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هداف المو�سوعة بنجاح، وقد تم تحقيق ذلك من خالل اال�ستثمار  “ ا�ستطاعت اإدارة �سركة نور تحقيق االأ
�سول المدارة من قبل ال�سركة اإلى  ف���ي عدد من القطاعات االقت�سادية بدول مختلفة. وق���د زاد حجم االأ

اأكثر من ثالثة اأ�سعاف حيث زادت من   22.6 مليون دينار في عام 2005 اإلى 72 مليون دينار عام 2006، 

اإ�سافة اإلى زيادة اأ�سول ال�سركة بنحو 47% عن عام 2005 حيث و�سلت اإلى 168.5 مليون. “
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ال�سادة الم�ساهمين الكرام

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

دارة  نابة ع���ن اإخوان���ي اأع�ساء مجل����س االإ �سال���ة ع���ن نف�س���ي وباالإ باالأ

ي�سرن���ي اأن اأرحب بك���م في اجتم���اع الجمعية العمومي���ة العادية وغير 

العادي���ة لل�سركة واأن اأقدم لكم البيانات المالية ال�سنوية. ومنذ ن�ساأتها 

فق���د تمكن���ت ال�سركة وبقوة م���ن تحقيق اأهدافها وبالرغ���م من ال�سنة 

وراق المالية خالل عام 2006  ال�سعب���ة التي �سهدها �سوق الكويت ل���الأ

اإال اأنه���ا كانت �سنة اإيجابية اأخ���رى لنور . وبتحقيق ال�سركة �سافي ربح 

يقدر ب� 15.57 مليون دينار كويتي فما زلنا نتطلع اإلى تحقيق روؤيتنا باأن 

ولى في المنطقة. ن�سبح �سركة اال�ستثمار البنكي االأ

�سواق الخليجية  وبينم���ا كانت الظروف ال�سائدة في ال�سوق المحلي واالأ

�سواق الواعدة مكنتنا  غير مواتية، فاإن اإ�ستراتيجيتنا اال�ستثمارية في االأ

لي�س فقط من المحافظة على م�ستوى اإيراداتنا في ال�سنة الما�سية بل 

�ساهمت اأي�سًا بزيادة ربحية ال�سهم من 59 فل�س اإلى 62 فل�س. اإ�سافة 

عمال ال�سركة ، فقد اأ�سهم عاماًل هامًا اأخر،   اإلى التوزيع الجغراف���ي الأ

وه���و ارتف���اع اإيرادات ر�س���وم الخدمات ، حي���ث بلغ���ت اإجمالي عوائد 

اإي���رادات الر�سوم في ع���ام 2006 ما قيمته 4.26 ملي���ون دينار كويتي، 

بينما بلغت عام 2005 نحو 50 األف دينار كويتي. 

هداف المو�سوعة بنجاح، وقد تم  ا�ستطاعت اإدارة �سركة نور تحقيق االأ

تحقيق ذل���ك من خالل اال�ستثمار في عدد من القطاعات االقت�سادية 

�سول المدارة من قبل ال�سركة اإلى اأكثر  بدول مختلفة. وقد زاد حجم االأ

دارة كلمة رئي�س جمل�س الإ

م���ن ثالثة اأ�سعاف حيث زادت م���ن   22.6 مليون دينار في عام 2005 

اإلى 72 مليون دينار عام 2006 ، اإ�سافة اإلى زيادة اأ�سول ال�سركة بنحو 

47% عن عام 2005 حيث و�سلت اإلى 168.5 مليون. 

عمال ال�شركة  عر�ض عام لأ

اإدارة تمويل ال�سركات _ 2006

قام���ت اإدارة تمويل ال�س���ركات خالل الع���ام 2006 بت�سكيل مجموعات 

و�سط، و�سمال  اإ�ست�ساري���ة اإقليمي���ة ومحلية لتغطي���ة منطقة ال�س���رق االأ

اأفريقيا، وباك�ست���ان، وال�سين، والهند، وتركيا وو�س���ط و�سرق اأوروبا، 

وكذل���ك ت���م ت�سكي���ل فري���ق متخ�س�س ف���ي اإن�س���اء �سنادي���ق الملكية 

الخا�سة.

وم���ن خالل ه���ذه المجموع���ات اال�ست�سارية ت���م تنفي���ذ اإ�ستراتيجيتنا 

القائم���ة على تنويع م�س���ادر الدخل، والتي تحققت م���ن خالل تقديم 

مختل���ف الخدم���ات اال�ست�ساري���ة واال�ستثماري���ة وخدم���ات ا�ستقطاب 

م�س���ادر التموي���ل، وكذلك تاأ�سي����س ال�س���ركات الجدي���دة، والكيانات 

اال�ستثماري���ة �سمن المناط���ق الم�ستهدفة، اإن الم�ساري���ع التي اأنجزت 

خ���الل ع���ام 2006 اأو تل���ك المتوقع الب���دء فيها خالل ع���ام 2007 قد 

توزعت على مختلف القطاعات االقت�سادية والتي تت�سمن : الخدمات 

المالي���ة، االت�س���االت، النفط والغ���از، البنية التحتي���ة، التعليم وقطاع 

التطوير العقاري.

النظرة الم�شتقبلية لعام 2007

يرادات  تعتزم اإدارة تمويل ال�سركات خالل هذا العام زيادة م�سادر االإ

من خالل العمل على زيادة عدد العمليات وتنويع المنتجات والخدمات، 

و�س���وف نركز على ت�سريع وتيرة تنفيذ الم�سروع���ات المزمع البدء بها 

و�سط و�سمال اأفريقيا واأ�سيا بما في  ف���ي مختلف دول منطقة ال�سرق االأ

ذلك اأعمال الخ�سخ�سة، االكتتابات الخا�سة، اال�ستثمارات المبا�سرة 

والم�سروعات الجديدة والفر�س المتاحة خالل االكتتابات العامة.

�ستراتيجية الناجحة في المناطق  كما �سن�سعى اإلى تدعيم تحالفاتنا االإ

والدول الم�ستهدفة لتقديم فر�س ا�ستثمارية متميزة للعمالء ولل�سركة، 

كما �سن�ستمر ببناء فريقنا اال�ست�س���اري وتطوير وتنمية قدراته لتزويد 

عمالئن���ا بخدمات ا�ست�سارية وا�ستثمارية متميزة، والدخول في اأ�سواق 

المال من خالل تقديم خدمات مبتكرة �سواء كانت تقليدية اأو متوافقة 

�سالمية. مع ال�سريعة االإ

- � -



�شول - ال�شتثمارات المحلية  اإدارة الأ

لقد كان عام 2006 عاما مميزًا من حيث اأداء ال�سوق وتطوير المنتجات ، وقد ا�ستطاعات محافظنا اال�ستثمارية المحلية وفي اأوقات عديدة اأن تحقق عائدًا 

يفوق موؤ�سرات ال�سوق. ومن جهة اأخرى قد بداأت ال�سركة في تقديم خدمة البيوع الم�ستقبلية والتي فاقت اأي�سًا التوقعات.

الر�ؤية خالل 2007 

دارة زيادة اإيراد الر�سوم اال�ستثمارية  تتطلع اإدارة المحافظ المحلية اإلى زيادة اإيراداتها اال�ستثمارية لتفوق الموؤ�سرات القيا�سية. وفي الوقت نف�سه تعتزم االإ

�سول المدارة من قبل ال�سركة. من خالل زيادة االأ

دارة توؤم���ن ونظرَا لتفوقها عل���ى الموؤ�سرات القيا�سية باإمكانيتها على جذب اأ�س���ول اإ�سافية من عمالء ال�سركة �سواء كان���وا اأفراد اأو موؤ�س�سات.  كم���ا اأن االإ

وهناك عدد من الخدمات والمنتجات المتوقع البد في تقديمها للعمالء في �سنة 2007 والمت�سمنة عدة �سناديق ا�ستثمارية ت�ستهدف اال�ستثمار في ال�سوق 

داء.  دارة وذلك من اأجل االرتقاء بم�ستوى االأ الكويتي، و�سنوا�سل ا�ستقطاب المزيد من الكفاءات المهنية المتميزة لالن�سمام اإلى فريق االإ

اإدارة ال�شتثمارات الد�لية 

�سواق المتقدم���ة اأو الواعدة، وقد تخطى اأداء تل���ك اال�ستثمارات الموؤ�سرات  دارة ف���ي الع���ام 2006 باتخاذ قرارات ا�ستثمارية جي���دة �سواء في االأ قام���ت االإ

دارة  القيا�سية )Benchmark( في الدول التي تم اال�ستثمار فيها، وحققت عوائد مجزية للم�ساهمين. وقد تمثل عامل النجاح الرئي�سي في ا�ستراتيجيات االإ

�سواق النامية والتي ت�سم���ل ال�سين والهند وباك�ستان ودول  �سواق المتطورة والتي ت�سمل الوالي���ات المتحدة واأوروبا واالأ والمتعلق���ة بتوقي���ت الدخول بتلك االأ

الخليج العربي ودول �سرق وو�سط اأوروبا. 

