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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام ،،،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ,يطيب يل ان �أجدد لقائي بكم هذا العام كما كل عام  ,لأقدم لكم التقرير ال�سنوي لل�سنة املالية املنتهية يف 31-دي�سمرب -2009ل�رشكة
الديرة القاب�ضة مت�ضمنا امليزانية العمومية لل�رشكة وبيان الدخل و تقرير مراقبي احل�سابات .
م�ساهمينا الكرام ...
ان العامل ي�شهد اقوى حتدي للخروج من الأزمة االقت�صادية التي �شهدها يف الأعوام القليلة املا�ضية  ,حيث �سعت جميع قطاعات الأعمال لتخفيف وط�أة تلك الأزمة و �إعادة
درا�سة الأو�ضاع الإ�سرتاتيجية والتخطيط لال�ستعداد للمرحلة القادمة بخطى �أثقل و الرتكيز على حتقيق الأهداف  .وال يخفى عليكم �إن مثل هذه التداعيات قد اظهرت
بداية حدوث تباط�ؤ عام يف الأداء االقت�صادي العاملي وهو ما انعك�س اثره على �أداء القطاعات االقت�صادية ب�شكل عام و على القطاع اال�ستثماري ب�شكل خا�ص .ولكن مع
بداية ا�ستقرار الأو�ضاع الأقت�صادية العاملية  ,ف�أننا ن�أمل ب�أن يكون عام  2010اف�ضل من �سابقه و�سنعمل بكل مالدينا من خربة و مهارة لتحويل تلك اخل�سائر لأرباح
ب�أذن اهلل تعاىل لل�سنوات املقبلة.

والآن دعوين ا�ستعر�ض لكم بع�ض الأرقام التي مت حتقيقها يف عام  . 2009فقد حققت ال�رشكة خ�سائر قدرها ( )12,448,052دينار كويتي خالل عام  2009مقارنة
بخ�سائر قدرها ( )58,049,311دينار كويتي عام .2008
كما بلغ �إجمايل الأ�صول ( )172,805,200دينار كويتي مقارنة بـ ( )150,084,184دينار كويتي العام املا�ضي ,كما بلغ �إجمايل حقوق امل�ساهمني ( )104,184,910دينار كويتي
مقارنة بـ ( )104,932,042دينار كويتي العام املا�ضي  ,كما بلغت �إجمايل مطلوبات ال�رشكة ()68,620,290دينار كويتي لعام  2009مقارنة بـ ( )45,152,142دينار كويتي
لعام .2008
ويف اخلتام ...
انتهز هذه الفر�صة لكي اقدم تقديري و امتناين لإدارة ال�رشكة و موظفيها على اجلهد و الكفاءة التي ابدوها لتحقيق �سنة �أخرى من التحديات و الأجنازات � .أملني ان
نلتقي بكم مبزيد من النجاحات و الأهداف املرجوة ب�إذن اهلل تعاىل .
و ال�سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته ، ، ،

�أخواين امل�ساهمني ...
قامت الإدارة و مع بداية عام  2009بتعديل خططها الإ�سرتاتيجية لتخفيف �آثار الأزمة ,و مواجهة تداعياتها و اال�ستعداد ملرحلة ما بعد الأزمة بالإ�ستفاده من الفر�ص
التي قد تظهر نتيجة لتح�سن �أو�ضاع ال�سوق .

عبد الوهاب �أحمد النقيب

رئي�س جمل�س االدارة و الع�ضو املنتدب

فقد مت بحمد اهلل الأنتهاء من عملية الدمج بني �رشكة الديرة القاب�ضة و ال�رشكة الدولية للم�رشوعات اال�ستثمارية وكان نتيجة لهذا القرار زيادة ر�أ�س مال �رشكة الديرة
القاب�ضة من خالل �إ�صدار  219مليون �سهم لي�صبح ر�أ�س مال ال�رشكة بعد الدمج  74مليون دينار كويتي .وقد عزز الدمج من امكانيات �رشكة الديرة القاب�ضة الإدارية
و املالية ،ف�إن�ضمام فريق �إدارة ال�رشكة الدولية للم�رشوعات الإ�ستثمارية ل�رشكتنا �سيعمل على خلق فريق عمل متميز من خالل اخلربات والكفاءات التي يتمتع بها ,
الأمر الذي �سيدفع لتحقيق الأداء االف�ضل والنتائج املتميزة.
ومن اخلطط امل�ستقبلية ل�رشكة الديرة القاب�ضة ت�أ�سي�س �رشكة الديرة القاب�ضة يف الواليات املتحدة الأمريكية  Al-Deera Holding Inc -USAملتابعة ا�ستثمارات
ال�رشكة املتنوعة يف الواليات املتحدة  .مثل بي بي �أل جلـوبــال � ،BPL Global Co.رشكــة بولو كامبيــرو � ،Polo Campero Coرشكـ ــة �شــارت فينت�شــر بارتن ــرز
� ،Chart Venture Partners Coشــركـ ـ ـ ـ ــة �شـارت جـ ــروب � ،Chart Group Coش ــركة �ســي موبيــل  ،Sea Mobil Coهذا و �ستعمل ال�رشكة يف البحث عن الفر�ص
الإ�ستثمارية الواعدة التي �ستمكننا من حتقيق عوائد جيدة مل�ساهمينا الكرام.
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�رشكة الديرة القاب�ضة � -ش.م.ك (قاب�ضة) و�رشكاتها التابعة  -الكويـت

مدققون وم�ست�شارون

عمارة ال�سوق الكبري  -برج �أ – الطابق التا�سع
تلفون)965( 2244 3900-9 :
فاك�س)965( 2243 8451 :
�ص.ب � 2986صفاة –  – 13030الكويت
الربيد الإلكرتوينgt@gtkuwait.com :

تقرير مراقبي
احل�سابات
امل�ستقلني

�رشكة الديرة القاب�ضة � -ش.م.ك (قاب�ضة) و�رشكاتها التابعة  -الكويـت

مدققون وم�ست�شارون

ع�ضو م�ستقل يف يو �إت�ش واي
تلفون)965( 2256 4221 :
فاك�س)965( 2256 4214 :
�ص.ب  20316ال�صفاة –  – 13064الكويت
الربيد الإلكرتوينfawzia@fmh.com.kw :

اىل ال�سادة امل�ساهمني
�شركة الديرة القاب�ضة � -ش.م.ك (قاب�ضة)
الكويت

الر�أي
بر�أينا �أن البيانات املالية املجمعة تظهر ب�صورة عادلة ،من كافة النواحي املادية ،املركز املايل للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  ،2009والنتائج املالية لأعمالها والتدفقات النقدية لل�سنة
املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية .

التقرير حول البيانات املالية املجمعة

التقرير حول املتطلبات القانونية والت�شريعية الأخرى

لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�رشكة الديرة القاب�ضة � -رشكة م�ساهمة كويتية (مقفلة) (ال�رشكة الأم) وال�شركات التابعة لها (املجموعة)  ،وت�شمل بيان املركز املايل
املجمع كما يف  31دي�سمرب  ، 2009والبيانات املجمعة املتعلقة به  ،للدخل والدخل ال�شامل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ  ،وملخ�ص لأهم
ال�سيا�سات املحا�سبية واالي�ضاحات التف�صيلية الأخرى.

م�سئولية االدارة حول البيانات املالية املجمعة
ان �إدارة ال�رشكة الأم هي اجلهة امل�س�ؤولة عن اعداد تلك 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.

تابع  /تقرير
مراقبي احل�سابات
امل�ستقلني

بر�أينا � ،أن ال�رشكة االم حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة و�أن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س ادارة ال�رشكة 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 �رضورية لأغرا�ض التدقيق ،كما �أن البيانات املالية املجمعة تت�ضمن جميع املعلومات
التي يتطلبها قانون ال�رشكات التجارية ل�سنة  1960والنظام الأ�سا�سي لل�رشكة االم  ،والتعديالت اللآحقة لهما  ،و�أن اجلرد قد �أجري وفقا للأ�صول املرعية ،و�أنه يف حدود املعلومات
التي توفرت لدينا ،مل تقع خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2009خمالفات لأحكام قانون ال�رشكات التجارية �أو النظام الأ�سا�سي لل�رشكة االم  ،والتعديالت اللآحقة لهما  ،على
وجه ي�ؤثر ماديا يف ن�شاط املجموعة �أو مركزها املايل.

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 باعداد وعدالة عر�ض البيانات املالية املجمعة 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 مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل االدارة ،وكذلك تقييم العر�ض
االجمايل ال�شامل للبيانات املالية املجمعة.

عبداللطيف حممد العيبان ()CPA

(مراقب مرخ�ص رقم  94فئة �أ )
جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان و�رشكاهم

فوزيه مبارك احل�ساوي

ع�ضو جمعية املحا�سبني واملراجعني الكويتية
(مراقب مرخ�ص رقم  80فئة �أ )
مكتب فوزيه مبارك احل�ساوي لتدقيق احل�سابات – يو �إت�ش واي

الكويت
 31مار�س 2010

باعتقادنا �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها تعترب كافية ومالئمة لتوفر لنا �أ�سا�سا البداء ر�أي حول �أعمال التدقيق.
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ال�سنه املنتهية يف 31

اي�ضاحات

بيان الدخل
املجمع

مبيعات
تكلفة املبيعات
جممل الربح
�أرباح ( /خ�سائر) غري حمققه من ا�ستثمارات بالقيمة العادله من خالل بيان الدخل
خ�سائر غري حمققة من عقار ا�ستثماري
خ�سائر غري حمققة من ا�ستثمار يف حمفظة عقارية
(خ�سائر) � /أرباح حمققة من بيع ا�ستثمارات بالقيمة العادله من خالل بيان الدخل
ايرادات توزيعات ارباح
(خ�سائر)  /ارباح حمققه من بيع ا�ستثمارات متاحه للبيع
هبوط يف قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع
هبوط يف قيمة �إ�ستثمارات يف �رشكات زميلة
ربح من بيع ا�سهم �رشكات زميلة
ح�صة يف نتائج �رشكات زميله
ايرادات فوائد و�إيرادات �أخرى
رد خم�ص�صات انتفت احلاجة اليها

دي�سمرب 2009

دي�سمرب 2008

11,091,588

8,752,218

()7,760,663

()5,286,290

3,330,925

3,465,928

د.ك

20,064

7

()59,800
()955,453

-

()266,372

25,999

22,996

1,129,606

()327,525
16

()3,064,473

()23,227,715

15

()1,471,464

-

3,462,063

-

()6,638,129

()18,851,397

8

232,478

317,465

10

450,197

1,432,750

11

()789,330

()915,860

()2,000,271

()1,541,125

()1,132,202

()912,023

()1,236,438

()1,236,439

()2,109,476

()2,156,404

()262,679

()165,271

()12,794,889

()57,636,429

-

-

-

-

-

-

-

12

()50,709,307

بيان الدخل
ال�شامل املجمع

خ�سارة ال�سنة
�إيرادات �شاملة �أخرى:
فروقات حتويل ناجتة من عمليات �أجنبية
�إ�ستثمارات متاحة للبيع :
 �صايف االرباح ( /اخل�سائر) الناجتة خالل ال�سنة املحول اىل بيان الدخل املجمع نتيجة البيع املحول اىل بيان الدخل املجمع نتيجة الهبوط يف القيمةتعديل الت�سوية يف حقوق امللكية ل�رشكة زميلة
ح�صة يف ايرادات �شاملة اخرى من ال�رشكات الزميلة
جمموع (اخل�سائر)  /الإيرادات ال�شاملة الأخرى
اجمايل اخل�سائر ال�شاملة لل�سنة
�إجمايل اخل�سائر ال�شاملة اخلا�صة بـ :
مالكي ال�رشكة الأم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة

()12,794,889

118,186

2,605,930
()10,331,603
3,064,473
()3,141,688

د.ك

()57,636,429

30,859

()7,672,173
()145,274
23,227,715
-

1,546,972

()8,905,883

()6,137,730

6,535,244

()18,932,619

()51,101,185

()18,585,782

()51,514,067

()346,837

412,882

()18,932,619

()51,101,185

-

()12,794,889

()57,636,429

()12,448,052

()58,049,311

()346,837

412,882

()12,794,889

()57,636,429

( )18.48فلس

( )111فلس

ان االي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  46 – 17ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة
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ديسمبر 2009

ديسمبر 2008

د.ك

()15,152,073
-

()5,264,493

خ�سارة ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة اخلا�صة مبالكي ال�شركة الأم

د.ك

150,130

15

م�صاريف وتكاليف اخرى
تكاليف التوزيع
تكاليف املوظفني
م�صاريف عمومية وادارية و�أخرى
اطفاء ا�صول غري ملمو�سة
تكاليف متويل
اخل�سارة من حتويل عمالت �أجنبية
اخل�سارة قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكاف�أة اع�ضاء جمل�س االدارة
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�رضيبة دعم العماله الوطنية
زكاة
مكافاة اع�ضاء جمل�س االدارة
خ�سارة ال�سنة
خا�ص بـ :
مالكي ال�رشكة االم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة

ال�سنه املنتهية يف 31

السنه املنتهية في 31

السنه املنتهية في 31

ان االي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  46 – 17ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة
�رشكة الديرة القاب�ضة التقـرير ال�سنوي � 2009صفحة 11

�رشكة الديرة القاب�ضة � -ش.م.ك (قاب�ضة) و�رشكاتها التابعة  -الكويـت

�رشكة الديرة القاب�ضة � -ش.م.ك (قاب�ضة) و�رشكاتها التابعة  -الكويـت

ال�سنه املنتهية يف 31

بيان املركز املايل
املجمع

الأ�صول
اال�صول غري املتداولة
ال�شهره
ممتلكات واالت ومعدات
ا�صل غري ملمو�س
ا�ستثمار يف �رشكات زميلة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
عقار ا�ستثماري
ا�ستثمار يف حمفظة عقارية
جمموع اال�صول غري املتداولة
اال�صول املتداولة
ب�ضاعه
م�ستحق من اطراف ذات �صله
ذمم مدينة وا�صول اخرى
ا�ستثمارات بالقيمة العادله من خالل بيان الدخل
ودائع ق�صرية االجل
ار�صده لدى بنوك وم�ؤ�س�سات ماليه �أخرى
جمموع اال�صول املتداولة
جمموع اال�صول
حقوق امللكية واخل�صوم
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
�أ�سهم خزينة
احتياطي قانوين
احتياطي اختياري
احتياطي القيمة العادلة
احتياطي حتويل عمله اجنبية
خ�سائر مرتاكمة
جمموع حقوق امللكية اخلا�صة مبالكي ال�رشكة االم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة
جمموع حقوق امللكية

اي�ضاحات

ال�سنه املنتهية يف 31

دي�سمرب 2009

دي�سمرب 2008

8,506,650

8,506,650

13

3,768,866

3,612,306

د.ك

د.ك

14

-

1,236,438

15

66,778,554

49,247,100

16

65,336,668

72,442,713

707,000

-

4,637,906

-

149,735,644

135,045,207

475,402

580,941

18

11,347,766

4,153,512

19

2,885,599

2,645,163

20

7,097,734

5,426,793

28

514,540

1,116,514

28

748,515

1,116,054

17

23,069,556

15,038,977

172,805,200

150,084,184

21

74,445,648

22

()1,155,358

23

18,204,754

18,204,754

24

18,204,754

18,204,754

41,333,341

45,258,981

1,126,099
()44,983,101
107,176,137
()2,991,227
104,184,910

تابع  /بيان املركز
املايل املجمع

اي�ضاحات

اخل�صوم
اخل�صوم غري املتداولة
قر�ض طويل الأجل من طرف ذي �صلة
قرو�ض طويلة االجل
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
جمموع اخل�صوم غري املتداولة
اخل�صوم املتداولة
م�ستحق اىل �أطراف ذات �صله
ذمم دائنة وخ�صوم اخرى
اجلزء اجلاري لقرو�ض طويلة االجل
اجلزء اجلاري لقر�ض طويل الأجل من طرف ذي �صلة
قرو�ض ق�صرية الأجل
ت�سهيالت بنكية
جمموع اخل�صوم املتداولة
جمموع اخل�صوم
جمموع حقوق امللكية واخل�صوم

