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   ُ للهَّ ا ُه  َنَصَر َفَقْد  ُه  و َتْنُصُر لهَّ  ِإ
�سورة �لتوبة ، �آية 40

�أي �إن تركتم ن�سره فاهلل متكفل به فقد 

ن�سره يف مو�طن �لقلّة.

تف�سري �ل�سوكاين
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كلمة رئيس
مجلـس اإلدارة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

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

و�سحبه اأف�سل �سالة وت�سليم. 

اإخواين واأخواتي امل�ساهمني الكرام  ،،،

بالأ�سالة عن نف�سي وبالنيابة عن زمالئي �أع�ساء جمل�س �لإد�رة و�جلهاز 

�لتنفيذي وكافة �لعاملني ب�سركة �ملدينة للتمويل و�ل�ستثمار، �أرحب بكم 

و�أ�سعد باأن ن�ستعر�س �سوياً نظرة عامة على �ل�سوق و�أد�ء �ل�سركة خالل 

�لعام �ملا�سي �ملنتهي يف 31 دي�سمرب 2014.  

بع�سها   2014 �لعام  خالل  كبرية  تغري�ت  �لعامل  �إقت�ساديات  �سهدت 

يرجع لعو�مل �إقت�سادية و �أخرى لعو�مل �سيا�سية، و قد كان �ملزج بني 

بيئة �لأعمال على م�ستوى  تاأثري� كبري� و مبا�سر� على  �لعاملني  هذين 

مع  ذروتها  وبلغت  �لإقت�سادية  �لأزمات  حدة  ت�ساعدت  وقد  �لعامل، 

�لأذهان  �ىل  �أعادت  �إقت�سادية  �سغوطا  لت�سكل  �ملا�سى  �لعام  �إنت�ساف 

�سبح �لأزمة �ملالية �لعاملية فى 2008 مرة �أخرى وهو ما �سكل �سغوطا 

�إ�سافية على �إقت�ساديات �لدول �لكربى و�لنا�سئة، وبطبيعة �حلال فاإن 

�لنفط ب�سفته �ل�سلعة �لأهم على م�ستوى �لعامل كان له �لن�سيب �لأوفر 

و �لأكرب من �لرت�جع مدفوعا بعو�مل �إقت�سادية و �أخرى جيو�سيا�سية، 

�لنفط  على  باإعتمادها  و  �لعربى  �خلليج  منطقة  فاإن  معلوم  هو  وكما 

كم�سدر �أ�سا�سي للدخل كانت �أكرث �ملناطق تاأثر� على م�ستوى �لعامل وهو 

له بطبيعة �حلال  و�لذى كان  �لدول  تلك  ما �سهدته مو�زنات حكومات 

�لإ�ستثمار �حلكومى  و  �لإنفاق  و  �لتنمية  و��سحة على خطط  تاأثري�ت 

مما عز� باإنكما�س و تر�جع حمفوف بالقلق على م�ستوى �لقطاع �خلا�س 

و �لأفر�د.

�لتعاون �جلاد بني جمل�س  و  بف�سل من �هلل  �سركتكم  �إ�ستطاعت  ولقد 

�لإد�رة و �لقطاع �لتنفيذى فى �أخذ �لتد�بري و �لإحتياطات �لو�جبة و�لتى 

�ساهمت كثري� فى تقليل �أثار تلك �لأزمة مما جنب �ل�سركة �لدخول مرة 

م�سرية  تعرقل  قد  �لتى  �مل�سروعات  �أو  �لإ�ستثمار�ت  بع�س  فى  �أخرى 

�لهيكلة و�لتطوير �لتى �سرعنا فيها منذ فرتة و بد�أت نتائجها و ب�سائرها 

تظهر و�حدة تلو �لأخرى.

و للتو�سيح ب�سورة �أكرث �سمولية لتحولت �لإقت�ساد �لعاملى خالل �لعام 

�ملا�سى فقد �رتفعت �أ�سعار �لفائدة وز�دت فروق �ملخاطر يف كثري من 

�قت�ساد�ت �لأ�سو�ق �ل�ساعدة، وخا�سة �لبلد�ن �مل�سدرة لل�سلع �لأولية، 

من  وغريها  �لعائد  مرتفعة  �ل�سند�ت  على  �ملخاطر  فروق  �ت�سعت  كما 

�ملنتجات �ملعر�سة لتقلب �أ�سعار �لطاقة.  وز�د �نخفا�س عو�ئد �ل�سند�ت 

�حلكومية طويلة �لأجل يف �لقت�ساد�ت �ملتقدمة �لرئي�سية.  