الر�ؤية خالل 2007 

�سواق المتقدم���ة والنامية، والبحث عن فر�س ا�ستثمارية  ولتعزي���ز المكان���ة التي ح�سلنا عليه���ا، �سنوا�سل العمل على تركيز الجهود المبذولة في كل من االأ

دارة تبحث عن تنويع قاعدة اأ�سولها عالميًا للتقليل من حدة التذبذبات ب�سكل عام وتحقيق عوائد اأعلى  متمي���زة وبعوائ���د مجزية، واإ�سافة اإلى ذلك فاإن االإ

دارة في تنويع م�سادر اإيراداته���ا من خالل تطوير منتجات ذات قيمة م�سافة ومختلفة ومتنوع���ة عالميًا لقاعدة العمالء من  ب�س���كل خا����س، كما تبحث االإ

اأفراد وموؤ�س�سات.

ولي���ة، وغيرها من  �سهم والعق���ار وال�سلع االأ و�ستت�سم���ن ه���ذه المنتج���ات �سنادي���ق يت���م اإدارتها من قبل م���دراء عالميين ذوي كف���اءة عالية في اأ�س���واق االأ

داء وم���ن ثم تح�سي���ن عوائد اال�ستثمار واإي���رادات الر�سوم. هذا و�سوف ن�ستم���ر في توظيف الكفاءات والخب���رات والدخول في  ا�ستراتيجي���ات لتح�سي���ن االأ

�ستراتيجية. ا�ستثمارات منظمة لتنفيذ روؤيتنا االإ

نابة عنكم بال�سكر والتقدير اإلى قياديي وموظفي ال�سركة على جهودهم التي بذلوها خالل  دارة اأن نتق���دم وباالإ وختام���ًا ي�سرني وزمالئي اأع�ساء مجل�س االإ

العام ونحثهم على المزيد من تلك الجهود.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

ح�سام فوزي الخرافي 

دارة  رئي�س مجل�س االإ

- � -



النظرة امل�ستقبلية

“ تتطل���ع اإدارة المحافظ المحلية اإلى زيادة اإيراداتها اال�ستثمارية لتفوق الموؤ�سرات القيا�سية. 
�سول  دارة زي���ادة اإيراد الر�س���وم اال�ستثمارية من خالل زي���ادة االأ وف���ي الوقت نف�س���ه تعتزم االإ

المدارة من قبل ال�سركة.

دارة توؤم���ن ونظ���رَا لتفوقها على الموؤ�س���رات القيا�سية باإمكانيته���ا على جذب اأ�سول  كم���ا اأن االإ

اإ�سافية من عمالء ال�سركة �سواء كانوا اأفراد اأو موؤ�س�سات. وهناك عدد من الخدمات والمنتجات 

المتوقع البد في تقديمها للعمالء في �سنة 2007 والمت�سمنة عدة �سناديق ا�ستثمارية ت�ستهدف 

اال�ستثم���ار ف���ي ال�سوق الكويتي، و�سنوا�س���ل ا�ستقطاب المزيد من الكف���اءات المهنية المتميزة 

داء.“ دارة وذلك من اأجل االرتقاء بم�ستوى االأ لالن�سمام اإلى فريق االإ
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تقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين

الى ال�ضاده الم�ضاهمين

�ضركة نور لال�ضتثمار المالي – �س.م.ك )مقفلة(

الكويـت

تقرير حول البيانات المالية المجمعة

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المجمعة المرفقة ل�سركة نور لال�ستثمار المالي – �سركة م�ساهمة كويتية )مقفلة( )ال�سركة االم( وال�سركات التابعة 

لها )المجموعة(، وت�سمل الميزانية العمومية المجمعة كما في 31 دي�سمبر 2006، والبيانات المجمعة المتعلقة بها، للدخل والتغيرات في حقوق الملكية 

خرى.   هم ال�سيا�سات المحا�سبية واالي�ساحات التف�سيلية االأ والتدفقات النقدية لل�سنة المنتهية في ذلك التاريخ، وملخ�س الأ

م�شئولية الدارة حول البيانات المالية المجمعة

ان ادارة ال�سركة االم هي الجهة الم�سوؤولة عن اعداد البيانات المالية المجمعة وعر�سها ب�سكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.  تت�سمن تلك 

الم�سوؤولي���ة: ت�سمي���م وتطبيق والمحافظة على نظام �سبط داخلي يتعلق باعداد البيانات المالية المجمعة وعر�سها ب�سكل عادل بحيث تكون خالية من اأية 

فروقات مادية، �سواء كانت ناتجة عن الغ�س اأو الخطاأ. كما تت�سمن اختيار وتطبيق ال�سيا�سات المحا�سبية المالئمة واعداد التقديرات المحا�سبية المعقولة 

في ظل الظروف المحيطة بها.

م�شئولية مراقبي الح�شابات

ان م�سوؤوليتن���ا ه���ي اب���داء الراأي حول هذه البيانات المالية المجمعة ا�ستن���ادا الى اأعمال التدقيق التي قمنا بها.  لقد قمن���ا باأعمال التدقيق وفقا للمعايير 

الدولي���ة للتدقي���ق. ان هذه المعايير تتطلب االلتزام بمتطلب���ات قواعد ال�سلوك االخالقي والقيام بتخطيط وتنفيذ اأعم���ال التدقيق للح�سول على تاأكيدات 

معقولة باأن البيانات المالية المجمعة خالية من فروقات مادية.

يت�سم���ن التدقي���ق، القيام باجراءات لغر�س الح�سول على اأدل���ة التدقيق حول المبالغ واالف�ساحات حول البيانات المالي���ة المجمعة . ويعتمد اختيار تلك 

االج���راءات عل���ى حكم المدققين، بما في ذلك تقدي���ر المخاطر المتعلقة بالفروقات المادية في البيانات المالية المجمعة، �سواء كانت ناتجة عن الغ�س اأو 

الخطاأ. وللقيام بتقدير تلك المخاطر، ياأخذ المدققين بعين االعتبار اجراءات ال�سبط الداخلي المتعلقة باعداد وعدالة عر�س البيانات المالية للمن�ساأة 

لك���ي يت�سن���ى له ت�سميم اجراءات التدقيق المالئمة ح�سب الظروف، ولكن لي�س لغر�س ابداء الراأي ح���ول فعالية اجراءات ال�سبط الداخلي للمن�ساأة. كما 

يت�سم���ن التدقيق، تقييم مالءمة ال�سيا�سات المحا�سبية المتبع���ة ومعقولية التقديرات المحا�سبية المعدة من قبل االدارة، وكذلك تقييم العر�س االجمالي 

ال�سامل للبيانات المالية المجمعة.

باعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها تعتبر كافية ومالئمة لتوفر لنا اأ�سا�سا البداء راأي حول اأعمال التدقيق.

الـراأي

براأينا اأن البيانات المالية المجمعة تظهر ب�سورة عادلة، من كافة النواحي المادية، المركز المالي للمجموعة كما ف�ي 31 دي�سمبر 2006، والنتائج المالية 

عمالها والتدفقات النقدية لل�سنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية . الأ

التقرير حول المتطلبات القانونية �الت�شريعية الخرى

براأينا اأي�سا، اأن المجموعة تحتفظ ب�سجالت محا�سبية منتظمة واأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجل�س ادارة ال�سركة االم فيما 

غرا�س  يتعلق بالبيانات المالية المجمعة ، متفقة مع ما هو وارد في تلك ال�سجالت ، وقد ح�سلنا على كافة المعلومات واالي�ساحات التي راأيناها �سرورية الأ

حقة له والنظام  التدقي���ق، كما اأن البيانات المالية المجمعة تت�سمن جمي���ع المعلومات التي يتطلبها قانون ال�سركات التجارية ل�سنة 1960 والتعديالت الالآ
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�سول المرعية، واأنه في ح���دود المعلومات التي توفرت لدينا، لم تقع خالل ال�سنة المالية مخالفات  �سا�س���ي لل�سرك���ة االم ، واأن الجرد قد اأجري وفقا لالأ االأ

�سا�سي لل�سركة االم على وجه يوؤثر ماديا في ن�ساط المجموعة اأو مركزها المالي. حقة له اأو النظام االأ حكام قانون ال�سركات التجارية والتعديالت الالآ الأ

كذل���ك، وم���ن خالل تدقيقنا ، لم يرد الى علمنا وجود مخالفات جوهرية الحكام القانون رقم 32 ل�سنة 1968 والتعديالت الالحقة له في �ساأن النقد وبنك 

الكويت المركزي وتنظيم المهنة الم�سرفية والتعليمات المتعلقة به خالل ال�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2006.