دي�سمرب 2009

د.ك

دي�سمرب 2008

د.ك

17

2,310,131

-

25

18,510,938

17,914,000

764,947

420,387

21,586,016

18,334,387

18

6,134,112

5,320,808

26

15,902,766

11,397,320

25

21,226,925

1,940,000

17

770,044

-

27

-

5,000,000

3,000,427

3,159,627

47,034,274

26,817,755

68,620,290

45,152,142

172,805,200

150,084,184

52,500,000
()816,807

عبد الوهاب �أحمد النقيب

رئي�س جمل�س االدارة والع�ضو املنتدب

196,501
()25,971,751
107,576,432
()2,644,390
104,932,042

ان االي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  46 – 17ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة
�رشكة الديرة القاب�ضة التقـرير ال�سنوي � 2009صفحة 12

ال�سنه املنتهية يف 31

ال�سنه املنتهية يف 31

ان االي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  46 – 17ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة
�رشكة الديرة القاب�ضة التقـرير ال�سنوي � 2009صفحة 13

�رشكة الديرة القاب�ضة � -ش.م.ك (قاب�ضة) و�رشكاتها التابعة  -الكويـت

�رشكة الديرة القاب�ضة � -ش.م.ك (قاب�ضة) و�رشكاتها التابعة  -الكويـت

تابع  /بيـان التغريات
يف حقوق امللكية املجمع

بيـان التغريات يف حقوق
امللكية املجمع
حقوق امللكية اخلا�صة مبالكي ال�شركة الأم
احتياطي
�أ�سهم خزينة احتياطي قانوين اختياري
د.ك
د.ك
د.ك

ر�أ�س املال
د.ك
الر�صيد يف  1يناير 2009
ا�سهم خزينة ا�ستحوذ عليها نتيجة الدمج
(اي�ضاح )5
�رشاء ا�سهم خزينة
بيع ا�سهم خزينة
خ�سارة بيع ا�سهم خزينة
زيادة ر�أ�س املال (اي�ضاح  5و )21
املعامالت مع املالكني
خ�سارة ال�سنة
ايرادات �شاملة اخرى:
فروقات حتويل ناجته من عمليات اجنبيه
ا�ستثمارات متاحه للبيع:
�صايف الربح الناجت خالل ال�سنة
املحول اىل بيان الدخل املجمع نتيجة
الهبوط يف القيمة
املحول اىل بيان الدخل املجمع نتيجة البيع
تعديل الت�سوية يف حقوق امللكية ل�رشكة
زميلة (اي�ضاح )15
اجمايل الدخل ( /اخل�سائر) ال�شاملة لل�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2009

52,500,000

()816,807

18,204,754

حقوق امللكية اخلا�صة مبالكي ال�شركة الأم

احل�ص�ص غري
احتياطي قيمة احتياطي حتويل
عملة �أجنبية خ�سائر مرتاكمة املجموع الفرعي امل�سيطرة
عادلة
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك

196,501 45,258,981 18,204,754

()25,971,751

)2,644,390( 107,576,432

املجموع
د.ك
104,932,042

-

()5,906,717

-

-

-

-

-

()5,906,717

-

()5,906,717

-

(- )34,463,849

-

-

-

-

()34,463,849

-

()34,463,849

-

40,032,015

-

-

-

-

-

40,032,015

-

40,032,015

-

-

-

-

-

-

()3,421,610

()3,421,610

-

()3,421,610

21,945,648

-

-

-

-

-

-

21,945,648

-

21,945,648

21,945,648

()338,551

-

-

-

-

()3,421,610

18,185,487

-

18,185,487

-

-

-

-

-

-

()12,448,052

()12,448,052

()346,837

()12,794,889

-

-

-

-

-

929,598

-

929,598

-

929,598

-

-

-

-

3,620,979

-

-

3,620,979

-

3,620,979

-

-

-

-

2,784,984

-

-

2,784,984

-

2,784,984

-

-

-

-

(- )10,331,603

-

()10,331,603

-

()10,331,603

-

-

-

-

-

-

()3,141,688

()3,141,688

-

()3,141,688

-

-

-

-

()3,925,640

929,598

()15,589,740

()18,585,782

()346,837

()18,932,619

74,445,648

()1,155,358

1,126,099 41,333,341 18,204,754 18,204,754

()44,983,101

)2,991,227( 107,176,137

ر�أ�س املال
د.ك
الر�صيد يف  1يناير 2008

�رشاء ا�سهم خزينة
�إ�صدار ا�سهم منحة
املعامالت مع املالكني
خ�سارة ال�سنة
ايرادات �شاملة اخرى:
فروقات حتويل ناجته من عمليات اجنبيه
ا�ستثمارات متاحه للبيع:
�صايف اخل�سارة الناجتة خالل ال�سنة
املحول اىل بيان الدخل املجمع نتيجة
الهبوط يف القيمة
املحول اىل بيان الدخل املجمع نتيجة البيع
اجمايل الدخل ( /اخل�سائر) ال�شاملة لل�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2008

احتياطي
�أ�سهم خزينة احتياطي قانوين اختياري
د.ك
د.ك
د.ك

)808,257( 35,000,000
-

49,577,560

)63,186( 38,983,424 18,204,754 18,204,754

)3,057,272( 159,099,049

املجموع
د.ك
156,041,777

-

-

-

-

-

()8,550

-

()8,550

- 17,500,000

-

-

-

-

()17,500,000

-

-

-

)8,550( 17,500,000

-

-

-

-

()17,500,000

()8,550

-

()8,550

-

-

-

-

()58,049,311

()58,049,311

412,882

()57,636,429

-

-

()8,550

احل�ص�ص غري
احتياطي قيمة احتياطي حتويل �أرباح مرحلة /
عملة �أجنبية (خ�سائر مرتاكمة) املجموع الفرعي امل�سيطرة
عادلة
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك

-

-

-

-

-

259,687

-

-

259,687

259,687

-

-

-

-

(- )16,806,884

-

()16,806,884

-

()16,806,884

-

-

-

-

- 23,227,715

-

23,227,715

-

23,227,715

-

-

-

-

()145,274

-

-

()145,274

-

()145,274

-

-

-

-

6,275,557

259,687

()58,049,311

()51,514,067

412,882

()51,101,185

196,501 45,258,981 18,204,754 18,204,754

()25,971,751

)2,644,390( 107,576,432

)816,807( 52,500,000

104,932,042

104,184,910

ان االي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  46 – 17ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة
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�رشكة الديرة القاب�ضة � -ش.م.ك (قاب�ضة) و�رشكاتها التابعة  -الكويـت

�رشكة الديرة القاب�ضة � -ش.م.ك (قاب�ضة) و�رشكاتها التابعة  -الكويـت

ال�سنه املنتهية يف
دي�سمرب
اي�ضاحات
د.ك

2009

ان�شطة الت�شغيل

اخل�سارة قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكاف�أة اع�ضاء جمل�س االدارة
تعديالت :
خ�سارة حتويل عمالت اجنبية على ا�صول وخ�صوم غري ت�شغيلية
ا�ستهالك
اطفاء �أ�صول غري ملمو�سة
ايرادات فوائد
هبوط يف قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع
هبوط يف قيمة ا�ستثمارات يف �رشكات زميلة
خ�سارة غري حمققة من عقار ا�ستثماري
خ�سارة غري حمققة من ا�ستثمار يف حمفظة عقارية
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
ايرادات توزيعات ارباح
(خ�سارة)  /ربح من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
ح�صة يف نتائج �رشكات زميلة
ربح من بيع ا�سهم �رشكة زميلة
ربح من بيع ممتلكات واالت ومعدات
تكاليف متويل

()12,794,889
269,626
1,357,042
1,236,438
()179,326
3,064,473
1,471,464
59,800
955,453
234,445
91,204

()22,996
327,525
6,638,129
()3,462,063
2,109,476
1,355,801

التغريات يف ا�صول وخ�صوم الت�شغيل :

بيان التدفقات
النقدية املجمع

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
ب�ضاعة
مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة
النقد الناجت من العمليات
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة املدفوعة
�صايف النقد الناجت من ان�شطة الت�شغيل

850,832
()223,125
()102,931
639,204
()307,542
105,539
()13,319
2,304,459
2,304,459

ان�شطة اال�ستثمار

تدفقات نقدية خارجية ناجتة عن الإ�ستحواذ (�إي�ضاح )5
�رشاء ا�ستثمارات متاحة للبيع
ايرادات توزيعات ارباح م�ستلمة
ايرادات فوائد م�ستلمة
املح�صل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
�رشاء ممتلكات واالت ومعدات
املح�صل من بيع ممتلكات واالت ومعدات
م�رشوع قيد التنفيذ
ا�ستثمار يف �رشكات زميلة
املح�صل من بيع ا�ستثمار يف �رشكة زميلة
�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة الإ�ستثمار

()3,593,270
()42,989,527
22,996
38,956
38,728,474
()1,506,332
280
()84,556,523
87,862,247
()5,992,699

ان�شطة التمويل

بيع ا�سهم خزينة
�رشاء �أ�سهم خزينة
تكاليف متويل مدفوعة
املح�صل ( /املدفوع) من قرو�ض طويلة االجل
�صايف النقد الناجت من ( /امل�ستخدم يف) ان�شطه التمويل
�صايف النق�ص يف النقد و�شبه النقد
النقد و�شبه النقد يف بداية ال�سنة
النقد و�شبه النقد يف نهاية ال�سنة
�رشكة الديرة القاب�ضة التقـرير ال�سنوي � 2009صفحة 16

36,610,405
()34,463,849
()1,758,673
2,490,044
2,877,927
()810,313

28
28

()927,059
()1,737,372

31

ال�سنه املنتهية يف
دي�سمرب
د.ك

31

2008

1

ت�أ�س�ست �رشكة الديرة القاب�ضة (ال�رشكة الأم) بتاريخ  18فرباير  1998ك�رشكة كويتية ذات م�س�ؤولية حمدودة  .مت بتاريخ  8يونيو  2005تعديل الكيان القانوين لل�رشكة وحتويلها
من �رشكة ذات م�س�ؤولية حمدوده اىل �رشكة م�ساهمة كويتية قاب�ضه واغرا�ضها كما يلي:
 اقرا�ض ال�رشكات التي متتلك فيها ا�سهم وكفالتها لدى الغري ويف هذه احلالة يتعني اال تقل ن�سبة م�شاركة ال�رشكة القاب�ضة يف ر�أ�س مال ال�رشكة املقرت�ضه عن .20% متلك حقوق امللكية ال�صناعية �أو امللكية الفكرية املتعلقة بها او عالمات جتاريه �صناعية او ر�سوم �صناعية او اية حقوق اخرى تتعلق بذلك وت�أجريها ل�رشكات اخرى ال�ستغاللها �سواءداخل الكويت او خارجها .
 متلك املنقوالت والعقارات الالزمة ملبا�رشة ن�شاطها يف احلدود امل�سموح بها وفقا للقانون . متلك ا�سهم �رشكات م�ساهمة كويتية او اجنبية وكذلك متلك ا�سهما وح�ص�ص يف �رشكات ذات م�س�ؤولية حمدوده كويتية او اجنبية او اال�شرتاك يف ت�أ�سي�س هذه ال�رشكات بنوعيهاوادارتها واقرا�ضها وكفالتها لدى الغري .
 -ا�ستغالل الفوائ�ض املالية املتوفره لدى ال�رشكة عن طريق ا�ستثمارها يف حمافظ مالية مدارة من قبل �رشكات وجهات متخ�ص�صة .

()57,636,429

141,859
1,188,153
1,236,439
()317,465
23,227,715
150,479
()1,129,606
()150,130
18,851,397
()4,094
2,156,404
()12,285,278
17,278,617
55,124
()1,602,340
303,596
774,936
()194,320
()25,115
4,305,220
()50,000
4,255,220

ويكون لل�رشكة مبا�رشة االعمال ال�سابق ذكرها يف دولة الكويت ويف اخلارج ب�صفه ا�سا�سية ا�صالة او بالوكالة .

�إي�ضاحات حول
البيانات املالية
املجمعة
 31دي�سمرب 2009

ويجوز لل�رشكة 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 .
ان �أ�سهم ال�رشكة الأم مدرجة يف �سوق الكويت لالوراق املالية  .تتكون املجموعة من ال�رشكة االم وال�رشكات التابعة  ،ان تفا�صيل ال�رشكات التابعة مبينة باالي�ضاح . 6
عنوان ال�رشكة الأم � :ص.ب  4839ال�صفاة (  – )13049دولة الكويت .
اعتمد جمل�س ادارة ال�رشكة الأم البيانات املالية املجمعة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2009لال�صدار يف  31مار�س  2010وللجمعية العمومية مل�ساهمي ال�رشكة الأم احلق يف تعديل
هذه البيانات املالية املجمعة بعد الإ�صدار .
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تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية املعدلة واجلديدة

2.1

قامت املجموعة بتطبيق املعايري والتف�سريات والتعديالت اجلديدة التالية على املعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية والتي لها عالقة بـ/
وت�رسي على البيانات املالية للمجموعة للفرتة ال�سنوية التي تبد�أ يف  1يناير  .2009كما مت ا�صدار بع�ض املعايري والتف�سريات اجلديدة االخرى لكن لي�س لها عالقة بان�شطة املجموعة
وبالتايل ال يتوقع ان يكون لها ت�أثري مادي على البيانات املالية للمجموعة.
• التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  )IFRS 7( 7االدوات املالية :االف�صاحات
• املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  )IFRS 8( 8قطاعات الت�شغيل
• معيار املحا�سبة الدويل رقم  )IAS 1( 1عر�ض البيانات املالية (معدل)
• التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  )IAS 40( 40العقار اال�ستثماري
• التف�سري اخلام�س ع�رش – الإتفاقيات اخلا�صة بالإن�شاء العقاري
• التح�سينات ال�سنوية لعام 2008
فيما يلي الت�أثريات الهامة على الفرتات احلالية او ال�سابقة او امل�ستقبلية الناجتة عن التطبيق املبدئي لهذه املتطلبات اجلديدة يف ما يتعلق بالعر�ض والتحقق والقيا�س.
التعديل على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  :)IFRS 7( 7االدوات املالية :االف�صاحات
تتطلب التعديالت اف�صاحات ا�ضافية لالدوات املالية التي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل .هذه القيا�سات بالقيمة العادلة يتم ت�صنيفها اىل ت�سل�سل هرمي ثالثي امل�ستوى
للقيمة العادلة  ،االمر الذي يعك�س مدى ا�ستنادها اىل بيانات ال�سوق املرعية .كما يجب عر�ض حتليل ك ّمي منف�صل لفرتات اال�ستحقاق للخ�صوم املالية امل�شتقة يبني فرتات اال�ستحقاق
التعاقدية املتبقية ،حيث تعترب هذه ا�سا�سية لفهم توقيت التدفقات النقدية .قامت املجموعة باال�ستفادة من التدابري االنتقالية يف التعديالت ومل تقم بتقدمي معلومات مقارنة خا�صة
باملتطلبات اجلديدة.