وقد �نتهى �لعام 2014 برت�جع �أ�سعار �لنفط �لعاملية ما بني %40 �إىل 

برنت  �سعر مزيج  �أنهى  وقد   ،2009 �لعام  م�ستويات  �إىل  لت�سل   50%

�لعام م�ستقر�ً عند 55.7 دولر للربميل م�سجاًل تر�جعاً بو�قع 44% . 

وتر�جع �سعر خام �لت�سدير �لكويت بنحو %49 خالل �لعام لي�ستقر عند 

50.5 دولر للربميل.  

و�سجلت �لكويت فائ�ساً مببلغ 4.13 مليار دينار خالل فرتة 11 �سهر�ً، 

من �أبريل 2014 �إىل نهاية فرب�ير 2015.  ولكن خ�سارة �لكويت برزت 

يف تر�جع فائ�س ميز�نيتها %60 مقارنة مع �لفائ�س �ملتحقق يف �لفرتة 

دينار،  مليار   10.4 و�لبالغ   )2014-2013( �ل�سابق  �لعام  من  نف�سها 

وذلك نتيجة تر�جع �لإير�د�ت بن�سبة %20 لت�سل �إىل 23.2 مليار دينار 

خالل فرتة 11 �سهر، مقارنة مع 28.93 مليار دينار يف �لفرتة نف�سها 

عن  دينار  مليار   4.8 مبقد�ر  زيادة  �سجلت  ولكنها  �ل�سابق،  �لعام  من 

�لتقدير�ت �لأولية للمو�زنة و�لبالغة 18.4 مليار دينار كويتي.

�أ�سو�ق �لأور�ق �ملالية تر�جعا حاد� يف �لربع �لأخري من �لعام   و�سجلت 

�لفرتة  يف  ت�سجيلها  مت  �لتي  �لأرباح  معظم  �إىل حمو  �أدى  ما   ،2014

�لأوىل من �لعام.

فقد �أدى تر�جع �أ�سعار �لنفط بو�قع %50 �إىل بروز �لعديد من �ملخاوف 

يو�جهه  قد  �لذي  و�لأثر  للنفط  �لتعادل  و�أ�سعار  �ملالية  �لأو�ساع  ب�ساأن 

�لإنفاق �حلكومي.

و�أ�سبحت تلك �لأمور حمط �هتمام �مل�ستثمرين، وتركت �أثر�ً على �أ�سو�ق 

�لتعاون  لدول جمل�س  بورز”  �ن  »�ستاندرد  موؤ�سر  تر�جع  وقد  �ملنطقة. 

�خلليجي بو�قع %18 خالل �لربع �لأخري من �لعام.

و�أقفلت �أ�سو�ق �لأ�سهم لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي �لعام 2014 على 

تر�جع مقارنة مع بد�ية �لعام.  

�أثارها  تز�ل  ل  �لتى  �لعاملية  �ملالية  �لأزمة  ظروف  من  �لرغم  وعلى 

وتو�بعها �ساربة فى �أعماق �لإقت�ساد �ىل �لأن بل �أنها غريت فى �سكل 
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و هيكل �ل�سوق �لكويتى ب�سكل ل جد�ل ول نقا�س فيه و �أخرجت �لعديد 

من �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات من �ل�سوق متاما فاإننا وبعون من �هلل �إ�ستطعنا 

�لتى  �ملالية  �لت�سويات  �لعديد من  �أن ن�سل لإجناز  �ملا�سى  �لعام  خالل 

طاملا �أرهقت كاهل �ل�سركة و �إد�رتها، لقد �سعينا �ىل �إيجاد حلول عادلة 

�أو  �لت�سرع  على  بعيد�  م�ساهمينا  حقوق  بها  نحفظ  وو�قعية  ومن�سفة 

�لإفر�ط و�لتفريط فى ما نحمله من �أمانة �أمامكم وحتملنا �لدخول فى 

مفاو�سات �ساقة �أنهينا خالل �لعام �ملا�سى بع�سها و ل تز�ل بع�سا منها 

�لأو�ساع  �أن  لكم  نوؤكد  كنا  و�إن  �ملفاو�سات  و  �لدر�س  و  �لفح�س  حتت 

�حلالية تب�سر باخلري وتعزز من قوة �ل�سركة ومتانة وجودة �أ�سولها وهو 

ما يدلل عليه �لتقرير �لنهائى للمكتب �لإ�ست�سارى �ملعني من قبل �لبنك 

�ملركزى و�لذى �أكد على مالءة �ل�سركة وقدرتها على �سد�د مديونياتها.

