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�سورة التوبة � ،آية 40

�أي �إن تركتم ن�صره فاهلل متكفل به فقد
ن�صره يف مواطن القلّة.
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�إ�ضافية على �إقت�صاديات الدول الكربى والنا�شئة ,وبطبيعة احلال ف�إن

املا�ضى فقد ارتفعت �أ�سعار الفائدة وزادت فروق املخاطر يف كثري من

من العام ال�سابق ،ولكنها �سجلت زيادة مبقدار  4.8مليار دينار عن

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى �آله

النفط ب�صفته ال�سلعة الأهم على م�ستوى العامل كان له الن�صيب الأوفر

اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة ،وخا�صة البلدان امل�صدرة لل�سلع الأولية،

التقديرات الأولية للموازنة والبالغة  18.4مليار دينار كويتي.

و الأكرب من الرتاجع مدفوعا بعوامل �إقت�صادية و �أخرى جيو�سيا�سية,

كما ات�سعت فروق املخاطر على ال�سندات مرتفعة العائد وغريها من

وكما هو معلوم ف�إن منطقة اخلليج العربى و ب�إعتمادها على النفط

املنتجات املعر�ضة لتقلب �أ�سعار الطاقة .وزاد انخفا�ض عوائد ال�سندات

كم�صدر �أ�سا�سي للدخل كانت �أكرث املناطق ت�أثرا على م�ستوى العامل وهو

احلكومية طويلة الأجل يف االقت�صادات املتقدمة الرئي�سية.

شـركة المدينة للتمويل واإلستثمار ش.م.ك( .عامة)

و�صحبه �أف�ضل �صالة وت�سليم.
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كلمة رئيس
مجلـس اإلدارة

�إخواين و�أخواتي امل�ساهمني الكرام ،،،

ما �شهدته موازنات حكومات تلك الدول والذى كان له بطبيعة احلال

بالأ�صالة عن نف�سي وبالنيابة عن زمالئي �أع�ضاء جمل�س الإدارة واجلهاز

ت�أثريات وا�ضحة على خطط التنمية و الإنفاق و الإ�ستثمار احلكومى

التنفيذي وكافة العاملني ب�شركة املدينة للتمويل واال�ستثمار� ،أرحب بكم
و�أ�سعد ب�أن ن�ستعر�ض �سوياً نظرة عامة على ال�سوق و�أداء ال�شركة خالل

مما عزا ب�إنكما�ش و تراجع حمفوف بالقلق على م�ستوى القطاع اخلا�ص
و الأفراد.

وقد انتهى العام  2014برتاجع �أ�سعار النفط العاملية ما بني � 40%إىل
 50%لت�صل �إىل م�ستويات العام  ،2009وقد �أنهى �سعر مزيج برنت
العام م�ستقراً عند  55.7دوالر للربميل م�سج ً
ال تراجعاً بواقع . 44%
وتراجع �سعر خام الت�صدير الكويت بنحو  49%خالل العام لي�ستقر عند

العام املا�ضي املنتهي يف  31دي�سمرب .2014

ولقد �إ�ستطاعت �شركتكم بف�ضل من اهلل و التعاون اجلاد بني جمل�س

 50.5دوالر للربميل.

�شهدت �إقت�صاديات العامل تغريات كبرية خالل العام  2014بع�ضها

الإدارة و القطاع التنفيذى فى �أخذ التدابري و الإحتياطات الواجبة والتى

و�سجلت الكويت فائ�ضاً مببلغ  4.13مليار دينار خالل فرتة � 11شهراً،

يرجع لعوامل �إقت�صادية و �أخرى لعوامل �سيا�سية ,و قد كان املزج بني
هذين العاملني ت�أثريا كبريا و مبا�شرا على بيئة الأعمال على م�ستوى
العامل ,وقد ت�صاعدت حدة الأزمات الإقت�صادية وبلغت ذروتها مع
�إنت�صاف العام املا�ضى لت�شكل �ضغوطا �إقت�صادية �أعادت اىل الأذهان
�شبح الأزمة املالية العاملية فى  2008مرة �أخرى وهو ما �شكل �ضغوطا