بدر عبداهلل الوزاناأنور يو�سف القطامي

�سجل مراقبي الح�سابات رقم 62 فئة اأ زميل جمعية المحا�سبين القانونيين في بريطانيا

بدر و�سركاه براي�س وترهاو�س كوبرز)مراقب مرخ�س رقم 50 فئة  اأ (

اأنور القطامي و�سركاه – جرانت ثورنتون
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�ضركة نور لال�ضتثمار املايل – �س.م.ك.)مقفلة(

وال�ضركات التابعة

الكويـت

بيان الدخل المجمع

اي�ضاح

ال�ضنه المنتهيه 

في 31 دي�ضمبر

2006

ال�ضنه المنتهيه 

في 31 دي�ضمبر

2005

د.كد.ك

يرادات الإ

 2,629,9856,517,393ارباح محققه من بيع ا�ستثمارات بالقيمة العادله من خالل بيان الدخل

)خ�سائر( / ارباح غير محققه من ا�ستثمارات بالقيمة العادله من 

خالل بيان الدخل
)9,046,782(9,019,577 

 1,704,240 25,143,516ارباح محققه من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

 1,336,182 4,976,252ايرادات توزيعات اأرباح

 50,486 4,261,660ر�سوم اإدارة  واكتتاب

 31,673 566,437ايرادات فوائد

 54,374 65,497اإيرادات اأخرى

)2,157()130,106(خ�سائر فروقات عمالت اجنبية

28,466,459 18,711,768 

الم�شاريف  �اأعباء اأخرى

 2,762,242 45,626,190م�ساريف عمومية واإدارية واعباء اخرى

 910,698 6,791,098تكاليف تمويل

12,417,288 3,672,940 

الربح قبل ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي ��شريبة دعم العمالة 

الوطنية �مكافاأة اأع�شاء مجل�ض الدارة
16,049,171 15,038,828 

)135,349()147,143(ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

 -)281,638(�سريبة دعم العمالة الوطنية

)50,000()50,000(مكافاأة اأع�ساء مجل�س االدارة

 14,853,479 15,570,390�شافي ربح ال�شنه

 59 فل�س 62 فل�س5ربحية ال�شهم

ان االي�ساحات المبينة على ال�سفحات 7 - 20 ت�سكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة .
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الميزانية العمومية المجمعة

اي�ساح
31 دي�ضمرب

2006
31 دي�سمرب

2005

د.كد.كال�شول 

 934,686 4,553,291نقد واأر�سدة لدى البنوك

 - 4,188,211ودائع ق�سيرة االجل

 78,556,752  6110,291,856ا�ستثمارات بالقيمة العادله من خالل بيان الدخل

 1,210,448 710,258,508ذمم مدينة واأ�سول اخرى

 33,805,424 838,749,089ا�ستثمارات متاحة للبيع

 - 306,000ا�ستثمار في �سركة تابعة غير مجمعة

 143,912 159,139معدات

 114,651,222 168,506,094مجموع ال�شول

الخ�شوم �حقوق الملكية 

الخ�شـوم

 1,453,425 138,218,953بنوك دائنه

 3,024,085 922,606,020ذمم دائنة وخ�سوم اخرى

 46,200,000 1077,485,418اقترا�س

 22,624 69,749مخ�س�س مكافاأة نهاية الخدمه

 50,700,134 108,380,140مجموع الخ�شوم

حقوق الملكية

 25,000,000 1125,000,000راأ�س المال 

 2,259,683 123,594,433احتياطي قانوني

 1,503,883 122,838,633احتياطي اختياري

 16,563,792)2,831,732(التغيرات المتراكمه في القيمة العادله

 18,623,730 31,524,620ارباح محتفظ بها

 63,951,088 60,125,954مجموع حقوق الملكية

 114,651,222 168,506,094مجموع الخ�شوم �حقوق الملكية 

نا�ضر عبدالمح�ضن المريح�ضام فوزي الخرافي

دارة داره والع�ضو المنتدبرئي�س مجل�س الإ نائب رئي�س مجل�س الإ

ان االي�ساحات المبينة على ال�سفحات 7 - 20 ت�سكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

�ضركة نور لال�ضتثمار املايل – �س.م.ك.)مقفلة(

وال�ضركات التابعة

الكويـت
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بيان التدفقات النقديه المجمع

اي�ساح

ال�ضنه المنتهيه 

في 31 دي�سمبر

2006

السنه المنتهيه 

في 31 دي�سمبر

2005

د.كد.كان�شطة الت�شغيل

الربح قبل ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي ��شريبة دعم العمالة  

  الوطنية �مكافاأة اأع�شاء مجل�ض الدارة
16,049,171 15,038,828 

تعديالت :

)1,704,240()25,143,516(ارباح محققه من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
)1,336,182()4,976,252(ايرادات توزيعات اأرباح

)31,673()566,437(ايرادات فوائد
 23,130 58,584ا�ستهالك

 22,624 47,125مخ�س�س مكافاأة نهاية الخدمة
 910,698 6,791,098تكاليف تمويل

)7,740,227(12,923,185 
التغيرات في ا�سول وخ�سوم الت�سغيل :

)59,646,106()31,735,104(ا�ستثمارات بالقيمة العادله من خالل بيان الدخل
 3,027,754)9,002,530(ذمم مدينة واأ�سول اأخرى
 2,567,984 19,044,412ذمم دائنة وخ�سوم اخرى

)41,127,183()29,433,449(�شافي التدفقات النقديه الم�شتخدمة في ان�شطة الت�شغيل
ان�شطة ال�شتثمار

 -)2,165,000(الزيادة في الودائع المحتجزة
)8,687,858()46,933,382(�سراء ا�ستثمارات متاحة للبيع

 2,558,086 47,737,707ناتج بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
 -)306,000(ا�ستثمار في �سركة تابعة غير مجمعة

)167,042()73,811(�سراء معدات
 1,336,182 4,930,722ايرادات توزيعات اأرباح م�ستلمه

 31,673 566,437ايرادات فوائد م�ستلمه
)4,928,959( 3,756,673�شافي التدفقات النقدية الناتجة من / )الم�شتخدمه في( ان�شطة ال�شتثمار

ان�شطة التمويل

 46,200,000 31,285,418اقترا�س
)691,035()6,732,354(تكاليف تمويل مدفوعه

 45,508,965 24,553,064�شافي التدفقات النقدية الناتجة من ان�شطة التمويل
)547,177()1,123,712(�سافي النق�س في النقد و�سبه النقد

 28,438)518,739(النقد و�سبه النقد في بداية ال�سنة 
)518,739()1,642,451(14النقد ��شبه النقد في نهاية ال�شنة

ان االي�ساحات المبينة على ال�سفحات 7 – 20 ت�سكل جزءا من هذه البيانات المالية.

�ضركة نور لال�ضتثمار املايل – �س.م.ك.)مقفلة(

وال�ضركات التابعة

الكويـت
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اي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة
31 دي�شمبر 2006

1.  تاأ�سي�س ون�ساط ال�سركة

تاأ�س�ست �سركة نور لال�ستثمار المالي - �س.م.ك )مقفلة( »ال�سركة االم« في 1 فبراير 1997 ، وتم ادراج ا�سهم ال�سركة في �سوق الكويت لالوراق 

م م�سجلة لدى بنك  المالية في مايو 2006 . ان ال�سركة االم وال�سركات التابعة لها )التي تظهر في اي�ساح 3 ( ت�سكل »المجموعة« . ان ال�سركة االأ

م« للمجموعة . الكويت المركزي ك�سركة ا�ستثمارية ، وهي �سركة تابعة لمجموعة ال�سناعات الوطنيه القاب�سة)�س.م.ك( » ال�سركة االأ

اغرا�س ال�ضركة الرئي�ضية هي كالتالي :

قت�سادية المتنوعة وذلك من خ���الل الم�ساهمة في تاأ�سي�س ال�سركات المتخ�س�سة اأو �سراء اأ�سهم اأو ح�س�س في  �ستثم���ار في القطاعات االإ االإ  -

تلك ال�سركات .

�ستثمارية باأنواعها لح�ساب الغير . �ستثمار واإدارة المحافظ االإ القيام بوظائف اأمناء االإ  -

قترا�س مقابل عمولة اأو اأجر . قرا�س / االإ الو�ساطة في عمليات االإ  -

م اأن تكون لها م�سلحة اأو اأن ت�سترك باأي وجه مع الهيئات والموؤ�س�سات وال�سركات التي تزاول اأعماال �سبيهة باأعمالها اأو التي قد  يجوز لل�سركة االأ

تعاونها على تحقيق اغرا�سها في الكويت وفي الخارج ولها اأن ت�ستري هذه الهيئات والموؤ�س�سات وال�سركات اأو تلحقها بها.

اإن عن���وان مكت���ب ال�سركة الم�سجل هو الطابق العا�س���ر والحادي ع�سر، مجمع محمد عبدالمح�سن الخرافي، بناي���ة 6، قطعه 14، القبله، الكويت 

)�س.ب 3311 ال�سفاة ، الرمز البريدي 13034 دولة الكويت(.

�سدار بتاريخ 6 فبراير 2007. داره لل�سركة االم هذه البيانات المالية لالإ اعتمد مجل�س االإ

م ، لها القدره على تعديل التقارير المالية المجمعة بعد �سدورها. ان الجمعية العمومية لم�ساهمي ال�سركة االأ

ال�سيا�سات المحا�سبيه الهامه  .2
 

اأ�ضا�س العداد

يتم اعداد البيانات الماليه المجمعة وفقا للمعايير الدوليه للتقارير المالية . 