()208,969
496,180
53,240
112,933
()1,495,880
51,041
1,721
()582,192
()1,571,926
()8,550
()1,989,415
()1,800,000
()3,797,965
()1,114,671
187,612
()927,059

ان االي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  46 – 17ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة

ت�أ�سي�س واغرا�ض ال�شركة

2.1.1

�رشكة الديرة القاب�ضة التقـرير ال�سنوي � 2009صفحة 17
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 2.1.2املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  )IFRS 8( 8قطاعات الت�شغيل
ان تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  8نتج عنه اعادة ت�شكيل القطاعات املعلنة للمجموعة لكن لي�س له ت�أثري على النتائج املعلنة او املركز املايل للمجموعة .ومع ذلك ،فان نتائج
القطاعات املعلنة ت�ستند الآن اىل معلومات تقارير االدارة الداخلية التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل �صانع القرار الت�شغيلي الرئي�سي .مت حتديد قطاعات املجموعة يف البيانات املالية
ال�سنوية واملرحلية ال�سابقة بالرجوع اىل امل�صدر والطبيعة ال�سائدة ملخاطر وعوائد املجموعة.
 2.1.3معيار املحا�سبة الدويل رقم  )IAS 1( 1عر�ض البيانات املالية (معدل)
ان تطبيق معيار املحا�سبة الدويل رقم ( 1املعدل عام  )2007ي�ؤدي اىل بع�ض التغريات يف �شكل وعناوين البيانات املالية اال�سا�سية وعلى عر�ض بع�ض البنود �ضمن تلك البيانات وكذلك
اىل ظهور اف�صاحات ا�ضافية ،مع بقاء قيا�س وحتقق اال�صول واخل�صوم وااليرادات وامل�صاريف للمجموعة دون تغيري .ومع ذلك ،فان بع�ض البنود التي مت ادراجها مبا�رشة يف حقوق
امللكية هي مدرجة الآن �ضمن ايرادات �شاملة اخرى .يقوم معيار املحا�سبة الدويل رقم  1بالت�أثري على عر�ض التغيريات يف حقوق امللكية وعر�ض “بيان دخل �شامل”.
	�إن املعيار املعدل يتطلب اي�ضا يف بع�ض احلاالت عر�ض بيان مركز مايل مقارن كما يف بداية فرتة املقارنة الأوىل  .تعترب الإدارة ان هذا لي�س �رضوريا هذه ال�سنة لأن بيان املركز املايل
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2007هو نف�س البيان املعلن �سابقا .
 2.1.4معيار املحا�سبة الدويل رقم  )IAS 40( 40العقار اال�ستثماري
كجزء من التح�سينات على املعايري الدولية للتقارير املالية ( ،)2008مت تعديل معيار املحا�سبة الدويل رقم  40لي�شمل �ضمن نطاقه العقار اال�ستثماري قيد االن�شاء .لذلك ،وبعد تطبيق
التعديالت وطبقا لل�سيا�سة املحا�سبية العامة للمجموعة ،مت قيا�س العقار اال�ستثماري قيد االن�شاء بالقيمة العادلة (حيث ميكن حتديد تلك القيمة العادلة ب�شكل موثوق فيه) ،مع تغريات
يف القيمة العادلة املدرجة يف االرباح او اخل�سائر .ان تطبيق التعديل مل يكن له اي ت�أثري على قيا�س وحتقق ا�صول وخ�صوم وايرادات وم�صاريف املجموعة.
 2.1.5التف�سري اخلام�س ع�رش ( )IFRIC 15الإتفاقيات اخلا�صة بالإن�شاء العقاري
يف  3يوليو  ، 2008مت ا�صدار التف�سري اخلام�س ع�رش ( : )IFRIC 15االتفاقيات اخلا�صة باالن�شاء العقاري  .يحدد هذا التف�سري الطرق التي يتم من خاللها االعرتاف بايراد املمتلكات
العقارية قيد التطوير اما بالرجوع اىل معيار املحا�سبه الدويل رقم  : )IAS 11( 11عقود االن�شاء او معيار املحا�سبة الدويل رقم  : )IAS 18( 18االيراد .كنتيجة لتطبيق التف�سري
اخلام�س ع�رش ( , )IFRIC 15فان املجموعة تقوم االن باالعرتاف بااليراد وفقا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم  )IAS 18( 18بدال من معيار املحا�سبة الدويل رقم � )IAS 11( 11سابقا.
ان ت�أثري التغري يف ال�سيا�سة املحا�سبية مت ذكره يف اي�ضاح . 15
 2.1.6التح�سينات ال�سنوية لعام 2008
باال�ضافة اىل التغيريات التي ت�ؤثر على املبالغ املعلنة يف البيانات املالية املو�ضحة اعاله� ،أدت التح�سينات اىل عدد من التغيريات يف تفا�صيل ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة – منها
تغيريات يف امل�صطلحات ،ومنها جوهرية لكن لي�س لها ت�أثري مادي على املبالغ املعلنة .ان غالبية هذه التعديالت نافذة املفعول اعتبارا من  1يناير .2009
 2.2بتاريخ اعتماد هذه البيانات املالية ،فان بع�ض املعايري والتعديالت والتف�سريات اجلديدة اخلا�صة باملعايري احلالية قد مت ا�صدارها ولكن مل يتم تنفيذها او تطبيقها حتى الآن.
تتوقع االدارة بان يتم تطبيق كافة املعايري والتف�سريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة للفرتة االوىل التي تبد�أ بعد التاريخ الفعلي لهذه املعايري والتف�سريات .ان املعلومات حول
املعايري والتعديالت والتف�سريات اجلديدة املتوقع ان يكون لها عالقة بالبيانات املالية للمجموعة مبينة ادناه .كما ان بع�ض املعايري والتف�سريات اجلديدة االخرى قد مت ا�صدارها لكن
لي�س لها عالقة بان�شطة املجموعة ،وعليه ،فانه لي�س من املتوقع ان يكون لها ت�أثري مادي على البيانات املالية للمجموعة.
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2.2.1

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  )IFRS 3( 3دمج االعمال (معدل) (�ساري املفعول ابتداء من  1يوليو )2009
املعيار قابل للتطبيق لعمليات دمج االعمال التي تتم يف فرتات التقارير املالية التي تبد�أ يف او بعد  1يوليو  2009و�سيتم تطبيقه باثر رجعي .يقوم املعيار اجلديد بادخال تغيريات على
املتطلبات املحا�سبية اخلا�صة بعمليات دمج االعمال ،لكن ما زال يتطلب ا�ستخدام طريقة ال�رشاء ،و�سيكون له �أثر كبري على عمليات دمج االعمال التي تتم يف فرتات التقارير املالية
امل�ستقبلية.

2.2.2

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  )IFRS 9( 9االدوات املالية (�ساري املفعول ابتداء من  1يناير . ) 2013
يهدف جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ( )IASBاىل ا�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم  39االدوات املالية :التحقق والقيا�س بكامله يف نهاية عام  2010على ان ي�رسي مفعول املعيار
البديل للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف  1يناير  .2013ان املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9هو اجلزء االول من املرحلة االوىل لهذا امل�رشوع .فيما يلي املراحل الرئي�سية:
• املرحلة االوىل :الت�صنيف والقيا�س
• املرحلة الثانية :منهجية هبوط القيمة
• املرحلة الثالثة :حما�سبة التحوط
باال�ضافة اىل ذلك ،هنالك م�رشوع منف�صل يتناول اال�ستبعاد.
بالرغم من ال�سماح بتطبيق هذا املعيار ب�شكل مبكر � ،إال �أن �أع�ضاء اللجنة الفنية املنبثقة عن وزارة التجارة وال�صناعة يف دولة الكويت قررت بتاريخ  30دي�سمرب  ، 2009ت�أجيل التطبيق
املبكر لهذا املعيار حتى �إ�شعار �آخر  ،نظرا لعدم �إكتمال مراحله الأخرى .

2.2.3

معيار املحا�سبة الدويل رقم  )IAS 27( 27البيانات املالية املجمعة واملنف�صلة (معدل) (�ساري املفعول ابتداء من  1يوليو )2009
املعيار املعدل قام بادخال تغيريات على املنتطلبات املحا�سبية اخلا�صة بفقدان �سيطرة احدى ال�رشكات التابعة والتغيريات يف ح�صة املجموعة يف ال�رشكات التابعة� .سيتم تطبيق هذه
التغيريات ب�صورة متوقعة وفقا للتدابري االنتقالية ولذلك فانها لي�س لها ت�أثري فوري على البيانات املالية للمجموعة.

2.2.4

معيار املحا�سبة الدويل رقم  )IAS 28( 28ا�ستثمارات يف �رشكات زميلة (معدل) (�ساري املفعول ابتداء من  1يوليو )2009
املعيار املعدل قام بادخال تغيريات على املتطلبات املحا�سبية اخلا�صة بفقدان الت�أثري الفعال على احدى ال�رشكات الزميلة والتغيريات يف ح�صة املجموعة يف ال�رشكات الزميلة� .سيتم
تطبيق هذه التغيريات ب�صورة متوقعة وفقا للتدابري االنتقالية ولذلك فانها لي�س لها ت�أثري فوري على البيانات املالية للمجموعة.
التف�سري رقم  )IFRIC 17( 17توزيع اال�صول غري النقدية على املالكني
يقدم هذا التف�سري دليال على املعاجلة املحا�سبية املنا�سبة عندما تقوم احدى املن�ش�آت بتوزيع اال�صول غري النقدية كتوزيعات ارباح مل�ساهميها.

• املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  )IFRS 3( 3دمج االعمال (معدل)
• املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  )IFRS 9( 9االدوات املالية
• معيار املحا�سبة الدويل رقم  )IAS 27( 27البيانات املالية املجمعة واملنف�صلة (معدل)
• معيار املحا�سبة الدويل رقم  )IAS 28( 28ا�ستثمارات يف �رشكات زميلة (معدل)
• التف�سري رقم  )IFRIC 17( 17توزيع اال�صول غري النقدية على املالكني
• التح�سينات ال�سنوية لعام 2009

2.2.5

 2.2.6التح�سينات ال�سنوية لعام 2009

قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ( )IASBبا�صدار حت�سينات خا�صة باملعايري الدولية للتقارير املالية لعام � 2009أدت اىل عدد من التغيريات يف تفا�صيل ال�سيا�سات املحا�سبية
للمجموعة – منها تغيريات يف امل�صطلحات فقط ،ومنها تغيريات جوهرية لكن لي�س لها ت�أثري مادي على املبالغ املعلنة .معظم هذه التعديالت ت�صبح نافذة املفعول يف الفرتات ال�سنوية
التي تبد�أ يف او بعد  1يوليو  2009او  1يناير 2010
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

ان ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة يف اعداد البيانات املالية املجمعة متوافقة مع ال�سيا�سات امل�ستخدمة يف اعداد البيانات املاليــة املجمعة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2008ب�إ�ستثناء
ما مت مناق�شته يف �إي�ضاح رقم  . 2ان 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 ووفقا ملبد�أ التكلفة التاريخية املعدل لي�شمل قيا�س الأوراق الإ�ستثمارية والعقارات الإ�ستثمارية
والإ�ستثمار يف حمفظة عقارية .
تعر�ض البيانات املالية املجمعة بالدينارالكويتي وهو العملة الرئي�سية لل�رشكة الأم .
	�أ�س�س التجميع
ت�شمل البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�رشكة االم والبيانات املالية ل�رشكاتها التابعة املعدة بذلك التاريخ او بتاريخ يقل عن ثالثة ا�شهر من تاريخ ال�سنة املالية لل�رشكة الأم
ب�إ�ستخدام �سيا�سات حما�سبية مماثلة .
	�إن ال�رشكات التابعة هي تلك ال�رشكات 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 والت�شغيلية لل�رشكة التابعة للإ�ستفادة من �أن�شطتها .يت�ضمن بيان الدخل املجمع نتائج ال�رشكات التابعة التي يتم �رشا�ؤها او بيعها خالل الفرتة
من تاريخ ال�رشاء او حتى تاريخ البيع  ،كما هو منا�سب  .كما ان الإ�ستثمار يف ال�رشكة التابعة التي مل تبد�أ ان�شطتها الت�شغيلية يتم ادراجه بالتكلفة.
يتم جتميع البيانات املالية لل�رشكات التابعة بندا بندا با�ضافة البنود املتماثلة من اال�صول واخل�صوم وااليرادات وامل�رصوفات  .يتم عند التجميع ا�ستبعاد االر�صدة واملعامالت
اجلوهرية املتبادلة بني ال�رشكات  ،مبا فيها االرباح واخل�سائر املتبادلة غري املحققة .
متثل حقوق الأقلية اجلزء غري اململوك من االرباح �أو اخل�سائر و�صايف الأ�صول من قبل املجموعة والذي يظهر منف�صال يف بيان الدخل املجمع و�ضمن حقوق امللكية يف بيان املركز املايل
املجمع منف�صال عن حقوق ملكية م�ساهمي ال�رشكة الأم  .يتم �إحت�ساب م�شرتيات حقوق الأقلية ب�إ�ستخدام طريقة ال�رشكة الأم للتمديد  ،والتي مبوجبها ي�سجل الفرق بني املبلغ املدفوع
والقيمة الدفرتية حل�صة �صايف الأ�صول امل�شرتاه ك�شهرة .
ال�شهرة
متثل ال�شهرة زيادة تكلفة ال�رشاء على ح�صة املجموعة يف القيمة العادلة ل�صايف اال�صول املحدده لل�رشكة التابعة �أو الزميلة امل�شرتاه بتاريخ ال�رشاء  .تدرج ال�شهرة الناجتة عن حيازة
�رشكة تابعة كبند منف�صل يف بيان املركز املايل املجمع  .تدرج ال�شهره الناجتة من �رشاء �رشكة زميلة �ضمن القيمة الدفرتية للإ�ستثمار و�أي زيادة عند تاريخ ال�رشاء حل�صة املجموعة يف
القيمة العادلة ل�صايف الأ�صول املحددة امل�شرتاه على تكلفة ال�رشاء تدرج ك�شهره �سالبة .
تدرج ال�شهرة بالتكلفة ناق�صا خ�سائر الهبوط يف القيمة  .توزع ال�شهرة على وحدات تدفق النقد ويعاد مراجعتها �سنويا للت�أكد من �إمكانية هبوط قيمتها  .تدرج ال�شهرة ال�سالبة الناجتة
عن عملية ال�رشاء مبا�رشة �ضمن بيان الدخل املجمع .
	�إندماج الأعمال
يتم احت�ساب عملية �رشاء ال�رشكات التابعة وال�رشكات الأخرى ب�إ�ستخدام طريقة ال�رشاء  ،ويتم قيا�س تكلفة عملية االندماج كمجموع القيم العادلة (يف تاريخ الإ�ستبدال) لال�صول التي
مت تبديلها واخل�صوم التي حملت بالإ�ضافة اىل التكاليف املتعلقة مبا�رشة بعملية الإندماج .يتم الإعرتاف بالأ�صول واخل�صوم الطارئة واملحددة للم�شرتي  ،والتي تقع حتت �رشوط
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم “ : )IFRS 3( 3اندماج الأعمال”  ،بالقيمة العادلة بتاريخ ال�رشاء  .متثل ال�شهرة الناجتة عند ال�رشاء الزيادة يف تكلفة ال�رشاء عن القيمة العادلة حل�صة
املجموعة يف �صايف اال�صول املحددة للم�شرتي بتاريخ ال�رشاء  .يتم الإعرتاف عند ال�رشاء بزيادة ح�صة املجموعة يف القيمة العادلة ل�صايف اال�صول املحددة امل�شرتاه عن تكلفة ال�رشاء
ك�شهرة �سالبة يف بيان الدخل املجمع .
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حتقق االيراد
يتم الإعرتاف بالإيراد حني يكون هناك احتمالية تدفق منافع اقت�صادية للمجموعة وميكن قيا�س تلك الإيرادات ب�شكل موثوق منه  .يجب اي�ضا الإلتزام مبعايري الإعرتاف املحددة التالية
قبل الإعرتاف بالإيراد .
ايرادات املبيعات
تتمثل �إيرادات املبيعات يف الدخل الناجت من تقدمي خدمات الإنرتنت والربط والإت�صاالت .
ايرادات توزيعات االرباح
تتحقق ايرادات توزيعات االرباح عند ثبوت احلق با�ستالم الدفعة .
ايرادات فوائد
يتم �إثبات ايرادات الفوائد على �أ�سا�س ن�سبي زمني  ،مع الأخذ بالإعتبار املبلغ الأ�صلي القائم ومعدل الفائدة املطبق .
تكاليف متويل
يتم احت�ساب و�إدراج تكاليف التمويل على �أ�سا�س ن�سبي زمني مع الأخذ يف الإعتبار ر�صيد القر�ض القائم ون�سبة الفائدة املطبقة .
ال�ضريبة والزكاة
حتت�سب ال�رشكة االم �رضيبة دعم العمالة الوطنية ( )NLSTوفقا للقانون رقم  19لعام  2000وقرار وزير املالية رقم  24لعام  2006بن�سبة  % 2.5من ربح ال�سنة القابل لل�رضيبة.
وفقا للقانون  ،فان االيرادات الناجتة عن ال�رشكات الزميلة والتابعة وتوزيعات االرباح النقدية من ال�رشكات املدرجة واخلا�ضعة ل�رضيبة دعم العمالة الوطنية قد مت ا�ستقطاعها من
ربح ال�سنة .
حتت�سب ال�رشكة االم ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ( )KFASبن�سبة  % 1من ربح ال�سنة القابل لل�رضيبة وفقا لالحت�ساب املعدل بناء على قرار �أع�ضاء جمل�س ادارة امل�ؤ�س�سة
والذي ين�ص على ان االيرادات الناجتة عن ال�رشكات الزميلة والتابعة ومكاف�أة اع�ضاء جمل�س االدارة والتحويل اىل االحتياطي القانوين يجب ا�ستثناءها من ربح ال�سنة عند حتديد مبلغ
احل�صة .
حتت�سب ح�صة الزكاة على ا�سا�س  % 1من ربح ال�رشكة االم وفقا لقرار وزارة املالية رقم . 2007/ 58
معدات وا�ستهالك
ت�سجل املعدات بالتكلفة ناق�صا الإ�ستهالك املرتاكم وخ�سائر انخفا�ض القيمة ان وجدت  .عند بيع اال�صول او التخل�ص منها يتم ا�ستبعاد التكلفة والإ�ستهالك املرتاكم اخلا�ص بها من
احل�سابات ويتم �إدراج اي ربح او خ�سارة ناجتة عن ا�ستبعادها يف بيان الدخل املجمع .
يتم مراجعة الأعمار الإنتاجية وطريقة الإ�ستهالك ب�صورة دورية ل�ضمان ان طريقة وفرتة الإ�ستهالك تتوافق مع النموذج املتوقع للمزايا الإقت�صادية من بنود املمتلكات واملعدات .
ت�ستهلك املجموعة معداتها على ا�سا�س طريقة الق�سط الثابت مبعدالت كافية ل�شطب اال�صول على مدى االعمار االنتاجية املتوقعة لها  .ان االعمار االنتاجية املتوقعة هي كما يلي :
اثاث وتركيبات
معدات مكتبية
معدات ات�صاالت

