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بســم اهلل الـرحمـن الــرحـيـم
الحـمــد هلل رب الـعــالـمـيــن والصـالة 

والسالم على سيدنا محمد عليه 
وعلى آله أفضل صالة وأتم تسليم.

محمد درويش الشمالي
رئيس مجلس اإلدارة كلمة رئيس

مجلس اإلدارة

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 2013.  

الأداء  اأن  اإىل   2013 عام  العاملي يف  القت�ضاد  موؤ�ضرات  اأبرز  اأ�ضارت 

القت�ضادي العاملي، الذي بلغ معدل %2.5، يف جميع مناطق العامل جاء 

اأقل من التوقعات التي كانت ت�ضل اإىل ن�ضبة 3.2%.

وامل�ضتمر  ال�ضخم  التجاري  العجز  النمو يف  تباطوؤ  اأ�ضباب  اأبرز  وتكمن 

دول  من  العديد  يف  ال�ضتهالكي  الإنفاق  و�ضعف  الك�ضاد  �ضبب  الذي 

والدول  املناطق  بع�س  يف  ال�ضيا�ضية  التوترات  اإىل  بالإ�ضافة  العامل. 

اأ�ضعار  يف  حاد  وانخفا�س  بها  النمو  معدلت  تباطوؤ  يف  اأ�ضهمت  التي 

الأ�ضهم وال�ضندات وانخفا�س قيمة العمالت.  كما ك�ضف تقرير “الآفاق 

اأن اقت�ضاد بلدان منطقة  ال�ضادر عن البنك الدويل، عن  القت�ضادية” 

ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا مازال يعانى من الركود، على الرغم من 

مرور ثالث �ضنوات على اأحداث “الربيع العربي”.  

و�ضهدت البيانات املالية ل�ضركة املدينة للتمويل وال�ضتثمار للعام 2013 

املايل  املركز  تعزيز  ت�ضهم يف  التي  واملخ�ض�ضات  التحوطات  املزيد من 

بالرغم من اأثرها يف ت�ضجيل بيان الدخل ل�ضايف خ�ضائر حيث معظمها 

غري نقدي.

املوجودات  اإجمايل  تراجع  قابل  فقد  لل�ضركة  املايل  املركز  ومبراجعة 

اللتزامات  انخفا�س  د.ك   106,132,889 اإىل  لت�ضل   26% بن�ضبة 

الدائنة لل�ضركة بن�ضبة %29 يف 2013.

ووقع اأبرز انخفا�س يف بند ال�ضتثمارات العقارية والتي انخف�ضت من 

فيه  الأكرب  الأثر  وكان  د.ك   32,016,582 اإىل  د.ك   68,375,237

ومت  ال�ضركة  ميزانية  يف  �ضابقا  بياناتها  جمعت  تابعة  �ضركة  ل�ضتبعاد 

اإعادة ت�ضنيفها ك�ضركة زميلة يف نهاية العام 2013.  كما انعك�س هذا 

يزيد على  امل�ضيطرة مبا  انخفا�س حقوق اجلهات غري  ال�ضتبعاد على 

16 مليون دينار كويتي.

ويعود الأثر الرئي�ضي للرتاجع يف ال�ضتثمارات يف اأدوات الدين الإ�ضالمية 

اإىل تطبيق تعليمات اجلهات الرقابية يف اأخذ خم�ض�ضات انخفا�س بالقيم 

زادت على 6 مليون دينار كويتي خالل ال�ضنة مع اأنه لدى ال�ضركة يف مقابل 

هذه الأدوات رهن اأ�ضهم مدرجة وغري مدرجة تغطي قيمة الدين.

ومبا يتعلق بال�ضتثمارات يف �ضركات زميلة فقد ارتفعت بن�ضبة %62 ب�ضبب 

اإعادة ت�ضنيف اإحدى ال�ضركات التابعة ك�ضركة زميلة لتبلغ 42,733,592 

د.ك يف 2013 بعد اأن كانت 26,452,913 د.ك يف 2012.