يت���م اع���داد البيانات المالية المجمعة على اأ�سا�س مبداأ التكلف���ة التاريخية، با�ستثناء قيا�س »ا�ستثمارات بالقيم���ة العادله من خالل بيان الدخل« 

»وا�ستثمارات متاحه للبيع« بالقيمة العادله.

ان ال�سيا�سات المحا�سبة مطابقة مع ال�سيا�سات الم�ستخدمة في ال�سنة ال�سابقة.

يتم اعداد البيانات المالية المجمعة بالدينارالكويتي )د.ك( وهي العمله اال�سا�سية الم�ستخدمة من قبل ال�سركة االم.

معيار لمجل�س المعايير المحا�ضبية الدولية )IASB( الم�ضدر وغير �ضاري المفعول بعد

ان معيار )IASB( التالي م�سدر ولكن لم ي�سبح �ساري المفعول حتى االن ولم يتم تطبيقه من قبل المجموعة .

ف�ساحات. دوات المالية واالإ المعيار الدولي للتقارير المالية 7 – االأ

�ضركة نور لال�ضتثمار املايل – �س.م.ك.)مقفلة(

وال�ضركات التابعة

الكويـت
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ان تطبي���ق )المعي���ار الدولي للتقارير المالية 7( والذي �سي�سري مفعوله لل�سنة التي �ستنتهي في 31 دي�سمبر 2007 �سوف ينتج عنه تعديل واإ�سافة 

دوات المالية والمخاطر المرتبطة بها. اف�ساحات متعلقة باالأ

اأ�ضا�س تجميع البيانات المالية

ا�ض�س التجميع

م لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2006 والبيانات المالية ل�سركاتها التابعة المعدة  تت�سمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية لل�سركة االأ

م با�ستخدام �سيا�سات محا�سبية مماثلة. بذلك التاريخ اأو بتاريخ ال يقل عن ثالثة اأ�سهر من تاريخ ال�سنة المالية لل�سركة االأ

اإن ال�س���ركات التابع���ة هي تلك ال�سركات التي ت�سيطر عليها المجموعة ويتم تجميعها بالكامل من تاريخ انتقال ال�سيطرة الى المجموعة . وتتحقق 

�ستفادة من اأن�سطتها . يتم اإدراج  ال�سيطرة عندما يكون لدى المجموعة القدرة على التحكم في ال�سيا�سات المالية والت�سغيلية لل�سركة التابعة لالإ

نتائ���ج ال�س���ركات التابع���ة التي تم حيازتها او بيعها خالل ال�سن���ة �سمن بيان الدخل المجمع من تاريخ الحيازه اأو حت���ى تاريخ البيع ، اإن كان ذلك 

منا�سبا.

ر�سدة والمعامالت المادية بين �سركات المجموعة. عند التجميع ، يتم ا�ستبعاد كافة االأ

يرادات  تحقق الإ

يت���م االعتراف باالي���راد حين يكون هنالك احتمال تدفق منافع اقت�ساديه للمجموعة ويمكن قيا�س تلك االيرادات ب�سكل موثوق . كما يجب تحقق 

المعايير التالية قبل االعتراف بااليراد :

ايرادات توزيعات

�ستالم .  رباح عند ثبوت حق االإ تتحقق ايرادات توزيعات االأ

ايرادات فوائد

تحقق اإيرادات الفوائد باإ�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية .

اتعاب االدارة

تتحقق ايراد اتعاب االدارة المتعلقه بخدمة ادارة المحافظ والر�سوم االدارية االخرى عند تاأدية الخدمة .

تكاليف التمويل

يت���م احت�س���اب وادارج تكالي���ف التمويل على ا�سا����س توزيع ن�سبي زمني ، مع االخذ ف���ي االعتبار الر�سيد اال�سا�سي للقر����س القائم ون�سبة الفائده 

المطبقة.
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دوات المالية : الأ

الت�ضنيفات

�سول المالية عند التحقق المبدئي كالتالي : تقوم المجموعة بت�سنيف االأ

ا�ستثمارات بالقيمة العادله من خالل بيان الدخل .  -

قرو�س ومدينون .  -

ا�ستثمارات متاحه للبيع .  -

لتزامات المالية ت�سنف “كاإلتزامات مالية لغير اأغرا�س المتاجره “. االإ

�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل اما »محتفظ بها للمتاجرة« اأو »محددة« لتكون كذلك عند التحقق المبدئي. ت�سنف االإ

�ستثمارات كا�ستثم���ارات للمتاجرة اذا تم حيازتها ب�سفة ا�سا�سية لغر�س البي���ع اأو لتكون �سمن محفظة ا�ستثمارية  تق���وم المجموع���ة بت�سنيف االإ

ت�سمل ادوات مالية معينة يتم ادارتها بالمجمل مع وجود دليل يثبت عملية المتاجرة بها لغر�س تحقيق ارباح على المدى الق�سير. 

�ستثمارات كا�ستثمارات محدده بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل اذا توفر لها قيمة عادلة موثوق منها عند ال�سراء وكانت التغيرات  ت�سنف االإ

�ستراتيجية موثقة .  دارة وفقا الإ في القيمة العادلة مدرجة كجزء من بيان الدخل في ح�سابات االإ

ان القرو����س والمديني���ن هي موجودات مالية غير م�ستقة ذات دفعات ثابتة او محدده غير م�سعرة في �سوق ن�سط ويتم ت�سنيفها كمدينون وا�سول 

اأخرى في الميزانية العمومية .

�سول المالية غير الم�سنفة كما هو مبين اأعاله كا�ستثمارات متاحة للبيع . يتم ت�سنيف كافة االأ

دوات المالية عند تاريخ ال�سراء. دارة الت�سنيفات لالأ تقرر االإ

القيا�س

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

يتم ت�سجيل »ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل« مبدئيا بالتكلفة، والتي تمثل القيمة العادلة للمبلغ المدفوع بعد ا�ستبعاد م�ساريف 

الحيازة المتعلقة باال�ستثمار.  

الحق���ا للت�سجي���ل المبدئي، يتم اعادة قيا�س اال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بي���ان الدخل بالقيمة العادلة والتغيرات بالقيمة العادلة تدرج 

في بيان الدخل المجمع.

القرو�س ومدينون 

تدرج القرو�س والمدينون بالتكلفة المطفاأة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

ا�ستثمارات متاحة للبيع

يتم ت�سجيل »اال�ستثمارات المتاحة للبيع« مبدئيا بالتكلفة التي تمثل القيمة العادله للمبلغ المدفوع ، بما في ذلك م�ساريف الحيازة المتعلقة باال�ستثمار.
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بع���د الت�سجي���ل المبدئي، يتم اعادة قيا�س اال�ستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة اإال في حال���ة عدم مقدرة قيا�س قيمتها العادلة ب�سكل يمكن 

االعتماد عليه ، وبالتالي يتم قيا�س تلك اال�ستثمارات بالتكلفة ناق�سا هبوط القيمة.

التغي���رات ف���ي القيمة الناتجة عن اعادة قيا�س اال�ستثمارات المتاحة للبيع الى القيم���ة العادلة ت�سجل كبند منف�سل في حقوق الملكية تحت بند » 

التغي���رات المتراكم���ة في القيمة العادلة« حتى يتم بيعه���ا اأو اأن يتحدد هبوط في قيمتها ، وعندها فاإن اأية اأرب���اح اأو خ�سائر متراكمة تم ت�سجيلها 

�سابقا في حقوق الملكية يتم ت�سجيلها �سمن بيان الدخل المجمع.

لتزامات المالية االإ

لتزامات لغير اأغرا�س المتاجرة بالتكلفة المطفاأة باإ�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية . تدرج االإ

القيمة العادلة

بالن�سب���ة لال�ستثم���ارات الت���ي يتم تداولها في اأ�سواق مالية منظمة، يت���م قيا�س القيمة العادلة بالرجوع اإلى اآخر اأ�سع���ار �سراء معلنة بتاريخ اإقفال 

الن�ساط في تاريخ الميزانية العمومية.

بالن�سبة لال�ستثمارات التي ال يتوفر لها اأ�سعار �سوقية معلنة، يتم تقدير قيمة عادلة معقولة لتلك اال�ستثمارات با�ستخدام اأ�ساليب للتقييم . تقوم 

المجموع���ة با�ستخدام و�سائ���ل مختلفة وعمل افترا�سات اعتمادا على حالة ال�سوق في تاريخ الميزانية العمومية. تت�سمن اأ�ساليب التقييم المتبعة 

خرى ال�سائعة الم�ستخدمة  ا�ستخ���دام معام���الت على اأ�س�س تجارية بحتة حديثة مماثلة وتحليل التدفقات النقدي���ة المخ�سومة وو�سائل التقييم االأ

في ال�سوق.

محا�ضبة تواريخ المتاجره وال�ضداد

�سول المالية »بالطريقة النظاميه« يتم ت�سجيلها على ا�سا�س قيمتها في تاريخ التعامل، اأي بالتاريخ الذي تلتزم فيه  ان جميع م�ستريات ومبيعات االأ

�سول  �سول المالية التي تتطلب ت�سليم االأ المجموع���ة ب�س���راء / بيع اال�سل . ان م�ستريات او مبيعات الطريقه النظاميه هي م�ستريات او مبيعات االأ

خالل اطار زمني يتم تحديده اأما بالتعليمات التنظيميه او بالعرف في اال�سواق.