ولقد جنحت �ل�سركة فى خف�س �إجماىل �إلتز�ماتها �ىل 42 مليون دينار 

بنهاية  كويتى  دينار  مليون   60 مع  باملقارنة   2014 بنهاية  كويتى فقط 

عام 2013 �ملا�سى وبن�سبة تقارب على %30 وذلك نتيجة قيام �ل�سركة 

باإنهاء بع�س �لت�سويات خالل �لعام وهو ما �ساحبه بطبيعة �حلال تر�جعا 

فى �أ�سول �ل�سركة �ىل 78 مليون دينار كويتى بنهاية عام 2014 وبلغت 

قيمة �لأ�سول �لعقارية يف موجود�ت �ل�سركة 35%.

وقد �سهدت �ل�سركة كما هو معلوم ل�سيادتكم خ�سارة خالل �لعام �ملا�سى، 

�ىل  فيها  �لأكرب  �جلانب  يرجع  كويتي  دينار  ماليني  ع�سرة  نحو  بلغت 

لالأ�سهم  �ملالية  �ملحافظ  و�لإ�ستثمار�ت فى  �لأ�سهم  �أ�سعار  �لرت�جع فى 

نتوقع  ل  ما  وهو  �ملال  �أ�سو�ق  فى  �مللحوظ  �لرت�جع  نتيجة  �مل�سعرة 

�خل�سارة  من  �لأكرب  �جلانب  ويعزى  �لقادمة،  �ملرحلة  �إ�ستمر�ر�ه خالل 

من  �لرغم  وعلى  �لقيمة،  و�نخفا�س يف  تدعيم خم�س�سات  �ىل   74%

ذلك فاإن �ل�سركة قد جنحت من خالل خطة �إعادة �لهيكلة فى تقلي�س 

�سهدت  حيث  ملحوظ  ب�سكل  �لد�خلية  م�سروفاتها  بنود  من  �لعديد 

�لأعباء �لتمويلية تر�جعا بن�سبة %28 من 2.5 مليون دينار كويتي �إىل 

1.8 مليون دينار كويتي، وكذلك تكاليف �ملوظفني �لتى �سهدت تر�جعا 

بن�سبة %19 لتنخف�س من 1.2 مليون دينار كويتي �إىل 963 د.ك.

وبح�سب ن�سرة �سندوق �لنقد �لدويل �ل�سادرة يف 21 يناير 2015، من 

�ملتوقع �أن يوؤدي هبوط �أ�سعار �لنفط �إىل �نخفا�س كبري يف �أر�سدة �ملالية 

�لعامة لدى �لبلد�ن �مل�سدرة للنفط يف منطقتي �ل�سرق �لأو�سط و�سمال 

�إفريقيا ، ومن �ملتوقع يف عام 2015 �أن ت�سجل �ملالية �لعامة عجز� يف 

كل بلد�ن �ملنطقة، ما عد� �لكويت وقطر.

وهذ� يعزز �حلاجة �ملا�سة لدفع �لإ�سالحات يف جمال دعم �لطاقة وتغيري 

منوذج �لنمو �لقت�سادي يف �لبلد�ن �مل�سدرة للنفط.  و�لتوقعات بعدم 

ت�سجيل �لكويت لعجز يف �لعام 2015 تبعث ر�سالة مطمئنة بقدرة �ل�سوق 

�لكويتي �لذي يحت�سن �سركة �ملدينة للتمويل و�ل�ستثمار على جتاوز هذه 

�لفرتة �ملحملة بتبعات �نخفا�س �أ�سعار �لنفط وتر�جع �لفو�ئ�س.  