% 20
% 20
% 12.5

يتم مراجعة املبالغ املدرجة بتاريخ كل مركز مايل لتحديد ما �إذا كانت هذه املبالغ املدرجة تتجاوز املبالغ املمكن ا�سرتدادها  .عندما تتجاوز القيمة املدرجة املبلغ املمكن ا�سرتداده ف�إنه
يتم تخفي�ضها اىل القيمة املمكن ا�سرتدادها .
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ا�صول غري ملمو�سة
تتمثل اال�صول غري امللمو�سة يف تكلفة الرخ�صة املرتبطة بحقوق 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 الإدارة .
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
ان ال�رشكة الزميلة هي تلك ال�رشكة التي متار�س عليها املجموعة ت�أثريا فعاال واملثبت عادة ب�إمتالك ن�سبة  % 20اىل  % 50من حق الت�صويت يف ال�رشكة امل�ستثمر فيها  .ان البيانات
املالية املجمعه تت�ضمن ح�صة املجموعة من نتائج ال�رشكات الزميلة ب�إ�ستخدام طريقة حقوق امللكية.
وفقا لطريقة حقوق امللكية  ،ي�سجل الإ�ستثمار يف ال�رشكة الزميلة مبدئيا بالتكلفة ويعدل بعد ذلك بتغريات ما بعد احليازة يف ح�صة املجموعة من �صايف موجودات ال�رشكة امل�ستثمر فيها.
تقيد املجموعه ح�صتها يف �إجمايل ارباح �أو خ�سائر ال�رشكة 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 الأرباح امل�ستلمة من ال�رشكة الزميلة تخف�ض القيمة الدفرتية للإ�ستثمار  .كما ان التعديالت على القيمة الدفرتية قد تكون �رضورية لتعك�س التغريات يف ح�صة
املجموعة يف ال�رشكة الزميلة نتيجة للتغريات يف حقوق ملكية ال�رشكة الزميلة التي مل يتم ت�سجيلها �ضمن بيان الدخل لل�رشكة الزميلة .تقيد ح�صة املجموعه من تلك التغريات مبا�رشة
�ضمن حقوق امللكية .
ت�ستبعد الأرباح غري املحققة من املعامالت مع �رشكات زميلة يف حدود ح�صة املجموعة يف ال�رشكات الزميلة  .ت�ستبعد اخل�سائر غري املحققة ما مل يكن باملعاملة دليل على انخفا�ض قيمة
الأ�صل املحول  .يتم تقييم الإنخفا�ض يف قيمة الإ�ستثمارات يف ال�رشكات الزميلة عندما يكون هناك م�ؤ�رش على �أن الأ�صل قد انخف�ضت قيمته او �أن خ�سائر انخفا�ض القيمة التي مت
ت�سجيلها يف �سنوات �سابقة مل تعد موجودة .
ان تواريخ التقارير املالية لل�رشكات الزميلة واملجموعة متطابقة ويف حالة وجود تاريخ تقارير مالية خمتلف الي من ال�رشكات الزميلة ،مبا ال يزيد عن ثالثة �أ�شهر عن تاريخ التقارير
املالية املجموعة ،يتم اجراء تعديالت لت�أثريات املعامالت الهامة او االحداث التي حتدث بني ذلك التاريخ وتاريخ البيانات املالية املجمعة للمجموعة  .ان ال�سيا�سات املحا�سبية لل�رشكة
الزميلة تتفق مع تلك ال�سيا�سات امل�ستخدمة من قبل املجموعة ملعامالت م�شابهة واحداث يف ظروف مماثلة.
يتم عمل تقييم لال�ستثمار يف �رشكة زميلة عندما يكون هناك م�ؤ�رش ًا على �أن الأ�صول قد انخف�ضت قيمتها �أو �أن خ�سائر انخفا�ض القيمة امل�سجلة يف �سنوات �سابقة مل تعد موجودة .كلما
ا�شارت متطلبات هبوط القيمة ملعيار املحا�سبة الدويل رقم  )IAS 36( 36اىل ان اال�ستثمار يف �رشكة زميلة قد تنخف�ض قيمته ،عندها يتم اختبار القيمة الدفرتية لال�ستثمار وذلك مبقارنة
قيمته املمكن ا�سرتدادها مع قيمته الدفرتية .تت�ضمن القيمة الدفرتية لال�ستثمار يف �رشكة زميلة ال�شهرة وعليه ،ف�إنه ال يتم اختبارها ب�صورة منف�صلة للتحقق من هبوط قيمتها.
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عقارات ا�ستثمارية
العقارات الإ�ستثمارية هي عقارات يتم الإحتفاظ بها بغر�ض الت�أجري و � /أو النمو الر�أ�سمايل  .ت�سجل العقارات الإ�ستثمارية بالتكلفة  .بعد التحقق املبدئي  ،يتم اعادة قيا�س العقارات
الإ�ستثمارية بالقيمة العادلة على �أ�سا�س افرادي ا�ستنادا اىل تقييم �سنوي من قبل مقيم خارجي م�ستقل  .الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن اعادة القيا�س وفقا للقيمة العادلة او بيع
عقارات ا�ستثماريه ت�ؤخذ يف بيان الدخل املجمع.
ا�ستثمار يف حمافظ عقارية
ا�ستثمار يف حمافظ عقارية ميثل م�ساهمة املجموعة يف عقارات مع �أطراف �أخرى ت�سجل مبدئيا بالتكلفة املوزعة  .الحقا وبعد التحقق املبدئي يتم قيا�س تلك الإ�ستثمارات بالقيمة ال�سوقية
بناء على ن�صيحة من مدراء املحفظة .
الإ�ستثمارات
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
يعتمد ت�صنيف الإ�ستثمارات ك�أ�صول مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل على كيفية مراقبة الإدارة لأداء هذه الإ�ستثمارات .عندما ال يتم ت�صنيف هذه الإ�ستثمارات ك�إ�ستثمارات
لغر�ض املتاجرة ولكن لها قيمة عادلة متاحة والتغريات بالقيمة العادلة تدرج �ضمن بيان الدخل يف ح�سابات االدارة عندها يتم ت�صنيف هذه الإ�ستثمارات ك�إ�ستثمارات حمدده بالقيمة
العادلة من خالل بيان الدخل.
ت�سجل الإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل مبدئيا بالقيمة العادلة بعد ا�ستبعاد امل�صاريف املتعلقة بعملية ال�رشاء .
 .1ا�ستثمارات لغر�ض املتاجرة
ان اال�ستثمارات لغر�ض املتاجرة هي تلك الإ�ستثمارات التي يتم حيازتها ا�سا�سا لغر�ض بيعها �أو اعادة �رشائها يف املدى القريب �أو لتكون �ضمن حمفظة ا�ستثمارية ت�شمل ادوات مالية
معينة يتم �إدارتها باملجمل مع وجود دليل يثبت عملية املتاجرة بها لغر�ض حتقيق �أرباح على املدى الق�صري .
 .2ا�ستثمارات حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
حتدد الأ�صول املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل �إذا مت �إدارتها وتقييم �أدائها ا�ستنادا اىل �أ�سا�س قيمة عادلة موثوق بها مبا يتما�شى مع ا�سرتاتيجية الإ�ستثمار املوثقة .
بعد التحقق املبدئي يعاد قيا�س اال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بالقيمة العادلة .
الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن بيع �أو التغري يف القيمة العادلة “لال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل” تدرج يف بيان الدخل املجمع.
ا�ستثمارات متاحة للبيع
يتم ت�سجيل “ا�ستثمارات متاحة للبيع” مبدئيا بالتكلفة مبا يف ذلك التكاليف املتعلقة مبا�رشة بعملية احليازة  .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 .
الأرباح �أو اخل�سائر غري املحققة الناجتة عن اعادة قيا�س اال�ستثمارات املتاحة للبيع اىل القيمة العادلة ت�سجل مبا�رشة 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 الأرباح �أو اخل�سائر
املحققة الناجتة من بيع الإ�ستثمارات املتاحة للبيع يتم �إدراجها �ضمن بيان الدخل املجمع  .ان عك�س خ�سارة هبوط مت االعرتاف بها �سابقا يف بيان الدخل املجمع  ،ت�سجل كزيادة يف
التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة .
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�رشاء املعلنة بتاريخ اقفال الن�شاط يف تاريخ املركز املايل.
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 كل مركز مايل .تت�ضمن �أ�ساليب التقييم املتبعة ا�ستخدام معامالت على �أ�س�س جتارية بحتة حديثة مماثلة وو�سائل التقييم الأخرى
ال�شائعة امل�ستخدمة يف ال�سوق.
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انخفا�ض قيمة الأ�صول املالية
يتم �إجراء تقدير بتاريخ كل مركز مايل 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 لال�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 خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة امل�سجلة يف ال�سنوات ال�سابقة عندما يظهر م�ؤ�رش على عدم وجود خ�سائر انخفا�ض قيمة الأ�صل املايل او انها انخف�ضت وميكن ربط
الإنخفا�ض ب�صورة مو�ضوعية بحدث وقع بعد ت�سجيل انخفا�ض القيمة  .با�ستثناء عك�س خ�سائر انخفا�ض القيمة املتعلقة بالأدوات الإ�ستثمارية امل�صنفة كمتاحة للبيع  ،ف�إنه يتم
ت�سجيل جميع الإنخفا�ضات الأخرى يف بيان الدخل املجمع اىل احلد الذي ال تتجاوز فيه القيمة املدرجة لال�صل التكلفة املطف�أه له يف تاريخ العك�س  .يتم ت�سجيل العك�س املتعلق بالأدوات
الإ�ستثمارية امل�صنفة كمتاحة للبيع �ضمن احتياطي القيمة العادلة .

حما�سبة تواريخ املتاجره وال�سداد
ان جميع م�شرتيات ومبيعات الأ�صول املالية “بالطريقة النظاميه” يتم ت�سجيلها على ا�سا�س قيمتها يف تاريخ التعامل� ،أي بالتاريخ الذي تلتزم فيه املجموعة ب�رشاء  /بيع اال�صل  .ان
م�شرتيات او مبيعات الطريقه النظاميه هي م�شرتيات او مبيعات الأ�صول املالية التي تتطلب ت�سليم الأ�صول خالل اطار زمني يتم حتديده عموما بالتعليمات التنظيميه او بالعرف يف
اال�سواق .
حتقق وعدم حتقق الأ�صول واخل�صوم املالية
يتم حتقق الأ�صل املايل �أو االلتزام املايل عندما ت�صبح املجموعة طرفا يف الأحكام التعاقدية للأداة  .يتم �إلغاء حتقق ا�صل مايل عندما تفقد املجموعة احلقوق التعاقدية اخلا�صة باال�صل
املايل  .وال يتم حتقق التزام مايل عندما :
 يتم االعفاء من االلتزام املحدد او الغا�ؤه او انتهاء �صالحية ا�ستحقاقه او عندما حتتفظ املجموعة باحلق يف ا�ستالم التدفقات النقدية من تلك الأ�صول ولكن تتحمل التزام ب�سداد التدفقات النقدية بالكامل اىل طرف �آخر دون ت�أخري مادي مبوجب ترتيبات“ الدفع والقب�ض “ �أو
 قامت املجموعة بالتنازل عن حقوقها يف ا�ستالم التدفقات النقدية من ذلك الأ�صل �إما (�أ) ان تقوم املجموعة بتحويل كافة خماطر ومزايا الأ�صل �أو (ب) ان ال تقوم املجموعة بتحويل�أو االحتفاظ بكافة خماطر ومزايا الأ�صل ولكن قامت بتحويل ال�سيطرة على الأ�صل.
عند ا�ستبدال التزام مايل حايل ب�آخر من نف�س املقر�ض ب�رشوط خمتلفة ب�شكل كبري  ،او بتعديل �رشوط الإلتزام املايل احلايل ب�شكل جوهري  ،يتم معاملة هذا التبديل او التعديل كعدم
حتقق لاللتزام الأ�صلي وحتقق لاللتزام اجلديد  ،ويدرج الفرق يف القيمة الدفرتية ذات ال�صلة يف بيان الدخل املجمع .
الب�ضاعة
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�رضه 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 عند االجناز والبيع .
ذمم جتارية وذمم مدينة اخرى
تظهر الذمم التجارية بالقيمة اال�سمية ناق�صا خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة �أو خم�ص�ص الي مبالغ ال ميكن حت�صيلها  .يتم تقدير الديون امل�شكوك يف حت�صيلها عندما مل يعد حت�صيل
املبلغ الكامل مرجحا  .كما تعدم الديون عندما ال يكون هناك احتمال ال�سرتدادها .
قرو�ض
يتم ادراج القرو�ض بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .
	�أ�سهم اخلزينة
تدرج اال�سهم اململوكه من ال�رشكة 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 الأرباح واخل�سائر الناجتة عن املتاجرة يف �أ�سهم اخلزينة �ضمن
حقوق امل�ساهمني مبا�رشة حتت بند “ احتياطي ا�سهم خزينة “  .يف حالة انخفا�ض الإحتياطي اىل خ�سائر نتيجة بيع �أ�سهم خزينة فان الفرق يتم حتميله على الأرباح 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 الأرباح املحتفظ بها.