�ساهمت كثريا فى تقليل �أثار تلك الأزمة مما جنب ال�شركة الدخول مرة
�أخرى فى بع�ض الإ�ستثمارات �أو امل�شروعات التى قد تعرقل م�سرية
الهيكلة والتطوير التى �شرعنا فيها منذ فرتة و بد�أت نتائجها و ب�شائرها
تظهر واحدة تلو الأخرى.
و للتو�ضيح ب�صورة �أكرث �شمولية لتحوالت الإقت�صاد العاملى خالل العام

من �أبريل � 2014إىل نهاية فرباير  .2015ولكن خ�سارة الكويت برزت
يف تراجع فائ�ض ميزانيتها  60%مقارنة مع الفائ�ض املتحقق يف الفرتة
نف�سها من العام ال�سابق ( )2014-2013والبالغ  10.4مليار دينار،

و�سجلت �أ�سواق الأوراق املالية تراجعا حادا يف الربع الأخري من العام
 ،2014ما �أدى �إىل حمو معظم الأرباح التي مت ت�سجيلها يف الفرتة
الأوىل من العام.
فقد �أدى تراجع �أ�سعار النفط بواقع � 50%إىل بروز العديد من املخاوف
ب�ش�أن الأو�ضاع املالية و�أ�سعار التعادل للنفط والأثر الذي قد يواجهه
الإنفاق احلكومي.
و�أ�صبحت تلك الأمور حمط اهتمام امل�ستثمرين ،وتركت �أثراً على �أ�سواق
املنطقة .وقد تراجع م�ؤ�شر «�ستاندرد ان بورز” لدول جمل�س التعاون
اخلليجي بواقع  18%خالل الربع الأخري من العام.
و�أقفلت �أ�سواق الأ�سهم لدول جمل�س التعاون اخلليجي العام  2014على
تراجع مقارنة مع بداية العام.

وذلك نتيجة تراجع الإيرادات بن�سبة  20%لت�صل �إىل  23.2مليار دينار

وعلى الرغم من ظروف الأزمة املالية العاملية التى ال تزال �أثارها

خالل فرتة � 11شهر ،مقارنة مع  28.93مليار دينار يف الفرتة نف�سها

وتوابعها �ضاربة فى �أعماق الإقت�صاد اىل الأن بل �أنها غريت فى �شكل
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و هيكل ال�سوق الكويتى ب�شكل ال جدال وال نقا�ش فيه و �أخرجت العديد

�إ�ستمراراه خالل املرحلة القادمة ،ويعزى اجلانب الأكرب من اخل�سارة

ويف ختام هذه الكلمة ال ي�سعني �إال �أن �أبدي جزيل ال�شكر وثنائي العميق

من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات من ال�سوق متاما ف�إننا وبعون من اهلل �إ�ستطعنا

 74%اىل تدعيم خم�ص�صات وانخفا�ض يف القيمة ،وعلى الرغم من

لأع�ضاء جمل�س الإدارة و �أع�ضاء الهيئة ال�شرعية والإدارة التنفيذية على

خالل العام املا�ضى �أن ن�صل لإجناز العديد من الت�سويات املالية التى

ذلك ف�إن ال�شركة قد جنحت من خالل خطة �إعادة الهيكلة فى تقلي�ص

دعمهم وجهودهم ،كما و�أتقدم �أي�ضا بجزيل ال�شكر جلميع امل�ستثمرين

طاملا �أرهقت كاهل ال�شركة و �إدارتها ,لقد �سعينا اىل �إيجاد حلول عادلة

العديد من بنود م�صروفاتها الداخلية ب�شكل ملحوظ حيث �شهدت

ومن�صفة وواقعية نحفظ بها حقوق م�ساهمينا بعيدا على الت�سرع �أو

الأعباء التمويلية تراجعا بن�سبة  28%من  2.5مليون دينار كويتي �إىل

الإفراط والتفريط فى ما نحمله من �أمانة �أمامكم وحتملنا الدخول فى
مفاو�ضات �شاقة �أنهينا خالل العام املا�ضى بع�ضها و ال تزال بع�ضا منها
حتت الفح�ص و الدر�س و املفاو�ضات و�إن كنا ن�ؤكد لكم �أن الأو�ضاع
احلالية تب�شر باخلري وتعزز من قوة ال�شركة ومتانة وجودة �أ�صولها وهو
شـركة المدينة للتمويل واإلستثمار ش.م.ك( .عامة)