ون�سري �إىل �أن �ل�سركة لن تقوم بتوزيع �أرباح نقدية �أو �إ�سد�ر �أ�سهم منحة 

عن عام 2014. بالإ�سافة �إىل �أنه ل توجد �أي مكافاآت لأع�ساء جمل�س 

�لإد�رة ومل يتمتعو� باأية منافع ول مز�يا خالل �ل�سنة.

ويف ختام هذه �لكلمة ل ي�سعني �إل �أن �أبدي جزيل �ل�سكر وثنائي �لعميق 

لأع�ساء جمل�س �لإد�رة و �أع�ساء �لهيئة �ل�سرعية و�لإد�رة �لتنفيذية على 

�أي�سا بجزيل �ل�سكر جلميع �مل�ستثمرين  دعمهم وجهودهم، كما و�أتقدم 

من  بذلوه  ما  على  بال�سركة  �لعاملني  وجلميع  بال�سركة  وثقو�  �لذين 

�لف�سل بعد �هلل �سبحانه وتعاىل يف حتقيق  له  جهد وعمل دوؤوب كان 

�لإجناز�ت �ملذكورة.

و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،

محمد درويش الشمالي
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير اإلدارة حول أنشطة شركة المدينة للتمويل واإلستثمار 2014

�إن �لتحليل �لتايل هو حتليل  للمركز �ملايل كما يف تاريخ 2014/12/31، و لأد�ء �ل�سركة خالل �ل�سنة �ملالية 2014 وي�ستند �لتحليل يف م�سمونه على 

�لبيانات �ملالية �ملدققة لنف�س �ل�سنة �ملالية.  

اإليرادات
بلغ �إجمايل �إير�د�ت �ل�سركة ما قدره 1,703,859 د.ك وفيها �إير�د�ت عقار بلغت 1,889,255 د.ك و�إير�د�ت خدمات ��ست�سارية قدرها 594,592 د.ك 

و�إير�د�ت �أخرى ليبلغ �إجمايل �لإير�د�ت �لت�سغيلية لل�سركة ما قدره 2,689,880 د.ك.  وذلك باملقارنة مع 3,239,070 د.ك بعد ��ستبعاد 5,056,204 

د.ك �إير�د�ت ت�سوية مر�بحات د�ئنة للعام 2013.  

ويو�سح �لر�سم �لتايل تف�سيال لإير�د�ت �ل�سركة باملقارنة مع �لعام �ملا�سي:  

المصاريف
كانت  �أن  بعد   2014 �لعام  يف  د.ك   1,776,640 لتبلغ   28% بن�سبة  �نخف�ست  فقد  �لتمويلية  و�لأعباء  �ل�سركة  مب�سروفات  يتعلق  عما  وباحلديث 

2,453,162 د.ك يف �لعام 2013، وكذلك �نخف�ست تكاليف �ملوظفني �سمن �لبند �ل�سابق بن�سبة %19 من 1,191,011 د.ك عن �ل�سنة �ملالية 2013 

�إىل 963,918 د.ك عن �ل�سنة �ملالية 2014.  و�أما �لأثر �لأكرب �لذي ز�د من حدة �خل�سائر فيعود لتدعيم �ملخ�س�سات مبا قيمته 3,166,279 د.ك.  

بقدر  للبيع  �ملتاحة  �ل�ستثمار�ت  قيمة  يعود لنخفا�س  نقدي حيث  منها غري   69% فنحو  د.ك   7,025,085 �لبالغة  �ل�ستثمار�ت  وبالن�سبة خل�سائر 

4,820,054 د.ك.  

وفيما يلي جدول مقارن يو�سح �إجمايل �مل�ساريف للعامني 2013 – 2014: 

الخسارة
�ساهم تدعيم �ملخ�س�سات بنحو 3,166,279 د.ك مع خمتلف �لنتائج �ل�سابقة يف ت�سجيل �ل�سركة ل�سايف خ�سارة مل�ساهمي �ل�سركة قدرها 13,947,031 

د.ك بالرغم من حتقيق �ل�سركة �إجمايل �إير�د�ت ت�سغيلية قدره 2,689,880 د.ك .  