�ضول والخ�ضوم المالية  تحقق وعدم تحقق الأ

داة. لتزام المالي عندما ت�سبح المجموعة طرفا في ال�سروط التعاقدية لالأ �سل المالي اأو االإ يتم تحقق االأ

�سل المالي اأو عندما تقوم  كما ال يتم تحقق اأ�سل مالي )كليا اأو جزئيا( اإما عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في ا�ستالم التدفقات النقدية من االأ

�سل ف�سوف ت�ستمر  �سل . عندما تحتفظ المجموعة بال�سيط���رة على االأ المجموع���ة بتحوي���ل كافة مخاطر ومزايا الملكية ويفق���د ال�سيطرة على االأ

لتزام المحدد في العقد اأو الغاوؤه اأو انتهاء  عفاء من االإ �سل المالي بمقدار ا�ستم���رار ال�سيطرة عليه . ال يتحقق التزام مالي عند االإ ف���ي ت�سجي���ل االأ

�سالحيته.

�ضول المالية  هبوط قيمة الأ

يت���م اج���راء تقدير بتاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد ما اذا كان هناك دليل ايجابي على ان ا�سل مالي محدد قد انخف�ست قيمته. فاذا ما توفر 

مثل ذلك الدليل ، اي خ�سارة ناتجة من هبوط القيمة توؤخذ الى بيان الدخل المجمع. يتم تحديد هبوط القيمة كما يلي:
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�سول المالية المدرجة بالقيمة العادلة، يمثل الهبوط في القيمة الفرق بين القيمة المدرجة والقيمة العادلة. اأ   - بالن�سبة لالأ

�سول المالية المدرجة بالتكلفة، يمثل الهبوط في القيمة الفرق بين القيمة المدرجة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية مخ�سومة  ب - بالن�سبة لالأ

�سل مالي مماثل. بمعدل الفائدة ال�سائد الأ

�سل  يت���م ت�سجي���ل عك�س انخفا�س قيمة الخ�سائ���ر الم�سجل في ال�سنوات ال�سابقة عندم���ا يظهر موؤ�سر على عدم وجود خ�سائ���ر انخفا�س قيمة االأ

نخفا�س ب�سورة مو�سوعية بحدث وقع بعد ت�سجيل انخفا����س القيمة . با�ستثناء عك�س خ�سائر انخفا�س  المال���ي او انه���ا انخف�ست ويمكن ربط االإ

خرى في بيان الدخل المجمع الى الحد  نخفا�س���ات االأ �ستثمارية الم�سنفة كمتاحة للبيع، فاإنه يتم ت�سجيل جميع االإ دوات االإ القيم���ة المتعلقة ب���االأ

�ستثمارية الم�سنفة كمتاحة للبيع �سمن  دوات االإ �سل في تاريخ العك�س. يتم ت�سجيل العك�س المتعلق ب���االأ ال���ذي ال يتج���اوز معه التكلفة المطفاأه لالأ

التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة.

المعدات وال�ضتهالك

تظهر المعدات بالتكلفة بعد طرح اال�ستهالك المتراكم وخ�سائر هبوط القيمة. ت�ستهلك المجموعة معداتها بطريقة الق�سط الثابت بن�سب �سنوية 

على فترة اال�ستخدام المقدره لها.

مخ�ض�ضات

ت�سجل المخ�س�سات عندما يكون على المجموعة التزام مالي )قانوني او ا�ستداللي( ناتج من حدث وقع في الما�سي وتكون تكاليف �سداد االلتزم 

محتمله الوقوع ويمكن قيا�سها ب�سوره موثوق منها .

مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين

تحت�س���ب مكاف���اأة نهاية خدمة الموظفين عن فترة الخدمة المتراكمة للموظفي���ن بتاريخ الميزانية العمومية وفقا الحكام قانون العمل الكويتي في 

القطاع االهلي .

ح�ضابات امانات

ان الموجودات المحتفظ بها كاأمانات ال تعتبر من موجودات المجموعة وبالتالي ال تظهر في هذه البيانات المالية المجمعة.

العمالت الجنبية

يت���م تحويل المعامالت بالعم���الت االجنبية الى الدينارالكويتي وفقا ال�سع���ار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ المعاملة. تح���ول الموجودات والمطلوبات 

النقدية بالعمالت االجنبية الى الدينارالكويتي وفقا ال�سعار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ الميزانية العمومية. توؤخذ الفروق الناتجة عن التحويل الى 

�سول الغير نقدية الم�سنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل تدرج كجزء من ارباح او خ�سائر القيمة  بيان الدخل. ان فروق التحويل على االأ

�سول المتاحة للبيع مت�سمنة في التغيرات المتراكمة بالقيمة العادلة المدرجة في حقوق الملكية. العادلة واالأ

النقد و�ضبه النقد

جل ت�ستحق خالل فترة ثالثة �سهور من  يتكون النقد و�سبه النقد لغر�س بيان التدفقات النقدية المجمع من نقد واأر�سدة بنكية وودائع ق�سيرة االأ

ر�سدة الم�ستحقة للبنوك. يداع بعد خ�سم االأ تاريخ االإ
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التقديرات

فترا�سات التالية بغ�س النظر عن تلك التي تت�سمن تقديرات  دارة باتخاذ التقديرات واالإ عند تطبيق ال�سيا�سات المحا�سبية للمجموعة ، تقوم االإ

ثر على المبالغ المدرجة في البيانات المالية. اأخرى والتي لها اأكبر االأ

�سول المالية : ت�سنيف االأ

دارة اتخاذ قرار ب�ساأن حيازة ا�ستثمار معين �سواء كان يجب ت�سنيفه كا�ستثمار محتفظ به للمتاجرة اأو محدد بالقيمة العادلة من  يتعي���ن عل���ى االإ

عتبار الغر�س الرئي�سي من حيازتها وكيف  حكام تاأخذ المجموعة في االإ خ���الل بي���ان الدخل او قرو�س ومدينون او متاح للبيع . خالل و�سع تلك االأ

حكام ما اذا كان يتم قيا�سها الحقا بالتكلفة او بالقيمة العادلة وما اإذا كانت التغيرات  يعتزم اإدارتها وتقديم تقارير عن اإدائها . تحدد مثل تلك االإ

دوات يتم اإدراجها في بيان الدخل اأو مبا�سرة في حقوق الملكية. في القيمة العادلة لالأ

 

�ستثمارات انخفا�س قيمة االإ

�ستثمارات المتاح���ة للبيع في ا�سهم كا�ستثم���ارات انخف�ست قيمته���ا اذا كان هناك انخفا�س كبي���ر اأو متوا�سل في  تق���وم المجموع���ة بمعامل���ة االإ

نخفا�س الكبير« او  القيم���ة العادل���ة بما يقل عن تكلفتها اأو عندما يكون هناك دلي���ل ايجابي اآخر بوجود انخفا�س في القيمة. اإن عملية تحديد »االإ

�سهم  خرى بما في ذلك التقلبات العادية في اأ�سعار االأ »المتوا�سل« تتطلب تقديرات ا�سا�سية . اإ�سافة الى ذلك تقوم المجموعة بتقييم العوامل االأ

�سهم غير الم�سعرة. �سهم الم�سعرة والتدفقات النقدية الم�ستقبلية وعوامل الخ�سم لالأ بالن�سبة لالأ

عدم التاأكد من التقديرات

خرى لعدم التاأكد من التقديرات بتاريخ الميزانية العمومية والتي  �سباب الم�ستقبلية والرئي�سية االأ فترا�سات الرئي�سية التي تتعلق باالأ فيم���ا يلي االإ

لها اأثر كبير يوؤدي الى تعديل مادي على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل ال�سنة المالية الالحقة.