انخفا�ض قيمة اال�صول غري املالية
جتري املجموعة تقييم بتاريخ كل فرتة مالية لتحديد ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�رش على �أن ا�صل ما قد تنخف�ض قيمته  ،ف�إذا ما توفر مثل هذا امل�ؤ�رش �أو عند طلب اختبار انخفا�ض القيمة
ال�سنوي للأ�صل  ،تقوم املجموعة بتقدير املبلغ املمكن ا�سرتداده للأ�صل � .إن املبلغ املمكن ا�سرتداده للأ�صل هو القيمة العادلة للأ�صل �أو وحدة �إنتاج النقد ناق�صا تكاليف البيع �أو قيمته
اثناء الإ�ستخدام �أيهما �أعلى ويتم حتديدها لكل �أ�صل على �أ�سا�س افرادي ما مل يكن الأ�صل منتجا لتدفقات نقدية م�ستقلة على نحو كبري عن تلك التي يتم �إنتاجها من �أ�صول او جمموعات
�أ�صول �أخرى و�إن املبلغ املمكن ا�سرتداده يحدد كجزء من الوحدات املنتجة للنقد  .عندما تزيد القيمة الدفرتية لأ�صل ما (�أو الوحدة املنتجة للنقد) عن املبلغ املمكن ا�سرتداده  ،يعترب
الأ�صل (�أو الوحدة املنتجة للنقد) قد انخف�ضت قيمته ويخف�ض اىل قيمته املمكن ا�سرتدادها عن طريق االعرتاف بخ�سائر الهبوط �ضمن بيان الدخل املجمع  .عند تقييم القيمة اثناء
الإ�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 للأموال واملخاطر املحددة للأ�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�رشات 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�رش،
تقوم املجموعة بتقدير املبلغ املمكن ا�سرتداده  .يتم عك�س خ�سارة هبوط القيمة امل�سجلة �سابقا فقط اذا كان هنالك تغري يف التقديرات امل�ستخدمة لتحديد مبلغ اال�صل املمكن ا�سرتداده
منذ ت�سجيل اخر خ�سارة يف هبوط يف القيمة  .يف هذه احلالة يتم زيادة قيمة الأ�صل الدفرتية اىل قيمته املمكن ا�سرتدادها .
يتم اجراء مراجعة �سنوية لتحديد الإنخفا�ض يف قيمة ال�شهرة �أو ب�شكل اعتيادي �إذا كانت الأحداث �أو التغريات يف الظروف ت�شري اىل �إنخفا�ض يف القيمة الدفرتية .
يتم حتديد قيمة الهبوط لل�شهرة  ،بتقييم املبلغ املمكن �إ�سرتداده من وحده التدفق النقدي املرتبطة بال�شهرة .اذا كان املبلغ املمكن �إ�سرتداده من وحدة التدفق النقدي اقل من القيمة
الدفرتية لوحدات التدفق النقدي التي وزعت على ال�شهرة  ،فان خ�سائر الهبوط تدرج مبا�رشة �ضمن بيان الدخل املجمع  .خ�سائر الهبوط املتعلقة بال�شهرة ال ميكن عك�سها للزيادة
الالحقة للمبلغ املمكن ا�سرتداده يف فرتات م�ستقبلية  .تقوم املجموعة باجراء �إختبار الهبوط ال�سنوي لل�شهرة يف  31دي�سمرب.
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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.
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
يحت�سب خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني ح�سب مدة اخلدمة املرتاكمة لكل موظف بتاريخ املركز املايل وفقا لقانون العمل يف القطاع االهلي ونظام املجموعه الداخلي .
العمالت االجنبية
تعر�ض البيانات املالية املجمعة بالدينارالكويتي وهي العملة الرئي�سية لل�رشكة االم التي يتم العر�ض بها  .حتدد كل من�ش�أة يف املجموعة عملتها الرئي�سية اخلا�صة بها وتقا�س البنود
املت�ضمنة يف البيانات املالية للمن�ش�أة بتلك العملة الرئي�سية .
املعامالت والأر�صدة
تقيد املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية مبدئيا بالعملة الرئي�سية وفقا لأ�سعار ال�رصف ال�سائدة بتاريخ هذه املعاملة.
يتم حتويل الأ�صول واخل�صوم النقدية بالعمالت الأجنبية يف تاريخ املركز املايل اىل العملة الرئي�سية ب�أ�سعار ال�رصف ال�سائدة يف ذلك التاريخ  .وت�ؤخذ كافة الفروق كربح ( /خ�سارة)
حتويل عملة اجنبية يف بيان الدخل املجمع .
البنود غري النقدية التي يتم قيا�سها بالتكلفة التاريخية بعملة �أجنبية يتم حتويلها با�ستخدام ا�سعار ال�رصف كما يف تواريخ املعامالت املبدئية  .وبالن�سبة للبنود غري النقدية التي يتم
قيا�سها وفقا للقيمة العادلة بعملة �أجنبية يتم حتويلها با�ستخدام ا�سعار ال�رصف كما يف التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة � .أي �شهرة ناجتة عن حيازة الأن�شطة الأجنبية و�أي
تعديالت قيمة عادلة للقيمة الدفرتية للأ�صول واخل�صوم ناجتة عن احليازة يتم معاجلتها ك�أ�صول وخ�صوم للأن�شطة الأجنبية ويتم حتويلها ب�أ�سعار الإقفال .
�رشكات املجموعة
يف تاريخ البيانات املالية  ،يتم حتويل الأ�صول واخل�صوم لل�رشكات الزميلة الأجنبية اىل عملة العر�ض لل�رشكة الأم (الدينارالكويتي) ب�أ�سعار ال�رصف ال�سائدة يف تاريخ املركز املايل ،
وحتول بيانات الدخل لتلك ال�رشكات مبتو�سط �أ�سعار ال�رصف لل�سنة  .ت�ؤخذ كافة فروق حتويل العمالت الأجنبية مبا�رشة اىل احتياطي حتويل العمالت الأجنبية �ضمن حقوق امللكية.
عند ا�ستبعاد �رشكة زميلة اجنبية  ،يدرج املبلغ امل�ؤجل املرتاكم امل�سجل يف حقوق امللكية اخلا�صة بتلك ال�رشكة �ضمن بيان الدخل املجمع .
النقد و�شبه النقد
يتكون النقد و�شبه النقد لغر�ض بيان التدفقات النقدية املجمع من ودائع ق�صرية االجل ت�ستحق خالل فرتة ثالثة �أ�شهر ونقد و�أر�صدة لدى البنوك مطروحا منها الت�سهيالت البنكية.
الإلتزامات الطارئة
	ال يتم ادراج الإلتزامات الطارئة �ضمن البيانات املالية املجمعه  .بل يتم الإف�صاح عنها ما مل يكن تدفق م�صادر اىل اخلارج يج�سد منافع اقت�صادية �أمرا م�ستبعدا .ال يتم �إدراج املوجودات
الطارئة �ضمن البيانات املالية املجمعه بل يتم الإف�صاح عنها عندما يكون حتقيق منافع اقت�صادية مرجحا .
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قرارات االدارة الهامة وامل�صادر الرئي�سية لعدم الت�أكد من التقديرات
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 .
قرارات الإدارة الهامة يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية
عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة ،قامت الإدارة باتخاذ الأحكام التالية بغ�ض النظر عن تلك التي تت�ضمن تقديرات �أخرى والتي لها �أكرب الأثر على املبالغ املدرجة يف البيانات املالية املجمعة:
ت�صنيف الإ�ستثمارات
تقرر االدارة عند �رشاء ا�ستثمار ت�صنيفه كا�ستثمار حمتفظ به للمتاجرة او حمدد بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل او متاح للبيع.
يتم ت�صنيف اال�ستثمار للمتاجرة من قبل املجموعه اذا مت �رشا�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 التغريات يف القيمة العادلة كبند يف بيان الدخل يف ح�سابات ال�رشكة ي�صنف عند ذلك كا�ستثمار بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
يتم ت�صنيف كافة اال�ستثمارات االخرى كا�ستثمارات متاحة للبيع.
انخفا�ض قيمة اال�ستثمارات املتاحة للبيع
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 ،تقوم املجموعة بتقييم العوامل الأخرى مبا يف ذلك التقلبات العادية يف �أ�سعار
الأ�سهم بالن�سبة للأ�سهم امل�سعرة والتدفقات النقدية امل�ستقبلية وعوامل اخل�صم للأ�سهم غري امل�سعرة � .سجلت املجموعة خ�سارة هبوط  3,064,473د.ك ( 23,227,715 : 2008د.ك) فيما يتعلق
ببع�ض اال�ستثمارات املتاحة للبيع .

انخفا�ض قيمة ال�شهرة

تقوم املجموعة بتحديد ما اذا كان هنالك انخفا�ض يف قيمة ال�شهرة على الأقل 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 الإنخفا�ض يف اال�صول غري املالية واالعمار الإنتاجية لها
تقوم �إدارة املجموعة �سنويا ب�إختبار اال�صول غري املالية للت�أكد من وجود اي انخفا�ض يف قيمتها وفقا لل�سيا�سات املحا�سبية املبينة �أعاله .
يتم حتديد القيمة الإ�سرتدادية لال�صول على ا�سا�س “طريقة القيمة امل�ستخدمة”  .ت�ستخدم هذه الطريقة التدفقات النقدية املتوقعة خالل العمر الإفرتا�ضي لال�صول خم�صومة با�ستخدام �سعر خ�صم
ال�سوق.
تقوم �إدارة املجموعة بتقدير الأعمار الإنتاجية املقدرة لال�صول والإ�ستهالك  /الإطفاء املتعلق بها  .يتغري الإ�ستهالك  /الإطفاء املحمل على ال�سنة ب�صورة جوهرية يف حال اختالف الأعمار الفعلية لال�صول
عن اعمارها الإنتاجية املقدرة .
امل�صادر الرئي�سية لعدم الت�أكد من التقديرات
فيما يلي االفرتا�ضات الرئي�سية التي تتعلق بالأ�سباب امل�ستقبلية والرئي�سية الأخرى لعدم الت�أكد من التقديرات بتاريخ املركز املايل والتي لها �أثر كبري ي�ؤدي �إىل تعديل مادي على القيمة الدفرتية لال�صول
واخل�صوم خالل ال�سنة املالية الالحقة:
تقييم اال�ستثمارات يف الأ�سهم غري امل�سعرة
ي�ستند تقييم اال�ستثمارات يف الأ�سهم غري امل�سعرة عاد ًة �إىل �أحد العوامل التالية:
• معامالت حديثة يف ال�سوق ب�رشوط جتارية بحتة.
• القيمة العادلة احلالية لأداة �أخرى مماثلة �إىل حد كبري �أو
• التدفقات النقدية املتوقعة خم�صومة باملعدالت احلالية املطبقة للبنود ذات �رشوط و�سمات خماطر مماثلة � ،أو
• مناذج تقييم �أخرى.
	�إن حتديد التدفقات النقدية وعوامل اخل�صم لال�ستثمارات يف �أ�سهم غري م�سعرة يتطلب تقديرات هامة .يوجد هناك عدد من الإ�ستثمارات حيث ال ميكن حتديد هذا التقدير ب�شكل موثوق منه  ،ونتيجة لذلك ،
فان ا�ستثمارات بقيمة دفرتية بلغت  2,565,200د.ك ( 2,917,765 : 2008د.ك) مت ت�سجيلها بالتكلفة .
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الإ�ستحواذ على �صايف ا�صول ال�شركة الدولية للم�شروعات الإ�ستثمارية – �ش.م.ك (مقفلة)

6

يف  14ابريل  2009مت اندماج ان�شطة ال�رشكة االم مع ال�رشكة الدولية للم�رشوعات اال�ستثمارية – �ش.م.ك (مقفلة)  .وفقا ل�رشوط االندماج التي �سبق ان وافق عليها م�ساهمو
ال�رشكتني  ،قامت ال�رشكة االم با�صدار � 219,456,480سهم بقيمة  100فل�س لل�سهم الواحد بقيمة اجمالية بلغت  21.9مليون د.ك مل�ساهمي ال�رشكة الدولية للم�رشوعات اال�ستثمارية
– �ش.م.ك (مقفلة) مقابل القيمة العادلة ل�صايف ا�صول ال�رشكة الدولية للم�رشوعات اال�ستثمارية � -ش.م.ك ( مقفلة) يف ذلك التاريخ (وهو التاريخ الفعلي الذي مت فيه حتويل هذه
اال�صول ).ان القيمة العادلة التقديرية ل�صايف ا�صول ال�رشكة الدولية للم�رشوعات اال�ستثمارية –�ش.م.ك (مقفلة) يف ذلك التاريخ هي كما يلي:

ان تفا�صيل ال�رشكات التابعة هي كالتايل :
ال�شركة التابعة

الف د.ك

8
557
7

26,172
1

ايرادات توزيعات �أرباح
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
* حمددة
ا�ستثمارات متاحة للبيع

5,593
8
40,475

ناق�صا  :اخل�صوم
بنوك دائنة
ذمم دائنه وخ�صوم اخرى
قرو�ض بنكيه
م�ستحق اىل طرف ذي �صلة
خم�ص�ص اجازات ومكاف�أة نهاية اخلدمه

8
3,656
4,012

ايرادات فوائد و�إيرادات �أخرى

% 100

% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 39

ال�سنه املنتهية

يف  31دي�سمرب2009
د.ك

ال�سنه املنتهية

يف  31دي�سمرب2008

د.ك

879

3,978

22,117

1,125,628

22,996

1,129,606

ال�سنه املنتهية

يف  31دي�سمرب2009

ال�سنه املنتهية

يف  31دي�سمرب2008

12,746

الفائدة على النقد و�شبه النقد

38,956

3,080

الفائدة على مستحق من اطراف ذات صله

140,370

264,225

53,152

-

232,478

317,465

ايرادات �إيجار

475

16,506
21,946

9

�صايف الربح �أو (اخل�سارة) على اال�صول املالية

ان حتليل �صايف الربح �أو (اخل�سارة) على اال�صول املالية ح�سب الفئة هو كما يلي :

5,440

ان اال�ستثمارات املتاحة للبيع يف ال�رشكة الدولية للم�رشوعات اال�ستثمارية � -ش.م.ك (مقفلة) اعاله تت�ضمن ا�ستثمارا يف �رشكة اال�ست�شارات املالية الدولية � -ش.م.ك (مقفلة) (“ايفا”)
بقيمة مدرجة بلغت  9,387,180د.ك متثل ح�صة ملكية بن�سبة  % 10.65يف هذه ال�رشكة .يف  14ابريل  ، 2009كانت ال�رشكة االم متتلك اي�ضا ح�صة ملكية بن�سبة  % 19.05يف “ايفا”
تتم املحا�سبة عنها كا�ستثمار يف �رشكة زميلة  .وعليه  ،فان اجمايل ح�صة ملكية ال�رشكة الأم يف “ايفا” ازداد اىل  % 29.7مبا ميكن ال�رشكة من تعيني اع�ضاء ا�ضافيني يف جمل�س
ادارة �رشكة “ايفا” .وبالتايل  ،فان فائ�ض املقابل املعطى على �صايف اال�صول امل�ستحوذ عليها والذي بلغ 5.4مليون د.ك مت توزيعها من قبل ال�رشكة االم كزيادة مت دفعها ل�رشاء ا�سهم
جديدة يف “ايفا” .
ان النقد و�شبه النقد املت�ضمن يف �صايف الأ�صول �أعاله بلغ ( 3,593,270د.ك) .
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% 100

جتارة عامة ومقاوالت
جتارة عامة
جتارة عامة
جتارة عامة
جتارة عامة
جتارة عامة ومقاوالت
ات�صاالت

53,240

23,969

�صايف اال�صول امل�ستحوذ عليها
املقابل املعطى – ا�صدار ا�سهم بقيمة  100فل�س لل�سهم الواحد
فائ�ض املقابل املعطى على �صايف اال�صول امل�ستحوذ عليها

2008

�رشكة الديرة العاملية لالت�صاالت – ذ.م.م
�رشكة الديرة �أ�س جي – ذ.م.م
% 100
�رشكة الديرة ار اي جي – ذ.م.م
% 100
�رشكة الديرة اي جي – ذ.م.م
% 100
�رشكة الديرة اف جي  -ذ.م.م
% 100
�رشكة بي بي ال جلوبل ميدل اي�ست  -ذ.م.م
% 100
�رشكة فا�ست لالت�صاالت – ذ.م.م
% 39
ان حق ال�سيطرة يف �رشكة فا�ست لالت�صاالت– ذ.م.م متثل بغالبية اع�ضاء جمل�س االدارة يف جمل�س ادارة ال�رشكة التابعة.

الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
الكويت

 14ابريل 2009

8,136

بلد الت�أ�سي�س

الن�شاط

ن�سبة امللكية %
2009

كما يف

اال�صول :
نقد وار�صده لدى البنوك
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بني الدخل
ذمم مدينه وا�صول اخرى
ا�ستثمارات متاحه للبيع
ا�ستثمار يف �رشكة زميلة
ا�ستثمار يف حمفظه عقارية
معدات

ال�شركات التابعة

النقد وشبه النقد

م�ستحق من اطراف ذات �صله
�إ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
• بغر�ض املتاجره
• حمددة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
�صايف خ�سارة حمققه وغري حمققه
�صايف (خ�سارة)  /ربح غري حمققة م�سجلة يف حقوق امللكية

ال�سنه املنتهية
يف  31دي�سمرب2009

د.ك

ال�سنه املنتهية
يف  31دي�سمرب2008
د.ك

38,956

53,240

140,370

264,225

()538,739

()9,266,421

293,311

()5,855,675

()3,369,881

()21,951,957

()3,435,983

()36,756,588

()3,925,640

6,275,557

()7,361,623

()30,481,031
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10

رد خم�ص�صات انتفت احلاجة اليها

11

تكاليف التمويل

12

خ�سارة ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة

13

ميثل هذا البند خم�ص�صات معينة مت ردها من قبل احدى ال�رشكات التابعة .