ما يدلل عليه التقرير النهائى للمكتب الإ�ست�شارى املعني من قبل البنك
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املركزى والذى �أكد على مالءة ال�شركة وقدرتها على �سداد مديونياتها.
ولقد جنحت ال�شركة فى خف�ض �إجماىل �إلتزاماتها اىل  42مليون دينار
كويتى فقط بنهاية  2014باملقارنة مع  60مليون دينار كويتى بنهاية
عام  2013املا�ضى وبن�سبة تقارب على  30%وذلك نتيجة قيام ال�شركة
ب�إنهاء بع�ض الت�سويات خالل العام وهو ما �صاحبه بطبيعة احلال تراجعا
فى �أ�صول ال�شركة اىل  78مليون دينار كويتى بنهاية عام  2014وبلغت
قيمة الأ�صول العقارية يف موجودات ال�شركة .35%
وقد �شهدت ال�شركة كما هو معلوم ل�سيادتكم خ�سارة خالل العام املا�ضى،

الذين وثقوا بال�شركة وجلميع العاملني بال�شركة على ما بذلوه من
جهد وعمل د�ؤوب كان له الف�ضل بعد اهلل �سبحانه وتعاىل يف حتقيق

 1.8مليون دينار كويتي ،وكذلك تكاليف املوظفني التى �شهدت تراجعا

الإجنازات املذكورة.

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

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

وبح�سب ن�شرة �صندوق النقد الدويل ال�صادرة يف  21يناير  ،2015من
املتوقع �أن ي�ؤدي هبوط �أ�سعار النفط �إىل انخفا�ض كبري يف �أر�صدة املالية
العامة لدى البلدان امل�صدرة للنفط يف منطقتي ال�شرق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا  ،ومن املتوقع يف عام � 2015أن ت�سجل املالية العامة عجزا يف
كل بلدان املنطقة ،ما عدا الكويت وقطر.
وهذا يعزز احلاجة املا�سة لدفع الإ�صالحات يف جمال دعم الطاقة وتغيري
منوذج النمو االقت�صادي يف البلدان امل�صدرة للنفط .والتوقعات بعدم
ت�سجيل الكويت لعجز يف العام  2015تبعث ر�سالة مطمئنة بقدرة ال�سوق
الكويتي الذي يحت�ضن �شركة املدينة للتمويل واال�ستثمار على جتاوز هذه
الفرتة املحملة بتبعات انخفا�ض �أ�سعار النفط وتراجع الفوائ�ض.

بلغت نحو ع�شرة ماليني دينار كويتي يرجع اجلانب الأكرب فيها اىل

ون�شري �إىل �أن ال�شركة لن تقوم بتوزيع �أرباح نقدية �أو �إ�صدار �أ�سهم منحة

الرتاجع فى �أ�سعار الأ�سهم والإ�ستثمارات فى املحافظ املالية للأ�سهم

عن عام  .2014بالإ�ضافة �إىل �أنه ال توجد �أي مكاف�آت لأع�ضاء جمل�س

امل�سعرة نتيجة الرتاجع امللحوظ فى �أ�سواق املال وهو ما ال نتوقع

الإدارة ومل يتمتعوا ب�أية منافع وال مزايا خالل ال�سنة.

محمد درويش الشمالي
رئيس مجلس اإلدارة
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�إن التحليل التايل هو حتليل للمركز املايل كما يف تاريخ  ،2014/12/31و لأداء ال�شركة خالل ال�سنة املالية  2014وي�ستند التحليل يف م�ضمونه على
البيانات املالية املدققة لنف�س ال�سنة املالية.