�سهم غير الم�سعرة �ستثمارات في االأ تقييم االإ

�سهم غير الم�سعرة عادة الى اأحد العوامل التالية : �ستثمارات في االأ ي�ستند تقييم االإ

معامالت حديثة في ال�سوق ب�سروط تجارية بحته.  -

داة اأخرى مماثلة الى حد كبير. القيمة العادلة الحالية الأ  -

التدفقات النقدية المتوقعة مخ�سومة بالمعدالت الحالية المطبقة للبنود ذات �سروط و�سمات مخاطر مماثلة.  -

طرق تقييم اأخرى.  -

�ستثمارات حيث ال يمكن  �ستثمارات في اأ�سهم غير م�سعرة يتطلب تقديرات هامة . ويوجد بع�س االإ اإن تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخ�سم لالإ

تحديد هذه التقديرات ب�سورة موثوق منها. ونتيجة لذلك، فاإن ا�ستثمارات متاحة للبيع بقيمة دفترية 2,663,953 د.ك )2005 : 2,689,996 د.ك( 

مدرجة بالتكلفة.
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 قامت ال�سركة االم خالل ال�سنة بتاأ�سي�س �سركات تابعة مملوكه لها بالكامل التي تم تجميع بياناتها المالية مع بيانات ال�سركة االم :

الن�ضطهال�ضركة التابعه

ا�ست�سارة مالية وا�ستثمارات واأن�سطة مرتبطة�سركة دي اند بي كويت لال�ست�سارة االقت�سادية واالدارية – �س.م.ك )مقفله(

�سيانة وخدمات ومتديدات نفطية واأن�سطة مرتبطةال�سركة الوطنية للحفر واخلدمات النفطية - �س.م.ك )مقفله(

�سركة قاب�سه لال�ستثماراتال�سركة الكويتية الهندية القاب�سه – �س.م.ك )مقفله(

اإقامة وتاأجري واإدارة املخازن والتخزين�سركة املخازن الوطنية – �س.م.ك )مقفلة(

دارة امل�ساريع – ذ.م.م اإدارة امل�ساريعال�سركة اخلما�سية الإ

دارة امل�ساريع – ذ.م.م اإدارة امل�ساريعال�سركة ال�سباعية الإ

دارية �س.م.ك )مقفله( ا�ست�ساره مالية واإدارية�سركة الهند وا�سيا لال�ست�سارات املالية واالإ

يل - �س.م.ك )مقفلة( تقنية املعلومات �سركة بلك�س�س لنظم املعلومات واحلا�سب االآ

م اي�سا بحيازة 51% من ال�سركة التابعة التالية ، والتي تم ت�سنيفها كاإ�ستثمار في �سركة تابعة غير مجمعة ويمثل م�ساهمة ال�سركة  قامت �سركة االأ

م في راأ�س مال هذه ال�سركة. االأ

الن�ضطهال�ضركة التابعه

لتزام املايل – �س.م.ك )مقفلة( و�ساطة مالية�سركة جمموعة االإ

دارة اأن اإجمال���ي موجودات ونتائ���ج ال�سركة التابعة اعاله لي�س جوهري���ا بالن�سبة للبيانات المالية المجمعة للمجموع���ة ، وبالتالي لم يتم  ت���رى االإ

تجميع هذه ال�سركة التابعة . كما اأن هذه ال�سركة لم يكن لديها عمليات ت�سغيل جوهرية خالل ال�سنة .

م�ساريف عمومية وادارية واأعباء اأخرى  .4

تت�سمن الم�ساريف العمومية واالدارية االعباء التالية : 

2006 2005 

 د.ك د.ك

2,132,3651,860,766تكاليف موظفني

58,58423,130ا�ستهالك

2,280,360449,044ر�سوم غري حمققه م�ستحقه من ادارة حمافظ العمالء

ر�ضوم غير محققه م�ضتحقه من ادارة محافظ العمالء 

قامت ال�سركة االم في 2005 بتوقيع عقود الدارة محافظ محليه مع �سركة ذات �سله و�سركه اخرى. ت�ستحق الر�سوم غير المحققه طبقا ل�سروط 

التعاقد بناء على القيمة ال�سوقية لال�سهم في المحفظة وطبقا لبند العقد الخا�س ب�سمان راأ�س المال ا�سافة الى حد ادنى من العائد عليه.

�ضركة نور لال�ضتثمار املايل – �س.م.ك.)مقفلة(

وال�ضركات التابعة
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ربحية ال�سهم  .5

يتم احت�ساب ربحية ال�سهم بتق�سيم ربح ال�سنه على المتو�سط الموزون لعدد اال�سهم القائمة خالل ال�سنه .

ا�ستثمارات بالقيمة العادله من خالل بيان الدخل  .6

20062005

د.كد.ك

حمتفظ بها للمتاجره:

 101,196,82069,470,024ا�سهم م�سعره 

حمدده عند التحقق املبدئي :

 9,095,0369,086,728�سناديق حمليه

110,291,85678,556,752 

اإن اأ�سهم م�سعرة بقيمة عادلة 23,361,203 د.ك )2005 : ال �سئ( مرهونة مقابل قرو�س )اإي�ساح 10(.

م للمجموعة مع وجود تنازل منهما ل�سالح ال�سركة االم. �سهم الم�سعرة م�سجلة با�سم ال�سركة االأ بع�س االأ

ذمم مدينة واأ�سول اخرى  .7

20062005

د.كد.ك

م للمجموعة  18,836310,427م�ستحق من ال�سركة االأ

129,43519,362م�ستحق من اأطراف ذات �سله 

1,566,238187,587م�ستحق من �سركات و�ساطة مالية

4,454,886416,360م�ستحق من ال�سركة الكويتية للمقا�سة

3,806,180219,683دفعات مقدمة ل�سراء ا�ستثمارات

 -225,328ايراد م�ستحق

57,60557,029اأ�سول اأخرى

10,258,5081,210,448

�ضركة نور لال�ضتثمار املايل – �س.م.ك.)مقفلة(
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ا�ستثمارات متاحة للبيع  .8

20062005

د.كد.ك

27,041,39127,730,504اأ�سهم م�سعره 

11,707,6986,074,920اأ�سهم غري م�سعره

38,749,08933,805,424 

م للمجموعة مع وجود تنازالت منهما ل�سالح ال�سركة. �سهم الم�سعرة وغير الم�سعرة م�سجلة با�سم ال�سركة االأ بع�س االأ

قام���ت ال�سرك���ة االم في 6 مار�س 2006 ف���ي اتفاقية بيع ا�سهم مع ال�سركة االم للمجموعة تم بموجبها بيع احد ا�ستثماراتها االجنبية الغير م�سعره 

والتي كانت م�سجله بالتكلفة وذلك مقابل مبلغ 19,325,547 د.ك . مما نتج عنه ربح بمبلغ 15,726,108 د.ك.

ذمم دائنه وخ�سوم اخرى  .9

20062005

د.كد.كر�سوم غري حمققة م�ستحقة من اإدارة حمافظ

959,761210,615-  اأطراف ذات �سله

1,769,643238,429-  اأخرى

دارة العليا  1,178,4591,169,687م�ستحق لالإ

16,266,419388,015م�ستحق الطراف ذات �سله

-1,059,647م�ستحق ل�سركات و�ساطة مالية

278,406219,663فوائد م�ستحقه

518,607592,900م�ساريف م�ستحقه

575,078204,776ذمم دائنه اخرى

22,606,0203,024,085

طراف ذات �سله قر����س ق�سير االجل بمبلغ 16,000,000 د.ك )2005 : ال �سئ( ممن���وح لل�سركة االم ويحمل فائده بمعدل  يت�سم���ن الم�ستح���ق الأ

7.75% �سنويا وي�ستحق في يناير 2007 .

�ضركة نور لال�ضتثمار املايل – �س.م.ك.)مقفلة(
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اقترا�س  .10

معدل الفائدة/الفعلي/

معدل التكلفه ال�ضوقي
20062005ال�سمان

د.كد.ك%قرو�س من بنوك حمليه وموؤ�س�سات مالية

28,529,91844,200,000غري م�سمونة7.12 - 8.25قرو�س دائنه – ديناركويتي 

-20,000,000م�سمونة8.25قرو�س دائنة – ديناركويتي

 -28,955,500غري م�سمونة7.12قرو�س دائنة – دوالر اأمريكي

2,000,000-غري م�سمونة6.25دائنو وكالة – ديناركويتي

77,485,41846,200,000

ان القرو�س البالغة 20,000,000 د.ك م�سمونة من قبل ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل )اي�ساح 6( ان جميع القرو�س ت�ستحق 

ال�سداد خالل �سنة واحدة.

راأ�س المال  .11

م الم�سرح به والم�سدر والمدفوع بالكامل في 31 دي�سمبر 2006 من 250,000,000 �سهم )2005 : 250,000,000 �سهم(  يتكون راأ�سمال ال�سركة االأ

قيمة كل �سهم 100 فل�س.

م بزيادة راأ�س المال المدفوع بعدد 250,000,000  خ�سوعا لموافقة الجهات الر�سمية وموافقة الجمعية العمومية ، يو�سي مجل�س  اإدارة ال�سركة االأ

�سهم )100%( عن طريق ا�سدار ا�سهم خالل عام 2007 بقيمة اإ�سمية 100 فل�س لل�سهم الواحد وعالوة اإ�سدار بقيمة 200 فل�س لل�سهم الواحد.

اإحتياطي قانوني واختياري  .12

م قبل ط���رح ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم  وفق���ا لقان���ون ال�سركات التجارية والنظ���ام اال�سا�سي لل�سركة االم ، يتم تحويل 10% من ربح �سركة االأ

دارة الى ح�س���اب االحتياطي القانوني. يجوز لل�سرك���ة االم ان تقرر وقف هذا  العلم���ي و�سريب���ة دع���م العمالة الوطنية ومكاف���اأة اأع�ساء مجل�س االإ

التحويل ال�سنوي عندما يعادل ر�سيد االحتياطي القانوني 50% من راأ�س المال المدفوع .

ان التوزي���ع م���ن االحتياطي القانوني محدد بالمبل���غ المطلوب لتاأمين توزيع اأرباح بن�سبة 5% من راأ�س الم���ال المدفوع في ال�سنوات التي ال ت�سمح 

فيها االرباح المحتفظ بها بتاأمين هذا الحد .