الموجودات
ومبر�جعة �ملركز �ملايل لل�سركة فقد تر�جع �إجمايل �ملوجود�ت بن�سبة %26 لت�سل �إىل 78,831,988 د.ك.  ووقع �أبرز �نخفا�س يف بند �ل�ستثمار�ت يف 

�سركات زميلة و�لتي �نخف�ست من 42,733,592 د.ك �إىل 26,766,752 د.ك وكان �لأثر �لأكرب فيه ل�ستخد�م ح�س�س من ملكية �ل�سركة يف �لت�سوية 

مع د�ئني �ملر�بحات.  وبلغت �ل�ستثمار�ت �لعقارية معدل %35 من �ملوجود�ت يف �لعام 2014 بعد �أن كانت متثل %30 فقط يف �لعام 2013.  

وقد جاء توزيع �ملوجود�ت للعام 2014 على �لنحو �لآتي:

هيكل التمويل وحقوق المساهمين
�سكلت حقوق �مل�ساهمني %40 من �إجمايل م�سادر �لأمو�ل يف �ل�سركة خالل �لعامني 2014-2013 و�سكلت �إجمايل �للتز�مات ما ن�سبته %60 من 

�إجمايل م�سادر �لأمو�ل. وقامت �ل�سركة خالل �لعام 2014 باطفاء �خل�سائر �ملرت�كمة يف �لعام 2013 و�لبالغة 8,149,894 د.ك.  

وتاأتي هيكلة حقوق �مل�ساهمني �ملتاحة مل�ساهمي �ل�سركة �لأم للعامني 2013 – 2014 على �لنحو �لآتي:
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية
�حلمد هلل وحده، و�ل�سالة و�ل�سالم على من ل نبي بعده، وعلى �آله و�سحبه.

اإىل ال�سادة / امل�ساهمني املحرتمني

�سركة املدينة للتمويل والإ�ستثمار

�سركة م�ساهمة كويتية )عامة(

الكويت - دولة الكويت

تقرير حول االلتزام الشرعي
قمنا بتدقيق �لعقود و�ملعامالت �لتي نفذتها �سركة �ملدينة للتمويل و�ل�ستثمار )�ل�سركة( و�سركاتها �لتابعة )ي�سار �إليهم جمتمعني باملجموعة( خالل �ل�سنة 

�ملنتهية يف 2014/12/31 لإبد�ء �لر�أي يف مدى �لتز�م �ل�سركة باأحكام �ل�سريعة �لإ�سالمية مع مر�عاة �ملعايري �ل�سرعية �ل�سادرة عن �ملجل�س �ل�سرعي 

لهيئة �ملحا�سبة و�ملر�جعة للموؤ�س�سات �ملالية �لإ�سالمية وقر�ر�ت �ملجامع �لفقهية �ملعتمدة من قبلنا. 

مسؤولية اإلدارة عن االلتزام الشرعي 
تقع م�سوؤولية �للتز�م بتنفيذ �لعقود و�ملعامالت طبقاً لأحكام �ل�سريعة �لإ�سالمية �ملعتمدة من قبلنا على �إد�رة �ل�سركة، كما �أن �لإد�رة م�سوؤولة عن �لرقابة 

�ل�سرعية �لد�خلية �لتي تر�ها �سرورية ل�سمان تنفيذ �لعقود و�ملعامالت طبقاً لأحكام �ل�سريعة �لإ�سالمية �ملعتمدة من قبلنا.

مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية 
تتمثل م�سوؤوليتنا يف �إبد�ء �لر�أي يف مدى �لتز�م �ل�سركة باأحكام ومبادئ �ل�سريعة �لإ�سالمية �ملعتمدة من قبلنا بناًء على تدقيقنا لها. وقد مت تدقيقنا وفقاً 

ملعايري �ل�سو�بط �ل�سادرة عن هيئة �ملحا�سبة و�ملر�جعة للموؤ�س�سات �ملالية �لإ�سالمية ووفقاً للمعايري �لدولية لعمليات �لتاأكيد و�ل�سادرة عن جمل�س معايري 

�لتدقيق و�لتاأكيد �لدويل، وتتطلب هذه �ملعايري �أن منتثل ملتطلبات �ل�سلوك �لأخالقي للمهنة و�أن نقوم بتخطيط و�أد�ء �لتدقيق للح�سول على تاأكيد معقول 

باأن �ل�سركة ملتزمة باأحكام �ل�سريعة �لإ�سالمية �ملعتمدة من قبلنا. 