هذا وباحلديث عن حقوق امللكية فقد انخف�ضت عالوة ال�ضدار ب�ضبب 

العام  نهاية  يف  د.ك   14,668,790 البالغة  املرتاكمة  اخل�ضائر  اطفاء 

القيمة  يف  التغري  مقابل  الأخرى  الحتياطيات  تدعيم  مت  كما   ،2012

العادلة لت�ضل قيمتها اإىل )3,052,460( د.ك.  وقد بلغ اإجمايل حقوق 

امللكية مل�ضاهمي ال�ضركة 39,544,381 د.ك يف نهاية العام 2013.  

قدره  ما  ال�ضركة  اإيرادات  اجمايل  بلغت  فقد  الدخل  بيان  ومبراجعة 

7,680,777 د.ك وكان منها 5,056,204 د.ك كاإيرادات ت�ضوية وكالة 

دائنة بالإ�ضافة اإىل اإيرادات عقار بلغت 2,712,177 د.ك وغريها لتبلغ 

اإجمايل الأرباح الت�ضغيلية لل�ضركة ما قدره 1,263,746 د.ك.  

وقد بلغ اإجمايل الإيراد ما يقارب نتائج العام املا�ضي حيث كانت تبلغ 

7,894,771 د.ك يف نهاية العام 2012.

واأما بالن�ضبة خل�ضائر ال�ضتثمارات فنحو %59 منها غري نقدي حيث 
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 2,133,634 بقدر  للبيع  املتاحة  ال�ضتثمارات  قيمة  لنخفا�س  يعود 

د.ك.  وانخف�ضت خ�ضائر ال�ضتثمار يف �ضركات زميلة من 2,155,282 

اإىل  اأي  العام 2013  اإىل 1,071,185 د.ك يف  العام 2012  د.ك يف 

لتدعيم  الذي زاد من حدة اخل�ضائر فيعود  الأكرب  الأثر  واأما  الن�ضف. 

املخ�ض�ضات مبا قيمته 9,477,746 د.ك.

فقد  التمويلية  والأعباء  ال�ضركة  مب�ضروفات  يتعلق  عما  وباحلديث 

انخف�ضت بن�ضبة %5 لتبلغ 2,453,162 د.ك يف العام 2013 بعد اأن 

تكاليف  انخف�ضت  وكذلك   ،2012 العام  يف  د.ك   2,588,102 كانت 

املوظفني �ضمن البند ال�ضابق بن�ضبة %14 من 1,191,011 د.ك عن 

ال�ضنة املالية 2012 اإىل 1,028,790 د.ك عن ال�ضنة املالية 2013.  

ال�ضركة  ت�ضجيل  يف  وغريها  ال�ضابقة  النتائج  خمتلف  �ضاهمت  وقد 

ل�ضايف خ�ضارة مل�ضاهمي ال�ضركة قدرها 8,214,000 د.ك.  واأما مبا 

يتعلق بالتدفقات النقدية فلم يتجاوز النق�س يف النقد والنقد املعادل ما 

قدره 453,809 د.ك ليكون �ضايف النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�ضنة 

2,528,812 د.ك.  

تعنت  من  امل�ضاهمني  حقوق  حماية  لغر�س  ال�ضركة  ا�ضطرت  اأن  وكان 

بطلب  التقدم  اإىل  ال�ضركة  مع  لت�ضويات  الو�ضول  يف  الدائنني  بع�س 

للدخول حتت ما يعرف بقانون ال�ضتقرار.

وقد اأعلنت عن هذا يف نوفمرب 2013، وهذا بالرغم من مالءة ال�ضركة 

ملكتب  الأويل  التقرير  اأكده  ما  وهذا  الدائنني  �ضداد  على  وقدرتها 

امل�ضت�ضار الذي عينه البنك املركزي.

وقد تو�ضلت ال�ضركة خالل الفرتة ال�ضابقة اإىل اإمتام العديد من التفاقيات 

لت�ضوية مديونياتها و�ضيطبق غالبها خالل العام 2014 باإذن اهلل.  