م قبل طرح ح�سة موؤ�س�س���ة الكويت للتقدم العلمي و�سريبة دعم  م يتم تحويل ن�سب���ة معينة من ربح ال�سركة االأ �سا�سي لل�سركة االأ وفق���ا للنظ���ام االأ

دارة وبموافقة الجمعية العمومية . بالن�سبة  ختياري وفقا لقرار مجل�س االإ حتياطي االإ دارة ان وجد الى االإ العمالة الوطنية ومكافاأة اأع�ساء مجل�س االإ

ختياري وهذا القرار خا�سع لموافقة الجمعية العمومية. حتياطي االإ دارة تحويل 10% من ربح ال�سنه لالإ ل�سنة 2006 ، فقد اقترح مجل�س االإ

توزيعات مقترحه  .13

خ�سوع���ا لموافق���ة الجهات الر�سمية والجمعية العامة للم�ساهمين يو�سي مجل�س ادارة ال�سرك���ة االم بتوزي�ع ارب��اح نقدي�ه بمع�دل 50 فل�س لل�سهم 

)2005 : ال �سيء( بمبلغ 12,500,000 د.ك لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2006.

�ضركة نور لال�ضتثمار املايل – �س.م.ك.)مقفلة(
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النقد و�سبه النقد  .14

20062005

د.كد.ك

 934,686 4,553,291نقد واأر�سدة لدى البنوك

جل  - 4,188,211ودائع ق�سرية االأ

)1,453,425()8,218,953(بنوك دائنه

522,549 )518,739(

ر�سدة املحتجزه  -)2,165,000(االأ

)1,642,451()518,739(

تمثل البنوك الدائنة ت�سهيالت ممنوحة وم�ستخدمة من قبل المجموعة.

تحليل القطاعات  .15

تعم���ل المجموع���ة ب�سورة رئي�سية في قطاع اأعمال واحد هو اال�ستثمارات ولذلك ي�سدر تقريره���ا حول المعلومات القطاعية ب�سورة رئي�سية على 

اأ�سا�س القطاع الجغرافي.

و�سط و�سرق وجنوب �س���رق ا�سيا واأروبا(. ان  تمار����س المجموع���ة الن�ساط ف���ي �سوقين جغرافيين هما : المحل���ي )الكويت( والدولي )ال�س���رق االأ

التحليل الجغرافي هو كما يلي :

املجموعدويلحملـي

د.كد.كد.ك31 دي�ضمبر 2006

يرادات  28,466,459 21,162,214 7,304,245االإ

 15,570,390 20,599,290)5,028,900(ربح ال�سنة

 168,506,094 55,769,142 112,736,952اجمالي اال�سول

)108,380,140()1,059,725()107,320,415(اجمالي الخ�سوم

 60,125,954 54,709,417 5,416,537�سافي اال�سول

31 دي�ضمبر 2005

يرادات  18,711,768 729,456 17,982,312االإ

 14,853,479 589,555 14,263,924ربح ال�سنة

 114,651,222 14,670,592 99,980,630اجمالي اال�سول

)50,700,134()98,880()50,601,254(اجمالي الخ�سوم

 63,951,088 14,571,712 49,379,376�سافي اال�سول

�ضركة نور لال�ضتثمار املايل – �س.م.ك.)مقفلة(
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16.   تعامالت مع اأطراف ذات �سله

تتمثل االطراف ذات ال�سله في الم�ساهمين الرئي�سيين واع�ساء مجل�س االدارة وموظفي االدارة العليا للمجموعة و�سركات يملكون فيها ح�س�سا 

رئي�سي���ة او بامكانه���م ممار�سة تاأثير ملمو�س او �سيطره م�ستركه عليها . يتم الموافقة على �سيا�سات ت�سعير و�سروط هذه المعامالت من قبل ادارة 

المجموعة.

ر�سدة مع اأطراف ذات �سله. فيما يلي اهم التعامالت واالأ

20062005

د.كد.كالميزانية العمومية المجمعة

 148,271329,789م�ستحق من اأطراف ذات �سله مت�سمنة في الذمم المدينة واأ�سول اأخرى

 18,404,6391,768,317م�ستحق اإلى اأطراف ذات �سله اأخرى مت�سمنه في الذمم الدائنة وخ�سوم اخرى

بيان الدخل المجمع

 3,588,07343,654ر�سوم اإدارة واأكتتاب

ر�سوم غير محققة م�ستحقه من اإدارة محافظ العمالء مت�سمنه في الم�ساريف العمومية 

واالدارية وم�ساريف اأخرى
749,146210,615 

 -15,726,108ارباح محققه من بيع ا�ستثمارات متاحه للبيع

 -258,904ايرادات فوائد

 656,83080,153تكاليف تمويل

دارة العليا للمجموعة مكافاآت موظفي الإ

 1,360,2541,273,577منافع ق�سيرة االجل 

 8,5004,285مكافاأت نهاية الخدمه

�ضركة نور لال�ضتثمار املايل – �س.م.ك.)مقفلة(
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ادارة املخاطر  .17

اأ -  مخاطر الئتمان

تتكون اال�سول المالية التي يتم التركيز على مخاطر االئتمان ب�ساأنها ب�سكل رئي�سي من اأر�سدة لدى البنوك وذمم مدينه وا�سول اخرى. ان اأر�سدة 

المجموع���ة ل���دى البنوك محتف���ظ بها لدى موؤ�س�سات مالية ذات كف���اءه عاليه. تظهر الذمم المدينة واال�سول االخ���رى بعد خ�سم المخ�س�سات 

المنا�سبة.

ب-  مخاطر اأ�ضعار الفائدة

دوات المالية . تتعر�س  رب���اح الم�ستقبلية اأو القيم العادلة لالأ تظه���ر مخاط���ر اأ�سعار الفائدة من احتمال تاأثير التغيرات في اأ�سعار الفائدة على االأ

المجموعة لمخاطر اأ�سعار الفائدة نتيجة لعدم توافق في مبالغ الموجودات والمطلوبات التي يتم اإعادة ت�سعيرها.

دوات المالية عند ا�ستخدامه  دوات المالية النقدية هو ذلك ال�سعر الذي ينتج عنه القيمة الدفترية لالأ اإن �سعر الفائدة الفعلي )العائد الفعلي( لالأ

دوات المالية ذات �سعر الفائدة الثاب���ت والمدرجة بالتكلفة المطفاأة ،  ف���ي احت�س���اب القيمة الحالية . ويكون ذلك ال�سعر هو ال�سع���ر التاريخي لالأ

دوات المالية المدرجة بقيمتها العادلة. دوات المالية ذات �سعر الفائدة المتغير اأو االأ و�سعر ال�سوق الحالي لالأ

�ضركة نور لال�ضتثمار املايل – �س.م.ك.)مقفلة(

وال�ضركات التابعة

الكويـت



التقرير ال�سنوي 6 0 0 2

- 32 -- 33 -

3-12 �ضهر1-3 اأ�ضهرحتى �ضهر
غير خا�ضعة 

لمخاطر اأ�ضعار 

الفائدة

المجموع
اأ�ضعار الفائدة 

الفعلية

%د.كد.كد.كد.كد.ك
في 31 دي�ضمبر 2006

املوجودات

 4,553,291 4,553,291 - - -نقد واأر�سدة لدى البنوك 
جل لغاية 5.6% 4,188,211 - - - 4,188,211ودائع ق�سيرة االأ

ا�ستثمارات بالقيمة العادله من خالل بيان 

الدخل
- - - 110,291,856 110,291,856 

 10,258,508 10,258,508 - - -ذمم مدينه وا�سول اخرى
 38,749,089 38,749,089 - - -ا�ستثمارات متاحة للبيع

 306,000 306,000 - - -ا�ستثمار في �سركة تابعة غير مجمعة
 159,139 159,139 - - -معدات

4,188,211 - - 164,317,883 168,506,094 
المطلوبات 

8.25% - 8.75% 8,218,953 - 8,218,953 - -بنوك دائنه

7.75% 22,606,020 6,606,020 - - 16,000,000ذمم دائنه وخ�سوم اخرى
7.12% - 8.25% 77,485,418 - - 77,485,418 -اقترا�س

 69,749 69,749 - - -مخ�س�س مكافاأة نهاية الخدمه
16,000,000 77,485,418 8,218,953 6,675,769 108,380,140 

)8,218,953()77,485,418()11,811,789(مجموع فجوات ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة
)97,516,160()89,297,207()11,811,789(فجوات ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة المتراكمة

في 31 دي�ضمبر 2005

الموجودات

لغاية 2% 934,686 574,686 - -360,000نقد واأر�سدة لدى البنوك 

ا�ستثمارات بالقيمة العادله من خالل بيان 

الدخل
- - - 78,556,752 78,556,752 -

- 1,210,448 1,210,448 - - -ذمم مدينه وا�سول اخرى
- 33,805,424 33,805,424 - - -ا�ستثمارات متاحة للبيع

- 143,912 143,912 - - -معدات
360,000- - 114,291,222 114,651,222 -

المطلوبات 

8%  - 8.5% 1,453,425 - - 1,453,425 -بنوك دائنه
- 3,024,085 3,024,085 - - -ذمم دائنه وخ�سوم اخرى

5.69% - 8.5%  46,200,000 - 21,000,000 21,200,000 4,000,000اقترا�س
- 22,624 22,624 - - -مخ�س�س مكافاأة نهاية الخدمه

4,000,000 22,653,425 21,000,000 3,046,709 50,700,134 -
- - -)21,000,000()22,653,425()3,640,000(مجموع فجوات ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة

- - -)47,293,425()26,293,425()3,640,000(فجوات ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة المتراكمة

ال يوجد لدى المجموعة اية ادوات مالية خارج الميزانية العمومية يمكن ا�ستخدامها في اإدارة مخاطر �سعر الفائدة .