اإليرادات
بلغ �إجمايل �إيرادات ال�شركة ما قدره  1,703,859د.ك وفيها �إيرادات عقار بلغت  1,889,255د.ك و�إيرادات خدمات ا�ست�شارية قدرها  594,592د.ك

و�إيرادات �أخرى ليبلغ �إجمايل الإيرادات الت�شغيلية لل�شركة ما قدره  2,689,880د.ك .وذلك باملقارنة مع  3,239,070د.ك بعد ا�ستبعاد 5,056,204

د.ك �إيرادات ت�سوية مرابحات دائنة للعام .2013

ويو�ضح الر�سم التايل تف�صيال لإيرادات ال�شركة باملقارنة مع العام املا�ضي:

الموجودات
ومبراجعة املركز املايل لل�شركة فقد تراجع �إجمايل املوجودات بن�سبة  26%لت�صل �إىل  78,831,988د.ك .ووقع �أبرز انخفا�ض يف بند اال�ستثمارات يف
�شركات زميلة والتي انخف�ضت من  42,733,592د.ك �إىل  26,766,752د.ك وكان الأثر الأكرب فيه ال�ستخدام ح�ص�ص من ملكية ال�شركة يف الت�سوية
مع دائني املرابحات .وبلغت اال�ستثمارات العقارية معدل  35%من املوجودات يف العام  2014بعد �أن كانت متثل  30%فقط يف العام .2013
وقد جاء توزيع املوجودات للعام  2014على النحو الآتي:

المصاريف
 2,453,162د.ك يف العام  ،2013وكذلك انخف�ضت تكاليف املوظفني �ضمن البند ال�سابق بن�سبة  19%من  1,191,011د.ك عن ال�سنة املالية 2013

�شكلت حقوق امل�ساهمني  40%من �إجمايل م�صادر الأموال يف ال�شركة خالل العامني  2013-2014و�شكلت �إجمايل االلتزامات ما ن�سبته  60%من
�إجمايل م�صادر الأموال .وقامت ال�شركة خالل العام  2014باطفاء اخل�سائر املرتاكمة يف العام  2013والبالغة  8,149,894د.ك.

�إىل  963,918د.ك عن ال�سنة املالية  .2014و�أما الأثر الأكرب الذي زاد من حدة اخل�سائر فيعود لتدعيم املخ�ص�صات مبا قيمته  3,166,279د.ك.
وبالن�سبة خل�سائر اال�ستثمارات البالغة  7,025,085د.ك فنحو  69%منها غري نقدي حيث يعود النخفا�ض قيمة اال�ستثمارات املتاحة للبيع بقدر
 4,820,054د.ك.
شـركة المدينة للتمويل واإلستثمار ش.م.ك( .عامة)

د.ك بالرغم من حتقيق ال�شركة �إجمايل �إيرادات ت�شغيلية قدره  2,689,880د.ك .

هيكل التمويل وحقوق المساهمين

وباحلديث عما يتعلق مب�صروفات ال�شركة والأعباء التمويلية فقد انخف�ضت بن�سبة  28%لتبلغ  1,776,640د.ك يف العام  2014بعد �أن كانت
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�ساهم تدعيم املخ�ص�صات بنحو  3,166,279د.ك مع خمتلف النتائج ال�سابقة يف ت�سجيل ال�شركة ل�صايف خ�سارة مل�ساهمي ال�شركة قدرها 13,947,031

وفيما يلي جدول مقارن يو�ضح �إجمايل امل�صاريف للعامني :2014 – 2013

وت�أتي هيكلة حقوق امل�ساهمني املتاحة مل�ساهمي ال�شركة الأم للعامني  2014 – 2013على النحو الآتي:

التـقـريــر السنـوي 2014

تقرير اإلدارة حول أنشطة شركة المدينة للتمويل واإلستثمار 2014

الخسارة

التاريخ  2015/4/22م
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المطلوبات
ويف جانب مطلوبات ال�شركة ،انخف�ض ر�صيد الدائنون والأر�صدة الدائنة الأخرى بن�سبة  44%من  13,477,752د.ك �إىل  7,512,474د.ك ،وكذلك
انخف�ضت الوكاالت الدائنة بن�سبة  26%من  46,092,774د.ك �إىل  34,010,418د.ك .وذلك ب�شكل عائد �إىل الت�سويات التي متت خالل العام.
ويلي بيان يقارن حجم الدائنون والأر�صدة الدائنة الأخرى والوكاالت الدائنة باملقارنة بني العامني .2014-2013

التـقـريــر السنـوي 2014

تقرير هيئة الرقابة الشرعية
احلمد هلل وحده ،وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده ،وعلى �آله و�صحبه.

