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�شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة ال ــديـ ـ ـ ـ ـ ــرة الق ـ ـ ـ ــابـ ــ�ضـ ـ ـ ـ ـ ــة
�ش.م.ك (قاب�ضة) و�شركاتها التابعة
الكويـت

جمل�س ا إلدارة
كلمة
البيانات
رئي�س حول
اي�ضاحات
املالية املجمعة
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
ي�سرين أ
بال�صالة عن نف�سي وبالنيابة عن �إخواين �أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة الديرة القاب�ضة �أن �أ�ضع بني �أيديكم
التقرير ال�سنوي الثالث مت�ضمناً �أهم �أعمال و�إجنازات �شركتكم  ،ومدعماً بالتقرير املايل ملراقبي احل�سابات وبيان الدخل
وامليزانية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2007
لقد كان عام  2007عاماً زاخراً بامل�ؤ�شرات ا إليجابية على �صعيد ا إلقت�صاد الوطني من خالل عدة عوامل كان لها ت�أثرياً بالغاً
يف دعم عجلة ا إلقت�صاد مثل �إ�ستمرار �إرتفاع �أ�سعار النفط مل�ستويات قيا�سية و�إنعكا�سها على �إيرادات الدولة مما �أدى �إىل فائ�ض
كبري يف امليزانية متوقع �أن ي�صل �إىل �أكرث من  12مليار دينار كويتي وما �صاحب ذلك من تبني احلكومة إل�سرتاتيجيات وا�ضحة
إل�ستثمار هذه الفوائ�ض يف م�شاريع تطويرية وتنموية �ضخمة  ،هذا با إل�ضافة �إىل الدور الذي �سيلعبه قانون ال�ضريبة اجلديد
للم�ستثمر أ
الجنبي والذي مت �إقراره م�ؤخراً بتعديله من ن�سبة � % 55إىل  % 15أ
المر الذي من �ش�أنه �أن يعمل على �إ�ستقطاب
الجانب �إىل أ
امل�ستثمرين أ
ال�سواق الكويتية � ،إن مثل هذه القوانني �ست�ؤدي �إىل دوران عجلة االقت�صاد ب�شكل �أف�ضل و�سوف تو�صلنا
أ
أ
ً
ً
ً
�إىل الهدف ال�سمى الذي نادى به �سمو �مري البالد بجعل الكويت مركزا ماليا وجتاريا يف املنطقة ولت�ستعيد بذلك موقعها
الريادي الذى كانت تتب�ؤه يف العقدين ال�ساد�س وال�سابع من القرن املا�ضي.
على نحو مماثل ،فقد �شهد �سوق الكويت أ
للوراق املالية �إرتفاعاً قيا�سياً خالل عام  2007حيث �أقفل يف نهاية عام 2007
عند  12,558نقطة تقريباً مرتفعاً بن�سبة  % 24.75مقارنة ب�إقفال نهاية ال�سنة لعام  2006عند  10,067نقطة ،كما �شهدت
�أي�ضاً القيمة ال�سوقية جلميع أ
ال�سهم املدرجة يف �سوق الكويت أ
للوراق املالية �إرتفاعاً ملحوظاً حيث بلغت  57.45مليار
أ
أ
ً
دينار كويتي مقارنة بـ  30.98مليار دينار كويتي لعام � 2006ي مبعدل �إرتفاع بلغ  % 85.5تقريبا المر الذي ي�ؤكد ن�ضوج
و�إ�ستقرار �سوقنا املايل على الرغم من ت�أثر أ
ال�سواق العاملية ب�أزمة الرهونات العقارية.

لقد كان عام � 2007إ�ستكما ًال للم�سرية وا إل�سرتاتيجية ا إل�ستثمارية التي تبنتها ال�شركة منذ ن�ش�أتها يف �إقتنا�ص الفر�ص
ا إل�ستثمارية املميزة على ال�صعيد املحلي والعاملي فقد متكنت ال�شركة من امل�ساهمة والدخول يف �شركات رائدة يف جماالت
عدة من خالل �شركاتها التابعة والتي ينتظر �أن تظهر نتائجها يف امل�ستقبل القريب .
أ
والن دعوين �أ�ستعر�ض و�إياكم �أهم �إجنازاتنا يف عام  2007من خالل �شركاتنا التابعــة·
للت�صاالت Al-Deera International Communications Co
�شركة الديرة العاملية إ

تعزيزاً لتوجه ال�شركة وقناعاتها ب�أهمية ا إل�ستثمار يف قطاع التكنولوجيا  ،قامت ال�شركة ب�إ�ضافة �شركتني �إىل حمفظة
�إ�ستثماراتها يف هذا القطاع وهما �شركة  Aiwa Gulfوهي �شركة كويتية رائدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات وا إلت�صاالت
للت�صاالت ما ن�سبته  % 28منها � ،إ�ضافة اىل �شركة  FASTtelcoوهي من �أوائل ال�شركات
وقد متلكت الديرة العاملية إ
العاملية
الديرة
متلكت
وقد
املعلومات
ونقل
نرتنت
ل
ا
الكويتية التي عملت يف جمال
للت�صاالت ن�سبة  % 39من فا�سـت
إ
إ
أ
للت�صـاالت بت��سي�س �شركــة  ( BPL Global Middle Eastبي بي �إل غلوبال
تلكـو ،كما قامـت �شركـة الديـرة العامليـة إ
ميدل �إي�ست) با إل�شتـراك مـع �شركــة  BPL Globalوالتي تتخذ من الواليات املتحدة أ
المريكية مقراً لها ،وهى �شركة تعمل
فى جمال تقدمي تطبيقات ال�شبكة الذكية وخدمات تو�صيل احلزم العري�ضة على خطوط �شبكات الطاقة الكهربائية
العادية مما يزيد من كفاءة �إ�ستغالل �شبكات الكهرباء داخل الدول التى ت�ستخدم تلك التكنولوجية املتقدمة  ،ومن اجلدير
بالذكر �أن ال�شركة لديها احلق احل�صرى فى تقدمي تلك التكنولوجية بال�شرق أ
الو�سط و�شمال �إفريقيا.

�شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة ال ــديـ ـ ـ ـ ـ ــرة الق ـ ـ ـ ــابـ ــ�ضـ ـ ـ ـ ـ ــة
�ش.م.ك (قاب�ضة) و�شركاتها التابعة
الكويـت

اي�ضاحات حول البيانات
املالية
املجمعةجروب  Al- Deera F. G. Trading Co.دي�سمرب
�شركة الديرة فاينن�شيال
31

2007

يونيف�سـت للو�ساطـة املاليـــة (Univest
ا إل�ستثماراحلالية بال�شركة  ،% 31وهي

لقد قامت �شركة الديرة فاينن�شيال جروب بتعزيــز �إ�ستثماراتهـا يف �شركــة
 )Brokerageمن خالل م�شاركتها فى زيادة ر�أ�س مال ال�شركة  ،وبلغت ن�سبة
�شركة و�ساطة ماليـة تعمـل يف �أ�سواق أ
الوراق املالية يف دولة ا إلمارات ( دبي و�أبوظبي) .كما قمنا �أي�ضا بالتعاون مع
جمموعة من امل�ستثمرين ا إل�سرتاتيجيني با إل�ستثمار يف �شركة �إثمار كابيتال ومقرها دبي وهي �شركة تخت�ص با إل�ستثمار
بال�شركات ذات امللكيات اخلا�صة التي متتلك مكانة رائدة يف جمالها يف �أ�سواق دول جمل�س التعاون اخلليجي.
�شركة الديرة �سريفي�س�س جروب Al-Deera S.G. Trading Co.

قامت �شركتنا التابعة الديرة �سرفي�س�س جروب با إل�ستثمار يف عدة �شركات خمت�صة يف قطاع اخلدمات منها �شركة زمزم
لل�سياحة الدينية والتي متلكنا  % 5منها �إمياناً منا ب�أهمية هذا القطاع وما يتمتع به من م�ستقبل واعد يف منطقة ال�شرق
أ
الو�سط  ،كما قمنا بتعزيز �إ�ستثماراتنا ال�سابقة يف �شركة جود فود �إنرتنا�شيونال بن�سبة  % 25وهي �شركة �أمريكية متتلك
وكالة ح�صرية ل�سل�سلة املطاعم ال�شهرية ب�أمريكا الالتينية واملعروفة با�سم بولو كامبريو داخل الواليات املتحدة أ
المريكية،
ومن اجلدير بالذكر �أن بولو كامبريو متكنت خالل الع�شر �سنوات املا�ضية من م�ضاعفة تعامالتها و�شهدت ال�شركة جناحاً
فاق التوقعات يف �أ�سواق �أمريكا وال�صني أ
المر الذي يعزز �إختيارنا لهذا ا إل�ستثمار.
�أمـا �شركـة الديــرة القاب�ضــة فقد قامت با إل�ستثمار يف �صندوق �إثمـار كابيتـال الثانـي ( )Ithmar Capital Fund IIوالذي
�سيقوم با إل�ستثمار يف ال�شركات ذات امللكيات اخلا�صة الواعدة يف دول اخلليج العربي.
كما قامت �شركة الديرة القاب�ضة باحل�صول على قر�ض جماعي بقيمة  53مليون دوالر �أمريكي من عدة بنوك حملية
و�إقليمية وذلك لتمويل ودعم م�شاريع ال�شركة امل�ستقبلية والتي ت�أتي �ضمن �إ�سرتاتيجيات وخطط ال�شركة املدرو�سة والتي
تهدف للنمو املنظم واملدرو�س على املدى املتو�سط والطويل.
الن �أن �أطلعكم على بع�ض أ
بعد �إ�ستعرا�ض �إجنازات ال�شركة �أود أ
الرقام التي مت حتقيقها يف عام  ،2007فقد حققت
�شركتكم �أرباحاً �صافية قدرها  22,073,540د.ك خالل عام  2007حمققة بذلك ربحية قدرها  63فل�س لل�سهم الواحد.
وقد بلغ �إجمايل �أ�صول ال�شركة  202مليون د.ك بزيادة قدرها  % 32عن العام املا�ضي  ،كما بلغ �إجمايل حقوق امل�ساهمني
 156مليون د.ك بزيادة قدرها  % 20عن العام املا�ضي ،ومنها فقد بلغ العائد على أ
ال�صول خالل ال�سنة  % 12.5كما بلغ
العائد على حقوق امل�ساهمني خالل ال�سنة .% 15.5

أ
الخوة امل�ساهمني
�ستم�ضي �شركتكم قدماً يف البحث عن الفر�ص املميزة والتي من �ش�أنها �أن حتقق �أهدافكم وتطالعتكم املن�شودة ،كما �أود
للرتقاء ب�أداء
�أن �أ�ؤكد لكم حر�ص جمل�س ا إلدارة وكذلك ا إلدارة التنفيذية على العمل جاهدين لتقدمي �أف�ضل ال�سبل إ
ال�شركة والو�صول بها �إىل الريادة يف ال�سوق املحلي وا إلقليمي.
ويف اخلتام ال ي�سعني �إال �أن �أتقدم بال�شكر اجلزيل ألع�ضاء جمل�س ا إلدارة وا إلدارة التنفيذية لل�شركة
جلهودهم املبذولة يف منو ال�شركة وتطورها كما �أتقدم بال�شكر للم�ساهمني الكرام على ثقتهم ودعمهم
املتوا�صل لنا .

عبدالوهاب �أحمد النقيب
رئي�س جمل�س االدارة والع�ضو املنتدب
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القطاع املايل:

�شركة الديرة القاب�ضة �ش.م.ك:
تاريخ الت�أ�سي�س1998 :

www.ithmar.com

www.firsttakaful.com

www.chartgroup.com
International Finance Company

www.ifc-kuwait.com

الن�شاط:

�شركة الديرة القاب�ضة هي �شركة كويتية م�ساهمة مدرجة يف
�سوق الكويت أ
للوراق املالية منذ عام .2005
من خالل ا�ستثماراتها التي تغطي م�ساحة جغرافية كبرية،
ا�ستطاعت الديرة �أن تدخل قطاعات رائدة يف العامل مع الرتكيز
على القطاعات التي ت�شهد منواً قويا ً.

ا�ستثمارات �شركة الديرة القاب�ضة

www.univestbrokerage.com

www.ifakuwait.com

www.univestgroup.com

قطاع التكنولوجيا و ا إلعالم:

قطاع الطريان:

www.bplglobal.net
www.fasttelco.com

www.aiwagulf.com
www.bplglobal.net

www.flyush.com

قطاع العقار:

Triton Distribution Systems Co.

www.triton.com

www.seamobile.com

www.chartventure.com

قطاع النفط والغاز:
www.abc-kwt.com

قطاع ال�صناعة:
قطاع اخلدمات:
www.alkhatpress.com

أ
الغذية:

www.ifahotelsandresorts.com
www.campero.com
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�شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة ال ــديـ ـ ـ ـ ـ ــرة الق ـ ـ ـ ــابـ ــ�ضـ ـ ـ ـ ـ ــة
�ش.م.ك (قاب�ضة) و�شركاتها التابعة
الكويـت

�شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة ال ــديـ ـ ـ ـ ـ ــرة الق ـ ـ ـ ــابـ ــ�ضـ ـ ـ ـ ـ ــة
�ش.م.ك (قاب�ضة) و�شركاتها التابعة
الكويـت

�شركاتنا
التابعةالبيانات
اي�ضاحات حول
املالية املجمعة

 31دي�سمرب

2007

�شركة الديرة فاينن�شيال جروب

الن�شاط:

ا إل�ستثمارات يف القطاع املايل.
الديرة �آف جي تتخ�ص�ص يف اال�ستثمارات يف القطاع املايل الذي يغطي
ال�شركات العامة واخلا�صة يف املنطقة.

تاريخ الت�أ�سي�س :

2007

اي�ضاحات حول البيانات
املالية املجمعة

 31دي�سمرب

2007

�شركة الديرة اند�سرتيل جروب
الن�شاط:

ا إل�ستثمارات يف القطاع ال�صناعي.

تاريخ الت�أ�سي�س :

2006

املحفظة:

املحفظة:
www.alkhatpress.com
www.univestbrokerage.com

�شركة الديرة �سريفي�س�س جروب
االن�شاط:

ا إل�ستثمارات يف قطاع اخلدمات.

تاريخ الت�أ�سي�س :

2006

�شركة الديرة ريل �ستيت جروب
الن�شاط:

ا إل�ستثمارات يف القطاع العقاري.

تاريخ الت�أ�سي�س :

املحفظة:

2006

املحفظة:

www.campero.com

www.abc-kwt.com

للت�صاالت
�شركة الديرة العاملية إ

الن�شاط:

ا إل�ستثمارات يف قطاع التكنولوجيا وا إلت�صاالت.

تاريخ الت�أ�سي�س :

2006

املحفظة:

www.seamobile.com
www.fasttelco.com

www.bplglobal.net
www.aiwagulf.com

www.bplglobal.net
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�إجنازاتنا يف 2007
بي بي ال غلوبال ال�شرق االو�سط

ت�أ�س�ست �شركـة “ ”BPL Global MEكم�شروع م�شرتك بني �شركة “ ”BPL Globalومقرها يف الواليات املتحدة
االمريكية وهي �إحدى ال�شركات الرائدة يف جمال ال�شبكة الذكيـة التي ت�ؤمن خدمات تو�صيـل احلزمة العري�ضة
عرب خطوط الكهرباء وبني �شركة الديـرة العامليـة لالت�صاالت التـي متتلك  %75من“ ،”BPL Global MEعلماً
ب�أن �شركـة“”BPL Global MEتخت�ص بتقدمي �أف�ضـل احللـول لتقنيـات ال�شبكـة الذكيـة “ ”Smart Gridوخدمات
تو�صيل احلزم العري�ضة “  Broad Band Servicesعرب ال�شبكات الكهربائية يف منطقة ال�شرق أ
الو�سط”.