�ضركة نور لال�ضتثمار املايل – �س.م.ك.)مقفلة(

وال�ضركات التابعة

الكويـت

ب - تابع / مخاطر اأ�ضعار الفائدة 

اإن مركز ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة للمجموعة على اأ�سا�س تواريخ اأ�سعارها التعاقدية اأو تواريخ ا�ستحقاقها ايهما اقرب هي كما يلي :
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مخاطر العمالت الجنبية  ج  - 

جنبية . تنظر المجموعة الى نف�سها على  دوات المالية نتيجة لتغير اأ�سعار تحويل العمالت االأ تتمثل مخاطر تحويل عملة اأجنبية في تقلب قيمة االأ

اأنه���ا من�س���اأة كويتية والدينارالكويتي هو العملة المعمول بها . ترى ادارة المجموعة انه يوجد مخاطر �سئيله من تكبد خ�سائر كبيره ب�سبب تقلبات 

ا�سعار ال�سرف وبالتالي فان المجموعة ال تقوم بالتحوط لمخاطر العمالت االجنبيه . 

في 31 دي�سمبر فان �سافي المركز المفتوح للعمالت االجنبية كالتالي :

20062005

املعادلاملعادل

د.كد.ك

3,768,515)8,813,261(دوالر اأمريكي

3,022,918 7,938,198روبية باك�ستانية

5,939,057 9,982,399درهم اماراتي

1,936,977 1,596,233دوالر هونغ كونغ

 4,647,180ديناراأردني

 6,811,354ديناربحريني

 1,418,410بات تايلندي

247,652 2,174,190اأخرى

مخاطر ال�ضيولة د - 

اإن مخاط���ر ال�سيول���ة هي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها عند ا�ستحقاقها . للحد من هذه المخاطر، قامت 

دارة بتنويع م�سادر التمويل واإدارة الموجودات مع اخذ ال�سيولة في االعتبار، ومراقبة ال�سيولة ب�سورة يومية. االإ

يلخ�س الجدول التالي قائمة ا�ستحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة. لقد تم تحديد اال�ستحقاق التعاقدي للموجودات والمطلوبات على اأ�سا�س 

الفت���رة المتبقي���ة من تاريخ الميزانية العمومية اإلى تاريخ اال�ستحقاق التعاق���دي. اإن ا�ستحقاق اال�ستثمارات المتاحة للبيع ي�ستند اإلى تواريخ البيع 

المخطط لها.

�ضركة نور لال�ضتثمار املايل – �س.م.ك.)مقفلة(

وال�ضركات التابعة

الكويـت



التقرير ال�سنوي 6 0 0 2

- 3� -- 3� -

اإن اال�ستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات في 31 دي�سمبر 2006 و 2005 هي كما يلي:

حتى �ضهرفي 31 دي�ضمبر 2006
1 اإلى 3
اأ�ضهر

3 اإلى 12
�ضهر

1 اإلى 5 �ضنوات
اأكثر من

5 �ضنوات
المجموع

د.كد.كد.كد.كد.كد.كالموجودات

4,553,291---2,388,2912,165,000نقد واأر�سدة لدى البنوك 

جل 4,188,211----4,188,211ودائع ق�سيرة االأ

ا�ستثمارات بالقيمة العادله

  من خالل بيان الدخل
-110,291,856---110,291,856

10,258,508--3,095,3493,806,1803,356,979ذمم مدينه وا�سول اخرى

38,749,089-38,749,089---ا�ستثمارات متاحة للبيع

306,000306,000----ا�ستثمار في �سركة تابعة غير مجمعة

159,139-159,139---معدات

9,671,851116,263,0363,356,97938,908,228306,000168,506,094

المطلوبات وحقوق الملكية

8,218,953--8,218,953--بنوك دائنه

22,606,020--21,864,008313,230428,782ذمم دائنه وخ�سوم اخرى

77,485,418---77,485,418-اقترا�س

69,749-69,749---مخ�س�س مكافاأة نهاية الخدمه

21,864,00877,798,6488,647,73569,749-108,380,140

في 31 دي�ضمبر 2005

الموجودات

 934,686 - - - - 934,686نقد واأر�سدة لدى البنوك 
ا�ستثمارات بالقيمة العادله

  من خالل بيان الدخل
- 78,556,752 - 

- 
- 78,556,752 

 1,210,448 - 3,000 - 296,807 910,641ذمم مدينه وا�سول اخرى

 33,805,424 - 33,805,424 - - -ا�ستثمارات متاحة للبيع

 143,912 - 143,912 - - -معدات

1,845,327 78,853,559 - 33,952,336 - 114,651,222 

المطلوبات وحقوق الملكية

 1,453,425 - - - 1,453,425 -بنوك دائنه

 3,024,085 - - - 727,000 2,297,085ذمم دائنه وخ�سوم اخرى

 46,200,000 - - 21,000,000 21,200,000 4,000,000اقترا�س

 22,624 - 22,624 - - -مخ�س�س مكافاأة نهاية الخدمه

6,297,085 23,380,425 21,000,000 22,624- 50,700,134 

�ضركة نور لال�ضتثمار املايل – �س.م.ك.)مقفلة(

وال�ضركات التابعة

الكويـت
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مخاطر ال�ضوق هـ - 

اإن مخاطر ال�سوق هي مخاطر احتمال تقلب قيمة اأداة ماليه نتيجة للتغيرات في اأ�سعار ال�سوق ، �سواء كان ال�سبب في تلك التغيرات عوامل محدده 

وراق المالية المتاجر بها في ال�سوق. للورقة المالية بمفردها اأو م�سدرها اأو ب�سبب عوامل توؤثر على جميع االأ

تتعر�س المجموعة لمخاطر ال�سوق بالن�سبة ال�ستثماراتها في اأوراق مالية.

�سافة اإلى ذلك،  �سهم المحلية والدولية . باالإ تح���د المجموع���ة من مخاطر ال�سوق بتنويع محافظها وبالمراقبة الم�ستمرة للتط���ورات في اأ�سواق االأ

داء الت�سغيلي والمالي لل�سركات  �سهم ، بما في ذلك تحلي���ل االأ تق���وم المجموع���ة بمراقبة ن�سطه للعوام���ل الرئي�سية التي توؤثر على حركة �س���وق االأ

الم�ستثمر فيها.

موجودات ب�سفة المانة  .18

م للمجموعه، اأطراف ذات �سله اخرى واآخرين وتحتفظ باأوراق مالية في ح�سابات اأمانة ال تعك�سها الميزاني�ة  تدير المجموعة محافظ نيابه عن ال�سركة االأ

مان�ة 72,119,237 د.ك في 31 دي�سمبر 2006 )31 دي�سمبر 2005 : 22,646,701 د.ك( وهي  �س�ول الم�داره ب�سفة االأ العمومي�ة للمجموع�ة. بلغ اإجم�الي االأ

م للمجموعه واأطراف ذات �سله اأخرى بقيمة 63,339,094 د.ك )31 دي�سمبر 2005 : 16,446,361 د.ك(. تت�سمن اأ�سول مداره نيابة عن ال�سركة االأ

التزامات راأ�سمالية  .19

يوجد على المجموعة بتاري�خ الميزانية العمومية التزامات راأ�سمالية بمبل��غ 1,295,752 د.ك عن ا�ستثمارات متاحه للبيع )2005 : 858,460 د.ك(.

القيمة العادلة لالدوات المالية  .20

�س���ل به او �سداد االلت���زام على ا�س�س تجاري���ه . ح�سب راأي االداره فان���ه با�ستثناء بع�س  تتمث���ل القيم���ه العادل���ة في المبل���غ الذي يمكن مبادلة االأ

اال�ستثم���ارات المتاح���ه للبي���ع والت���ي تظهر بالتكلفه ناق�س���ا هبوط القيمة وذل���ك لال�سباب المو�سح�ه ف���ي اي�ساح 2 تحت بند »ع���دم التاأكد من 

التقديرات« حول البيانات الماليه فان اال�سول والخ�سوم الماليه كما في 31 دي�سمبر 2006  و 2005 تقارب قيمتها العادله.

�ضركة نور لال�ضتثمار املايل – �س.م.ك.)مقفلة(

وال�ضركات التابعة

الكويـت