 31دي�سمرب
التكلفة

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

خ�سارة ال�سنة اخلا�ص مبالكي ال�رشكة االم (د.ك)

ال�سنه املنتهية
يف  31دي�سمرب2009
673,745,029

523,928,516

()12,448,052

املتوسط املرجح لعدد االسهم القائمة خالل السنة (بإستثناء أسهم اخلزينة)

 1يناير

خ�سارة ال�سهم

()58,049,311

( )111فل�س

( )18.48فلس

مت تعديل املتو�سط املرجح لعدد اال�سهم لل�سنة احلالية ليعك�س �إ�صدار الأ�سهم اجلديدة (اي�ضاح . )21
13

ممتلكات واالت ومعدات
 31دي�سمرب 2009

التكلفة
 1يناير
ا�ضافات
ا�ستبعادات
يف  31دي�سمرب
اال�ستهالك املرتاكم
 1يناير
املحمل على ال�سنة
املتعلق باال�ستبعادات
يف  31دي�سمرب
�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب
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معدات ات�صاالت
د.ك

اثاث وتركيبات
د.ك

معدات مكتب
د.ك

�أعمال حتت التنفيذ
د.ك

مت توزيع الإ�ستهالك املحمل على ال�سنة كما يلي :

املجموع
د.ك

9,586,003

338,865

344,798

-

902,113

39,245

363,032

209,492

-

-

()350

-

()350

10,488,116

378,110

707,480

209,492

11,783,198

6,303,306

133,811

220,243

-

6,657,360

1,202,420

57,280

97,342

-

1,357,042

-

-

()70

-

7,505,726

191,091

317,515

-

2,982,390

187,019

389,965

209,492

تكلفة املبيعات
م�صاريف عمومية و�إدارية و�أخرى

10,269,666
1,513,882

()70
8,014,332

2008

ا�ضافات
ا�ستبعادات
يف  31دي�سمرب
اال�ستهالك املرتاكم
 1يناير
املحمل على ال�سنة
املتعلق باال�ستبعادات
يف  31دي�سمرب
�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب

مت احت�ساب خ�سارة ال�سهم بق�سمة خ�سارة ال�سنة اخلا�ص مب�ساهمي ال�رشكة االم على املتو�سط املرجح لعدد اال�سهم القائمة خالل ال�سنة (با�ستثناء �أ�سهم اخلزينة) .
ال�سنه املنتهية
يف  31دي�سمرب2008

تابع  /ممتلكات واالت ومعدات

14

ا�صل غري ملمو�س
تكاليف رخ�صة – ناجتة عن امتالك �رشكة تابعه
اطفاء

معدات ات�صاالت
د.ك

معدات مكتب
د.ك

اثاث وتركيبات
د.ك

املجموع
د.ك

8,395,726

173,061

285,179

8,853,966

1,232,771

199,116

63,993

1,495,880

()42,494

()4,374

()33,312

()80,180

9,586,003

338,865

344,798

10,269,666

5,208,871

113,771

179,798

5,502,440

1,108,184

36,989

42,980

1,188,153

()13,749
6,303,306
3,282,697

()2,535

()16,949

220,243

133,811

124,555

205,054

 31دي�سمرب
د.ك

2009

()33,233
6,657,360
3,612,306

 31دي�سمرب 2008

د.ك

1,269,302

1,116,388

87,740

71,765

1,357,042

1,188,153

 31دي�سمرب
د.ك

2009

 31دي�سمرب 2008

د.ك

9,891,508

9,891,508

()9,891,508

()8,655,070

-

1,236,438

3,768,866
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ا�ستثمار يف �شركات زميلة
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بلد الت�أ�سي�س

ن�سبة امللكية %

 31دي�سمرب

 31دي�سمرب

2009

�رشكة الباب القاب�ضة
�رشكة جمموعة يونيف�ست الإ�ست�شارية – ذ.م.م
�رشكة مطابع اخلط – ذ.م.م
�رشكة وربه لل�صحافه والن�رش – ذ.م.م
�رشكة يونيف�ست للو�ساطة املالية – ذ.م.م
�رشكة �صدارة للتنمية والتطوير ال�صناعي – ذ.م.م

الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
االمارات العربيه املتحده
اململكه العربيه ال�سعودية

�رشكة ايوا جلف – ذ.م.م
�رشكة جود فود العاملية – �أمريكا
ديوان كابيتال املحدوده – الإمارات العربية املتحدة
�رشكة اال�ست�شارات املالية الدولية– �ش.م.ك(مقفله)
�رشكة كويت انف�ست القاب�ضة – �ش.م.ك (مقفلة)

الكويت
امريكا
االمارات العربيه املتحده
الكويت
الكويت

(�سابقا � :رشكة ال�صفاة اخلليجية املحدوده – ذ.م.م)

الر�صيد يف بداية ال�سنة
�رشاء �رشكات زميلة
ناجت عن الإ�ستحواذ على �رشكة امل�رشوعات الدولية (اي�ضاح )5
�إعادة ت�صنيف من ا�ستثمارات متاحة للبيع
�إعادة ت�صنيف من ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
بيع �رشكات زميلة
توزيعات ارباح من �رشكات زميلة
ح�صة يف النتائج
ح�صة يف �إيرادات �شاملة �أخرى من ال�رشكات الزميلة
هبوط يف القيمة
فروقات حتويل عملة �أجنبية
اثر التغيري يف �سيا�سة حما�سبية ل�رشكة زميلة (انظر ادناه)
�أخرى

الغر�ض

% 20

-

% 49
% 21

% 21

% 21

% 21

% 30.9

% 30.9

% 21

% 21

% 28

% 28

% 35

% 35

% 24

% 24

% 25.44

% 19.2

% 25.11

-

 31دي�سمرب
د.ك

2009

الإ�ستثمار
مايل
طباعة
�صحافه ون�رش
و�ساطه
�صناعة اغذية
ات�صاالت
�صناعة اغذية
الإ�ستثمار
اال�ستثمار
الإ�ستثمار
 31دي�سمرب 2008
د.ك

49,247,100

11,680,745

1,018,882

2,222,412

14,827,597

-

21,737,391

32,142,100

-

31,297,985

()10,466,293
()6,638,129
1,546,972
()1,471,464
118,186
()3,141,688

 31دي�سمرب
د.ك

2009

احل�صة يف ايرادات وخ�سائر ال�شركات الزميلة
الإيرادات
اخل�سارة
القيمة الدفرتية لل�رشكات الزميلة الغري مدرجة
القيمة الدفرتية لل�رشكات الزميلة املدرجة
القيمة العادلة لل�رشكات الزميلة املدرجة
16

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

 31دي�سمرب 2008

د.ك

184,059,328
()122,976,584
61,082,744
3,174,484
()6,638,129

111,741,487
()66,330,097
45,411,390
()529,429
()18,851,397

12,263,391

12,947,195

54,515,163

36,299,905

66,778,554

49,247,100

36,347,231

17,395,967

 31دي�سمرب
د.ك

2009

 31دي�سمرب 2008

د.ك

11,856,724

4,299,595

20,940,808

33,667,852

32,539,136

34,475,266

65,336,668

72,442,713

-

 متثل م�ساهمات امللكية ا�ستثمارات يف ر�ؤو�س اموال �رشكات بهدف النمو الر�أ�سمايل على املدى املتو�سط والطويل .ان بع�ض هذه اال�ستثمارات بقيمة دفرتية بلغت  2,565,200د.ك ( 31دي�سمرب  2,917,765 : 2008د.ك) قد ظهرت بالتكلفة حيث ال ميكن تقدير القيمة العادلة ال�سوقية لها ب�شكل
موثوق منه .
 خالل ال�سنة اعرتفت املجموعة بخ�سارة هبوط بقيمة  3,064,473د.ك (  31دي�سمرب  23,227,715 : 2008د.ك) مقابل ا�ستثمارات متاحة للبيع ،حيث ان القيمة ال�سوقية لهذهاال�ستثمارات هبطت ب�شكل كبري مقارنة بتكلفتها .
	�إن ا�ستثمارات بقيمة مدرجة تبلغ  28,002,302د.ك ( 25,880,300 : 2008د.ك) مرهونة مقابل قرو�ض وت�سهيالت بنكية (اي�ضاح  25و . )27 -يف  1يوليو  2009ا�ستثمارات متاحة للبيع بقيمة دفرتية بلغت  21,737,391د.ك مت �إعادة ت�صنيفها ك�إ�ستثمار يف �رشكة زميلة (اي�ضاح . )15

()45,122
()18,851,397
()8,905,883
30,859
-

-

()324,599

66,778,554

49,247,100

ان ا�ستثمار يف �رشكات زميلة بقيمة  34,204,134د.ك ( 31دي�سمرب  11,630,463: 2008د.ك)مرهون مقابل ت�سهيالت بنكية وقرو�ض طويلة االجل (اي�ضاح  25و .)27
اعتبارا من  1يناير  ، 2009قامت �رشكة اال�ست�شارات املالية الدولية (ايفا) (�رشكة زميلة) بتطبيق التف�سري اخلام�س ع�رش ( : )IFRIC 15االتفاقيات اخلا�صة باالن�شاء العقاري .
قامت ال�رشكة الزميلة �سابقا باالعرتاف بالإيرادات مبوجب ن�سبة االجناز فيما يخ�ص العقار املباع والذي مازال قيد االن�شاء  .ومع ذلك  ،مل تفي ال�رشكة الزميلة بال�رشوط اخلا�صه
با�ستخدام ن�سبة االجناز املن�صو�ص عليها يف التف�سري  .وبالتايل  ،تقوم ال�رشكة الزميلة االن باالعرتاف بايرادات بيع العقار عند حتويل املخاطر ومزايا امللكية اجلوهرية اىل امل�شرتي
كما هو من�صو�ص عليه يف معيار املحا�سبة الدويل رقم . IAS 18(( 18وفقا للمتطلبات اخلا�صة بالتف�سري اعاله  ،قامت ال�رشكة الزميلة باحت�ساب هذا التغيري يف ال�سيا�سة املحا�سبية
باثر رجعي ما نتج عنه تعديل ر�صيد بداية الفرتة لالرباح املرحلة  .ان ح�صة املجموعة يف هذا التعديل و البالغة  3,141,688د.ك قد مت ادراجها مبا�رشة يف حقوق امللكية.
خالل ال�سنة وكنتيجة الإ�ستحواذ على �صايف �أ�صول ال�رشكة الدولية للم�رشوعات الإ�ستثمارية – �ش.م.ك (مقفلة)  ،ا�ستحوذت املجموعة على ن�سبة ملكية ا�ضافية يف �رشكة كويت انف�ست
القاب�ضة – �ش.م.ك (مقفلة) لتزيد بذلك ن�سبة ملكيتها يف هذه ال�رشكة الزميلة اىل  25.07%وبناء عليه  ،قررت املجموعة �إعادة ت�صنيف ا�ستثمارها من ا�ستثمار متاح للبيع (اي�ضاح
 )16اىل ا�ستثمار يف �رشكة زميلة مببلغ  21.7مليون د.ك .
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احل�صة يف ا�صول وخ�صوم ال�شركات الزميلة
ا�صول
خ�صوم

2008

% 49

تابع  /ا�ستثمار يف �شركات زميلة
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ا�ستثمار يف حمفظة عقارية وقر�ض من طرف ذي �صله

بتاريخ  12نوفمرب  2007قامت ال�رشكة بامل�شاركة مع جمموعة من ال�رشكات الأخرى ب�رشاء �أر�ض يف �إمارة ال�شارقة ب�إجمايل مبلغ  330,004,832درهم اماراتي حيث كانت ح�صة
ال�رشكة فيها بن�سبة  ، % 25وقد قامت ال�رشكة ب�سداد  % 50من ح�صتها والباقي مبوجب القر�ض املذكور �أدناه .
مت متويل عملية ال�رشاء جزئيا ومببلغ  13,000,000د.ك عن طريق قر�ض ملدة �ستة �سنوات مت�ضمنة فرتة ال�سماح �سنتان ون�صف مت منحه من قبل احد البنوك املحلية لإحدى ال�رشكات
(طرف ذي �صله) امل�شاركة يف عملية ال�رشاء وبفائدة �سنوية تعادل  % 3فوق �سعر اخل�صم املعلن من قبل بنك الكويت املركزي تدفع كل ثالثة ا�شهر  ،على ان يتم �سداد القر�ض على
ثمانية اق�ساط ن�صف �سنوية مت�ساوية ي�ستحق الأول منها يف  30يونيو  . 2010تقوم ال�رشكة (طرف ذي �صله) التي مت منح القر�ض ب�إ�سمها ب�إدارة عملية �سداد القر�ض وحتميل فوائد
القر�ض امل�ستحقة على الأطراف امل�شاركة يف عملية �رشاء الأر�ض كل ح�سب ن�سبة م�شاركته (اي�ضاح . )18
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م�ستحق من  /اىل اطراف ذات �صله

20

م�ستحق من :
�شركات زميلة
جمموعة يونيف�ست اال�ست�شارية – ذ.م.م
جود فود العاملية – امريكا
�رشكة وربة لل�صحافة والن�رش – ذ.م.م
�رشكة �أيواجلف – ذ.م.م
�رشكة مطابع اخلط – ذ.م.م
اطراف ذات �صله اخرى

د.ك

% 10

1,944,367

1,655,913

%9

926,249

1,701,045

84,816

84,816

77,615

18,049

75,572

103,572

8,239,147

590,117

11,347,766

4,153,512

-

م�ستحق اىل :
�شركات زميلة
�رشكة اال�ست�شارات املالية الدولية – �ش.م.ك (مقفلة)
�رشكة كويت انف�ست القاب�ضة – �ش.م.ك (مقفلة)
اطراف ذات �صلة اخرى
19

معدل الفائدة الفعلي (ال�سنوي)
%

 31دي�سمرب 2009

 31دي�سمرب 2008

 % 1فوق الكيبور
 % 3.25 - % 2.5فوق الكيبور

ذمم مدينه وا�صول اخرى

1,385,189
100,000

-

4,648,923

4,064,032

6,134,112

5,320,808

 31دي�سمرب
د.ك

�أ�صول مالية
ذمم جتارية
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
�صايف الذمم التجارية
ذمم موظفني
دفعات مقدمه ملوردين
ت�أمينات م�سرتده
�أ�صول اخرى
ودائع �ضمان
ا�صول غري مالية
م�رصوفات مدفوعة مقدما

د.ك

1,256,776

2009

 31دي�سمرب 2008
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 31دي�سمرب 2009

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

4,400,924
()2,257,604

()2,257,604

2,143,320

1,634,623

35,900

31,756

104,311

440,968

15,966

15,966

134,809

55,704

-

19,758

2,434,306

2,198,775

451,293

446,388

2,885,599

2,645,163

84,336

667,470

418,109

122,772

3,108,237

4,400,924

238,699

509,160

191,198

141,336

2,811,834

3,892,227

 31دي�سمرب 2008

د.ك

671,448

-

671,448

-

2,006,459

1,670,594

4,419,827

3,756,199

6,426,286

5,426,793

7,097,734

5,426,793

ان حمافظ ا�ستثمارية حمددة قيمتها العادلة  2,036,770د.ك ( 31دي�سمرب  1,543,028 : 2008د.ك)مرهونة مقابل قر�ض طويل االجل وت�سهيالت بنكية (اي�ضاح  25و .)27
ان حمفظة ا�ستثمارية حمدده قيمتها العادلة  2,383,057د.ك ( 31دي�سمرب  2,213,171 : 2008د.ك) مدارة بوا�سطة طرف ذي �صله ومرهونة مقابل قرو�ض هام�شية (اي�ضاح .)18
21

ر�أ�س املال
 0.100د.ك لكل �سهم

د.ك

3,892,227

د.ك

حمتفظ بها للمتاجره
ا�سهم م�سعره حملية

 31دي�سمرب 2008

	�إن القيم املدرجة لال�صول املالية �أعاله تقارب قيمها العادلة وت�ستحق جميعها خالل �سنة واحدة .الذمم التجارية ال حتمل فائدة وهي ت�ستحق ب�شكل عام من  90 – 30يوما.
ان التحليل الزمني للذمم التجارية يف  31دي�سمرب  2009و  2008كما يلي :
غري م�ستحقة
املجموع
 30يوم
 120يوم
 90يوم
 60يوم
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
 31دي�سمرب 2009

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

م�صرح به

م�صدر ومدفوع بالكامل

 31دي�سمرب 2009

 31دي�سمرب 2008

 31دي�سمرب 2009

 31دي�سمرب 2008

744,456,480

525,000,000

744,456,480

525,000,000

يف  14ابريل  2009مت اندماج ان�شطة ال�رشكة االم مع ال�رشكة الدولية للم�رشوعات اال�ستثمارية – �ش.م.ك (مقفلة) (اي�ضاح  . )5وفقا ل�رشوط االندماج التي �سبق ان وافق عليها
م�ساهمو ال�رشكتني  ،قامت ال�رشكة االم با�صدار � 219,456,480سهم بقيمة  100فل�س لل�سهم الواحد بقيمة اجمالية بلغت  21.9مليون د.ك مل�ساهمي ال�رشكة الدولية للم�رشوعات
اال�ستثمارية – �ش.م.ك (مقفلة) مقابل القيمة العادلة ل�صايف ا�صول ال�رشكة الدولية للم�رشوعات اال�ستثمارية � -ش.م.ك ( مقفلة) يف ذلك التاريخ (وهو التاريخ الفعلي الذي مت فيه
حتويل هذه اال�صول ).
22

�أ�سهم خزينة
عدد اال�سهم
ن�سبة ا�سهم اخلزينة
تكلفة ا�سهم اخلزينة (ديناركويتي)
القيمة ال�سوقية (ديناركويتي)

 31دي�سمرب 2009

 31دي�سمرب 2008

8,426,081

1,076,750

% 1.132

% 0.205

1,155,358

816,807

808,904

269,188

ان احتياطيات ال�رشكة االم التي تعادل تكلفة ا�سهم اخلزينة �صنفت على انها غري قابله للتوزيع .
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23

احتياطي قانوين

24

احتياطي اختياري

25

قرو�ض طويلة االجل

وفقا لقانون ال�رشكات التجاريه والنظام اال�سا�سي لل�رشكه الأم يتم حتويل  % 10من ربح ال�سنة قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�رضيبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س االدارة اىل االحتياطي القانوين  .ويوقف هذا التحويل بقرار من م�ساهمي ال�رشكة االم بعد بلوغه  % 50من ر�أ�س املال املدفوع  .ال يوجد حاجة للتحويل يف
ال�سنة التي تتعر�ض لها ال�رشكة االم خل�سائر او يوجد هناك خ�سائر مرتاكمة .
ان توزيع االحتياطي القانوين حمدد باملبلغ الالزم ل�ضمان توزيع ارباح بن�سبة  % 5من ر�أ�س املال املدفوع يف ال�سنوات التي تكون االرباح املرحلة غري كافية لدفع هذه التوزيعات .