�إىل ال�سادة  /امل�ساهمني املحرتمني
�شركة املدينة للتمويل والإ�ستثمار
�شركة م�ساهمة كويتية (عامة)
الكويت  -دولة الكويت

تقرير حول االلتزام الشرعي
قمنا بتدقيق العقود واملعامالت التي نفذتها �شركة املدينة للتمويل واال�ستثمار (ال�شركة) و�شركاتها التابعة (ي�شار �إليهم جمتمعني باملجموعة) خالل ال�سنة
املنتهية يف  2014/12/31لإبداء الر�أي يف مدى التزام ال�شركة ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية مع مراعاة املعايري ال�شرعية ال�صادرة عن املجل�س ال�شرعي
لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وقرارات املجامع الفقهية املعتمدة من قبلنا.

مسؤولية اإلدارة عن االلتزام الشرعي

تقع م�س�ؤولية االلتزام بتنفيذ العقود واملعامالت طبقاً لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية املعتمدة من قبلنا على �إدارة ال�شركة ،كما �أن الإدارة م�س�ؤولة عن الرقابة
ال�شرعية الداخلية التي تراها �ضرورية ل�ضمان تنفيذ العقود واملعامالت طبقاً لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية املعتمدة من قبلنا.

مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية

تتمثل م�س�ؤوليتنا يف �إبداء الر�أي يف مدى التزام ال�شركة ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية املعتمدة من قبلنا بنا ًء على تدقيقنا لها .وقد مت تدقيقنا وفقاً
ملعايري ال�ضوابط ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ووفقاً للمعايري الدولية لعمليات الت�أكيد وال�صادرة عن جمل�س معايري
التدقيق والت�أكيد الدويل ،وتتطلب هذه املعايري �أن منتثل ملتطلبات ال�سلوك الأخالقي للمهنة و�أن نقوم بتخطيط و�أداء التدقيق للح�صول على ت�أكيد معقول
ب�أن ال�شركة ملتزمة ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية املعتمدة من قبلنا.
وتت�ضمن �أعمال التدقيق �أداء �إجراءات للح�صول على �أدلة تدقيق حول مدى االلتزام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية املعتمدة من قبلنا ،ونعتقد ب�أن �أدلة
التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة ك�أ�سا�س لإبداء ر�أي التدقيق اخلا�ص بنا.

الرأي
 - 1قامت ال�شركة (عن طريق حمافظ العمالء) وبع�ض �شركاتها التابعة بالدخول يف عقود �شراء �أ�سهم بالأجل  ،وجددت بع�ضها خالل ال�سنة املنتهية
يف  ، 2014/12/31وبلغت الفوائد املدفوعة مبلغ  /6 927/دينار كويتي كما يف  ، 2014/12/31و�ستقوم ال�شركة بت�صفية هذه العقود طبقاً
لتعليمات هيئة الرقابة ال�شرعية.
 - 2بر�أينا� ،إنه با�ستثناء ما ورد يف فقرة (� )1أعاله � ،إن العقود واملعامالت التي �أبرمتها �شركة املدينة للتمويل واال�ستثمار (ال�شركة) و�شركاتها التابعة
(املجموعة) خالل ال�سنة املنتهية يف  2014/12/31مت تنفيذها وفقاً لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية املعتمدة من قبلنا.

شـركة المدينة للتمويل واإلستثمار ش.م.ك( .عامة)
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مت ح�ساب زكاة ال�شركة وفقاً للأ�س�س املعتمدة من قبلنا وب�إ�شرافنا ،وقد بلغت الزكاة امل�ستحقة على امل�ساهمني (امل�ستثمرين) عن ال�سنة املنتهية يف
 2014/12/31مبلغ  /150 613/دينار كويتي  ،وبلغ ن�صيب ال�سهم الواحد  /0.000387/دينار كويتي  ،علماً ب�أن م�س�ؤولية �إخراج الزكاة اخلا�صة
بامل�ساهمني تقع عليهم.
معادلة ح�ساب زكاة امل�ستثمر( :عدد الأ�سهم اململوكة × )0,000387
معادلة ح�ساب املتاجر :عدد الأ�سهم اململوكة × �سعر ال�سوق لل�سهم يف تاريخ الزكاة × ( 2,5%لل�سنة الهجرية  2,577% /لل�سنة امليالدية).