اأ�ضهم  اإ�ضدار  اأو  اأرباح نقدية  ال�ضركة لن تقوم بتوزيع  باأن  التنويه  واأود 

منحة عن عام 2013. بالإ�ضافة اإىل اأنه ل توجد اأي مكافاآت لأع�ضاء 

جمل�س الإدارة ومل يتمتعوا باأية منافع ول مزايا خالل ال�ضنة.

دورة  اأن  2014 يف  لعام  التوقعات  ب�ضاأن  التوجهات  اأبرز  اإيجاز  وميكن 

القت�ضاد العاملي تنتع�س ب�ضكل اأكرب من عام 2013، واأن معول ذلك هو 

ا�ضتعادة قوة وزخم القت�ضاد الأمريكي والنتعا�س الأوربي.

وتبدو حم�ضلة ما �ضبق اأن التوقعات متفائلة ب�ضاأن منو القت�ضاد العاملي 

يف عام 2014، واإمكانية عودته اإىل املتو�ضط الطبيعي الذي �ضاد خالل 

العقود الثالثة الأخرية قبل الأزمة القت�ضادية العاملية ليدور حول ن�ضبة 

%3.5 وعلى هذا ناأمل اأن حتقق �ضركة املدينة للتمويل وال�ضتثمار منوا 

م�ضتقبليا وحت�ضنا ملحوظا يف الأداء.  

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

التـقـريــر السنـوي 2013شـركة المدينة للتمويل واإلستثمار ش.م.ك. )عامة(



1415

التـقـريــر السنـوي 2013 شـركة المدينة للتمويل واإلستثمار ش.م.ك. )عامة(

تقرير اإلدارة ألنشطة شركة المدينة عام 2013

اإن التحليل التايل هو حتليل  للمركز املايل كما يف تاريخ 2013/12/31، و لأداء ال�ضركة خالل ال�ضنة املالية 2013 وي�ضتند التحليل يف م�ضمونه على 

البيانات املالية املدققة لنف�س ال�ضنة املالية.  

اإليرادات
بلغت اإيرادات ال�ضركة ما قدره 7,680,777 د.ك وكان منها 5,056,204 د.ك كاإيرادات ت�ضوية وكالة دائنة بالإ�ضافة اإىل اإيرادات عقار بلغت 2,712,177 د.ك 

وغريها ليبلغ اإجمايل الأرباح الت�ضغيلية لل�ضركة ما قدره 1,263,746 د.ك.  يو�ضح الر�ضم التايل تف�ضيال لإيرادات ال�ضركة باملقارنة مع العام املا�ضي:  

المصاريف
وباحلديث عما يتعلق مب�ضروفات ال�ضركة والأعباء التمويلية فقد انخف�ضت بن�ضبة %5 لتبلغ 2,453,162 د.ك يف العام 2013 بعد اأن كانت 2,588,102 

اإىل   2012 املالية  ال�ضنة  عن  د.ك   1,191,011 من   14% بن�ضبة  ال�ضابق  البند  �ضمن  املوظفني  تكاليف  انخف�ضت  وكذلك   ،2012 العام  يف  د.ك 

1,028,790 د.ك عن ال�ضنة املالية 2013.  واأما الأثر الأكرب الذي زاد من حدة اخل�ضائر فيعود لتدعيم املخ�ض�ضات مبا قيمته 9,477,746 د.ك.

وبالن�ضبة خل�ضائر ال�ضتثمارات فنحو %59 منها غري نقدي حيث يعود لنخفا�س قيمة ال�ضتثمارات املتاحة للبيع بقدر 2,133,634 د.ك.

وفيما يلي جدول مقارن يو�ضح اإجمايل امل�ضاريف للعامني 2012 – 2013:  

الخسارة
قدرها  ال�ضركة  مل�ضاهمي  خ�ضارة  ل�ضايف  ال�ضركة  ت�ضجيل  يف  ال�ضابقة  النتائج  خمتلف  مع  كويتي  دينار  مليون   9.5 بنحو  املخ�ض�ضات  تدعيم  �ضاهم 

8,214,000 د.ك بالرغم من حتقيق ال�ضركة اإجمايل اأرباح ت�ضغيلية قدره 1,263,746 د.ك .  