�أيوا غلف:

� Aiwa Gulfشركة متخ�ص�صة يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت حيث تقوم با إلنتاج احل�صري للمحتويات
اخلا�صــــة بالهواتـف النقالة لتمويل م�ستعملي خدمـــات االت�صاالت املتعــــددة ( )RBT, MMS, SMS, IRمن
�أغاين ،و�أنا�شيد ،و�أحاديث دينية ،و �صور كوميدية و�أ�شعار.

وقد قامت �أي�ضا ب�إطالق قناة العفا�سي الف�ضائية والتي تعترب �أكرث قناة دينية يتم م�شاهدتها يف الوطن العربي
بالنا�شيد أ
وهي متخ�ص�صة أ
والحاديث الدينية التي تقدم ب�صورة ع�صرية وجديدة لت�شمل بذلك قاعدة �أو�سع من
أ
أ
امل�شاهدين باختالف العمار كما �نها خطوة رائدة ونقلة نوعية من حيث تقدمي الفكر املعتدل للدين ا إل�سالمي،
با إل�ضافة �إىل قناة ( )Smileالف�ضائية و هي �أول قناة ف�ضائية تفاعلية يف الوطن العربي.

فا�ست تلكو

تعترب �شركة  FASTtelcoمن �أوائل ال�شركات الكويتية التي عملت يف جمال االنرتنت ومعلومات االت�صال ،واملخت�صة
يف تقدمي حلول متكاملة خلدمات االنرتنت ،حلول االت�صاالت املحلية والدولية وكذلك خدمات التمديد املحلية
والدولية للربط مع ناقلي االت�صاالت اخلارجية ،كما متتلك  FASTtelcoاكرب حمطتني �أر�ضيتني لالت�صاالت يف
الو�سط واول �شركة ات�صاالت توفر خدماتها عن طريق تكنولوجيا الـ “ ”WiMAXالال�سلكية  ،أ
ال�شرق أ
المر
أ
أ
الذي يتيح لها تقدمي كافة اخلدمات املعا�صرة وامل�ستقبلية ب�قل جهد ممكن وهي بذلك تهدف �إىل �ن تكون من
�أف�ضل مزودي خدمات االت�صاالت عن طريق تقدمي خدمات فريدة مثل التجارة االلكرتونية ،احلكومة االلكرتونية
والتعليم االلكرتوين با إل�ضافة �إىل جمموعة مميزة من اخلدمات التي تقدم لل�شركات أ
والفراد.

�شركة يونيف�ست للو�ساطة املالية

�شركة  Univest Brokerageللو�ساطة املالية ،هي �شركة متخ�ص�صة بتقدمي اخلدمات املالية املتكاملة يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،ومقرها الرئي�سي يف دبي .كما تقدم �أف�ضل خدمات الو�ساطة املالية واال�ست�شارات املتعلقة
باملحافظ املالية للعمالء أ
(الفراد منهم ،وامل�ؤ ّ�س�سات) ،على ال�صعيدين االقليمي والدويل .كما تتميز ال�شركة
ب�أعمالها االبتكارية ،وبالنزاهه والكفاءه املهنيه ،والرتكيز على العمالء ،وا�ستخدام التكنولوجيا.

بولو كامبريو ()PCNY
�شركة بولو كامبريو هي �سل�سلة مطاعم �شهرية من �أمريكا الالتينية تعمل بنجاح منذ ما يزيد عن ثالثني عاماً.
متلك ال�شركة يف الوقت احلايل فروعاً يف عدد من الدول من بينها جواتيماال وال�سلفادور وهندورا�س ونيكاراجوا
وكو�ستاريكا وبنما وا إلكوادور وتتو�سع آ
الن ب�شكل �سريع يف كل من املك�سيك وا�سبانيا وتايوان والواليات املتحدة
أ
أ
المريكية ،وحتى ت�ستطيع ال�شركة تلبية طلبات العمالء امل�سافرين من �مريكا الالتينية �إىل الواليات املتحدة فقد
اتخذت بولو كامبريو خطوة هامة بفتحها مطاعم يف مطارات �أمريكا الو�سطى.
كما ا�ستطاعت كامبريو خالل الع�شر �سنوات املا�ضية م�ضاعفة تعامالتها حيث قدمت خدماتها ملا يزيد عن 75
مليون عميل يف العام ،ومن اجلدير بالذكر �أن ال�شركة متتلك آ
الن ما يزيد عن  200مطعم وتوظف �أكرث من 6000

موظف.

الديـرة حت�صل على �أول قر�ض جماعي بقيمة  53مليون دوالر من بنوك وم ؤ��س�سات حملية وعاملية

�شركـة الديـرة القاب�ضـة قد �أمتت بنجاح اتفاقيـة قر�ض جماعـي بقيمة  53مليون دوالر ملـدة ثالث �سنـوات مع عـدة
بنوك حمليـة وعامليـة وهـي بنـك قطـر الوطنـي ،بنك  ،HSBCالبنك التجـاري الكويتـي ،البنك التجـاري الدولـي،
بنـك عمـان الوطنـي و �شركـة �أبو ظبي اال�ستثماريـة.

زمزم لل�سياحة الدينية

�شركة زمزم لل�سياحة الدينية هي �شركة متخ�ص�صة بال�سياحة الدينية كالعمرة واحلج وهي �شركة كويتية ت�أ�س�ست
يف عام .2007
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جرانت ثورنتون

ع�ضو م�ستقل يف يو �إت�ش واي

 -الكويت

+965 2564221
+965 2564214

الربيد ا إللكرتوين:

info@uhy.com.kw

الربيد ا إللكرتوين:

تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني
الى السادة املساهمني
شركة الديرة القابضة  -ش.م.ك (قابضة)
الكويت

التقرير حول البيانات املالية املجمعة
لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�شركة الديرة القاب�ضة � -شركة م�ساهمـة كويتية (قاب�ضة) (ال�شركة االم)
وال�شركات التابعة لها (املجموعة) وت�شمـل امليزانيـة العمومية املجمعة كما يف  31دي�سمرب  ،2007والبيانات املتعلقة بها
املجمعة  ،للدخل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،وملخ�ص ألهم ال�سيا�سات
املحا�سبية واالي�ضاحات التف�صيلية أ
الخرى.

م�سئولية ا إلدارة حول البيانات املالية املجمعة

ان ادارة ال�شركة االم هي اجلهة امل�س�ؤولة عن اعداد البيانات املالية املجمعة وعر�ضها ب�شكل عادل وفقا للمعايري الدولية
للتقارير املالية .تت�ضمن تلك امل�س�ؤولية :ت�صميم وتطبيق واملحافظة على نظام �ضبط داخلي يتعلق باعداد البيانات املالية
املجمعة وعر�ضها ب�شكل عادل بحيث تكون خالية من �أية فروقات مادية� ،سواء كانت ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ  .كما تت�ضمن
اختيار وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية املالئمة واعداد التقديرات املحا�سبية املعقولة يف ظل الظروف املحيطة بها.

م�سئولية مراقبي احل�سابات

ان م�س�ؤوليتنا هي ابداء الر�أي حول هذه البيانات املالية املجمعة ا�ستنادا اىل �أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا
ب�أعمال التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق  .ان هذه املعايري تتطلب االلتزام مبتطلبات قواعد ال�سلوك االخالقي والقيام
بتخطيط وتنفيذ �أعمال التدقيق للح�صول على ت�أكيدات معقولة ب�أن البيانات املالية املجمعة خالية من فروقات مادية.
يت�ضمن التدقيق ،القيام باجراءات لغر�ض احل�صول على �أدلة التدقيق حول املبالغ واالف�صاحات حول البيانات املالية
املجمعة  .ويعتمد اختيار تلك االجراءات على حكم املدققني  ،مبا يف ذلك تقدير املخاطر املتعلقة بالفروقات املادية
يف البيانات املالية املجمعة � ،سواء كانت ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ  .وللقيام بتقدير تلك املخاطر  ،ي�أخذ املدققني
بعني االعتبار اجراءات ال�ضبط الداخلي املتعلقة ب�إعداد وعدالة عر�ض البيانات املالية للمن�ش�أة لكي يت�سنى لهم ت�صميم
اجراءات التدقيق املالئمة ح�سب الظروف ،ولكن لي�س لغر�ض ابداء الر�أي حول فعالية اجراءات ال�ضبط الداخلي للمن�ش�أة.
كما يت�ضمن التدقيق ،تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل االدارة،
وكذلك تقييم العر�ض االجمايل ال�شامل للبيانات املالية املجمعة .
باعتقادنا �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها تعترب كافية ومالئمة لتوفر لنا �أ�سا�سا البداء ر�أي حول �أعمال التدقيق.

الر أ�ي

بر�أينا �أن البيانات املالية املجمعة تظهر ب�صورة عادلة ،من كافة النواحي املادية ،املركز املايل للمجموعة كما يف  31دي�سمرب
 ،2007والنتائج املالية ألعمالها والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية .

التقرير حول املتطلبات القانونية والت�شريعية ا ألخرى

بر�أينا � ،أن ال�شركة االم حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة و�أن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س
ادارة ال�شركة االم فيما يتعلق بالبيانات املالية املجمعة  ،متفقة مع ما هو وارد يف تلك ال�سجالت  ،وقد ح�صلنا على كافة
املعلومات واالي�ضاحات التي ر�أيناها �ضرورية ألغرا�ض التدقيق ،كما �أن البيانات املالية املجمعة تت�ضمن جميع املعلومات
التي يتطلبها قانون ال�شركات التجارية ل�سنة  1960والنظام أ
ال�سا�سي لل�شركة االم  ،والتعديالت آ
اللحقة لهما  ،و�أن اجلرد
قد �أجري وفقا أ
لل�صول املرعية ،و�أنه يف حدود املعلومات التي توفرت لدينا ،مل تقع خالل ال�سنة املالية خمالفات ألحكام
قانون ال�شركات التجارية �أو النظام أ
ال�سا�سي لل�شركة االم  ،والتعديالت آ
اللحقة لهما  ،على وجه ي�ؤثر ماديا يف ن�شاط
املجموعة �أو مركزها املايل.

عبد اللطيف محمد العيبان()CPA

(مراقب مرخ�ص رقم  94فئة �أ )
أنور القطامي وشركاه – جرانت ثورنتون

يو إتش واي
الكويت

 31مار�س
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فوزيه مبارك احل�ساوي

ع�ضو جمعية املحا�سبني واملراجعني الكويتية
(مراقب مرخ�ص رقم  80فئة �أ )
مكتب فوزيه مبارك احلساوي لتدقيق احلسابات –

2008
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�شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة ال ــديـ ـ ـ ـ ـ ــرة الق ـ ـ ـ ــابـ ــ�ضـ ـ ـ ـ ـ ــة
�ش.م.ك (قاب�ضة) و�شركاتها التابعة
الكويـت

�شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة ال ــديـ ـ ـ ـ ـ ــرة الق ـ ـ ـ ــابـ ــ�ضـ ـ ـ ـ ـ ــة
�ش.م.ك (قاب�ضة) و�شركاتها التابعة
الكويـت

بيان الدخل
املـــجمـــــع

امليزانية العمومية
املـــجــــمـــــعــــة

 31دي�سمرب

2007

ال�سنه املنتهية

اي�ضاحات يف  31دي�سمرب
اليرادات
إ

ارباح ( /خ�سائر) غري حمققه من ا�ستثمارات بالقيمة العادله من خالل بيان الدخل
�أرباح ( /خ�سائر) حمققة من بيع ا�ستثمارات بالقيمة العادله من خالل بيان الدخل
ايرادات توزيعات
ح�صة يف ارباح �شركات زميله
ايرادات فوائد
جمموع ا إليرادات

ال�سنه املنتهية

يف  31دي�سمرب

2007

2006

دك

دك

22,139,182

()68,048,061

339,123

()7,332,041

6

1,813,180

3,028,878

13

954,853

337,776

7

175,819

60,567

25,422,157

()71,952,881

امل�صاريف واالعباء االخرى

تكاليف املوظفني
تكاليف متويل
م�صاريف عمومية وادارية وم�صاريف �أخرى
جمموع امل�صاريف واالعباء االخرى

366,905

224,730

 31دي�سمرب
اي�ضاحات

اال�صول
ا�صول غري متداولة

ال�شهره
ممتلكات آ
والت ومعدات
ا�صول غري ملمو�سه
م�شروع قيد التنفيذ
ا�ستثمار يف �شركات تابعة غري جممعة
ا�ستثمار يف �شركات زميلة
ا�ستثمارات متاحة للبيع

ا�صول متداولة

ب�ضاعه
م�ستحق من اطراف ذات �صله
ذمم مدينة وا�صول اخرى
ا�ستثمارات بالقيمة العادله من خالل بيان الدخل
وديعة ق�صرية االجل
ار�صده لدى بنوك وم�ؤ�س�سات ماليه �أخرى

1,994,294

690,546

157,240

490,324

جمموع اال�صول

2,518,439

1,405,600

22,903,718

()73,358,481

ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�ضريبة دعم العماله الوطنية
زكاة
أ
أ
مكاف�ة �ع�ضاء جمل�س االدارة

()206,133

-

()560,344

-

()13,697

-

()50,000

-

ربح ( /خ�سارة) ال�سنه

22,073,544

()73,358,481

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
�أ�سهم خزينة
احتياطي قانوين
احتياطي اختياري
احتياطي القيمة العادلة
احتياطي حتويل عمله اجنبية
ارباح مرحله
حقوق امللكية اخلا�صة مب�ساهمي ال�شركة االم
حقوق االقلية

الربح ( /اخل�سارة) قبل ح�صة م ؤ��س�سة الكويت للتقدم العلمي
و�ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة

خا�ص بـ :
م�ساهمي ال�شركة االم
حقوق االقلية

ربحية ( /خ�سارة) ال�سهم

10

22,073,544

()73,358,481

-

-

22,073,544

()73,358,481

 63فل�س

ان االي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  32 – 8ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة .

( )210فل�س

جمموع حقوق امللكية
اخل�صوم
خ�صوم غري متداولة

قرو�ض طويلة االجل
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة

5
11
12
5
13
14
5
15
16
17
26
26

جمموع اخل�صوم
جمموع حقوق امللكية واخل�صوم

 31دي�سمرب

 31دي�سمرب

2007

2006

دك

دك

8,506,650
3,351,526
2,472,877
1,721
11,680,745
62,551,909
88,565,428

27,445
2,450,000
7,322,158
51,681,857
61,481,460

386,621
2,001,350
4,340,507
103,607,578
750,000
2,546,208
113,632,264
202,197,692

943,725
4,354
90,813,462
481,218
92,242,759
153,724,219

18
19
20
21

35,000,000
()808,257
18,204,754
18,204,754
38,983,424
()63,186
49,577,560
159,099,049
()3,057,272
156,041,777

35,000,000
()811,125
15,914,382
15,914,382
32,070,985
32,085,678
130,174,302
130,174,302

22

19,668,500
295,023
19,963,523

19,875
19,875

15
23
22
24
25

5,140,082
11,143,714
1,800,000
5,000,000
3,108,596
26,192,392
46,155,915
202,197,692

10,394,511
5,258,442
4,715,000
3,162,089
23,530,042
23,549,917
153,724,219

خ�صوم متداولة

م�ستحق اىل �أطراف ذات �صله
ذمم دائنة وخ�صوم اخرى
اجلزء اجلاري لقرو�ض طويلة االجل
قرو�ض ق�صرية أ
الجل
ت�سهيالت بنكية

2007

عبدالوهاب �أحمد النقيب

رئي�س جمل�س االدارة والع�ضو املنتدب

12
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ان االي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  32 – 8ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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احتياطي
�أرباح
�أ�سهم احتياطي احتياطي احتياطي
حتويل عمله
خزينة قانوين اختياري قيمة عادلة مرحلة
اجنبية

د.ك

الفرعي

261,058,913

التغري يف القيمة العادلة إل�ستثمارات متاحة للبيع -
جمموع امل�صاريف املحققه مبا�شرة يف حقوق امللكية

�إ�صدار �أ�سهم منحة
�شراء ا�سهم خزينة
توزيعات �أرباح
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التغري يف حتويالت عمالت اجنبية
جمموع االيرادات ( /امل�صروفات) املحققة
مبا�شرة يف حقوق امللكية
�صايف ربح ال�سنة

جمموع االيرادات ( /امل�صروفات) املحققة لل�سنة
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ان�شطة الت�شغيل
ؤ
الربح ( /اخل�سارة) قبل ح�صة م��س�سة الكويت للتقدم العلمي
و�ضريبة دعم العمالة الوطنية وزكاة

 31دي�سمرب
اي�ضاح

تعديالت :
ربح حتويل اجنبية على ا�صول وخ�صوم غري ت�شغيلية
ا�ستهالك
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
ايرادات توزيعات
ح�صة يف �أرباح �شركات زميلة
تكاليف متويل

2007

ال�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب

ال�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب

دك

دك
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22,903,718

()73,358,481

()83,025
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15,406
()1,813,180
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()3,028,878
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690,546
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التغريات يف ا�صول وخ�صوم الت�شغيل :

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ذمم مدينة وا�صول اخرى
م�ستحق من اطراف ذات �صله
ذمم دائنة وخ�صوم �أخرى
م�ستحق اىل �أطراف ذات �صله
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2,058,341

�شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع
�صايف النقد امل�ستخدم ل�شراء �شركة تابعه
ايرادات توزيعات ارباح م�ستلمة
ا�ستثمار يف �شركات زميلة
ا�ستثمار يف �شركة تابعة
أ
ال�ستثمار
�صايف النقد امل�ستخدم يف �ن�شطة إ
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()5,104,230
1,813,180
()3,481,000
()10,038,924

()3,383,102
3,028,878
()4,138,844
()2,450,000
()6,943,068

قرو�ض طويلة االجل
تكاليف متويل مدفوعة
قرو�ض ق�صرية أ
الجل
توزيعات �أرباح مدفوعة
�شراء �أ�سهم خزينة
بيع �أ�سهم خزينة
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النقد الناجت من العمليات

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س ا إلدارة املدفوعة

ان االي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  32 – 8ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

بيـــان التغيـــرات يف
حقوق امللكية املجمع

بيان التدفقات
النقديه املجمع

�صايف النقد الناجت من ان�شطة الت�شغيل
�أن�شطة اال�ستثمار

�أن�شطة التمويل

�صايف النقد الناجت من �أن�شطه التمويل
�صايف الزيادة ( /النق�ص) يف النقد و�شبه النقد
النقد و�شبه النقد يف بداية ال�سنة

النقد و�شبه النقد يف نهاية ال�سنة
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ت�أ�سي�س واغرا�ض ال�شركة
ت�أ�س�ست �شركة الديرة القاب�ضة (ال�شركة أ
الم) بتاريخ  18فرباير  1998ك�شركة كويتية ذات م�س�ؤولية حمدودة .
مت بتاريخ  8يونيو  2006تعديل الكيان القانوين لل�شركة وحتويلها من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدوده اىل �شركة
م�ساهمة كويتية قاب�ضه واغرا�ضها ما يلي :
ü

اقرا�ض ال�شركات التي متتلك فيها ا�سهم وكفالتها لدى الغري ويف هذه احلالة يتعني اال تقل ن�سبة م�شاركة
ال�شركة القاب�ضة يف ر�أ�س مال ال�شركة املقرت�ضه عن  % 20على االقل .

ü

متلك حقوق امللكية ال�صناعية من براءات اخرتاع او عالمات جتاريه �صناعية او ر�سوم �صناعية او اية حقوق اخرى
تتعلق بذلك وت�أجريها ل�شركات اخرى ال�ستغاللها �سواء داخل الكويت او خارجها .

ü

متلك املنقوالت والعقارات الالزمة ملبا�شرة ن�شاطها يف احلدود امل�سموح بها وفقا للقانون .

ü

متلك ا�سهم �شركات م�ساهمة كويتية او اجنبية وكذلك متلك ا�سهما وح�ص�ص يف �شركات ذات م�س�ؤولية
حمدوده كويتية او اجنبية او اال�شرتاك يف ت�أ�سي�س هذه ال�شركات بنوعيها وادارتها واقرا�ضها وكفالتها
لدى الغري .

ü

ا�ستغالل الفوائ�ض املالية املتوفره لدى ال�شركة عن طريق ا�ستثمارها يف حمافظ مالية مدارة من قبل
�شركات وجهات متخ�ص�صة .
ويكون لل�شركة مبا�شرة االعمال ال�سابق ذكرها يف دولة الكويت ويف اخلارج ب�صفه ا�سا�سية ا�صالة او بالوكالة .
ويجوز لل�شركة ان تكون لها م�صلحة او ت�شرتك باي وجه مع الهيئات التي تزاول اعماال �شبيهة باعمالها �أو
التي قد تعاونها على حتقيق اغرا�ضها يف الكويت �أو يف اخلارج  ،ولها ان تن�شىء او ت�شارك او ت�شرتي هذه
الهيئات �أو تلحقها بها .
مت ادراج �أ�سهم ال�شركة أ
الم يف �سوق الكويت لالوراق املالية  .املجموعة تتكون من ال�شركة االم وال�شركات
التابعة ،تفا�صيل ال�شركات التابعة مو�ضحة باالي�ضاح . 5
عنوان ال�شركة أ
الم � :ص.ب  4839ال�صفاة ( – )13049دولة الكويت .

اعتمد جمل�س ادارة ال�شركة أ
الم البيانات املالية املجمعة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2007لال�صدار يف
أ
 31مار�س  2008وللجمعية العمومية مل�ساهمي ال�شركة الم احلق يف تعديل هذه البيانات املالية املجمعة بعد
ا إل�صدار .

2

تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية املعدلة واجلديدة
قامت املجموعة خالل ال�سنة احلالية بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )IFRS 7( )7أ
«الدوات املالية:
االف�صاحات» ،حيث �أ�صبح هذا املعيار نافذا على تقارير ال�سنوات املالية التي تبد�أ من  1يناير � 2007أو ما
بعد ذلك التاريخ .كذلك ،مت تطبيق التعديالت التي متت على معيار املحا�سبة الدويل رقم (»)IAS 1( )1عر�ض
البيانات املالية» وعلى التف�سري العا�شر ال�صادر عن جلنة تف�سري املعايري الدولية للتقارير املالية ()IFRIC 10
املتعلق بالتقارير املالية املرحلية وهبوط القيمة والتي �أ�صبحت نافذة على تقارير الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد
 1نوفمرب .2006

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )IFRS 7( )7أ
الدوات املالية :االف�صاحات
	�أ�صبح تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )7أ
الدوات املالية :االف�صاحات الزاميا وذلك على تقارير
الفرتات املالية التي تبد�أ يف  1يناير � 2007أو ما بعد ذلك التاريخ .ومن خالل هذا املعيار اجلديد ،مت ا�ستبدال
وتعديل االف�صاحات املتعلقة باملتطلبات ال�سابقة الواردة يف معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )32أ
الدوات املالية:
العر�ض واالف�صاحات ومت حتديث كافة االف�صاحات املتعلقة أ
أ
بالدوات املالية مبا يف ذلك معلومات �رقام املقارنة
16
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تابع  /تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية املعدلة واجلديدة
لتتفق مع املتطلبات اجلديدة لهذا املعيار ،حيث تعك�س البيانات املالية احلالية للمجموعة ما يلي:
 üاختبارات احل�سا�سية لبيان خماطر ال�سوق التي تتعر�ض لها أ
الدوات املالية للمجموعة ،و
ü

�صايف الربح �أو اخل�سارة لكل فئة من فئات أ
ال�صول املالية.

مل ينتج عن البدء يف تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (� )7أية تعديالت أ
للرقام املتعلقة مبفردات امليزانية
العمومية �أو بيان الدخل �أو بيان التدفقات النقدية.
معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )IAS 1( )1عر�ض البيانات املالية

وفقا للتعديالت التي متت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )1املتعلق بعر�ض البيانات املالية ،تقوم املجموعة
حاليا ببيان ال�سيا�سات واالجراءات املتعلقة أ
بالهداف الر�أ�سمالية لالدارة وذلك �ضمن البيانات املالية ال�سنوية.

التف�سري العا�شر ال�صادر عن جلنة تف�سري املعايري الدولية للتقارير املالية( )IFRIC 10التقارير املالية املرحلية
وهبوط القيمة

التف�سري العا�شر ال�صادر عن جلنة تف�سري املعايري الدولية للتقارير املالية :التقارير املالية املرحلية وهبوط القيمة،
مينع رد اخل�سائر امل�سجلة خالل الفرتة املرحلية والناجتة عن هبوط قيمة ال�شهرة واال�ستثمارات يف أ
الدوات
املالية أ
وال�صول املالية املدرجة بالتكلفة املطف�أة وا�سرتجاع تلك اخل�سائر يف البيانات املالية لنهاية ال�سنة املالية.
مل ي�ؤثر هذا التف�سري اجلديد على البيانات املالية للمجموعة.
مل يتم تطبيق املعايري والتف�سريات اجلديدة التالية نظرا لعدم البدء يف تنفيذها:

ü

معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )IAS 1( )1املعدل :عر�ض البيانات املالية ،والذي �سي�صبح نافذا على الفرتات
ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2009

ü

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  :)IFRS 8( 8تقرير القطاعات ،والذي �سي�صبح نافذا على الفرتات
ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2009

ü

معيار املحا�سبة الدويل رقم  )IAS 23( 23املعدل :تكاليف االقرتا�ض ،والذي �سي�صبح نافذا على الفرتات
ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2009

ü

التف�سري احلادي ع�شر ( )IFRIC 11واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)IFRS 2( )2املجموعة ومعامالت
�أ�سهم اخلزينة ،والذي �سب�صبح نافذا على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1مار�س 2007

ü

التف�سري الثاين ع�شر ( :)IFRIC 12الرتتيبات املتعلقة بخدمة االمتيازات ،والذي �سي�صبح نافذا على الفرتات
ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2008

ü

التف�سري الثالث ع�شر ( :)IFRIC 13برامج والء الزبائن ،والذي �سي�صبح نافذا على الفرتات ال�سنوية التي
تبد�أ يف �أو بعد  1يوليو 2008

ü

التف�سري الرابع ع�شر ( )IFRIC 14ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( : )IAS 19( )19احلدود املطبقة على
أ
ال�صول املنتجة واملعرفة و�أدين حد ملتلطلبات التمويل ومدى تفاعلها ،والذي �سي�صبح نافذا على الفرتات
أ
أ
ال�سنوية التي تبد� يف �و بعد  1يناير .2008

بناء على نظام العمل احلايل للمجموعة وال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ،ال تتوقع االدارة �أي ت�أثري جوهري على
البيانات املالية للمجموعة خالل الفرتة أ
الوىل لتطبيق التف�سريات ال�سابقة.

ان تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )IFRS 8( )10هو عبارة عن تطبيق متطلبات اف�صاحية جديدة �سوف
ت�ؤدي اىل اعادة ت�شكيل بند حتليل القطاعات ولي�س له �أي �أثر على نتائج الت�شغيل للمجموعة.
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تابع  /تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية املعدلة و اجلديدة

3

	�أما بالن�سبة ملعيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)IAS 1( )1فان طريقة عر�ض البيانات املالية مت اعادة ت�شكيلها بحيث
�أ�صبح لزاما على املن�ش�أة عر�ض كافة التغريات يف حقوق امللكية املتعلقة أ
بالطراف غري املالكني اما �ضمن بيان
منف�صل �أطلق عليه بيان الدخل ال�شامل� ،أو �ضمن بيانني م�ستقليني ( أ
الول لبيان الدخل والثاين لبيان الدخل
أ
ال�شامل) .يت�ضمن بيان الدخل ال�شامل بنود مثل :التغريات يف فائ�ض اعادة التقييم ،الرباح واخل�سائر الناجتة
عن اعادة تقييم اال�ستثمارات املتاحة للبيع ،أ
الرباح واخل�سائر الناجتة عن اعادة ترجمة العملة للبيانات املالية
أ
الجنبية ،ولن ي�سمح بعر�ضها �ضمن بيان التغريات يف حقوق امللكية .لي�س من املتوقع ان ينتج عن التطبيق املبدئي
للمعيار املعدل هذا �أي تعديالت على بيانات الفرتات ال�سابقة �سواء فيما يتعلق ببيان التدفقات النقدية �أو بيان
الدخل �أو مفردات امليزانية العمومية.
معيار املحا�سبة الدويل رقم  :)IAS 23( 23مت تعديل تكاليف االقرتا�ض بحيث مت الغاء حرية اخليار يف ادراج
تكاليف االقرتا�ض �ضمن م�صاريف ال�سنة التي حدثت فيها .ووفق التعديل اجلديد للمعيار ،يتم توجيه كافة
التكاليف املتعلقة باالقرتا�ض مبا�شرة اىل بند أ
ال�صل املعني باالقرتا�ض ويتم ر�سملتها .ولي�س من املتوقع �أن ينتج
أ
عن التطبيق املبدئي للمعيار املعدل �أي ت�أثري مادي على البيانات املالية وذلك ب�سبب �ن �سيا�سة املجموعة بال�سابق
كانت دائما تتبع طريقة ر�سملة تكاليف االقرتا�ض على أ
ال�صول املعنية.
لي�س من نية املجموعة التطبيق املبكر ألي من املعايري والتف�سريات �أعاله.

املعايري والتعديالت والتف�سريات التالية �أ�صبحت ملزمة التطبيق للفرتات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2007
ولكن لي�س لها عالقة ب�أن�شطة املجموعة:
التف�سري ال�سابع ( :)IFRIC 7املتعلق بتطبيق منهج التعديل وفق ما جاء يف معيار املحا�سبة الدويل رقم
 )29اخلا�ص بالتقارير املالية يف االقت�صاد احلاد التغري

IAS( 29

التف�سري التا�سع ( )IFRIC 9اخلا�ص باعادة تقييم امل�شتقات املبطنة.

3

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة يف اعداد البيانات املالية املجمعة متوافقة مع ال�سيا�سات امل�ستخدمة يف اعداد
البيانات املاليــة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  . 2006ان ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة امل�ستخدمة يف اعداد
البيانات املالية املجمعة هي كما يلي :

	�أ�س�س �إعداد البيانات املالية
يتم اعداد البيانات املالية املجمعه للمجموعة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املاليه .
يتم اعداد البيانات املالية املجمعة وفقا ملبد�أ التكلفة التاريخية املعدل لي�شمل قيا�س ا إل�ستثمارات بالقيمة العادلة
من خالل بيان الدخل وا إل�ستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة .
تعر�ض البيانات املالية بالدينارالكويتي وهو العملة الرئي�سية لل�شركة أ
الم .