اإليرادات المجنبة
بلغت �إيرادات الفوائد التي مت جتنيبها يف ح�ساب التطهري مبلغ  /3 242/دينار كويتي  ،وهي ناجتة عن قيام ال�شركة وحمافظ العمالء وبع�ض �شركاتها
التابعة باال�ستثمار يف ال�شركات املختلطة  ،وميثل املبلغ املذكور مبلغ التطهري الواجب عن ال�سنة املنتهية يف .2014/12/31
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الشيخ وقيان عثمان الوقيان

الشيخ محمد فؤاد البدر

د .عبد الباري مشعل

عضو هيئة الرقابة الشرعية

عضو هيئة الرقابة الشرعية

رئيس هيئة الرقابة الشرعية
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تقرير عن األمور القانونية والتنظيمية األخرى

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
المحترمين
السـادة  /المساهمين
شــركـة المدينة للتمويل واإلستثمار
شركـة مساهمة كـويتية (عامـة)
وشركاتها التابعة
الكويت

بر�أينا كذلك� ،أن ال�شركة الأم مت�سك ح�سابات منتظمة ،و�أن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة فيما يتعلق بتلك البيانات
املالية املجمعة متفقة مع ما ورد يف دفاتر ال�شركة الأم ،و�أننا قد ح�صلنا على املعلومات التي ر�أيناها �ضرورية لأداء مهمتنا ،و�أن البيانات املالية املجمعة
تت�ضمن كل ما ن�ص قانون ال�شركات رقم  25ل�سنة  2012وتعديالته الالحقة والئحته التنفيذية وعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم
وتعديالتهما الالحقة على وجوب �إثباته فيها ،و�أن اجلرد قد �أجري وفقاً للأ�صول املرعية ،و�أنه يف حدود املعلومات التي توفرت لدينا مل تقع خالل ال�سنة
املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2014خمالفات لأحكام قانون ال�شركات رقم  25ل�سنة  2012وتعديالته الالحقة والئحته التنفيذية �أو لعقد الت�أ�سي�س
والنظام الأ�سا�سي ال�شركة الأم وتعديالتهما الالحقة على وجه ي�ؤثر مادياً يف ن�شاط املجموعة �أو يف مركزها املايل املجمع ،.با�ستثناء ما ورد ب�إي�ضاح رقم
( )1من هذه البيانات املالية املجمعة فيما يتعلق با�ستكمال الإجراءات الالزمة لتوفيق �أو�ضاع ال�شركة الأم مع متطلبات قانون ال�شركات رقم  25ل�سنة
 2012وتعديالته الالحقة والئحته التنفيذية.
نبني �أي�ضاً �أنه خالل تدقيقنا مل يرد �إىل علمنا وجود �أية خمالفات مادية لأحكام القانون رقم  32ل�سنة  1968وتعديالته الالحقة يف �ش�أن النقد وبنك
الكويت املركزي وتنظيم املهنة امل�صرفية والتعليمات املتعلقة به �أو لأحكام القانون رقم  7ل�سنة  2010يف �ش�أن هيئة �أ�سواق املال والتعليمات ذات العالقة
خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2014على وجه ي�ؤثر مادياً يف ن�شاط املجموعة �أو مركزها املايل فيما عدا ما ورد ب�إي�ضاح رقم ( )13.6من هذه
البيانات املالية املجمعة فيما يتعلق باحل�صول على وكاالت دائنة من �صناديق ا�ستثمارية.

تقرير عن البيانات المالية المجمعة
لقد دققنا البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�شركة املدينة للتمويل واال�ستثمار (�شركة م�ساهمة كويتية عامة) «ال�شركة الأم» و�شركاتها التابعة «ي�شار �إليهم
جمتمعني باملجموعة» والتي تت�ضمن بيان املركز املايل املجمع كما يف  31دي�سمرب  2014وكذلك بيانات الدخل والدخل ال�شامل والتغريات يف حقوق امللكية
والتدفقات النقدية املجمعة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وكذلك ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة والإي�ضاحات التف�صيلية الأخرى.