�أدلة  �أدلة تدقيق حول مدى �للتز�م باأحكام �ل�سريعة �لإ�سالمية �ملعتمدة من قبلنا، ونعتقد باأن  �إجر�ء�ت للح�سول على  �أد�ء  �أعمال �لتدقيق  وتت�سمن 

�لتدقيق �لتي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة كاأ�سا�س لإبد�ء ر�أي �لتدقيق �خلا�س بنا.

الرأي 
قامت �ل�سركة )عن طريق حمافظ �لعمالء( وبع�س �سركاتها �لتابعة بالدخول يف عقود �سر�ء �أ�سهم بالأجل ، وجددت بع�سها خالل �ل�سنة �ملنتهية   - 1
يف 2014/12/31 ، وبلغت �لفو�ئد �ملدفوعة مبلغ /927 6/ دينار كويتي كما يف 2014/12/31 ، و�ستقوم �ل�سركة بت�سفية هذه �لعقود طبقاً 

لتعليمات هيئة �لرقابة �ل�سرعية.

بر�أينا، �إنه با�ستثناء ما ورد يف فقرة )1( �أعاله ، �إن �لعقود و�ملعامالت �لتي �أبرمتها �سركة �ملدينة للتمويل و�ل�ستثمار )�ل�سركة( و�سركاتها �لتابعة   - 2
)�ملجموعة(  خالل �ل�سنة �ملنتهية يف 2014/12/31 مت تنفيذها وفقاً لأحكام �ل�سريعة �لإ�سالمية �ملعتمدة من قبلنا.

الزكاة
�ملنتهية يف  �ل�سنة  )�مل�ستثمرين( عن  �مل�ساهمني  �مل�ستحقة على  �لزكاة  بلغت  وقد  وباإ�سر�فنا،  قبلنا  �ملعتمدة من  لالأ�س�س  وفقاً  �ل�سركة  زكاة  مت ح�ساب 

2014/12/31 مبلغ /613 150/ دينار كويتي ، وبلغ ن�سيب �ل�سهم �لو�حد /0.000387/ دينار كويتي ، علماً باأن م�سوؤولية �إخر�ج �لزكاة �خلا�سة 
بامل�ساهمني تقع عليهم. 

معادلة ح�ساب زكاة �مل�ستثمر:  )عدد �لأ�سهم �ململوكة × 0,000387(

معادلة ح�ساب �ملتاجر: عدد �لأ�سهم �ململوكة × �سعر �ل�سوق لل�سهم يف تاريخ �لزكاة × )%2,5 لل�سنة �لهجرية / %2,577 لل�سنة �مليالدية(. 

اإليرادات المجنبة
بلغت �إير�د�ت �لفو�ئد �لتي مت جتنيبها يف ح�ساب �لتطهري مبلغ /242 3/ دينار كويتي ، وهي ناجتة عن قيام �ل�سركة وحمافظ �لعمالء وبع�س �سركاتها 

�لتابعة بال�ستثمار يف �ل�سركات �ملختلطة ، وميثل �ملبلغ �ملذكور مبلغ �لتطهري �لو�جب عن �ل�سنة �ملنتهية يف 2014/12/31.

و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل 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

�لتاريخ 2015/4/22 م

المطلوبات
ويف جانب مطلوبات �ل�سركة، �نخف�س ر�سيد �لد�ئنون و�لأر�سدة �لد�ئنة �لأخرى بن�سبة %44 من 13,477,752 د.ك �إىل 7,512,474 د.ك، وكذلك 

�نخف�ست �لوكالت �لد�ئنة بن�سبة %26 من 46,092,774 د.ك �إىل 34,010,418 د.ك.  وذلك ب�سكل عائد �إىل �لت�سويات �لتي متت خالل �لعام.  

ويلي بيان يقارن حجم �لد�ئنون و�لأر�سدة �لد�ئنة �لأخرى و�لوكالت �لد�ئنة باملقارنة بني �لعامني 2014-2013.
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

السـادة / المساهمين           المحترمين
شــركـة المدينة للتمويل واإلستثمار

شركـة مساهمة كـويتية )عامـة(
وشركاتها  التابعة

الكويت

تقرير عن البيانات المالية المجمعة

لقد دققنا �لبيانات �ملالية �ملجمعة �ملرفقة ل�سركة �ملدينة للتمويل و�ل�ستثمار )�سركة م�ساهمة كويتية عامة( »�ل�سركة �لأم« و�سركاتها �لتابعة »ي�سار �إليهم 

جمتمعني باملجموعة« و�لتي تت�سمن بيان �ملركز �ملايل �ملجمع كما يف 31 دي�سمرب 2014 وكذلك بيانات �لدخل و�لدخل �ل�سامل و�لتغري�ت يف حقوق �مللكية 

و�لتدفقات �لنقدية �ملجمعة لل�سنة �ملنتهية بذلك �لتاريخ وكذلك ملخ�س �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �لهامة و�لإي�ساحات �لتف�سيلية �لأخرى. 

