي، منها 63% خم�ض�ضات وخ�ضائر انخفا�س و23.5% خ�ضائر 

ا�ضتثمارات يف �ضركات زميلة متاأثر بالأ�ضواق املالية والقطاعات املرتاجعة.   

وفيما يلي جدول مقارن يو�ضح اإجمايل امل�ضاريف للعامني 2014 – 2015:  

الخسارة
�ضاهم تدعيم املخ�ض�ضات وخ�ضائر النخفا�س بنحو 9.7 مليون د.ك مع خمتلف النتائج ال�ضابقة يف ت�ضجيل ال�ضركة ل�ضايف خ�ضارة مل�ضاهمي ال�ضركة 

قدرها 4.8 مليون د.ك منخف�ضة بن�ضبة 65% عن خ�ضارة العام املا�ضي البالغة 13.9 مليون د.ك. بالرغم من حتقيق ال�ضركة اإجمايل اإيرادات قدرها 

11.24 مليون د.ك.  

الموجودات
وباحلديث عن املركز املايل للعام 2015، فقد �ضكلت ال�ضتثمارات يف ال�ضركات الزميلة اأغلبية اأ�ضول ال�ضركة، وحلت بعدها ال�ضتثمارات العقارية 

بن�ضبة 14%، ثم تالها بند املدينون والأر�ضدة املدينة الأخرى والذي ي�ضكل مدينو بيع العقارات بقيمة 3.2 مليون د.ك اأغلبه.  وبلغ اإجمايل املوجودات 

نحو 40 مليون د،.ك.  

وقد جاء توزيع املوجودات للعام 2015 على النحو الآتي:

المطلوبات
ويف جانب مطلوبات ال�ضركة، وانخف�ضت الوكالت الدائنة بن�ضبة 93% من 34 مليون دينار كويتي اإىل 2.5 مليون دينار كويتي يف مقابل انخفا�س الأ�ضول 

بن�ضبة 49% فقط من 78.8 مليون دينار كويتي اإىل 39.9 مليون دينار كويتي، وهذا يوؤكد حر�س ال�ضركة على حفظ حقوق امل�ضاهمني حيث اأن تراجع 

الأ�ضول مقابل الت�ضويات ل يزيد عن ن�ضف معدل تراجع الوكالت الدائنة. وهكذا بلغت املطلوبات 9.7 مليون د.ك يف نهاية العام 2015 منخف�ضة عن 

41.7 مليون د.ك يف العام 2014.

ويلي بيان يقارن حجم الدائنون والأر�ضدة الدائنة الأخرى والوكالت الدائنة باملقارنة بني العامني 2014 - 2015
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية
احلمد هلل وحده، وال�ضالة وال�ضالم على من ل نبي بعده، وعلى اآله و�ضحبه.

اإىل ال�سادة / امل�ساهمني املحرتمني

�سركة املدينة للتمويل واال�ستثمار

�سركة م�ساهمة كويتية )عامة(

الكويت - دولة الكويت

تقرير حول االلتزام الشرعي
قمنا بتدقيق العقود واملعامالت التي نفذتها �ضركة املدينة للتمويل وال�ضتثمار )ال�ضركة( و�ضركاتها التابعة )ي�ضار اإليهم جمتمعني باملجموعة( خالل ال�ضنة 

املنتهية يف 2015/12/31 لإبداء الراأي يف مدى التزام ال�ضركة باأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية مع مراعاة املعايري ال�ضرعية ال�ضادرة عن املجل�س ال�ضرعي 

لهيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية وقرارات املجامع الفقهية املعتمدة من قبلنا. 

مسؤولية اإلدارة عن االلتزام الشرعي 
تقع م�ضوؤولية اللتزام بتنفيذ العقود واملعامالت طبقاً لأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية املعتمدة من قبلنا على اإدارة ال�ضركة، كما اأن الإدارة م�ضوؤولة عن الرقابة 

ال�ضرعية الداخلية التي تراها �ضرورية ل�ضمان تنفيذ العقود واملعامالت طبقاً لأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية املعتمدة من قبلنا.

مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية 
تتمثل م�ضوؤوليتنا يف اإبداء الراأي يف مدى التزام ال�ضركة باأحكام ومبادئ ال�ضريعة الإ�ضالمية املعتمدة من قبلنا بناًء على تدقيقنا لها. وقد مت تدقيقنا وفقاً 

ملعايري ال�ضوابط ال�ضادرة عن هيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية ووفقاً للمعايري الدولية لعمليات التاأكيد وال�ضادرة عن جمل�س معايري 

التدقيق والتاأكيد الدويل، وتتطلب هذه املعايري اأن منتثل ملتطلبات ال�ضلوك الأخالقي للمهنة واأن نقوم بتخطيط واأداء التدقيق للح�ضول على تاأكيد معقول 

باأن ال�ضركة ملتزمة باأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية املعتمدة من قبلنا. 

اأدلة  اأدلة تدقيق حول مدى اللتزام باأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية املعتمدة من قبلنا، ونعتقد باأن  اأداء اإجراءات للح�ضول على  وتت�ضمن اأعمال التدقيق 

التدقيق التي ح�ضلنا عليها كافية ومنا�ضبة كاأ�ضا�س لإبداء راأي التدقيق اخلا�س بنا.

الرأي 
اأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية، خمالفة بذلك �ضروط الوكالة. بلغت  اأ�ضهم غري متوافقة مع  قامت ال�ضركة )ب�ضفتها مدير حمافظ العمالء( بالدخول يف 

اإيرادات الفوائد التي مت جتنيبها يف ح�ضاب التطهري مبلغ /480 2/ دينار كويتي.

قامت املجموعة بالدخول يف عقود �ضراء اأ�ضهم بالهام�س، وبلغت الفوائد املدفوعة على تلك العقود خالل ال�ضنة املنتهية يف 2015/12/31 مبلغ /93/ دينار كويتي.

التابعة  للتمويل وال�ضتثمار و�ضركاتها  اأبرمتها �ضركة املدينة  التي  العقود واملعامالت  اإن  اأعاله،   )2( )1( و  الفقرة  اآثار ما ورد يف  با�ضتثناء  اإنه  براأينا 

)املجموعة( خالل ال�ضنة املنتهية يف 2015/12/31 مت تنفيذها وفقاً لأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية املعتمدة من قبلنا.

الزكاة
يف  املنتهية  ال�ضنة  عن  )امل�ضتثمرين(  امل�ضاهمني  على  م�ضتحقة  زكاة  يوجد  ول  وباإ�ضرافنا،  قبلنا  من  املعتمدة  لالأ�ض�س  وفقاً  ال�ضركة  زكاة  ح�ضاب  مت 

2015/12/31، علماً باأن م�ضوؤولية اإخراج الزكاة اخلا�ضة بامل�ضاهمني تقع عليهم.

اأما املتاجر فمعادلة ح�ضاب الزكاة اخلا�ضة به: 

]عدد الأ�ضهم اململوكة × �ضعر ال�ضوق لل�ضهم يف تاريخ الزكاة × )2,5% لل�ضنة الهجرية / 2,577% لل�ضنة امليالدية([.

اإليرادات المجنبة
بلغت اإيرادات الفوائد التي مت جتنيبها يف ح�ضاب التطهري مبلغ / 991 2 / دينار كويتي، وهي ناجتة عن قيام ال�ضركة بال�ضتثمار يف اأ�ضهم �ضركة غري 

متوافقة مع ال�ضريعة الإ�ضالمية، وميثل املبلغ املذكور مبلغ التطهري الواجب عن ال�ضنة املنتهية يف 2015/12/31. 