الموجودات
ومبراجعة املركز املايل لل�ضركة فقد قابل تراجع اإجمايل املوجودات بن�ضبة %26 لت�ضل اإىل 106,132,889 د.ك انخفا�س اللتزامات الدائنة لل�ضركة بن�ضبة 

%29 يف 2013.  ووقع اأبرز انخفا�س يف بند ال�ضتثمارات العقارية والتي انخف�ضت من 68,375,237 د.ك اإىل 32,016,582 د.ك وكان الأثر الأكرب فيه 

ل�ضتبعاد �ضركة تابعة جمعت بياناتها �ضابقا يف ميزانية ال�ضركة ومت اإعادة ت�ضنيفها ك�ضركة زميلة يف نهاية العام 2013.  ويعود الأثر الرئي�ضي للرتاجع يف 

ال�ضتثمار يف اأدوات الدين الإ�ضالمية اإىل تطبيق تعليمات اجلهات الرقابية يف اأخذ خم�ض�ضات انخفا�س بالقيم زادت على 6 مليون دينار كويتي خالل ال�ضنة مع 

اأنه لدى ال�ضركة يف مقابل هذه الأدوات رهن اأ�ضهم مدرجة وغري مدرجة تغطي قيمة الدين.  وقد جاء توزيع املوجودات للعامني 2012 - 2013 على النحو الآتي:

هيكل التمويل وحقوق المساهمين
ت�ضكل حقوق امل�ضاهمني %37 من اإجمايل م�ضادر الأموال يف ال�ضركة يف تاريخ 2013/12/31 و ت�ضكل اإجمايل اللتزامات ما ن�ضبته %63 من اإجمايل 

م�ضادر الأموال، وانعك�س ا�ضتبعاد �ضركة تابعة على انخفا�س حقوق اجلهات غري امل�ضيطرة مبا يزيد على 16 مليون دينار كويتي.

و تاأتي هيكلة حقوق امل�ضاهمني على النحو الآتي:
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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 العقود واملعامالت التي نفذتها �ضركة املدينة للتمويل والإ�ضتثمار )ال�ضركة( و�ضركاتها التابعة )ي�ضار اإليهم جمتمعني باملجموعة( خالل ال�ضنة 

املنتهية يف 2013/12/31 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 
قامت اإحدى ال�ضركات التابعة )�ضركة ريل كابيتا للتجارة العامة( بالدخول يف عقود �ضراء اأ�ضهم بالأجل ، وجددت بع�ضها خالل ال�ضنة املنتهية يف   - 1
2013/12/31 ، وبلغت امل�ضاريف التمويلية والفوائد املدفوعة مبلغ /848 12/ دينار كويتي كما يف 2013/12/31 ،  وقد تعهدت ال�ضركة 

بت�ضفية العقود.

بلغت اإيرادات الفوائد التي مت جتنبيها يف ح�ضاب التطهري مبلغ /225 1/ دينار كويتي ، وهي ناجتة عن ا�ضتثمار ال�ضركة يف ال�ضركات املختلطة   - 2
وحمافظ العمالء ، وميثل املبلغ املذكور اآنفاً مبلغ التطهري الواجب يف تلك ال�ضركات بح�ضب اآخر بيانات مالية متاحة لعام 2013.

براأينا، اإنه باإ�ضتثناء ماورد يف فقرة )1( و )2( اأعاله، اإن العقود واملعامالت التي اأبرمتها �ضركة املدينة للتمويل والإ�ضتثمار )ال�ضركة( و�ضركاتها   - 3
التابعة )املجموعة( خالل ال�ضنة املنتهية يف 2013/12/31 مت تنفيذها وفقاً لأحكام ومبادئ ال�ضريعة الإ�ضالمية املعتمدة من قبلنا.