	�أ�س�س التجميع
ت�شمل البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�شركة االم والبيانات املالية ل�شركاتها التابعة املعدة بذلك التاريخ او
بتاريخ ال يتجاوز ثالثة ا�شهر من تاريخ ال�سنة املالية لل�شركة أ
الم ب�إ�ستخدام �سيا�سات حما�سبية مماثلة (اي�ضاح . )5
	�إن ال�شركات التابعة هي تلك ال�شركات التي ت�سيطر عليها املجموعة ويتم جتميعها بالكامل من تاريخ انتقال
ال�سيطرة اىل املجموعة  .وتتحقق ال�سيطرة عندما يكون لدى املجموعة القدرة على التحكم يف ال�سيا�سات املالية
لل�ستفادة من �أن�شطتها .يت�ضمن بيان الدخل املجمع نتائج ال�شركات التابعة التي يتم
والت�شغيلية لل�شركة التابعة إ
�شرا�ؤها او بيعها خالل الفرتة من تاريخ ال�شراء او حتى تاريخ البيع  ،كما هو منا�سب  .كما ان ا إل�ستثمار يف
ال�شركة التابعة والذي مل يتم البدء يف الت�شغيل يتم ادراجه بالتكلفة.
يتم جتميع البيانات املالية لل�شركات التابعة بندا بندا با�ضافة البنود املتماثلة من اال�صول واخل�صوم وااليرادات
18
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تابع  /ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
تابع � /أ�س�س التجميع
وامل�صروفات .يتم عند التجميع ا�ستبعاد االر�صدة واملعامالت اجلوهرية املتبادلة بني ال�شركات  ،مبا فيها االرباح
واخل�سائر املتبادلة غري املحققة .

	�إندماج أ
العمال

يتم احت�ساب عملية �شراء ال�شركات التابعة وال�شركات أ
الخرى ب�إ�ستخدام طريقة ال�شراء  ،ويتم قيا�س تكلفة
عملية ال�شراء كمجموع القيم العادلة (يف تاريخ ا إل�ستبدال) التي مت تبديلها واخل�صوم التي حملت با إل�ضافة
للتكليف املتعلقة مبا�شرة بعملية ا إلندماج  .يتم ا إلعرتاف أ
بال�صول واخل�صوم الطارئة واملحددة للم�شرتي ،
والتي تقع حتت �شروط املعيار الدويل للتقارير املالية رقم « : )IFRIC 9( 3اندماج أ
العمال»  ،بالقيمة العادلة
يف تاريخ ال�شراء .متثل ال�شهرة الناجتة عند ال�شراء الزيادة يف تكلفة ال�شراء الزيادة يف تكلفة ال�شراء فوق
القيمة العادلة ل�صايف ال�صول املحددة للمجموعة  .يتم ا إلعرتاف عند ال�شراء بالزيادة املحددة للمجموعة .
يتم ا إلعرتاف عند ال�شراء بالزيادة القيمة العادلة ل�صايف ال�صول املحددة للمجموعة فوق تكلفة ال�شراء ك�شهرة
�سالبة يف بيان الدخل املجمع.

ال�شهرة
متثل ال�شهرة الزيادة يف القيمة املدفوعة عن القيمة العادلة ل�صايف اال�صول امل�شرتاه يف تاريخ احليازه  .تظهر
ال�شهره بالتكلفة ناق�صا هبوط القيمة  .يتم اجراء مراجعة �سنوية لتحديد ا إلنخفا�ض يف قيمة ال�شهره �أو ب�شكل
اعتيادي عندما يكون هناك م�ؤ�شر حمتمل إلنخفا�ض القيمة  .لغر�ض مراجعة انخفا�ض القيمة يتم توزيع ال�شهرة
على وحدات تدفق النقد املرتبطة بها .

حتقق االيراد
يتم ا إلعرتاف با إليراد حني يكون هناك احتمالية تدفق منافع اقت�صادية للمجموعة وميكن قيا�س تلك ا إليرادات
ب�شكل موثوق  .يجب اي�ضا ا إللتزام مبعايري ا إلعرتاف املحددة التالية قبل ا إلعرتاف با إليراد .

تكاليف متويل

يتم �إدراج تكاليف التمويل على �أ�سا�س توزيع ن�سبي زمني مع أ
الخذ يف ا إلعتبار الر�صيد القائم ون�سبة الفائدة املطبقة .

معدات وا�ستهالك
مت ادراج املعدات بالتكلفة ناق�صا اال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة ان وجدت  .ت�ستهلك املجموعة
معداتها املعدات على ا�سا�س طريقة الق�سط الثابت على مدى العمر االنتاجي املتوقع  .ان العمر االنتاجي املتوقع
هو كما يلي :
% 20
		
اثاث وتركيبات
% 20
معدات مكتبية
% 12.5
		
معدات ات�صاالت

ا�صول غري ملمو�سة
تتمثل اال�صول غري امللمو�سة يف تكلفة الرخ�صة بامل�شاركة يف حقوق امداد خدمات االنرتنت واملعلومات الرقمية يف دولة
الكويت  .تطف�أ تكلفة الرخ�صة على مدى � 8سنوات والتي متثل العمر االنتاجي املتوقع لها واملقدر من قبل ا إلدارة .

م�شروعات قيد التنفيذ
تقوم املجموعة بتنفيذ بع�ض امل�شروعات اخلا�صة بها  .يتم قيد تلك امل�شروعات بالتكلفة من مواد واجور مبا�شرة ون�سبة
مالئمة من امل�صروفات العامة  .عند االنتهاء من تنفيذ هذه امل�شروعات يتم حتويلها اىل املوجودات الثابتة .

ا�ستثمارات يف �شركات زميلة

ان ال�شركة الزميلة هي تلك ال�شركة التي متار�س عليها املجموعة ت�أثريا فعاال واملثبت عادة ب�إمتالك ن�سبة % 20
اىل  % 50من حق الت�صويت يف ال�شركة امل�ستثمر فيها  .ان البيانات املالية املجمعه تت�ضمن ح�صة ال�شركة من
نتائج ال�شركات الزميلة ب�إ�ستخدام طريقة حقوق امللكية.
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تابع � /إ�ستثمارات يف �شركات زميلة
وفقا لطريقة حقوق امللكية  ،ي�سجل ا إل�ستثمار يف ال�شركة الزميلة مبدئيا بالتكلفة ويعدل بعد ذلك بالتغريات بعد
احليازة يف ح�صة ال�شركة من �صايف موجودات ال�شركة امل�ستثمر فيها  .تقيد املجموعه ح�صتها يف �إجمايل ارباح �أو
خ�سائر ال�شركة الزميلة املحققة يف بيان الدخل املجمع من تاريخ بداية الت�أثري الفعلي �أو امللكية الفعلية حتى تاريخ
انتهاء ممار�سة التاثري �أو امللكية فعليا � .إن توزيعات أ
الرباح امل�ستلمة من ال�شركة الزميلة تخف�ض القيمة الدفرتية
لل�ستثمار  .كما ان التعديالت على القيمة الدفرتية قد تكون �ضرورية لتعك�س التغريات يف ح�صة املجموعة يف
إ
ال�شركة الزميلة نتيجة للتغريات يف حقوق ملكية ال�شركة الزميلة التي مل يتم ت�سجيلها �ضمن بيان الدخل لل�شركة
الزميلة .تقيد ح�صة املجموعه من تلك التغريات مبا�شرة �ضمن حقوق امللكية  .تعد البيانات املالية لل�شركات
الزميلة اما لتاريخ تقدمي التقارير املالية لل�شركة االم �أو لتاريخ ال يقل عن تاريخ تقدمي التقارير املالية لل�شركة االم
ب�أكرث من ثالثة �أ�شهر با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية متماثلة .
ت�ستبعد أ
الرباح غري املحققة من املعامالت مع �شركات زميلة يف حدود ح�صة املجموعة يف ال�شركات الزميلة .
ت�ستبعد اخل�سائر غري املحققة ما مل يكن باملعاملة دليل على انخفا�ض قيمة أ
ال�صل املحول  .يتم تقييم ا إلنخفا�ض
يف قيمة ا إل�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة عندما يكون هناك م�ؤ�شرا على �أن أ
ال�صل قد انخف�ضت قيمته او �نأ
خ�سائر انخفا�ض القيمة التي مت ت�سجيلها يف �سنوات �سابقة مل تعد تظهر .

ال�ستثمارات
إ

ت�صنف املجموعة ا�ستثماراتها على �أ�سا�س الت�سجيل املبدئي كما يلي :
• ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل .
•

ا�ستثمارات متاحة للبيع .

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

يتم ت�سجيل «ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل» مبدئيا بالتكلفة والتي متثل القيمة العادله
للمقابل املعطى ،بعد ا�ستبعاد م�صاريف احليازة املتعلقة باال�ستثمار .ت�صنف تلك اال�ستثمارات  ،اما «حمتفظ بها
للمتاجرة» �أو «حمددة» لتكون كذلك عند التحقق املبدئي .
«اال�ستثمارات املحتفظ بها للمتاجرة «هي تلك التي يتم حيازتها �أ�سا�سا لغر�ض بيعها و�شرائها يف املدى الق�صري
� ،أو لتكون �ضمن حمفظة ا�ستثمارية ت�شمل ادوات مالية معينة يتم ادارتها باملجمل مع وجود دليل يثبت عملية
املتاجرة بها لغر�ض حتقيق ارباح على املدى الق�صري.

«اال�ستثمارات املحددة «هي تلك ا إل�ستثمارات التي يتم حتديدها عند التحقق املبدئي كا�ستثمارات بالقيمة العادلة
من خالل بيان الدخل.

بعد الت�سجيل املبدئي ،يتم اعادة قيا�س اال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل اىل القيمة العادلة.
أ
الرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن بيع �أو تغري القيمة العادلة لال�ستثمارت بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
تدرج يف بيان الدخل املجمع .

ا�ستثمارات متاحة للبيع
يتم ت�سجيل «ا�ستثمارات متاحة للبيع» مبدئيا بالتكلفة والتي متثل القيمة العادلة للمقابل املعطى مبا يف ذلك
م�صاريف احليازة املتعلقة باال�ستثمار .بعد الت�سجيل املبدئي ،يتم اعادة قيا�س اال�ستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة
العادلة با�ستثناء اال�ستثمارات التي ال ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل موثوق  ،فيتم قيا�سها بالتكلفة ناق�صا
هبوط القيمة .
أ
الرباح �أو اخل�سائر غري املحققة الناجتة عن اعادة قيا�س اال�ستثمارات املتاحة للبيع اىل القيمة العادلة ت�سجل مبا�شرة
يف حقوق امللكية حتت بند « احتياطي القيمة العادلة» حتى يتم بيعها �أو �أن يتحدد هبوط يف قيمتها  ،وعندها ف�إن �أية
�أرباح �أو خ�سائر مرتاكمة مت ت�سجيلها �سابقا يف حقوق امللكية يتم ت�سجيلها �ضمن بيان الدخل املجمع � .إن أ
الرباح
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تابع  /ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
تابع  /ا�ستثمارات متاحة للبيع
�أو اخل�سائر الناجتة من بيع ا إل�ستثمارات املتاحة للبيع يتم �إدراجها �ضمن بيان الدخل املجمع .

القيمة العادلة

بالن�سبة لال�ستثمارات التي يتم تداولها يف �أ�سواق مالية منظمة ،يتم قيا�س القيمة العادلة بالرجوع اىل �أ�سعار
عرو�ض ال�شراء املعلنة بتاريخ اقفال الن�شاط يف تاريخ امليزانية العمومية.
بالن�سبة لال�ستثمارات التي ال يتوفر لها �أ�سعار �سوقية معلنة ،يتم تقدير قيمة عادلة معقولة لتلك اال�ستثمارات
با�ستخدام �أ�ساليب للتقييم .تقوم املجموعة با�ستخدام و�سائل خمتلفة وعمل افرتا�ضات اعتمادا على حالة ال�سوق
يف تاريخ امليزانية العمومية .تت�ضمن �أ�ساليب التقييم املتبعة ا�ستخدام معامالت على �أ�س�س جتارية بحتة حديثة
مماثلة وحتليل التدفقات النقدية املخ�صومة وو�سائل التقييم أ
الخرى ال�شائعة امل�ستخدمة يف ال�سوق.

انخفا�ض قيمة أ
ال�صول املالية
يتم �إجراء تقدير بتاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد ما �إذا كان هنالك دليل �إيجابي على �أن �أ�صل مايل حمدد قد
انخف�ضت قيمته .ف�إذا ما توفر مثل ذلك الدليل ،تقيد �أي خ�سارة من انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املجمع .
يتم حتديد انخفا�ض القيمة كما يلي:
�أ) بالن�سبة لال�صول املدرجة بالقيمة العادلة ،ف�إن انخفا�ض القيمة هو الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة.
ب) بالن�سبة للال�صول املدرجة بالتكلفة ،ف�إن انخفا�ض القيمة هو الفرق بني التكلفة والقيمة احلالية للتدفقات
النقدية امل�ستقبلية املقدرة خم�صومة مبعدل ال�سوق احلايل لعائد على �أ�صل مايل مماثل.
يتم ت�سجيل عك�س انخفا�ض قيمة اخل�سائر امل�سجل يف ال�سنوات ال�سابقة عندما يظهر م�ؤ�شر على عدم وجود
خ�سائر انخفا�ض قيمة أ
ال�صل املايل او انها انخف�ضت وميكن ربط ا إلنخفا�ض ب�صورة مو�ضوعية بحدث وقع بعد
ت�سجيل انخفا�ض القيمة .با�ستثناء عك�س خ�سائر انخفا�ض القيمة املتعلقة أ
بالدوات ا إل�ستثمارية امل�صنفة كمتاحة
للبيع  ،ف�إنه يتم ت�سجيل جميع ا إلنخفا�ضات أ
الخرى يف بيان الدخل املجمع اىل احلد الذي ال يتجاوز معه التكلفة
لل�صل يف تاريخ العك�س  .يتم ت�سجيل العك�س املتعلق أ
املطف�أه أ
بالدوات ا إل�ستثمارية امل�صنفة كمتاحة للبيع �ضمن
احتياطي القيمة العادلة .

انخفا�ض قيمة أ
ال�صول غري املالية
جتري املجموعة تقييم بتاريخ كل فرتة مالية لتحديد ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�شر على �أن ا�صل ما قد تنخف�ض
قيمته ،ف�إذا ما توفر مثل هذا امل�ؤ�شر �أو عند طلب اختبار انخفا�ض القيمة ال�سنوي أ
لل�صل  ،تقوم املجموعة
أ
أ
لل�صل � .إن املبلغ املمكن ا�سرتداده أ
بتقدير املبلغ املمكن ا�سرتداده أ
لل�صل هو القيمة العادلة لل�صل �و وحدة �إنتاج
النقد ناق�صا تكاليف البيع �أو قيمته اثناء ا إل�ستخدام �أيهما �أعلى ويتم حتديدها لكل �أ�صل على �أ�سا�س افرادي
ما مل يكن أ
ال�صل غري منتجا لتدفقات نقدية م�ستقلة على نحو كبري عن تلك التي يتم �إنتاجها من اال�صول او
جمموعات اال�صول أ
الخرى وبعد ذلك يتم تقييم املبلغ املمكن ا�سرتداده كجزء من الوحدة املنتجة للنقد  .عندما
أ
أ
أ
أ
تزيد القيمة الدفرتية ل�صل ما (�و الوحدة املنتجة للنقد) عن املبلغ املمكن ا�سرتداده  ،يعترب ال�صل (�و الوحدة
املنتجة للنقد) قد انخف�ضت قيمته ويخف�ض اىل قيمته املمكن ا�سرتدادها عن طريق ت�سجيل خ�سائر ا إلنخفا�ض
�ضمن بيان الدخل املجمع  .عند تقييم القيمة اثناء ا إل�ستخدام  ،تخ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة من
القيمة احلالية ب�إ�ستخدام معدل خ�صم يعك�س تقييمات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية أ
للموال واملخاطر املحددة
أ
لل�صل (�أو الوحدة املنتجة للنقد)  .عند حتديد القيمة العادلة ناق�صا تكاليف البيع  .يتم ا�ستخدام طريقة تقييم
منا�سبة � .إن هذه العمليات املحا�سبية يتم ت�أييدها مب�ؤ�شرات القيمة العادلة املتاحة .
يتم �إجراء تقدير بتاريخ كل فرتة مالية لتحديد ما �إذا كان هناك اي دليل على �أن خ�سائر انخفا�ض القيمة امل�سجلة
�سابقا مل تعد موجوده �أو قد انخف�ضت  .ف�إذا ما توفر مثل هذا امل�ؤ�شر ف�إن املجموعة تقوم بتقدير املبلغ املمكن
ا�سرتداده  .يتم ت�سجيل عك�س قيمة ا إلنخفا�ض املعرتف بها من قبل فقط اذا مت تغيري التقديرات امل�ستعملة يف
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تابع  /ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة

تابع  /ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
تابع  /انخفا�ض قيمة أ
ال�صول غري املالية

يحت�سب خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني ح�سب مدة اخلدمة املرتاكمة لكل موظف بتاريخ امليزانية
العمومية وفقا لقانون العمل يف القطاع االهلي ونظام املجموعه الداخلي .