مسئولية إدارة الشركة األم عن البيانات المالية المجمعة
�إن �إدارة ال�شركة الأم هي امل�سئولة عن �إعداد وعر�ض البيانات املالية املجمعة ب�شكل عادل طبقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية كما هي مطبقة بدولة
الكويت وهي �أي�ضاً امل�سئولة عن و�ضع نظام الرقابة الداخلي الذي تراه �ضرورياً لإعداد بيانات مالية خالية من �أية �أخطاء مادية �سواء كانت ناجتة عن
الغ�ش �أو اخلط�أ.
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�إن م�سئوليتنا هي �إبداء ر�أي على تلك البيانات املالية املجمعة اعتماداً على �أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا بالتدقيق وفقاً ملعايري التدقيق الدولية.
�إن هذه املعايري تتطلب منا االلتزام مبتطلبات املهنة الأخالقية وتخطيط و�أداء �أعمال التدقيق للح�صول على ت�أكيد معقول ب�أن البيانات املالية املجمعة
ال حتتوي على �أخطاء مادية� .إن �أعمال التدقيق تتطلب تنفيذ �إجراءات للح�صول على �أدلة تدقيق على املبالغ والإي�ضاحات الواردة يف البيانات املالية
املجمعة� .إن تلك الإجراءات تعتمد على احلكم املهني ملراقب احل�سابات مبا يف ذلك تقييم خطر وجود �أخطاء مادية يف البيانات املالية املجمعة �سواء
كانت ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ .يف �سبيل تقييم تلك الأخطار ف�إن مراقب احل�سابات ي�أخذ يف عني االعتبار الرقابة الداخلية املرتبطة ب�إعداد البيانات
املالية املجمعة وعر�ضها ب�شكل عادل وذلك بهدف ت�صميم �إجراءات التدقيق املالئمة ،ولي�س بغر�ض �إبداء ر�أي على فعالية نظم الرقابة الداخلية املطبقة
بال�شركة الأم� .إن �أعمال التدقيق تت�ضمن �أي�ضاً تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية التي �أعدتها الإدارة
بالإ�ضافة �إىل تقييم العر�ض ال�شامل للبيانات املالية املجمعة.
باعتقادنا �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفري �أ�سا�س معقول ميكننا من �إبداء ر�أينا.

الرأي
بر�أينا� ،أن البيانات املالية املجمعة املرفقة تعرب ب�صورة عادلة – من جميع النواحي املادية – عن املركز املايل املجمع للمجموعة كما يف  31دي�سمرب 2014

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

فقرة توضيحية
بدون التحفظ على ر�أينا الوارد �أعاله ،ن�شري �إىل ما ورد بالإي�ضاح رقم ( )2.1من هذه البيانات املالية املجمعة فيما يتعلق بالوكاالت الدائنة والأر�صدة
الدائنة امل�ستحقة والغري م�سددة وكذلك �إىل الق�ضايا القائمة بني املجموعة والأطراف الدائنة حيث مت احلجز التنفيذي على موجودات ال�شركة الأم

طالل يوسف المزيني
�سجل مراقبي احل�سابات رقم  209فئة (�أ)
ديلويت وتو�ش  -الوزان و�شركاه
� 5أبريل 2015

دولة الكويت

براك عبدالمحسن العتيقي
�سجل مراقبي احل�سابات رقم  69فئة (�أ)
ع�ضو يف بي كي �آر انرتنا�شيونال
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املرهونة مقابل الوكاالت .قامت ال�شركة الأم بتقدمي طلب للمحكمة املخت�صة للحماية من الدائنني والدخول حتت مظلة القانون رقم  2ل�سنة 2009
“قانون اال�ستقرار املايل”� .إن هذه الأمور بالإ�ضافة �إىل الأمور الأخرى امل�شار �إليها يف الإي�ضاح �أعاله ت�شري �إىل وجود عدم ت�أكد هام مبا يثري �شك جوهري
حول قدرة ال�شركة الأم على اال�ستمرارية.