مسئولية إدارة الشركة األم عن البيانات المالية المجمعة
�إن �إد�رة �ل�سركة �لأم هي �مل�سئولة عن �إعد�د وعر�س �لبيانات �ملالية �ملجمعة ب�سكل عادل طبقاً للمعايري �لدولية للتقارير �ملالية كما هي مطبقة بدولة 

�لكويت وهي �أي�ساً �مل�سئولة عن و�سع نظام �لرقابة �لد�خلي �لذي تر�ه �سرورياً لإعد�د بيانات مالية خالية من �أية �أخطاء مادية �سو�ء كانت ناجتة عن 

�لغ�س �أو �خلطاأ.

مسئولية مراقبي الحسابات
�إن م�سئوليتنا هي �إبد�ء ر�أي على تلك �لبيانات �ملالية �ملجمعة �عتماد�ً على �أعمال �لتدقيق �لتي قمنا بها. لقد قمنا بالتدقيق وفقاً ملعايري �لتدقيق �لدولية. 

�إن هذه �ملعايري تتطلب منا �للتز�م مبتطلبات �ملهنة �لأخالقية وتخطيط و�أد�ء �أعمال �لتدقيق للح�سول على تاأكيد معقول باأن �لبيانات �ملالية �ملجمعة 

ل حتتوي على �أخطاء مادية. �إن �أعمال �لتدقيق تتطلب تنفيذ �إجر�ء�ت للح�سول على �أدلة تدقيق على �ملبالغ و�لإي�ساحات �لو�ردة يف �لبيانات �ملالية 

�ملجمعة. �إن تلك �لإجر�ء�ت تعتمد على �حلكم �ملهني ملر�قب �حل�سابات مبا يف ذلك تقييم خطر وجود �أخطاء مادية يف �لبيانات �ملالية �ملجمعة �سو�ء 

كانت ناجتة عن �لغ�س �أو �خلطاأ. يف �سبيل تقييم تلك �لأخطار فاإن مر�قب �حل�سابات ياأخذ يف عني �لعتبار �لرقابة �لد�خلية �ملرتبطة باإعد�د �لبيانات 

�ملالية �ملجمعة وعر�سها ب�سكل عادل وذلك بهدف ت�سميم �إجر�ء�ت �لتدقيق �ملالئمة، ولي�س بغر�س �إبد�ء ر�أي على فعالية نظم �لرقابة �لد�خلية �ملطبقة 

بال�سركة �لأم. �إن �أعمال �لتدقيق تت�سمن �أي�ساً تقييم مدى مالئمة �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �ملطبقة ومدى معقولية �لتقدير�ت �ملحا�سبية �لتي �أعدتها �لإد�رة 

بالإ�سافة �إىل تقييم �لعر�س �ل�سامل للبيانات �ملالية �ملجمعة.

باعتقادنا �أن �أدلة �لتدقيق �لتي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفري �أ�سا�س معقول ميكننا من �إبد�ء ر�أينا.

الرأي 
بر�أينا، �أن �لبيانات �ملالية �ملجمعة �ملرفقة تعرب ب�سورة عادلة – من جميع �لنو�حي �ملادية – عن �ملركز �ملايل �ملجمع للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2014 

وعن �أد�ئها �ملايل وتدفقاتها �لنقدية لل�سنة �ملنتهية بذلك �لتاريخ وفقاً للمعايري �لدولية للتقارير �ملالية كما هي مطبقة بدولة �لكويت. 