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

2013/12/31 مبلغ /314 855/ دينار كويتي ، وبلغ ن�ضيب ال�ضهم الواحد /0.00219/ دينار كويتي ، علماً باأن م�ضوؤولية اإخراج الزكاة اخلا�ضة 
بامل�ضاهمني تقع عليهم. 

معادلة ح�ضاب زكاة امل�ضتثمر : عدد الأ�ضهم اململوكة × )0.00219(  -

معادلة ح�ضاب زكاة املتاجر : عدد الأ�ضهم اململوكة × �ضعر ال�ضوق لل�ضهم يف تاريخ الزكاة × )%2.5 لل�ضنة الهجرية / %2.577 لل�ضنة امليالدية(.  -

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

تـــقـــريـــــر
هيـئـة الـرقـابـة
الشـرعـيـة

بســم اهلل الـرحمـن الــرحـيـم
الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده،

وعلى آله وصحبه.  
إلى مساهمي شركة المدينة للتمويل واإلستثمار ش.م.ك )عامة(

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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التـقـريــر السنـوي 2013 شـركة المدينة للتمويل واإلستثمار ش.م.ك. )عامة(

تقرير عن البيانات المالية المجمعة
اإليهم  التابعة »ي�ضار  البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�ضركة املدينة للتمويل وال�ضتثمار )�ضركة م�ضاهمة كويتية عامة( »ال�ضركة« و�ضركاتها  لقد دققنا 

جمتمعني باملجموعة« والتي تت�ضمن بيان املركز املايل املجمع كما يف 31 دي�ضمرب 2013 وكذلك بيانات الدخل والدخل ال�ضامل والتغريات يف حقوق 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 عن البيانات المالية المجمعة
اإن اإدارة ال�ضركة 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 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. 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 2013 

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

فقرة توضيحية
بدون التحفظ على راأينا الوارد اأعاله، ن�ضري اإىل ما ورد بالإي�ضاح رقم )2.1( من هذه البيانات املالية املجمعة فيما يتعلق بالوكالت الدائنة والأر�ضدة 

الدائنة امل�ضتحقة والغري م�ضددة وكذلك اإىل الق�ضايا القائمة بني املجموعة والأطراف الدائنة حيث مت احلجز التنفيذي على موجودات ال�ضركة املرهونة 

مقابل الوكالت. قامت ال�ضركة بتقدمي طلب للمحكمة املخت�ضة للحماية من الدائنني والدخول حتت مظلة القانون رقم 2 ل�ضنة 2009 »قانون ال�ضتقرار 

املايل«. اإن هذه الأمور بالإ�ضافة اإىل الأمور الأخرى امل�ضار اإليها يف الإي�ضاح اأعاله ت�ضري اإىل وجود عدم تاأكد هام مبا يثري �ضك جوهري حول قدرة 

ال�ضركة على ال�ضتمرارية.

تقرير عن األمور القانونية والتنظيمية األخرى
براأينا كذلك، اأن ال�ضركة 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، 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 25 ل�ضنة 2012 وتعديالته الالحقة وعقد التاأ�ضي�س والنظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة 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 2013 خمالفات لأحكام قانون ال�ضركات 

رقم 25 ل�ضنة 2012 وتعديالته الالحقة اأو لعقد التاأ�ضي�س والنظام الأ�ضا�ضي ال�ضركة على وجه يوؤثر مادياً يف ن�ضاط 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 2013 على وجه يوؤثر مادياً يف ن�ضاط املجموعة اأو مركزها املايل فيما عدا ما ورد باإي�ضاح رقم )13( 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 209 فئة اأ 

ديلويت وتو�س - الوزان و�ضركاه

�ضجل مراقبي احل�ضابات رقم 69 فئة اأ

ع�ضو يف بي كي اآر انرتنا�ضيونال

22 اأبريل 2014

دولة الكويت

تـــقـــريـــــر
مراقبي الحسابات
المستقلين

السـادة / المساهمين           المحترمين
شــركـة  المدينة للتمويل واإلستثمار

شركـة مساهمة كـويتية )عامـة(
وشركاتها  التابعة

الكويت