27

ت�سهيالت بنكية

28

النقد و�شبه النقد

الت�سهيالت ممنوحة من قبل بنك حملي بفائده ح�سب اال�سعار التجاريه ال�سائده وم�ضمونة (اي�ضاح . )25

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

وفقا لقانون ال�رشكات التجاريه والنظام اال�سا�سي لل�رشكه الأم يتم حتويل  % 10من ربح ال�سنة قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�رضيبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س االدارة اىل االحتياطي الإختياري  .ال يوجد حاجة للتحويل يف ال�سنة التي تتعر�ض لها ال�رشكة خل�سائر او يوجد هناك خ�سائر مرتاكمة  .يجوز لل�رشكة االم بناء
على تو�صية جمل�س الإداره وموافقة اجلمعية العمومية وقف التحويل اىل الإحتياطي الإختياري  .لي�ست هناك قيود على توزيع االحتياطي االختياري .
العملة

دينار كويتي
دوالر �أمريكي (انظر �أ �أدناه)
دوالر امريكي
اجلزء طويل االجل من القر�ض بالدينارالكويتي
ناق�صا � :أق�ساط م�ستحقه خالل ال � 12شهر القادمه

�سعر الفائدة

الإ�ستحقاق النهائي

 % 3.5فوق الكيبور
 % 1.25فوق الليبور
 1.75فوق الليبور
 % 2.5فوق الكيبور

 31دي�سمرب 2009

د.ك

 31دي�سمرب 2008

د.ك

2015

8,660,000

-

2015

12,615,313

-

2010

15,282,550

14,734,000

2011

3,180,000

5,120,000

39,737,863

19,854,000

()21,226,925
18,510,938

()1,940,000
17,914,000

	�أ .مت احل�صول على هذا القر�ض من قبل املجموعة كنتيجة لإ�ستحواذها على ال�رشكة الدولية للم�رشوعات الإ�ستثمارية (اي�ضاح . )5
ب� .إن القرو�ض والت�سهيالت البنكية م�ضمونة مقابل ا�ستثمارات يف �رشكات زميلة (اي�ضاح  )15وا�ستثمارات متاحة للبيــع (اي�ضاح  )16وا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل (اي�ضاح . )20
26

ذمم دائنة وخ�صوم اخرى
خ�صوم مالية
ذمم دائنة جتارية
م�ستلمات مقدمه
م�صاريف م�ستحقه
�رضيبة دعم العمالة الوطنية
توزيعات �أرباح م�ستحقه
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
زكاة
ذمم دائنة اخرى
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 31دي�سمرب2009

 31دي�سمرب2008

3,645,219

2,973,682

3,686,434

3,356,317

1,765,693

2,049,914

3,973,974

2,602,977

66,658

19,036

1,891,086

206,133

27,097

13,697

846,605

175,564

15,902,766

11,397,320

د.ك

د.ك

29

معدل �سعر الفائده الفعلي
(�سنوي)

 31دي�سمرب 2009

د.ك

 31دي�سمرب 2008

د.ك

-

748,515

1,116,054

% 4.5

514,540

1,116,514

 + % 2.5كيبور

()3,000,427

()3,159,627

()1,737,372

()927,059

اجلمعية العمومية ال�سنوية

	ال يقرتح �أع�ضاء جمل�س الإدارة توزيعات �أرباح عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  . 2008اعتمدت اجلمعية العمومية مل�ساهمي ال�رشكة املنعقدة يف  4يونيو  2009البيانات املالية املجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2008
30

معامالت مع �أطراف ذات �صله

تتمثل الأطراف ذات ال�صلة يف ال�رشكات الزميلة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة العليا للمجموعة واطراف اخرى مثل امل�ساهمني الرئي�سيني و�رشكات ميلك فيها �أع�ضاء
جمل�س الإدارة وموظفو الإدارة العليا ح�ص�ص ًا رئي�سية �أو ب�إمكانهم ممار�سة ت�أثري ملمو�س �أو �سيطرة م�شرتكة عليها .تتم املوافقة على �سيا�سات ت�سعري و�رشوط هذه املعامالت من قبل
�إدارة املجموعة .
فيما يلي بيان ب�أهم التعامالت والأر�صدة مع الأطراف ذات ال�صلة :
معامالت مت�ضمنة يف بيان الدخل املجمع
�إيرادات فوائد على قرو�ض ل�رشكات زميله
تكاليف متويل (�رشكات زميلة)
تكاليف متويل (اطراف ذات �صله اخرى)
�أتعاب �إدارة
(خ�سائر)  /ارباح حمققة من بيع ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
�أر�صدة مت�ضمنة يف بيان املركز املايل املجمع
امل�ستحق من �أطراف ذات �صله (اي�ضاح )18
امل�ستحق اىل �أطراف ذات �صله (اي�ضاح )18
�رشاء ا�ستثمارات
مكاف�آت موظفي الإدارة العليا
مزايا ق�صرية الأجل
مكاف�آت نهاية اخلدمة

2009

2008

د.ك

د.ك

140,370

264,225

36,410

50,924

364,472

193,376

-

15,440

()50,575

5,093

11,347,766

4,153,512

6,134,112

5,320,808

-

615,016

506,220

507,055

124,682

71,035

630,902

578,090
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معلومات القطاعات

قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  – 8قطاعات الت�شغيل اعتبارا من  1يناير  .2009ومبوجب هذا املعيار ،فان ارباح القطاع املعلنة ت�ستند اىل معلومات
التقارير املالية الداخلية لالدارة والتي تتم مراجعتها بانتظام من قبـل رئي�س �صنّـاع القرار الت�شغيلـي من اجـل توزيـع امل�صـادر على القطـاع وتقييم ادائـه ،ومن ثم مطابقتهـا مع �أربـاح
�أو خ�سائر املجموعة .باملقابل ،فان املعيار ال�سابق (معيار املحا�سبة الدويل رقم  – 14تقارير القطاع) يتطلب بان تقوم املن�ش�أة بتحديد جمموعتني من القطاعات (قطاع االعمال والقطاع
اجلغرايف) .نتيجة لذلك  ،وبعد تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  ، 8فقد تغري حتديد قطاعات املجموعة  .ان �سيا�سات القيا�س التي ت�ستخدمها املجموعة لتقارير القطاعات
مبوجب املعيار الدويل رقم  8هي نف�س ال�سيا�سات امل�ستخدمة يف بياناتها املالية.
فيما يلي قطاعات املجموعة مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم : 8
 ات�صاالت ا�ستثماراتفيما يلي ملخ�ص لاليرادات واالرباح التي حققتها املجموعة من قطاعات االعمال:
املجموع
ا�ستثمارات
ات�صاالت
 31دي�سمرب 31 2009دي�سمرب2008
 31دي�سمرب 31 2009دي�سمرب2008
 31دي�سمرب2008
 31دي�سمرب2009
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
()45,423,017
2,496,170
()54,175,235
()8,595,418
8,752,218
11,091,588
ايرادات القطاع
()57,636,429( )12,794,889
()58,313,285( )12,226,304
676,856
()568,585
(خ�سارة)  /ربح القطاع
()57,636,429( )12,794,889
()58,313,285( )12,226,304
676,856
()568,585
(خ�سارة)  /ربح ال�سنة
كما يف  31دي�سمرب :
150,084,184 172,805,200
140,420,314
164,807,397
9,663,870
7,997,803
اجمايل ا�صول القطاع
45,152,142
68,620,290
31,153,206
55,718,836
13,998,936
12,901,454
�إجمايل خ�صوم القطاع
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32.1

تابع � /أهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر

تابع  /خماطر ال�سوق
�أ) تابع  /خماطر العملة الأجنبية
تتعر�ض املجموعة ملخاطر العملة الأجنبية التالية والتي مت حتويلها اىل الدينار الكويتي ب�أ�سعار االقفال يف نهاية ال�سنة:
 31دي�سمرب
د.ك

2009

 31دي�سمرب 2008

 31دي�سمرب
د.ك

15,795,048

27,900,228

د.ك

دوالر �أمريكي
درهم اماراتي
16,800
يورو
1,026,008
راند جنوب افريقي
1,005,653
جنيه م�رصي
68,707
مت اجراء اختبارات احل�سا�سية املتعلقة بالعملة الأجنبية بناء على االفرتا�ضات التالية:
14,896,089

2009

د.ك

14,741,855

47,287

-

-

1,026,008

-

-

-

-

-

-

-

-

ن�سبة ح�سا�سية العملة الأجنبية %

 31دي�سمرب

 31دي�سمرب 2008

2009

دوالر �أمريكي
درهم اماراتي
يورو
% 2.06
% 6.19
افريقي
جنوب
راند
% 28.44
جنيه م�رصي
%5
مت تقدير ن�سب احل�سا�سية �أعاله بناء على معدل تقلبات �أ�سعار ال�سوق لل�رصف الأجنبي خالل االثنى ع�رش �شهرا املا�ضية  .مل يكن هناك تغيري خالل ال�سنة يف الطرق واالفرتا�ضات
امل�ستخدمة يف اعداد حتليل احل�سا�سية .ويف حالة ما اذا ارتفع �سعر �رصف الدينار الكويتي مقابل تلك العمالت الأجنبية وبافرتا�ض ن�سبة احل�سا�سية املذكورة �أعاله  ،يكون ت�أثري ذلك
على ربح ال�سنة وحقوق امللكية كما يلي:

�	32أهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر

ت�شمل اخل�صوم املالية الرئي�سية لدى املجموعة الت�سهيالت البنكية والقرو�ض والذمم الدائنة  .ان الهدف الرئي�سي لهذه اخل�صوم املالية هو متويل الأن�شطة الت�شغيلية للمجموعة  .ان
لدى املجموعة �أ�صول مالية متعددة تت�ضمن الذمم املدينة والأ�صول الأخرى والنقد و�أر�صدة البنوك و�أوراق مالية ا�ستثمارية .
تتعر�ض ان�شطة املجموعة اىل العديد من املخاطر املالية  ،مثل  :خماطر ال�سوق (وت�شمل خماطر �سعر العملة وخماطر �سعر الفائدة وخماطر تقلبات الأ�سعار) ،وخماطر االئتمان
وخماطر ال�سيولة.
ان جمل�س ادارة ال�رشكة الأم م�س�ؤول يف النهاية عن و�ضع ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات اخلا�صة ب�إدارة املخاطر .
	ال ت�ستخدم املجموعة م�شتقات ادوات مالية .
ان اهم املخاطر املالية التي تتعر�ض لها املجموعة هي كما يلي :
 32.1خماطر ال�سوق
	�أ)خماطر العملة الأجنبية
تتمثل خماطر العملة الأجنبية يف تقلب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية الداة مالية نتيجة لتغري �أ�سعار حتويل العمالت الأجنبية .
تعمل املجموعة ،وب�شكل �أ�سا�سي ،يف الكويت ودول ال�رشق الأو�سط وامريكا  ،وهي بذلك عر�ضة ملخاطر العملة الأجنبية الناجتة  ،ب�شكل رئي�سي من التغريات يف �أ�سعار �رصف الدوالر
الأمريكي والدرهم االماراتي واليورو والراند اجلنوب افريقي واجلنيه امل�رصي .قد يت�أثر املركز املايل للمجموعة ب�شكل كبري نتيجة للتغري يف ا�سعار �رصف هذه العمالت  .للتخفيف
من تعر�ض املجموعة ملخاطر العملة الأجنبية ،يتم مراقبة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية.

ا�صول مالية

خ�صوم مالية

 31دي�سمرب 2008

دوالر �أمريكي
درهم اماراتي
يورو
راند جنوب افريقي
جنيه م�رصي

 31دي�سمرب
د.ك

ربح ال�سنة

2009

 31دي�سمرب 2008

د.ك

 31دي�سمرب
د.ك

2009

 31دي�سمرب 2008

د.ك

981,943

181,791

-

()771

()642

()63,510

% 3.82

حقوق امللكية

()470,881

()21,136

% 3.93

% 1.6

% 1.63

()198,642
-

-

()92

-

()285,916

-

()544

-

()2,892

-

159,884

()760,331

917,797

()198,642

ويف حالة ما اذا انخف�ض �سعر �رصف الدينار الكويتي مقابل تلك العمالت الأجنبية وبافرتا�ض ن�سبة احل�سا�سية املذكورة �أعاله  ،يكون ت�أثري ذلك على ربح ال�سنة وحقوق امللكية كما يلي:

دوالر �أمريكي
درهم اماراتي
يورو
راند جنوب افريقي
جنيه م�رصي

 31دي�سمرب
د.ك

ربح ال�سنة

2009

()981,943

 31دي�سمرب 2008

د.ك

()181,791

 31دي�سمرب
د.ك

حقوق امللكية

2009

 31دي�سمرب 2008

د.ك

470,881

198,642

-

771

642

-

63,510

21,136

-

-

92

-

285,916

-

544

-

2,892

-

()917,797

()159,884

760,331

198,642

وتتفاوت خماطر تقلبات �رصف العملة الأجنبية خالل ال�سنة ح�سب حجم وطبيعة املعامالت .ولكن ،ميكن اعتبار التحاليل �أعاله على �أنها متثل مدى تعر�ض املجموعة ملخاطر تقلبات �أ�سعار العملة الأجنبية.
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تابع � /أهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر

 32.1تابع  /خماطر ال�سوق
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 الأرباح امل�ستقبلية �أو القيم العادلة للأدوات املالية .يوجد لدى املجموعة ودائع
ق�صرية االجل وت�سهيالت بنكيةواقرتا�ضات جتعلها عر�ضة ملخاطر تقلبات معدالت �أ�سعار الفائدة .تقوم املجموعة بادارة تلك املخاطر عن طريق مراقبة الأر�صدة 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 لإدارة 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  .بناء على مالحظة و�ضع ال�سوق احلايل  ،مت
الإفرتا�ض ب�أن يكون التغري املحتمل املعقول يف معدالت ا�سعار الفائدة  % 1 +و +25 :2008( % 1 -و  -75نقطة ا�سا�سية) ل�سعر الليبور و  % 1 +و +25 :2008( % 1 -و -50
نقطة ا�سا�سية) لأ�سعار فائدة الدينارالكويتي  .متت عملية الإحت�ساب بناء على �أدوات املجموعة املالية املحتفظ بها يف كل تاريخ مركز مايل  .كافة املتغريات الأخرى بقيت ثابتة  .كما ال
يوجد هناك اي ت�أثري على حقوق امللكية للمجموعة  .خالل ال�سنة مل يكن هناك تغري يف الطرق واالفرتا�ضات امل�ستخدمة يف اعداد اختبارات احل�سا�سية.
زيادة يف �سعر الفائدة

ربح ال�سنة

 31دي�سمرب
د.ك

2009

 31دي�سمرب 2008

د.ك

()80,672

()506,757
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تابع � /أهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر

.32.2

تابع  /خماطر االئتمان
ان مدى تعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان حمدود باملبالغ املدرجة �ضمن الأ�صول املالية كما يف تاريخ املركز املايل وامللخ�صة على النحو التايل:
م�ستحق من اطراف ذات �صله (اي�ضاح )18
ذمم مدينة وا�صول �أخرى (اي�ضاح )19
ودائع ق�صرية االجل
ار�صدة لدى بنوك

انخفا�ض يف �سعر الفائدة

 31دي�سمرب
د.ك

2009

د.ك

198,179

ج) املخاطر ال�سعرية
تتعر�ض املجموعة ملخاطر التقلبات ال�سعرية بالن�سبة لإ�ستثماراتها  .يتم ت�صنيف اال�ستثمارات  ،كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل �أو ا�ستثمارات متاحة للبيع.
والدارة املخاطر الناجتة عن التقلبات ال�سعرية ال�ستثماراتها يف الأوراق املالية تقوم املجموعة بتنويع حمافظها اال�ستثمارية .وتتم عملية التنويع تلك  ،بناء على حدود مو�ضوعة من
قبل املجموعة.
خماطر ح�سا�سية التقلبات ال�سعرية حددت بناء على الفر�ضيات التالية :
 31دي�سمرب
د.ك

2009

 31دي�سمرب 2008

د.ك

ال�سوق الكويتي
�سوق لندن
�سوق الواليات املتحدة الأمريكية
% 33
% 15
�سوق جنوب افريقيا
% 10
ال�سوق امل�رصي
%5
�سوق دبي
%3
مت تقدير الن�سبة �أعاله بناء على متو�سط حركة ال�سوق خالل ال�سنة  .يو�ضح اجلدول التايل درجات احل�سا�سية التي تتعر�ض لها املجموعة واملتعلقة با�ستثماراتها يف الأوراق املالية ،وعلى
�أ�سا�س املخاطر املحتملة لأ�سعار تلك الأوراق كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة.
التحليل يعك�س ت�أثري التغري ال�سلبي لأ�سعار تلك الأوراق كما يف الأعلى – فر�ضيات ح�سا�سية التقلبات ال�سعرية .