ال�صل املمكن ا�سرتدادها حيث �أنه مت ت�سجيل خ�سارة انخفا�ض القيمة أ
حتديد قيمة أ
الخريه  .يف هذه احلالة يتم
زيادة قيمة أ
ال�صل الدفرتية اىل قيمته املمكن ا�سرتدادها .

العمالت االجنبية

حما�سبة تواريخ املتاجره وال�سداد

معامالت و�أر�صدة

ان جميع م�شرتيات ومبيعات أ
ال�صول املالية «بالطريقة النظاميه» يتم ت�سجيلها على ا�سا�س قيمتها يف تاريخ
التعامل� ،أي بالتاريخ الذي تلتزم فيه املجموعة ب�شراء  /بيع اال�صل  .ان م�شرتيات او مبيعات الطريقه النظاميه
ال�صول املالية التي تتطلب ت�سليم أ
هي م�شرتيات او مبيعات أ
ال�صول خالل اطار زمني يتم حتديده عموما
بالتعليمات التنظيميه او بالعرف يف اال�سواق .

يتم حتويل اال�صول واخل�صوم النقدية بالعمالت االجنبية اىل الدينارالكويتي وفقا ال�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ
امليزانية العمومية .حتول املعامالت بالعمالت االجنبية اىل الدينارالكويتي وفقا ال�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ
املعاملة  .ت�ؤخذ الفروق الناجتة عن التحويل اىل بيان الدخل املجمع.

ا�ستثمار يف �شركات زميله

حتقق وعدم حتقق أ
ال�صول واخل�صوم املالية

يف تاريخ البيانات املالية  ،يتم حتويل املوجودات واملطلوبات لل�شركات الزميله أ
الجنبية اىل عملة العر�ض لل�شركة
أ
الم (الدينارالكويتي) ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ امليزانية العمومية  ،وحتول بيانات الدخل لتلك ال�شركات
أ
أ
مبتو�سط ��سعار ال�صرف املوزون لل�سنة  .ت�ؤخذ كافة فروق حتويل العمالت الجنبية مبا�شرة اىل احتياطي حتويل
العمله أ
الجنبية �ضمن حقوق امللكية  .عند بيع �شركة زميله  ،يدرج املبلغ امل�ؤجل املرتاكم امل�سجل يف حقوق امللكية
اخلا�صة بعملية اجنبية حمددة �ضمن بيان الدخل املجمع .

ال�صول واخل�صوم املالية عندما ت�صبح املجموعه طرفا تعاقديا الحكام تلك االدوات  ،ال تتحقق أ
تتحقق أ
ال�صول
املالية عندما تفقد املجموعة ال�سيطره على احلقوق التعاقديه التي ت�ضمنتها أ
ال�صول املالية وال يتم حتقق
اخل�صوم املالية عند االعفاء من االلتزام املحدد بالعقد او الغائه او انتهائه .

الب�ضاعة

النقد و�شبه النقد

تدرج الب�ضاعة بالتكلفة او �صايف القيمة املمكن حتقيقها ايهما اقل  .ان التكاليف هي تلك امل�صاريف املتكبدة حتى
ي�صل كل منتج اىل مكانه وحالته احلا�ضره على ا�سا�س املتو�سط املرجح  .ت�ستند �صايف القيمة املمكن حتقيقها
على ا�سا�س �سعر البيع املقدر ناق�صا اي تكاليف اخرى من املتوقع تكبدها حتى االمتام والبيع .

يتكون النقد و�شبه النقد لغر�ض بيان التدفقات النقدية املجمع وديعه ق�صرية االجل ت�ستحق خالل فرتة ثالثة
�أ�شهر ونقد و�أر�صدة لدى البنوك.

ذمم جتارية وذمم مدينة اخرى

اللتزامات الطارئة
إ

تظهر الذمم التجارية بالتكلفة ناق�صا خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة �أو خم�ص�ص الي مبالغ ال ميكن حت�صيلها .
يتم تقدير للديون امل�شكوك يف حت�صيلها عندما مل يعد حت�صيل املبلغ الكامل حمتمال  .كما تعدم الديون عندما
ال يكون هناك احتماال من ا�سرتدادها .

قرو�ض
القرو�ض مدرجة بالتكلفة املطف�أة .

	�أ�سهم اخلزينة
تدرج اال�سهم اململوكه من ال�شركة االم ك�أ�سهم خزينة وت�سجل بالتكلفة كتخفي�ض من حقوق امل�ساهمني  ،وال
ت�ستحق �أية توزيعات �أرباح نقدية  .ان ا�صدار �أ�سهم املنحة يزيد من عدد �أ�سهم اخلزينة ب�صورة ن�سبية ويخف�ض
من متو�سط تكلفة ال�سهم دون الت�أثري على اجمايل تكلفة �أ�سهم اخلزينة  .ت�ؤخذ أ
الرباح واخل�سائر الناجتة
عن املتاجرة يف �أ�سهم اخلزينة �ضمن حقوق امل�ساهمني مبا�شرة حتت بند « احتياطي ا�سهم خزينة «  .يف حالة
انخفا�ض ا إلحتياطي اىل خ�سائر نتيجة بيع �أ�سهم خزينة فان الفرق يتم حتميله على أ
الرباح املحتفظ بها ومن ثم
االحتياطيات  .الحقا عند حتقق ربح من بيع �أ�سهم خزينة  ،ف�إن مبلغا معادال للخ�سارة التي مت حتميلها �سابقا يتم
حتويله اىل االحتياطيات ثم اىل أ
الرباح املحتفظ بها.

املخ�ص�صات
ي�سجل املخ�ص�ص عندما يكون على املجموعة التزام حايل قانوين او ا�ستداليل ناجت عن حدث وقع يف املا�ضي من
املحتمل ان ي�ؤدي اىل تدفق خارج للم�صادر وامكانية اجراء تقدير موثوق منه ملبلغ هذا االلتزام.
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	ال يتم ادراج ا إللتزامات الطارئة �ضمن البيانات املالية املجمعه  .بل يتم ا إلف�صاح عنها ما مل يكن احتمال حتقيق
خ�سائر اقت�صادية م�ستبعدا .ال يتم �إدراج املوجودات الطارئة �ضمن البيانات املالية املجمعه بل يتم ا إلف�صاح عنها
عندما يكون حتقيق منافع اقت�صادية مرجحا .
4

الدارة الهامة وامل�صادر الرئي�سية لعدم الت�أكد من التقديرات
قرارات إ

لدى تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة املف�صح عنها يف (اي�ضاح  )3قامت االدارة باتخاذ االحكام والتوقعات
واالفرتا�ضات حول القيمة الدفرتية لكل من اال�صول واخل�صوم والتي ال تتوفر ب�سهولة من م�صادر اخرى .
التقديرات واالفرتا�ضات املتعلقة بها اعتمدت على اخلربة التاريخيه وعوامل اخرى تعترب متوافقة معها  .قد
يكون هناك اختالف بني النتائج الفعلية وتلك التقديرات .
ان التقديرات واالفرتا�ضات يتم مراجعتها ب�شكل م�ستمر  .ان مراجعة التقديرات املحا�سبية يتم االعرتاف بها يف
الفرتة التي يتم فيها مراجعة التقدير اذا كانت تلك املراجعة متعلقة بتلك الفرتة فقط او بتلك الفرتة والفرتات
امل�ستقبلية اذا اثبتت املراجعة الت�أثري على الفرتة احلالية والفرتات امل�ستقبلية .

الدارة الهامة يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية
قرارات إ

عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة ،قامت ا إلدارة باتخاذ أ
الحكام التالية بغ�ض النظر عن تلك التي
تت�ضمن تقديرات �أخرى والتي لها �أكرب أ
الثر على املبالغ املدرجة يف البيانات املالية املجمعة:
ت�صنيف ا إل�ستثمارات
تقرر االدارة عند �شراء ا�ستثمار ت�صنيفه كا�ستثمار حمتفظ به للمتاجرة او حدد بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل او متاح للبيع.
�صنف اال�ستثمار للمتاجرة من قبل املجموعه اذا مت �شرا�ؤه ا�سا�سا لغر�ض حتقيق ربح ق�صري االجل من قبل املتداولني.
ان ت�صنيف اال�ستثمارات كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يعتمد على كيفية مراقبة اداء هذه
اال�ستثمارات من قبل االدارة .عندما ال يتم ت�صنيف اال�ستثمار للمتاجرة ويتم حتديد قيمة عادلة موثوق منها وتدرج
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الدارة الهامة وامل�صادر الرئي�سية لعدم الت�أكد من التقديرات
تابع  /قرارات إ
الدارة الهامة يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية
تابع  /قرارات إ

5

ال�شركات التابعة
ان تفا�صيل ال�شركات التابعة هي كالتايل :

التغريات يف القيمة العادلة كبند يف بيان الدخل ي�صنف عند ذلك كا�ستثمار بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
يتم ت�صنيف كافة اال�ستثمارات االخرى كا�ستثمارات متاحة للبيع.

 31دي�سمرب

ال�شركة التابعة

بلدالت�أ�سي�س

انخفا�ض قيمة اال�ستثمارات

تقوم املجموعة مبعاملة اال�ستثمارات املتاحة للبيع يف �أ�سهم كا�ستثمارات انخف�ضت قيمتها �إذا كان هناك انخفا�ض
كبري �أو متوا�صل يف القيمة العادلة مبا يقل عن تكلفتها �أو عندما يكون هناك دليل �إيجابي �آخر بوجود انخفا�ض
يف القيمة� .إن عملية حتديد االنخفا�ض «الكبري» �أو «املتوا�صل» تتطلب قرارات �أ�سا�سية � .إ�ضافة �إىل ذلك،
الخرى مبا يف ذلك التقلبات العادية يف �أ�سعار أ
تقوم املجموعة بتقييم العوامل أ
ال�سهم بالن�سبة أ
لل�سهم امل�سعرة
أ
والتدفقات النقدية امل�ستقبلية وعوامل اخل�صم لل�سهم غري امل�سعرة.
انخفا�ض قيمة ال�شهرة

تقوم املجموعة بتحديد ما اذا كان هنالك انخفا�ض يف قيمة ال�شهرة على أ
القل على ا�سا�س �سنوي  ،مما يتطلب
تقدير القيمة امل�ستخدمة لوحدات تدفق النقد املوزعة على ال�شهره  .لغر�ض تقدير القيمة امل�ستخدمة تقوم
املجموعة بتقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة
من وحدات تدفق النقد واختيار ن�سبة خ�صم منا�سبة بغر�ض احت�ساب القيمة احلالية لهذه التدفقات .

تقدير ا إلنخفا�ض يف املمتلكات وا�صول غري مالية واالعمار ا إلنتاجية لها
تقوم �إدارة املجموعة �سنويا ب�إختبار أ
ال�صول الغري مالية للت�أكد من وجود اي انخفا�ض يف قيمتها وفقا لل�سيا�سات
املحا�سبية املبينة �أعاله .

يتم حتديد القيمة ا إل�سرتدادية لال�صول على ا�سا�س «طريقة القيمة امل�ستخدمة»  .ت�ستخدم هذه الطريقة
التدفقات النقدية املتوقعة خالل العمر ا إلفرتا�ضي لال�صول خم�صومة با�ستخدام �سعر خ�صم ال�سوق .
تقوم �إدارة املجموعة بتقدير أ
العمار ا إلنتاجية املقدرة لال�صول وا إل�ستهالك  /ا إلطفاء املتعلق بها  .يتغري
ا إل�ستهالك  /ا إلطفاء املحمل على ال�سنة ب�صورة جوهرية يف حال اختالف أ
العمار الفعلية لال�صول عن اعمارها
ا إلنتاجية املقدرة .

امل�صادر الرئي�سية لعدم الت�أكد من التقديرات
بال�سباب امل�ستقبلية والرئي�سية أ
فيما يلي االفرتا�ضات الرئي�سية التي تتعلق أ
الخرى لعدم الت�أكد من التقديرات
بتاريخ امليزانية العمومية والتي لها �أثر كبري ي�ؤدي �إىل تعديل مادي على القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات
خالل ال�سنة املالية الالحقة:
تقييم اال�ستثمارات يف أ
ال�سهم غري امل�سعرة
ي�ستند تقييم اال�ستثمارات يف أ
ال�سهم غري امل�سعرة عاد ًة �إىل �أحد العوامل التالية:
ü
ü

معامالت حديثة يف ال�سوق ب�شروط جتارية بحتة.

القيمة العادلة احلالية ألداة �أخرى مماثلة �إىل حد كبري �أو

ü

التدفقات النقدية املتوقعة خم�صومة باملعدالت احلالية املطبقة للبنود ذات �شروط و�سمات خماطر مماثلة � ،أو

ü

مناذج تقييم �أخرى.