فقرة توضيحية
بدون �لتحفظ على ر�أينا �لو�رد �أعاله، ن�سري �إىل ما ورد بالإي�ساح رقم )2.1( من هذه �لبيانات �ملالية �ملجمعة فيما يتعلق بالوكالت �لد�ئنة و�لأر�سدة 

�لد�ئنة �مل�ستحقة و�لغري م�سددة وكذلك �إىل �لق�سايا �لقائمة بني �ملجموعة و�لأطر�ف �لد�ئنة حيث مت �حلجز �لتنفيذي على موجود�ت �ل�سركة �لأم 

�ملرهونة مقابل �لوكالت. قامت �ل�سركة �لأم بتقدمي طلب للمحكمة �ملخت�سة للحماية من �لد�ئنني و�لدخول حتت مظلة �لقانون رقم 2 ل�سنة 2009 

“قانون �ل�ستقر�ر �ملايل”. �إن هذه �لأمور بالإ�سافة �إىل �لأمور �لأخرى �مل�سار �إليها يف �لإي�ساح �أعاله ت�سري �إىل وجود عدم تاأكد هام مبا يثري �سك جوهري 
حول قدرة �ل�سركة �لأم على �ل�ستمر�رية.

تقرير عن األمور القانونية والتنظيمية األخرى

بر�أينا كذلك، �أن �ل�سركة �لأم مت�سك ح�سابات منتظمة، و�أن �لبيانات �ملالية �ملجمعة و�لبيانات �لو�ردة يف تقرير جمل�س �لإد�رة فيما يتعلق بتلك �لبيانات 

�ملالية �ملجمعة متفقة مع ما ورد يف دفاتر �ل�سركة �لأم، و�أننا قد ح�سلنا على �ملعلومات �لتي ر�أيناها �سرورية لأد�ء مهمتنا، و�أن �لبيانات �ملالية �ملجمعة 

�لأم  لل�سركة  �لأ�سا�سي  و�لنظام  �لتاأ�سي�س  وعقد  �لتنفيذية  ولئحته  �لالحقة  وتعديالته   2012 ل�سنة   25 رقم  �ل�سركات  قانون  ن�س  ما  كل  تت�سمن 

وتعديالتهما �لالحقة على وجوب �إثباته فيها، و�أن �جلرد قد �أجري وفقاً لالأ�سول �ملرعية، و�أنه يف حدود �ملعلومات �لتي توفرت لدينا مل تقع خالل �ل�سنة 

�ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 خمالفات لأحكام قانون �ل�سركات رقم 25 ل�سنة 2012 وتعديالته �لالحقة ولئحته �لتنفيذية �أو لعقد �لتاأ�سي�س 

و�لنظام �لأ�سا�سي �ل�سركة �لأم وتعديالتهما �لالحقة على وجه يوؤثر مادياً يف ن�ساط �ملجموعة �أو يف مركزها �ملايل �ملجمع.، با�ستثناء ما ورد باإي�ساح رقم 

)1( من هذه �لبيانات �ملالية �ملجمعة فيما يتعلق با�ستكمال �لإجر�ء�ت �لالزمة لتوفيق �أو�ساع �ل�سركة �لأم مع متطلبات قانون �ل�سركات رقم 25 ل�سنة 

2012 وتعديالته �لالحقة ولئحته �لتنفيذية.

نبني �أي�ساً �أنه خالل تدقيقنا مل يرد �إىل علمنا وجود �أية خمالفات مادية لأحكام �لقانون رقم 32 ل�سنة 1968 وتعديالته �لالحقة يف �ساأن �لنقد وبنك 

�لكويت �ملركزي وتنظيم �ملهنة �مل�سرفية و�لتعليمات �ملتعلقة به �أو لأحكام �لقانون رقم 7 ل�سنة 2010 يف �ساأن هيئة �أ�سو�ق �ملال و�لتعليمات ذ�ت �لعالقة 

خالل �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 على وجه يوؤثر مادياً يف ن�ساط �ملجموعة �أو مركزها �ملايل فيما عد� ما ورد باإي�ساح رقم )13.6( من هذه 

�لبيانات �ملالية �ملجمعة فيما يتعلق باحل�سول على وكالت د�ئنة من �سناديق ��ستثمارية.

براك عبدالمحسن العتيقيطالل يوسف المزيني
�سجل مر�قبي �حل�سابات رقم 69 فئة )�أ( �سجل مر�قبي �حل�سابات رقم 209 فئة )�أ( 

ع�سو يف بي كي �آر �نرتنا�سيونالديلويت وتو�س - �لوز�ن و�سركاه

5 �أبريل 2015

دولة �لكويت