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الشيخ وقيان عثمان الوقيان
عضو هيئة الرقابة الشرعية

الشيخ محمد فؤاد البدر
عضو هيئة الرقابة الشرعية

د. عبد الباري مشعل
رئيس هيئة الرقابة الشرعية

التاريخ 2016/3/22 م

هيكل التمويل وحقوق المساهمين
�ضكلت حقوق امل�ضاهمني 68% من اإجمايل م�ضادر الأموال يف ال�ضركة يف نهاية العام 2015 مرتفعة من نحو 40% يف العام 2014. و�ضكلت اإجمايل 

اللتزامات ما ن�ضبته 32% من اإجمايل م�ضادر الأموال منخف�ضة من نحو 60% يف نهاية العام 2014.  

وتاأتي هيكلة حقوق امل�ضاهمني املتاحة مل�ضاهمي ال�ضركة الأم للعامني 2014 – 2015 على النحو الآتي:

وبالرغم من اأثر اأخذ 9.7 مليون دينار كمخ�ض�ضات يف بيان الدخل والتي اأثرت يف تراجع حقوق امللكية، بقي تراجع حقوق امللكية يف معدل اأدنى بكثري 

من معدل تراجع اإجمايل املطلوبات حيث تراجعت بن�ضبة 77% يف مقابل تراجع حقوق امللكية بنحو 19% فقط وبلغت 30.2 مليون دينار كويتي بنهاية 

العام 2015. و�ضكلت املخ�ض�ضات وخ�ضائر النخفا�س التي مت اأخذها لظروف تراجع الأ�ضواق وتعادل نحو 9.7 مليون دينار كويتي اأغلبية اخل�ضائر 

التي اأثرت يف انخفا�س حقوق امللكية.  

ويو�ضح ال�ضكل التايل جناح ال�ضركة يف تخفي�س معظم مطلوباتها مع احلفاظ على حقوق امل�ضاهمني: 
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

السـادة / المساهمين           المحترمين
شــركـة  المدينة للتمويل واالستثمار

شركـة مساهمة كـويتية )عامـة(
وشركاتها  التابعة

الكويت

تقرير عن البيانات المالية المجمعة

لقد دققنا البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�ضركة املدينة للتمويل وال�ضتثمار )�ضركة م�ضاهمة كويتية عامة( “ال�ضركة الأم” و�ضركاتها التابعة “ي�ضار اإليهم 

والتي تت�ضمن بيان املركز املايل املجمع كما يف 31 دي�ضمرب 2015 وكذلك بيانات الدخل والدخل ال�ضامل والتغريات يف حقوق  جمتمعني باملجموعة” 

امللكية والتدفقات النقدية املجمعة لل�ضنة املنتهية بذلك التاريخ وكذلك ملخ�س ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة والإي�ضاحات التف�ضيلية الأخرى. 

مسئولية إدارة الشركة األم عن البيانات المالية المجمعة

اإن اإدارة ال�ضركة الأم هي امل�ضئولة عن اإعداد وعر�س البيانات املالية املجمعة ب�ضكل عادل طبقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية كما هي مطبقة بدولة 

الكويت وهي اأي�ضاً امل�ضئولة عن و�ضع نظام الرقابة الداخلي الذي تراه �ضرورياً لإعداد بيانات مالية جممعة خالية من اأية اأخطاء مادية �ضواء كانت ناجتة 

عن الغ�س اأو اخلطاأ.

مسئولية مراقبي الحسابات

اإن م�ضئوليتنا هي اإبداء راأي على تلك البيانات املالية املجمعة اعتماداً على اأعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بالتدقيق وفقاً ملعايري التدقيق الدولية. 