	�إن حتديد التدفقات النقدية وعوامل اخل�صم لال�ستثمارات يف �أ�سهم غري م�سعرة يتطلب تقديرات هامة .كما
يوجد هناك عدد من ا إل�ستثمارات حيث ال ميكن حتديد هذا التقدير ب�شكل موثوق  ،ونتيجة لذلك  ،ف�أن
ا إل�ستثمارات ذات القيمة الدفرتية البالغة  14,805,825د.ك ( 10,038,169 : 2006د.ك) ت�سجل بالتكلفة .
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التقرير ال�سنوي

2007

2007

ن�سبة امللكية

الن�شاط

%
2007

2006

جتارة عامة ومقاوالت
�شركة الديرة العاملية لالت�صاالت – ذ.م.م
%100
%100
الكويت
جتارة عامة
�شركة الديرة �أ�س جي – ذ.م.م
%100
%100
الكويت
جتارة عامة
�شركة الديرة ار اي جي – ذ.م.م
%100
%100
الكويت
جتارة عامة
�شركة الديرة اي جي – ذ.م.م
%100
%100
الكويت
�شركة الديرة اف جي  -ذ.م.م
جتارة عامة
%100
%100
الكويت
جتارة عامة ومقاوالت
ذ.م.م
اي�ست
�شركة بي بي ال جلوبل ميدل
%100
الكويت
ات�صالت
�شركة فا�ست لالت�صاالت – ذ.م.م
%39
الكويت
خالل �شهر دي�سمرب  ، 2007قامت املجموعة بتملك �شركة فا�ست لالت�صاالت – ذ.م.م  ،ومت جتميعها �ضمن
البيانات املالية املجمعة للمجموعة  .ان حق ال�سيطرة يف �شركة فا�ست لالت�صاالت – ذ.م.م متثلت بغالبية اع�ضاء
جمل�س ادارة املجموعة على اع�ضاء جمل�س ادارة ال�شركة التابعة  .مت ت�أ�سي�س �شركة بي بي ال جلوبل ميدل
اي�ست– ذ.م.م من قبل املجموعة خالل ال�سنة .
ان تفا�صيل القيمة العادلة ل�صايف املوجودات التي مت حيازتها ومبلغ ال�شراء وال�شهرة املتعلقة بذلك كما يلي :

موجودات ( /مطلوبات)

النقد و�شبه النقد
أ
ذمم مدينة وموجودات �خرى
م�ستحق من اطراف ذات �صله
ب�ضاعة
ممتلكات واالت ومعدات
ا�صول غري ملمو�سة
م�شروعات قيد التنفيذ
ذمم دائنة ومطلوبات اخرى
قرو�ض
م�ستحق الطراف ذات �صله
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
القيمة العادلة ل�صايف املوجودات املحدده املكت�سبة
مبلغ ال�شراء
ناق�صا  :ن�سبة �صايف املوجودات اململوكة للمجموعة ()% 39
�شهره

د.ك
1,447,770
2,678,529
7,688
386,621
3,333,328
2,472,877
1,721
()8,152,133
()6,920,000
()8,581
()259,742
()5,011,922
6,552,000
()1,954,650
8,506,650

�صايف التدفقات النقدية من حيازة �شركة تابعة ألغرا�ض التدفقات النقدية

مبلغ ال�شراء
ناق�صا  :النقد و�شبه النقد املتملك
�صايف التدفقات النقدية

6,552,000
()1,447,770
5,104,230

التقرير ال�سنوي

2007
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�شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة ال ــديـ ـ ـ ـ ـ ــرة الق ـ ـ ـ ــابـ ــ�ضـ ـ ـ ـ ـ ــة
�ش.م.ك (قاب�ضة) و�شركاتها التابعة
الكويـت

�شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة ال ــديـ ـ ـ ـ ـ ــرة الق ـ ـ ـ ــابـ ــ�ضـ ـ ـ ـ ـ ــة
�ش.م.ك (قاب�ضة) و�شركاتها التابعة
الكويـت

اي�ضاحات حول البيانات
املالية املجمعة

اي�ضاحات حول البيانات
املالية املجمعة
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 31دي�سمرب

2007

ايرادات توزيعات �أرباح
ال�سنه املنتهية
يف  31دي�سمرب

ال�سنه املنتهية
يف  31دي�سمرب

دك

دك

2007

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 üبغر�ض املتاجره
 üحمددة
ا�ستثمارات متاحة للبيع

7

400,517

1,551,785

89,452

783,369

1,323,211

693,724

1,813,180

3,028,878

ال�سنه املنتهية
يف  31دي�سمرب
دك

دك

2007

8

2006

6,071

2,625

169,748

57,942

175,819

60,567

دك

دك

2007

النقد و�شبه النقد
م�ستحق من اطراف ذات �صله
�إ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 üبغر�ض املتاجره
 üحمددة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
�صايف ربح ( /خ�سارة) حمققه وغري حمققه
�صايف ربح ( /خ�سارة) غري حمققة امل�سجلة يف حقوق امللكية
9

2006

6,071

2,625

169,748

57,942

17,616,300

()46,587,754

5,351,974

()26,457,194

1,323,211
24,467,304
6,912,439
31,379,743

693,724
()72,290,657
()52,965,005
()125,255,662

تكاليف التمويل

ربح ( /خ�سارة) ال�سنة اخلا�ص مب�ساهمي ال�شركة االم (د.ك)

22,073,544

()73,358,481

املتو�سط املرجح لعدد اال�سهم القائمة خالل ال�سنة (ب�إ�ستثناء �أ�سهم اخلزينة)

349,293,678

349,855,360

ربحية ( /خ�سارة) ال�سهم

 63فل�س

( )210فل�س

يف  31دي�سمرب

12

2006

ممتلكات واالت ومعدات

 1يناير
املحمل على ال�سنة
ناجت عن امتالك �شركة تابعه
يف  31دي�سمرب
�صايف القيمة الدفرتية

حتليل �صايف الربح او (اخل�سارة) على اال�صول املالية من خالل كل جمموعة كما يلي :

ال�سنه املنتهية
يف  31دي�سمرب

ال�سنه املنتهية
يف  31دي�سمرب

التكلفة
 1يناير
ا�ضافات
ناجت عن امتالك �شركة تابعه
يف  31دي�سمرب
اال�ستهالك املرتاكم

�صايف الربح ( /اخل�سارة) اخل�سارة على اال�صول املالية
ال�سنه املنتهية
يف  31دي�سمرب

ال�سنه املنتهية
يف  31دي�سمرب
2007

11

ال�سنه املنتهية
يف  31دي�سمرب

ربحية ( /خ�سارة) ال�سهم
مت احت�ساب ربحية ( /خ�سارة) ال�سهم بق�سمة ربح ال�سنة اخلا�ص مب�ساهمي ال�شركة االم على املتو�سط املرجح
لعدد اال�سهم القائمة خالل ال�سنة (با�ستثناء �أ�سهم اخلزينة) .

2006

ايرادات فوائد

النقد و�شبه النقد
م�ستحق من اطراف ذات �صله

10

 31دي�سمرب

2007

اثاث
وتركيبات
دك

معدات
ات�صاالت
دك

معدات
مكتب
دك

2007

2006

املجموع
دك

املجموع
دك

-

21,234

11,815

33,049

-

-

-

-

-

33,049

8,395,726

151,826

273,365

8,820,917

-

8,395,726

173,060

285,180

8,853,966

33,049

-

7,846

4,692

12,538

-

-

1,328

985

2,313

5,604

5,208,871

104,597

174,121

5,487,589

-

5,208,871

113,771

179,798

5,502,440

5,604

3,186,855

59,289

105,382

3,351,526

27,445

ا�صول غري ملمو�سة

تكاليف رخ�صة – عن امتالك �شركة تابعه
اطفاء

2007

2006

د.ك

د.ك

9,891,508

-

()7,418,631

-

2,472,877

-

ان تكاليف التمويل املتعلقة بن�شاطات االقرتا�ض للمجموعة  :قرو�ض طويلة وق�صرية االجل  ،م�ستحق الطراف
ذات �صله وت�سهيالت بنكية  .جميع هذه اخل�صوم املالية مدرجة بالتكلفة املطف�أة .

26
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2007
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�شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة ال ــديـ ـ ـ ـ ـ ــرة الق ـ ـ ـ ــابـ ــ�ضـ ـ ـ ـ ـ ــة
�ش.م.ك (قاب�ضة) و�شركاتها التابعة
الكويـت

�شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة ال ــديـ ـ ـ ـ ـ ــرة الق ـ ـ ـ ــابـ ــ�ضـ ـ ـ ـ ـ ــة
�ش.م.ك (قاب�ضة) و�شركاتها التابعة
الكويـت

اي�ضاحات حول البيانات
املالية املجمعة

اي�ضاحات حول البيانات
املالية املجمعة
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 31دي�سمرب

2007

ا�ستثمار يف �شركات زميله

14

بلد الت�أ�سي�س

�شركة جمموعة يونيف�ست ا إل�ست�شارية – ذ.م.م
�شركة مطابع اخلط – ذ.م.م
�شركة وربه لل�صحافه والن�شر – ذ.م.م

الكويت
الكويت
الكويت

�شركة يونيف�ست للو�ساطة املالية – ذ.م.م االمارات
العربيه
املتحده
اململكه
�شركة ال�صفاة اخلليجية املحدوده – ذ.م.م
العربيه
ال�سعودية
الكويت
�شركة ايوا جلف – ذ.م.م
امريكا
�شركة جود فود العاملية

ا�ستثمارات متاحه للبيع

ن�سبة امللكية
الن�شاط

2007

2007

2006

% 49

% 49

% 21

% 21

% 21

% 21

% 30.9

% 35

مايل
طباعة 2,221,882 2,516,802
�صحافه 866,353 887,403
ون�شر
و�ساطه 276,709 603,616

% 21

% 21

�صناعة
اغذية

% 28

-

- 2,869,683

% 35

-

-

2006

حمافظ ا�ستثمارية
ا�ستثمارات م�سعره
م�ساهمات امللكية

د.ك

د.ك

3,183,314 3,838,010

732,866

ات�صاالت
�صناعة 232,365
اغذية

 31دي�سمرب

2007

2007

2006

د.ك

د.ك

21,259,954

17,686,130

26,486,130

23,957,558

14,805,825

10,038,169

62,551,909

51,681,857

يتم اال�ستثمار يف ر�ؤو�س اموال �شركات بهدف النمو الر�أ�سمايل على املدى املتو�سط والطويل  ،وقد ظهرت بالتكلفة
حيث ال ميكن تقدير القيمة العادلة لها ب�شكل موثوق .

تت�ضمن ا إل�ستثمارات امل�سعرة حمفظة ا�ستثمارية قيمتها العادله  21,109,873د.ك ( 17,552,028د.ك يف
 31دي�سمرب  )2006مرهونة مقابل ت�سهيالت بنكية وقرو�ض ق�صرية أ
الجل (اي�ضاح  24و  )25يوجد حمفظة
أ
ا�ستثمــارية قيمتهـا العادلة  150,082د.ك ( 134,101د.ك يف  31دي�سمرب  ) 2006ت�مينـا و�ضمـانا لقرو�ض
هام�شية (اي�ضاح . )15

773,900

ان املحافظ اال�ستثمارية مببلغ  150,082د.ك ( 134,101 : 2006د.ك) تدار بوا�سطة اطراف ذات �صله .

7,322,158 11,680,745

حيازة خالل 2007

ü

قامت املجموعة بامل�شاركة جزئيا يف زيادة ر�أ�س مال �شركة يونيف�ست للو�ساطة املالية مببلغ  451,001د.ك ،
ب�سبب امل�شاركة اجلزئية  ،انخف�ضت امللكية من  % 35اىل . % 30.9

ü

قامت املجموعة ب�إقتناء  % 28ح�صة من �أ�سهم �شركة �أيوا جلف – ذ.م.م بقيمة  2,628,040د.ك والتي متار�س
ن�شاط االت�صاالت  ،ال�شهره بقيمة  2,399,897د.ك نتجت عن هذا االقتناء .

ü

اقتنت املجموعه ما ن�سبته  % 25من �شركة جود فود العاملية – الواليات املتحدة االمريكية مببلغ
د.ك وح�صلت على  % 10ا�ضافية من ر�أ�س مال �شركة جود فود العاملية كعائد من قر�ض اعطي لهم  .متار�س
ال�شركة ن�شاطها من خالل ال�صناعات الغذائية  .ح�صة ال�شركة يف اال�صول واخل�صوم وااليرادات والربح مل
تت�ضمن يف هذه ال�شركة الزميله ب�سبب عدم توفر البيانات املالية ل�سنة . 2007

232,365

15

م�ستحق من  /اىل اطراف ذات �صله
ü

قامت املجموعة مبنح قر�ض ل�شركتها الزميله جود فود العاملية – الواليات املتحدة االمريكية مببلــغ
 1,393,661د.ك ( 5,098,075دوالر امريكي) ( ال �شيء يف  ، )2006القر�ض م�ضمون و�سوف يتم �سداده
بالكامل يف  31يناير  2009ويحمل فائدة �سنوية . % 10

ü

الم على قر�ض ق�صري أ
ح�صلت ال�شركة أ
الجل غري م�ضمون  3,874,273د.ك من طرف ذي �صله  .مبعدل
فائدة � % 5.375سنويا دون تاريخ ا�ستحقاق ثابت .

ü

يت�ضمن بند امل�ستحق اىل �أطراف ذات �صله مبلغ  1,247,037د.ك ( 1,980,526د.ك يف  31دي�سمرب )2006
ميثل قر�ض بالهام�ش مت احل�صول عليه من طرف ذي �صله (اي�ضاح  14و  . )17يحمل هذا القر�ض فائدة
مبعدل  % 1فوق �سعر اخل�صم املعلن من بنك الكويت املركزي ت�ستحق كل ثالثة �شهور .

قامت ال�شركة بح�ساب ح�صتها يف جمموعة يونيف�ست لال�ست�شارات – ذ.م.م و�شركة �أيوا جلف – ذ.م.م بناء على
بياناتها املالية غري املدققة لل�سنة املالية املنتهية فـي  31دي�سمرب . 2007

احل�صة يف موجودات ومطلوبات ال�شركات الزميلة
املوجودات
املطلوبات

2007

2006

د.ك

د.ك

10,455,028

3,802,067

()6,255,552

()2,192,050

احل�صة يف ايرادات وارباح ال�شركات الزميلة
ا إليرادات
الربح

1,729,066

747,907

954,853

337,776

مل يتم االف�صاح عن القيمة ال�سوقية العادلة لل�شركات �أعاله النها �شركات غري مدرجة .
28
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�شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة ال ــديـ ـ ـ ـ ـ ــرة الق ـ ـ ـ ــابـ ــ�ضـ ـ ـ ـ ـ ــة
�ش.م.ك (قاب�ضة) و�شركاتها التابعة
الكويـت

�شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة ال ــديـ ـ ـ ـ ـ ــرة الق ـ ـ ـ ــابـ ــ�ضـ ـ ـ ـ ـ ــة
�ش.م.ك (قاب�ضة) و�شركاتها التابعة
الكويـت

اي�ضاحات حول البيانات
املالية املجمعة

اي�ضاحات حول البيانات
املالية املجمعة
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 31دي�سمرب

2007

ذمم مدينه وا�صول اخرى
�أ�صول مالية

ذمم جتارية
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
�صايف ذمم جتارية
ذمم موظفني
دفعات مقدمه ملوردين
دفعات مقدمه ل�شراء ا�ستثمارات
ت�أمينات م�سرتده
ذمم مدينه اخرى
فوائد م�ستلمه
ودائع �ضمان

17
2007

2006

د.ك

د.ك

م�صروفات مدفوعة مقدما

3,756,932

-

()2,183,925

-

1,573,007

-

5,588

-

868,227

-

1,640,220

-

16,466

-

42,517

4,354

7,844

-

حمدده عند التحقق املبدئي
ا�ستثمارات غري م�سعرة
حمافظ ا�ستثمارية

31,368

-

4,185,237

4,354

155,270
4,340,507

4,354

�	16.1إن القيم املدرجة لال�صول املالية �أعاله تقارب قيمها العادلة وت�ستحق جميعها خالل �سنة .
الذمم التجارية ال حتمل فائدة وهي ت�ستحق ب�شكل عام من  60 – 30يوما .
ان التحليل الزمني للذمم التجارية كما يف  31دي�سمرب كما يلي :

 31دي�سمرب

 31دي�سمرب

د.ك

د .ك

2007

م�ستحقة ولكن ال يوجد هبوط يف قيمتها
اقل من ثالثة ا�شهر
 3اىل  6ا�شهر
�أكرث من �ستة �شهور
يوجد هبوط يف قيمتها (حمتاط لها بالكامل)
اكرث من �ستة ا�شهر
جمموع الذمم التجارية

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

حمتفظ بها للمتاجره
ا�سهم م�سعره حملية
حمافظ حملية م�سعره
ا�سهم م�سعره اجنبية

ا�صول غري مالية

2006

433,014
702,803
437,190

-

2,183,925
3,756,932

-

الذمم التجارية التي ا�صبحت م�ستحقة يف اقل من ثالثة ا�شهر ال يعترب هناك هبوط يف قيمتها  .كما يف 31
دي�سمرب  ، 2007يوجد ذمم جتارية مببلغ  1,573,007الف د .ك ( : 2006ال �شيء) والتي كانت م�ستحقة ولكن دون
وجود هبوط يف قيمتها .

18

 31دي�سمرب

2007

2007

2006

د.ك

د .ك

66,106,210

56,476,211

8,363,900

-

698,384
75,168,494

9,626,870
66,103,081

1,269,433

1,229,556

27,169,651

23,480,825

28,439,084
103,607,578

24,710,381
90,813,462

•

تت�ضمن ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل حمفظة ا�ستثمارية حمددة قيمتها العادلة
 24,496,701د.ك ( 19,179,280د.ك يف  31دي�سمرب  )2006مرهونة مقابل ت�سهيالت بنكية وقرو�ض
ق�صرية أ
الجل .