اإن هذه املعايري تتطلب منا اللتزام مبتطلبات املهنة الأخالقية وتخطيط واأداء اأعمال التدقيق للح�ضول على تاأكيد معقول باأن البيانات املالية املجمعة 

ل حتتوي على اأخطاء مادية. اإن اأعمال التدقيق تتطلب تنفيذ اإجراءات للح�ضول على اأدلة تدقيق على املبالغ والإي�ضاحات الواردة يف البيانات املالية 

املجمعة. اإن تلك الإجراءات تعتمد على احلكم املهني ملراقب احل�ضابات مبا يف ذلك تقييم خطر وجود اأخطاء مادية يف البيانات املالية املجمعة �ضواء 

كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ. يف �ضبيل تقييم تلك الأخطار فاإن مراقب احل�ضابات ياأخذ يف عني العتبار الرقابة الداخلية املرتبطة باإعداد البيانات 

املالية املجمعة وعر�ضها ب�ضكل عادل وذلك بهدف ت�ضميم اإجراءات التدقيق املالئمة، ولي�س بغر�س اإبداء راأي على فعالية نظم الرقابة الداخلية املطبقة 

بال�ضركة الأم. اإن اأعمال التدقيق تت�ضمن اأي�ضاً تقييم مدى مالئمة ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املطبقة ومدى معقولية التقديرات املحا�ضبية التي اأعدتها الإدارة 

بالإ�ضافة اإىل تقييم العر�س ال�ضامل للبيانات املالية املجمعة.

باعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�ضلنا عليها كافية ومنا�ضبة لتوفري اأ�ضا�س معقول ميكننا من اإبداء راأينا.

الرأي 

براأينا، اأن البيانات املالية املجمعة املرفقة تعرب ب�ضورة عادلة – من جميع النواحي املادية – عن املركز املايل املجمع للمجموعة كما يف 31 دي�ضمرب 2015 

وعن اأدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�ضنة املنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية كما هي مطبقة بدولة الكويت. 

تقرير عن األمور القانونية والتنظيمية األخرى

براأينا كذلك، اأن ال�ضركة الأم مت�ضك ح�ضابات منتظمة، واأن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة فيما يتعلق بتلك البيانات 

املالية املجمعة متفقة مع ما ورد يف دفاتر ال�ضركة الأم، واأننا قد ح�ضلنا على املعلومات التي راأيناها �ضرورية لأداء مهمتنا، واأن البيانات املالية املجمعة 

تت�ضمن كل ما ن�س قانون ال�ضركات رقم 1 ل�ضنة 2016 وعقد التاأ�ضي�س والنظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة الأم وتعديالتهما الالحقة على وجوب اإثباته فيها، واأن 

اجلرد قد اأجري وفقاً لالأ�ضول املرعية، واأنه يف حدود املعلومات التي توفرت لدينا مل تقع خالل ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2015 خمالفات 

ن�ضاط  يوؤثر مادياً يف  الالحقة على وجه  الأم وتعديالتهما  لل�ضركة  الأ�ضا�ضي  والنظام  التاأ�ضي�س  اأو عقد   2016 ل�ضنة   1 ال�ضركات رقم  لأحكام قانون 

املجموعة اأو يف مركزها املايل املجمع.

نبني اأي�ضاً اأنه خالل تدقيقنا مل يرد اإىل علمنا وجود اأية خمالفات مادية لأحكام القانون رقم 32 ل�ضنة 1968 وتعديالته الالحقة يف �ضاأن النقد وبنك 

الكويت املركزي وتنظيم املهنة امل�ضرفية والتعليمات املتعلقة به اأو لأحكام القانون رقم 7 ل�ضنة 2010 يف �ضاأن هيئة اأ�ضواق املال والتعليمات ذات العالقة 

خالل ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2015 على وجه يوؤثر مادياً يف ن�ضاط املجموعة اأو مركزها املايل املجمع فيما عدا ما ورد باإي�ضاح رقم )12( من 

هذه البيانات املالية املجمعة فيما يتعلق باحل�ضول على وكالت دائنة من �ضناديق ا�ضتثمارية.

براك عبدالمحسن العتيقيطالل يوسف المزيني
�ضجل مراقبي احل�ضابات رقم 69 فئة )اأ( �ضجل مراقبي احل�ضابات رقم 209 فئة )اأ( 

ع�ضو يف بي كي اآر انرتنا�ضيونالديلويت وتو�س - الوزان و�ضركاه

3 اأبريل 2016

دولة الكويت