•

ان حمفظة ا�ستثمارية حمددة قيمتها العادلة  2,672,950د.ك ( 3,476,775د.ك يف  31دي�سمرب  )2006ت�أمينا
و�ضمانا لقرو�ض هام�شية (اي�ضاح . )15

•

ان اال�ستثمارات بغر�ض املتاجرة مببلغ  29,501,480د.ك ( : 2006ال �شيء) مرهونة مقابل قر�ض طويل االجل
(اي�ضاح . )22

•

ان املحافظ اال�ستثمارية بقيمة  2,672,950د.ك ( 3,476,775 : 2006د.ك) مدارة بوا�سطة اطراف ذات �صله .

ر�أ�س املال
م�صرح به
 0.100د .ك لكل �سهم

م�صدر ومدفوع بالكامل

2007

2006

2007

2006

350,000,000

350,000,000

350,000,000

350,000,000

�	19أ�سهم خزانة
عدد اال�سهم
ن�سبة من اال�سهم امل�صدره
تكلفة ا�سهم اخلزينة (ديناركويتي)
القيمة ال�سوقية (ديناركويتي)

2007
704,500
% 0.201
808,257
479,060

2006
707,000
% 0.202
811,125
544,390

ان احتياطيات ال�شركة االم التي تعادل تكلفة ا�سهم اخلزينة �صنفت على انها غري قابله للتوزيع .
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�شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة ال ــديـ ـ ـ ـ ـ ــرة الق ـ ـ ـ ــابـ ــ�ضـ ـ ـ ـ ـ ــة
�ش.م.ك (قاب�ضة) و�شركاتها التابعة
الكويـت

�شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة ال ــديـ ـ ـ ـ ـ ــرة الق ـ ـ ـ ــابـ ــ�ضـ ـ ـ ـ ـ ــة
�ش.م.ك (قاب�ضة) و�شركاتها التابعة
الكويـت

اي�ضاحات حول البيانات
املالية املجمعة

اي�ضاحات حول البيانات
املالية املجمعة
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 31دي�سمرب

2007

احتياطي قانوين
وفقا لقانون ال�شركات التجاريه والنظام اال�سا�سي لل�شركه أ
الم يتم حتويل  % 10من ربح ال�سنة قبل ح�صة م�ؤ�س�سة
الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة اىل االحتياطي القانوين  .ويوقف هذا التحويل بقرار
من م�ساهمي ال�شركة االم بعد بلوغ  % 50من ر�أ�س املال املدفوع  .ان توزيع االحتياطي القانوين حمدد باملبلغ
الالزم ل�ضمان توزيع ارباح بن�سبة  % 5من ر�أ�س املال املدفوع يف ال�سنوات التي ال تكون االرباح املرحلة غري كافية
لدفع هذه التوزيعات .

21

قرو�ض ق�صرية أ
الجل
العملـة

�سعر الفائدة

ال�ضمان

ديناركويتي
ديناركويتي

 % 2فوق �سعر الكيبور
 % 2.5فوق �سعر الكيبور

م�ضمون
م�ضمون

احتياطي اختياري
وفقا لقانون ال�شركات التجاريه والنظام اال�سا�سي لل�شركه أ
الم يتم حتويل  % 10من ربح ال�سنة قبل ح�صة
م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة اىل االحتياطي ا إلختياري .
يجوز بناء على تو�صية جمل�س ا إلداره وموافقة اجلمعية العمومية يجوز لل�شركة االم وقف التحويل اىل
ا إلحتياطي ا إلختياري .

22

24

دوالر امريكي
جزء من قر�ض طويل االجل – ديناركويتي

د.ك

د.ك

5,000,000

4,265,000

-

450,000

5,000,000

4,715,000

25

ت�سهيالت بنكية
الت�سهيالت ممنوحة من قبل بنك حملي بفائده ح�سب اال�سعار التجاريه ال�سائده مقابل رهن حمفظة ا�ستثماريه
(اي�ضاح  14و . )17

�سعر الفائدة ال�ضمان
1.75
فوق م�ضمون
الليبور
% 2.5
فوق م�ضمون
الكيبور

ناق�صا � :أق�ساط م�ستحقه خالل ال � 12شهر القادمه – د .ك

2007

2006

14,548,500

-

6,920,000

-

21,468,500

-

()1,800,000
19,668,500

26

النقد و�شبه النقد

ار�صده لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
وديعه ق�صرية االجل
ت�سهيالت بنكية

خالل دي�سمرب  2007ح�صلت ال�شركة االم عل قر�ض الجل بقيمة  53,000,000دوالر امريكي ( 14,548,500د.ك)
من بنوك حملية و�أجنبية  .ي�ستحق القر�ض بعد ثالث �سنوات يف اكتوبر  2010وم�ضمون مقابل ا�ستثمارات جتارية
بقيمة  29,501,480د.ك (اي�ضاح . )17

معدل �سعر الفائده
الفعلي
(�سنوي)

2007

2006

د.ك

د.ك

%3 – 1

2,546,208

% 6.75

750,000

% 8.75 – 6

()3,108,596
187,612

ح�صلت احدى ال�شركات التابعة على قر�ض بالدينارالكويتي من قبل بنك حملي ب�ضمان �شخ�صي وا�صول حمددة
ل�شركاء ال�شركة التابعة ي�سدد على  60ق�سطا �شهرا ملبالغ متفاوتة تنتهي يف ابريل . 2011

481,218

()3,162,089
()2,680,871

ذمم دائنة وخ�صوم اخرى
خ�صوم مالية
ذمم دائنة جتارية
م�ستلمات مقدمه
م�صاريف م�ستحقه
فوائد م�ستحقة
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
توزيعات م�ستحقه
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
زكاة
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س االدارة
ذمم دائنة اخرى

32

2007

2006

القر�ض بالدينارالكويتي والبالغ  5,000,000د.ك م�ضمون مقابل ا�ستثمار (اي�ضاح  14و . )17

قرو�ض طويلة االجل
العملة

23
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2007

2007

د.ك

3,514,466
2,616,338
291,242
65,625
2,602,977
19,322
206,133
13,697
50,000
1,763,914
11,143,714

2006

-

د.ك

27

	الحقا لتاريخ امليزانية العمومية  ،اعتمد �أع�ضاء جمل�س ا إلدارة توزيع �أ�سهم منحة بن�سبة  % 50من ر�أ�س املال
املدفوع خ�ضوعا ملوافقة امل�ساهمني يف اجلمعية العمومية ال�سنوية .
اعتمدت اجلمعية العمومية ال�سنوية للم�ساهمني املنعقدة يف  27مايو  2007البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف
دي�سمرب .2006

25,239

-

2,042,633
2,709,212
479,558

-

1,800
5,258,442

توزيعات ارباح

28

31

معامالت مع �أطراف ذات �صله
تتمثل أ
الطراف ذات ال�صلة يف ال�شركات الزميلة و�أع�ضاء جمل�س ا إلدارة وموظفي ا إلدارة العليا للمجموعة
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33

�شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة ال ــديـ ـ ـ ـ ـ ــرة الق ـ ـ ـ ــابـ ــ�ضـ ـ ـ ـ ـ ــة
�ش.م.ك (قاب�ضة) و�شركاتها التابعة
الكويـت

�شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة ال ــديـ ـ ـ ـ ـ ــرة الق ـ ـ ـ ــابـ ــ�ضـ ـ ـ ـ ـ ــة
�ش.م.ك (قاب�ضة) و�شركاتها التابعة
الكويـت

اي�ضاحات حول البيانات
املالية املجمعة

اي�ضاحات حول البيانات
املالية املجمعة
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2007

�	30أهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر

تابع /معامالت مع �أطراف ذات �صله
و�شركات ميلكون فيها ح�ص�صاً رئي�سية �أو ب�إمكانهم ممار�سة ت�أثري ملمو�س �أو �سيطرة م�شرتكة عليها .يتم املوافقة
على �سيا�سات ت�سعري و�شروط هذه املعامالت من قبل �إدارة املجموعة .
والر�صدة مع أ
فيما يلي بيان ب�أهم التعامالت أ
الطراف ذات ال�صلة :
معامالت مت�ضمنة يف بيان الدخل املجمع
�إيرادات فوائد على قرو�ض ل�شركات زميله
تكاليف متويل
�أتعاب �إدارة
خ�سائر حمققة من بيع ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل ببيان الدخل

2007

2006

169,748
890,548
()603,977

57,942
142,914
585,795

معامالت مت�ضمنة يف امليزانية العمومية املجمعة
امل�ستحق من �أطراف ذات �صله (اي�ضاح )15
امل�ستحق اىل �أطراف ذات �صله (اي�ضاح )15
اتعاب ادارة حمملة على ا�ستثمارات
�شراء ا�ستثمارات

2,001,350
5,140,082
487,903
8,742,896

943,725
10,394,511

د.ك

278,000
9,500
287,500

-

147,500
16,625
164,125

فيما يلي التحليل اجلغرايف:

34
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	ال ت�ستخدم املجموعة م�شتقات ادوات مالية .

ان اهم املخاطر املالية التي تتعر�ض لها املجموعة هي كما يلي :

-

متار�س املجموعة ب�شكل رئي�سي ن�شاطها يف ا إل�ستثمارات املحلية  ،وان �أ�سا�س عر�ض القطاعات يتم على
�أ�سا�س جغرايف .متار�س املجموعة الن�شاط �ضمن قطاعني جغرافيني رئي�سيني هما  :حملي (داخل الكويت)
ودويل (خارج الكويت) .

يف  31دي�سمرب 2006
(خ�سائر) � /إيرادات الت�شغيل
(خ�سارة)  /ربح ال�سنة
جمموع اال�صول
جممو ع اخل�صوم
�صايف اال�صول

تتعر�ض ان�شطة املجموعة اىل العديد من املخاطر املالية  ،مثل  :خماطر ال�سوق (وت�شمل خماطر �سعر العملة
وخماطر �سعر الفائدة وخماطر تقلبات أ
ال�سعار) ،وخماطر االئتمان وخماطر ال�سيولة.
ان جمل�س ادارة ال�شركة أ
الم م�س�ؤول يف النهاية عن و�ضع ال�سيا�سات وا إل�سرتاتيجيات اخلا�صة ب�إدارة املخاطر .

د.ك

حتليل القطاعات

يف  31دي�سمرب 2007
ربح ( /خ�سارة) الت�شغيل
ربح ( /خ�سارة) ال�سنة
جمموع اال�صول
جمموع اخل�صوم
�صايف اال�صول

املطلوبات املالية الرئي�سية لدى املجموعة ت�شمل البنوك الدائنة وا إلقرتا�ض والذمم الدائنة  .ان الهدف الرئي�سي
للخ�صوم املالية هو متويل أ
الن�شطة الت�شغيلية للمجموعة  .ان لدى املجموعة �أ�صول مالية متعددة تت�ضمن الذمم
وال�صول أ
املدينة أ
الخرى والنقد و�أر�صدة لدى البنوك و�أوراق مالية ا�ستثمارية .

30.1

مكاف�آت موظفي ا إلدارة العليا
مزايا ق�صرية أ
الجل
مكاف�آت نهاية اخلدمة
29
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2007

حملي

د .ك

29,431,002
26,912,563
190,731,183
()46,155,915
144,575,268

()77,400,083
()78,805,683
138,623,993
()23,549,917
115,074,076

دويل

د .ك

()4,008,845
()4,008,845
11,466,509

-

11,466,509

5,447,202
5,447,202
15,100,226

-

15,100,226

املجموع

د .ك

25,422,157
22,903,718
202,197,692
()46,155,915
156,041,777

()71,952,881
()73,358,481
153,724,219
()23,549,917
130,174,302

خماطر ال�سوق

	�أ) خماطر العملة أ
الجنبية
تتمثل خماطر العملة أ
الجنبية يف تقلب القيم العادلة للتدفقات النقدية امل�ستقبلية أ
للدوات املالية نتيجة لتغري
�أ�سعار حتويل العمالت أ
الجنبية .

تعمل املجموعة ،وب�شكل �أ�سا�سي ،يف الكويت ودول ال�شرق أ
الو�سط وامريكا  ،وهي بذلك عر�ضة ملخاطر العملة
أ
أ
أ
الجنبية الناجتة  ،ب�شكل رئي�سي من التغريات يف �أ�سعار �صرف الدوالر المريكي والدرهم االماراتي  .قد تت�ثر
امليزانية العمومية للمجموعة ب�شكل كبري نتيجة للتغري يف ا�سعار �صرف هذه العمالت  .للتخفيف من تعر�ض
الجنبية ،يتم مراقبة التدفقات النقدية بالعملة أ
املجموعة ملخاطر العملة أ
الجنبية.
تتعر�ض املجموعة ملخاطر العملة أ
الجنبية التالية والتي مت حتويلها اىل الدينار الكويتي ب�أ�سعار االقفال يف
نهاية ال�سنة:

دوالرامريكي

2007

درهم اماراتي

دوالرامريكي

2006

درهم اماراتي

ا�صول مالية
49,950
14,071,736
خ�صوم مالية
14,548,500
مت اجراء اختبارات احل�سا�سية املتعلقة بالعملة أ
الجنبية بناء على االفرتا�ضات التالية:
ن�سبة ح�سا�سية العملة أ
الجنبية
170,859

14,615,837

-

%

دوالر �أمريكي
درهم اماراتي

2007

2006

%6

%6

%5

%5

مت تقدير ن�سبة احل�سا�سية �أعاله بناء على معدل تقلبات �أ�سعار ال�سوق لل�صرف أ
الجنبي خالل االثنى ع�شر
�شهرا املا�ضية.
ويف حالة ما اذا ارتفع �سعر �صرف الدينار الكويتي مقابل تلك العمالت أ
الجنبية وبافرتا�ض ن�سبة احل�سا�سية
ذاتها ،يكون ت�أثري ذلك على ربح ال�سنة وحقوق امللكية كما يلي:

التقرير ال�سنوي
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�شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة ال ــديـ ـ ـ ـ ـ ــرة الق ـ ـ ـ ــابـ ــ�ضـ ـ ـ ـ ـ ــة
�ش.م.ك (قاب�ضة) و�شركاتها التابعة
الكويـت

�شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة ال ــديـ ـ ـ ـ ـ ــرة الق ـ ـ ـ ــابـ ــ�ضـ ـ ـ ـ ـ ــة
�ش.م.ك (قاب�ضة) و�شركاتها التابعة
الكويـت

اي�ضاحات حول البيانات
املالية املجمعة

اي�ضاحات حول البيانات
املالية املجمعة
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30.1

تابع  /خماطر ال�سوق

 31دي�سمرب

2007

30

2007

ربح ال�سنة

حقوق امللكية

2006

د .ك

د .ك

2006

د.ك

د .ك

اذا تغريت �أ�سعار أ
الوراق املالية بن�سبة  % 5بالزيادة فان ت�أثري تلك التغريات على ربح وحقــوق امللكيـة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب � 2007ستكون كما يلي :

دوالر �أمريكي
()262,440
()548,499
()614,510
577,105
درهم اماراتي
()8,544
()2,498
()262,440
()548,499
()623,054
574,607
أ
ويف حالة ما اذا انخف�ض �سعر �صرف الدينار الكويتي مقابل تلك العمالت الجنبية وبافرتا�ض ن�سبة احل�سا�سية
ذاتها ،يكون ت�أثري ذلك على ربح ال�سنة وحقوق امللكية كما يلي:

دوالر �أمريكي
درهم اماراتي

ربح ال�سنة

2007

2006

()577,105

614,510

548,499

2,498

8,544

-

-

()574,607

623,054

548,499

262,440

د.ك

د.ك

2007

262,440

د.ك

ب) خماطر معدالت �أ�سعار الفائدة

تن�ش�أ خماطر معدالت �أ�سعار الفائدة عادة من احتمال ت�أثري التغريات يف معدالت �أ�سعار الفائدة على أ
الرباح
امل�ستقبلية �أو القيم العادلة أ
للدوات املالية .يوجد لدى املجموعة بنوك دائنة واقرتا�ضات جتعلها عر�ضة
ملخاطر تقلبات معدالت �أ�سعار الفائدة  .تقوم املجموعة بادارة تلك املخاطر عن طريق مراقبة أ
الو�ضاع
ب�شكل منتظم للت�أكد من �أنها �ضمن احلدود امل�سوح بها.

	ال يوجد لدى املجموعة �أية �أدوات مالية خارج امليزانية العمومية يتم ا�ستخدامها إلدارة خماطر معدالت
ا�سعار الفائدة.

اجلدول التايل يو�ضح درجات احل�سا�سية على ربح ال�سنة بناء على تغريات معقولة يف معدالت ا�سعار الفائدة
اعتبارا من بداية ال�سنة  .وبناء على مالحظة و�ضع ال�سوق احلايل  ،مت ا إلفرتا�ض ب�أن يكون التغري املحتمل
املعقول يف معدالت ا�سعار الفائدة  +25و  -75نقطة ا�سا�سية ل�سعر اليبور و  +25و  -50نقطة ا�سا�سية
أل�سعار فائدة الدينارالكويتي لل�سنوات  2007و  . 2006متت عملية ا إلحت�ساب بناء على �أدوات املجموعة
املالية املحتفظ بها يف كل تاريخ ميزانية عمومية  .كافة املتغريات أ
الخرى بقيت ثابتة  .كما ال يوجد هناك
اي ت�أثري على حقوق امللكية للمجموعة.
زيادة يف �سعر الفائدة
ربح ال�سنة

ج)

انخفا�ض يف �سعر الفائدة

2007

2006

2007

2006

د.ك

د .ك

د.ك

د .ك

()24,644

190,492

73,932

املخاطر ال�سعرية

تتعر�ض املجموعة ملخاطر التقلبات ال�سعرية إل�ستثماراتها  ،خا�صة املتعلقة با�ستثماراتها يف م�ساهمات امللكية.
يتم ت�صنيف اال�ستثمارات يف م�ساهمات امللكية كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وا�ستثمارات
متاحة للبيع.
أ
والدارة املخاطر الناجتة عن التقلبات ال�سعرية ال�ستثماراتها يف الوراق املالية تقوم املجموعة بتنويع حمافظها
اال�ستثمارية .وتتم عملية التنويع تلك  ،بناء على حدود مو�ضوعة من قبل املجموعة.
36
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2007

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ا�ستثمارات متاحة للبيع

د.ك

وتتفاوت خماطر تقلبات �صرف العملة أ
الجنبية خالل ال�سنة ح�سب حجم وطبيعة املعامالت .ولكن ،ميكن اعتبار
أ
أ
التحاليل �أعاله على �أنها متثل مدى تعر�ض املجموعة ملخاطر تقلبات ��سعار العملة الجنبية.

()77,060

ربح ال�سنة

حقوق امللكية
2006

تابع� /أهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر
تابع /ج) املخاطر ال�سعرية
يو�ضح اجلدول التايل درجات احل�سا�سية التي تتعر�ض لها املجموعة واملتعلقة با�ستثماراتها يف أ
الوراق املالية،
وعلى �أ�سا�س املخاطر املحتملة أل�سعار تلك أ
الوراق كما يف تاريخ البيانات املالية.

تابع � /أ) خماطر العملة أ
الجنبية
2007
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2007

حقوق امللكية

2007

2006

2007

2006

د.ك

د .ك

د .ك

د .ك

5,180,379

4,540,673

-

-

-

-

3,127,595

2,584,093

اذا تغريت �أ�سعار أ
الوراق املالية بن�سبة  % 5بالنق�صان فان ت�أثري تلك التغريات على ربح وحقوق امللكية لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب � 2006ستكون مت�ساوية ومتقابلة واملبالغ املذكورة باالعلى �ستكون �سلبية .
30.2

خماطر االئتمان

خماطر االئتمان هي تلك املخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من �أطراف أ
الدوات املالية الوفاء بالتزاماته جتاه
الخر م�سببا بذلك خ�سارة الطرف آ
الطرف آ
الخر .ان �سيا�سة املجموعة جتاه تعر�ضها ملخاطر االئتمان تتطلب
أ
أ
مراقبة تلك املخاطر ب�شكل دائم .كما حتاول املجموعة عدم تركيز تلك املخاطر على �فراد �و جمموعة عمالء يف
مناطق حمددة �أو من خالل تنويع تعامالتها يف �أن�شطة خمتلفة .كما يتم احل�صول على �ضمانات حيثما كان ذلك
منا�سبا.
أ
ان مدى تعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان حمدود باملبالغ املدرجة �ضمن ال�صول املالية كما يف تاريخ امليزانية
العمومية وامللخ�صة على النحو التايل:

م�ستحق من اطراف ذات �صله (اي�ضاح )15
ذمم مدينة ار�صدة مدينة�أخرى (اي�ضاح )16
وديعه ق�صرية االجل
ار�صدة لدى بنوك

2007

2006

د.ك

د .ك

2,001,350

943,725

4,185,237

4,354

750,000

-

2,546,208
9,482,795

481,218
1,429,297

والطراف أ
تراقب املجموعة ب�إ�ستمرار عدم �سداد ح�ساب عمالئها أ
الخرى  ،املعرفني ك�أفراد �أو كمجموعة ،
أ
وت�ضمن هذه املعلومات يف �ضوابط خماطر ا إلئتمان  ،ت�ستخدم املجموعة تقييمات ائتمانية خارجية و � /و حت�صل
والطراف أ
على وت�ستخدم تقارير عن عمالئها أ
الخرى عندما تكون متوفرة بتكلفة معقولة � .سيا�سة املجموعة
تتعامل فقط مع �أطراف ذات كفاءه ائتمانية عالية .
تعترب ادارة املجموعة املوجودات املالية اعاله والتي مل تتجاوز مدة ا�ستحقاقها ومل تتعر�ض النخفا�ض يف قيمتها يف
جميع تواريخ البيانات املالية حتت املراجعة ذات كفاءه ائتمانية عالية فيما عدا عن تلك املذكورة يف اي�ضاح . 16.1
ان خماطر ا إلئتمان اخلا�صة ب�أر�صدة لدى البنوك ووديعة ق�صرية االجل تعترب غري هامة حيث �أن أ
الطراف املعنية
عبارة عن م�ؤ�س�سات مالية ذات كفاءه �إئتمانية عالية .

التقرير ال�سنوي
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�شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة ال ــديـ ـ ـ ـ ـ ــرة الق ـ ـ ـ ــابـ ــ�ضـ ـ ـ ـ ـ ــة
�ش.م.ك (قاب�ضة) و�شركاتها التابعة
الكويـت

�شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة ال ــديـ ـ ـ ـ ـ ــرة الق ـ ـ ـ ــابـ ــ�ضـ ـ ـ ـ ـ ــة
�ش.م.ك (قاب�ضة) و�شركاتها التابعة
الكويـت

اي�ضاحات حول البيانات
املالية املجمعة

اي�ضاحات حول البيانات
املالية املجمعة
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 1اىل 3

�شهر
د.ك

 31دي�سمرب 2007

اخل�صوم

-

قرو�ض طويلة االجل
م�ستحق الطراف ذات �صله
ذمم دائنة وخ�صوم �أخرى
قرو�ض ق�صرية االجل
اجلزء اجلارية لقرو�ض طويلة االجل -
ت�سهيالت بنكية

 3اىل 12

ما يزيد عن �سنة
د.ك

د.ك

�شهر
د.ك

-

19,668,500

5,140,082
11,143,714
5,000,000
1,800,000
3,108,596
26,192,392

-

19,668,500

2007

ا�صول مالية
ا�ستثمارات متاحه للبيع
ا�ستثمارات متاحة للبيع بالتكلفة
م�ستحق من اطراف ذات �صله
ذمم مدينه وا�صول اخرى (اي�ضاح )16
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

19,668,500
5,140,082
11,143,714
5,000,000
1,800,000
3,108,596
45,860,892

وديعة ق�صرية االجل
أ
ار�صده لدى البنوك وم�ؤ�س�سات مالية �خرى

10,394,511
5,258,442
4,715,000
3,162,089
23,530,042
ت�ستند ا إل�ستحقاقات التعاقدية للخ�صوم املالية على التدفقات النقدية غري املخ�صومة كما يلي :
 3اىل  12ما يزيد عن
حتى �شهر
 1اىل 3
 31دي�سمرب 2007
�شهر
�شهور
�سنة
اخل�صوم املالية
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
قرو�ض طويلة االجل
22,096,488
1,120,423
284,183
- 3,262,622 2,058,450
م�ستحق الطراف ذات �صله
ذمم دائنة وخ�صوم اخرى
5,546,857
4,210,143
1,386,714
قرو�ض ق�صرية االجل
5,387,500
290,625
96,875
- 1,911,375
اجلزء اجلاري لقرو�ض طويلة االجل -
37,125
ت�سهيالت بنكية
3,168,825
361,374
60,229
36,199,670 11,156,562 3,923,576

املجموع

اخل�صوم املالية
م�ستحق اىل �أطراف ذات �صله
ذمم دائنة ومطلوبات اخرى
قرو�ض ق�صرية االجل
ت�سهيالت بنكية
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2007

-

876,407

-

876,407

2,135,565
1,752,814
79,566
53,360
4,021,305

2,552,583
2,629,221
238,697
160,081
5,580,582

5,842,524

-

5,033,263
3,375,530
14,251,317

10,530,672
5,258,442
5,351,526
3,588,971
24,729,611

14,805,825
2,001,350
4,185,237
103,607,578
750,000
2,546,208

2006

د.ك
41,643,688
10,038,169
943,725
4,354
90,813,462
481,218
143,924,616

2007

2006

د.ك

د.ك

قرو�ض طويلة االجل

19,668,500

-

م�ستحق الطراف ذات �صله

5,140,082

10,394,511

ذمم دائنة وخ�صوم اخرى

11,143,714

5,258,442

قر�ض ق�صري االجل

5,000,000

4,715,000

اجلزء اجلاري لقرو�ض طويلة االجل

1,800,000

-

ت�سهالت بنكية

3,108,596

3,162,089

45,860,892

23,530,042

القيمة العادلة متثل املبالغ التي ميكن ا�ستبدال اال�صول واخل�صوم بها على ا�سا�س جتاري بحت  .بر�أي ادارة
املجموعة با�ستثناء بع�ض اال�ستثمارات املتاحة للبيع املحملة بالتكلفة ال�سباب مذكورة يف (اي�ضاح  )14للبيانات
املالية  .ان قيمة اال�صول واخل�صوم املالية فـي  31دي�سمرب  2007و  2006تقارب القيمة العادلة .

د.ك

 31دي�سمرب 2006

47,746,084

خ�صوم مالية

10,394,511
5,258,442
4,715,000
3,162,089
23,530,042

23,501,094
5,321,072
11,143,714
5,775,000
1,948,500
3,590,428
51,279,808

د.ك

175,642,282

 31دي�سمرب 2006

اخل�صوم
م�ستحق الطراف ذات �صله
ذمم دائنة وخ�صوم �أخرى
قرو�ض ق�صرية أ
الجل
ت�سهيالت بنكية

ملخ�ص فئات أ
ال�صول واخل�صوم املالية
ان فئات أ
ال�صول واخل�صوم املالية للمجموعة الواردة يف امليزانية العمومية املجمعة على النحو التايل:

 30.3خماطر ال�سيولة
ان خماطر ال�سيولة هي تلك املخاطر التي ت�ؤدي اىل عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها جتاه الغري عند
ا�ستحقاقها .وللحد من تلك املخاطر ،قامت ادارة املجموعة بتنويع م�صادر التمويل وادارة �أ�صولها بعد أ
الخذ بعني
االعتبار ال�سيولة ومراقبة تلك ال�سيولة ب�شكل يومي.
يلخ�ص اجلدول التايل قائمة ا�ستحقاق خ�صوم املجموعة  .مت حتديد تواريخ ا�ستحقاق اخل�صوم املالية على ا�سا�س
الفرتة املتبقية من تاريخ امليزانية العمومية اىل تاريخ ا إل�ستحقاق التعاقدي .

املجموع

 31دي�سمرب

2007

32

�أهداف ادارة ر�أ�س املال
ان �أهداف املجموعة اخلا�صة ب�إدارة خماطر ر�أ�س املال هي التي تركز على مبد�أ ا إل�ستمرارية للمجموعة وحتقيق
العائد املنا�سب للم�ساهمني ،وذلك خالل ا�ستغالل اف�ضل لهيكلة ر�أ�س املال .

يتكون را�س مال املجموعة من اجمايل حقوق امللكية  .تقوم املجموعة بادارة هيكلية ر�أ�س املال وعمل التعديالت
آ
اللزمة  ،على �ضوء التغريات يف الظروف االقت�صادية واملخاطر املرتبطة ب�أ�صول املجموعة .وللمحافظة على
أ
أ
أ
أ
هيكلية ر��س املال �وتعديلها ،قد تقوم املجموعة بتعديل املبالغ املدفوعة كتوزيعات �رباح للم�ساهمني �و �إعادة �شراء
�أ�سهم �أو ا�صدار �أ�سهم جديدة �أو بيع �أ�صول لتخفي�ض املديونيات.
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�شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة ال ــديـ ـ ـ ـ ـ ــرة الق ـ ـ ـ ــابـ ــ�ضـ ـ ـ ـ ـ ــة
�ش.م.ك (قاب�ضة) و�شركاتها التابعة
الكويـت

اي�ضاحات حول البيانات
املالية املجمعة
32
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تابع � /أهداف �أهداف ر�أ�س املال
متا�شيا مع ال�شركات االخرى يف نف�س القطاع تراقب املجموعة ر�أ�س املال على ا�سا�س ن�سبة �صايف املديونيات اىل
حقوق امللكية .
يتكون �صايف املديونيات من البنود التالية:

ت�سهيالت بنكية
قرو�ض طويلة االجل
قرو�ض ق�صرية االجل
اجلزء اجلاري لقرو�ض طويلة االجل
م�ستحق الطراف ذات �صله
ناق�صا  :النقد و�شبه النقد (اي�ضاح )26
�صايف املديونيات
حقوق امللكية

2007

2006

د.ك

د .ك

3,108,596

3,162,089

19,668,500

-

5,000,000

4,715,000

1,800,000

-

5,121,310

1,980,526

()3,296,208

()481,218

31,402,198

9,376,397

156,041,777

130,174,302

مت احت�ساب الن�سبة عن طريق ق�سمة �صايف املديونية على حقوق امللكية كما يلي :

�صايف املديونية
حقوق امللكية
ن�سبة املديونية اىل حقوق امللكية

40
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التزامات طارئة
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ارتباطات ر�أ�سمالية

2007

2006

د.ك

د .ك

31,402,198

9,376,397

156,041,777

130,174,302

% 20

%7

يوجد على املجموعة بتاريخ  31دي�سمرب  2007التزامات طارئة متمثله وكفاالت بنكية مببلــغ  2,981,331د.ك
( : 2006ال �شيء).
يوجد على املجموعة بتاريخ امليزانية العمومية ارتباطات ر�أ�سمالية مقابل �شراء ا�ستثمارات مببلغ  2,385,153د.ك
( : 2006ال �شيء)
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