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 31دي�سمرب
د.ك

ربح ال�سنة

2009

 31دي�سمرب 2008

د.ك

2,009,505

682,607

%8

% 38

% 19

% 33

 31دي�سمرب
د.ك

حقوق امللكية

2009

 31دي�سمرب 2008

د.ك
-

-

ا�ستثمارات متاحة للبيع
26,907,476
6,083,016
اذا تغريت خماطر ح�سا�سية التقلبات ال�سعرية ب�شكل م�ساوي ومعاك�س للن�سب �أعاله فان ت�أثري تلك التغريات على ربح وحقوق امللكية لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب  2009و 2008
�سيكون كما يلي :

 31دي�سمرب
د.ك

ربح ال�سنة
2009
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د.ك

2,009,505

-

11,347,766

4,153,512

2,434,306

2,198,775

514,540

1,116,514

748,515

1,116,054

15,045,127

8,584,855

32.3

خماطر 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 الأخذ بعني االعتبار ال�سيولة ومراقبة تلك ال�سيولة ب�شكل يومي.
يلخ�ص اجلدول التايل قائمة ا�ستحقاق اخل�صوم املالية للمجموعة  .مت حتديد تواريخ ا�ستحقاق اخل�صوم املالية على ا�سا�س الفرتة املتبقية من تاريخ املركز املايل اىل تاريخ الإ�ستحقاق
التعاقدي .
 31دي�سمرب 2009

اخل�صوم
قرو�ض طويلة االجل
م�ستحق اىل �أطراف ذات �صله
ذمم دائنة وخ�صوم �أخرى
ت�سهيالت بنكية

حتى � 3شهور
د.ك

 3اىل � 12شهر
د.ك

ما يزيد عن �سنة
د.ك

املجموع
د.ك

572,654

21,424,315

20,821,069

42,818,038

109,730

6,024,382

-

6,134,112

26,526

15,876,240

-

15,902,766

-

3,000,427

-

3,000,427

708,910

46,325,364

20,821,069

67,855,343

حقوق امللكية
2009

 31دي�سمرب 2008

د.ك

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ا�ستثمارات متاحة للبيع
()26,907,476
()6,083,016
خماطر االئتمان
خماطر االئتمان هي تلك املخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من �أطراف الأدوات املالية الوفاء بالتزاماته جتاه الطرف الآخر م�سببا بذلك خ�سارة الطرف الآخر .ان �سيا�سة
املجموعة جتاه تعر�ضها ملخاطر االئتمان تتطلب مراقبة تلك املخاطر ب�شكل دائم .كما حتاول املجموعة عدم تركيز تلك املخاطر على �أفراد �أو 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.
()682,607

32.2

 31دي�سمرب 2008

 31دي�سمرب
د.ك

د.ك

تراقب املجموعة ب�إ�ستمرار عدم �سداد ح�ساب عمالئها والأطراف الأخرى  ،املعرفني ك�أفراد �أو كمجموعة  ،وت�ضمن هذه املعلومات يف �ضوابط خماطر الإئتمان  .ت�ستخدم املجموعة
تقييمات ائتمانية خارجية و � /أو حت�صل على وت�ستخدم تقارير عن عمالئها والأطراف الأخرى عندما تكون متوفرة بتكلفة معقولة  .ان �سيا�سة املجموعة هي التعامل فقط مع �أطراف
ذات كفاءه ائتمانية عالية .
تعترب ادارة املجموعة الأ�صول 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 . 19
ان خماطر الإئتمان اخلا�صة ب�أر�صدة لدى البنوك وودائع ق�صرية االجل تعترب غري هامة حيث �أن الأطراف املعنية عبارة عن م�ؤ�س�سات مالية ذات كفاءه �إئتمانية عالية .

 31دي�سمرب 2008

506,757

 31دي�سمرب
د.ك

2009

 31دي�سمرب 2008

-

�رشكة الديرة القاب�ضة التقـرير ال�سنوي � 2009صفحة 41

�رشكة الديرة القاب�ضة � -ش.م.ك (قاب�ضة) و�رشكاتها التابعة  -الكويـت
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تابع � /أهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر

32.3

تابع  /خماطر ال�سيولة
 31دي�سمرب 2008

اخل�صوم
قرو�ض طويلة االجل
م�ستحق اىل �أطراف ذات �صله
ذمم دائنة وخ�صوم �أخرى
قرو�ض ق�صرية االجل
ت�سهيالت بنكية

33

حتى � 3شهور
د.ك

 3اىل � 12شهر
د.ك

ما يزيد عن �سنة
د.ك

املجموع
د.ك

-

1,940,000

17,914,000

19,854,000

1,585

5,319,223

-

5,320,808

1,455,557

9,941,763

-

11,397,320

-

5,000,000

-

5,000,000

-

3,159,627

-

3,159,627

1,457,142

25,360,613

17,914,000

44,731,755

ت�ستند الإ�ستحقاقات التعاقدية للخ�صوم املالية على التدفقات النقدية غري املخ�صومة كما يلي :
حتى � 3شهور
 31دي�سمرب 2009
د.ك
اخل�صوم
قرو�ض طويلة االجل
361,517
�صله
ذات
م�ستحق اىل �أطراف
102,127
ذمم دائنة وخ�صوم اخرى
26,525
ت�سهيالت بنكية
41,256
531,425

 3اىل � 12شهر
د.ك

ما يزيد عن �سنة
د.ك

املجموع
د.ك

23,081,520

23,858,952

47,301,989

6,309,228

-

6,411,355

15,876,240

-

15,902,765

3,124,195

-

3,165,451

48,391,183

23,858,952

72,781,560

 31دي�سمرب 2008

اخل�صوم املالية
قرو�ض طويلة االجل
م�ستحق اىل �أطراف ذات �صله
ذمم دائنة وخ�صوم اخرى
قر�ض ق�صري االجل
ت�سهيالت بنكية
33

86,176

5,532,254

-

5,618,430

1,455,557

9,941,763

-

11,397,320

78,125

5,234,375

-

5,312,500

49,369

3,307,734

-

3,357,103

2,329,777

26,036,941

18,536,106

46,902,824

ملخ�ص فئات الأ�صول واخل�صوم املالية

ان فئات الأ�صول واخل�صوم املالية للمجموعة الواردة يف بيان املركز املايل املجمع ميكن ت�صنيفها على النحو التايل:
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 )19
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ودائع ق�صرية االجل
ار�صده لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
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660,550

2,020,815

18,536,106

21,217,471

2009

د.ك

2008

د.ك

62,771,468

69,524,948

2,565,200

2,917,765

11,347,766

4,153,512

2,434,306

2,198,775

7,097,734

5,426,793

514,540

1,116,514

748,515

1,116,054

87,479,529

86,454,361

تابع  /ملخ�ص فئات الأ�صول واخل�صوم املالية
خ�صوم مالية
قرو�ض طويلة االجل
م�ستحق اىل �أطراف ذات �صله
ذمم دائنة وخ�صوم اخرى
قرو�ض ق�صرية االجل
ت�سهيالت بنكية

2009

2008

د.ك

د.ك

42,818,038

19,854,000

6,134,112

5,320,808

15,902,766

11,397,320

-

5,000,000

3,000,427

3,159,627

67,855,343

44,731,755

متثل القيمة العادلة املبالغ التي ميكن ا�ستبدال اال�صول بها �أو ت�سوية االلتزام على ا�سا�س جتاري بحت  .بر�أي ادارة املجموعة وبا�ستثناء بع�ض اال�ستثمارات املتاحة للبيع املدرجة
بالتكلفة ال�سباب مذكورة يف (اي�ضاح  )16للبيانات املالية املجمعة  ،فان القيمة الدفرتية لال�صول واخل�صوم املالية فـي  31دي�سمرب  2009و  2008تقارب القيمة العادلة .
يتم ت�صنيف القيم املدرجة لال�صول واخل�صوم املالية للمجموعة الواردة يف بيان املركز املايل املجمع على النحو التايل:
القيمة املدرجة 2009

�أر�صدة لدى البنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
ودائع ق�صرية الأجل
ذمم مدينة وا�صول اخرى
م�ستحق من �أطراف ذات �صله
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ا�ستثمارات متاحة للبيع
قرو�ض طويلة الأجل
ذمم دائنة وخ�صوم اخرى
م�ستحق اىل �أطراف ذات �صله
قرو�ض ق�صرية االجل
ت�سهيالت بنكية

د.ك

القيمة العادلة 2009

د.ك

القيمة املدرجة 2008

د.ك

القيمة العادلة
د.ك

748,515

-

1,116,054

-

514,540

-

1,116,514

-

2,885,599

-

2,645,163

-

2008

11,347,766

-

4,153,512

-

7,097,734

5,091,276

5,426,793

3,756,200

65,336,668

33,570,216

72,442,713

69,199,948

87,930,822

38,661,492

86,900,749

72,956,148

42,818,038

-

19,854,000

-

15,902,766

-

11,397,320

-

6,134,112

-

5,320,808

-

-

-

5,000,000

-

3,000,427

-

3,159,627

-

67,855,343

-

44,731,755

-

االدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة
قامت املجموعة بتطبيق التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  – )IFRS 7( 7حت�سني االف�صاحات حول االدوات املالية اعتبارا من  1يناير  .2009تتطلب هذه التعديالت
ان تقوم املجموعة بتقدمي بع�ض املعلومات حول االدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل .يف ال�سنة االوىل من التطبيق ،مل يتطلب املعيار عر�ض ارقام املقارنة وفق
الإف�صاحات املطلوبة يف التعديل  .وعليه ،فان االف�صاح اخلا�ص بالت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة مقدم فقط لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2009
يو�ضح اجلدول التايل اال�صول واخل�صوم املالية املقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن بيان املركز املايل وفقا للت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة.
يقوم الت�سل�سل الهرمي بت�صنيف اال�صول واخل�صوم املالية اىل ثالثة م�ستويات ا�ستنادا اىل اهمية املدخالت امل�ستخدمة يف قيا�س القيمة العادلة لال�صول واخل�صوم املالية .فيما يلي
م�ستويات الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة:
 م�ستوى  : 1ا�سعار مدرجة (غري معدلة) يف ا�سواق ن�شطة ال�صول او خ�صوم مماثلة. م�ستوى  : 2معطيات غري اال�سعار املدرجة املت�ضمنة يف م�ستوى  1والتي ميكن تتبعها لال�صول اواخل�صوم �سواء ب�صورة مبا�رشة (كاال�سعار) او ب�صورة غري مبا�رشة (معطياتمتعلقة بالأ�سعار)  .و
 م�ستوى  : 3معطيات لال�صول او اخل�صوم التي ال ت�ستند اىل معلومات �سوقية ميكن تتبعها (معطيات غري قابلة للمراقبة).امل�ستوى الذي ت�صنف �ضمنه اال�صول او اخل�صوم املالية يتم حتديده بناء على ادنى م�ستوى للمعطيات الهامة التي �أدت اىل قيا�س القيمة العادلة.
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�رشكة الديرة القاب�ضة � -ش.م.ك (قاب�ضة) و�رشكاتها التابعة  -الكويـت
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�رشكة الديرة القاب�ضة � -ش.م.ك (قاب�ضة) و�رشكاتها التابعة  -الكويـت

تابع  /ملخ�ص فئات الأ�صول واخل�صوم املالية
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تابع  /االدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة
مت ت�صنيف جماميع اال�صول واخل�صوم املالية املقا�سة بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل ح�سب الت�سل�سل الهرمي امل�ستخدم لقيا�س القيمة العادلة كما يلي:
 31دي�سمرب 2009
اي�ضاح
م�ستوى 3
م�ستوى 2
م�ستوى 1
د.ك
د.ك
د.ك
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل
حمتفظ بها للمتاجرة
�أ
ا�سهم م�سعرة حملية
671,448
حمددة عند التحقق املبدئي
ا�ستثمارات غري م�سعرة
حمافظ ا�ستثمارية
ا�ستثمارات متاحة للبيع
حمافظ ا�ستثمارية
ا�ستثمارات م�سعرة
م�ساهمات ملكية
�صايف القيمة العادلة

ب
ج
ج
�أ
د

الأر�صدة االفتتاحية
ارباح او خ�سائر م�سجلة يف:

671,448

-

-

-

4,419,828

-

-

4,419,828

11,856,724

-

-

11,856,724

20,940,808

-

-

20,940,808

-

569,768

202,916

772,684

37,888,808

569,768

202,916

38,661,492

مل تكن هنالك حتويالت جوهرية بني امل�ستويني  1و  2خالل فرتة التقارير املالية.
القيا�س بالقيمة العادلة
الطرق وتقنيات التقييم امل�ستخدمة لغر�ض قيا�س القيمة العادلة مل تتغري باملقارنة مع فرتة التقارير املالية ال�سابقة.
	�أ) اوراق مالية م�سعرة
جميع اال�سهم العادية املدرجة يتم تداولها عموما يف ا�سواق االوراق املالية .كما مت حتديد القيم العادلة بالرجوع اىل �آخر عرو�ض ا�سعار بتاريخ التقارير املالية.
ب) اوراق مالية غري م�سعرة
تت�ضمن البيانات املالية ملكيات يف اوراق مالية غري مدرجة يتم قيا�سها بالقيمة العادلة .كما يتم تقدير القيمة العادلة با�ستخدام طريقة التدفقات النقدية املخ�صومة والتي تت�ضمن بع�ض
االفرتا�ضات غري املدعومة من ا�سعار او معدالت �سوقية منتظمة.
ج) حمافظ ا�ستثمارية
ان املحافظ اال�ستثمارية تتكون ا�سا�سا من �أوراق مالية حملية و�أجنبية م�سعرة مت حتديد قيمها العادلة بالرجوع اىل اخر عرو�ض �أ�سعار بتاريخ التقارير املالية .
د) م�ساهمات ملكية
متثل م�ساهمات امللكية ا�ستثمارات يف ر�ؤو�س �أموال �رشكات بهدف النمو الر�أ�سمايل على املدى املتو�سط والطويل .
هـ) خ�صوم مالية
لي�س لدى املجموعة اية خ�صوم مالية بالقيمة العادلة.
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تابع  /االدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة
م�ستوى  : 3قيا�سات القيمة العادلة
ان ا�صول وخ�صوم املجموعة املالية امل�صنفة �ضمن امل�ستوى  3تعتمد على تقنيات تقييم ت�ستند اىل معطيات هامة ال تعتمد على بيانات �سوقية منتظمة  .كما ان االدوات املالية �ضمن
هذا امل�ستوى ميكن ت�سويتها من بداية ال�سنة املالية اىل نهايتها كما يلي:
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة ا�ستثمارات متاحة للبيع
اوراق مالية
�أوراق مالية
غري م�سعرة
غري م�سعرة

املجموع
د.ك

-

تابع  /ملخ�ص فئات الأ�صول واخل�صوم املالية

 بيان الدخل ايرادات �شاملة اخرىا�ستحواذ عن طريق االندماج
امل�شرتيات
املبيعات
الأر�صدة النهائية

1,670,594

34,475,266

-

()327,525

-

()2,760,121

335,865

991,779

-

752,885

-

()593,148

2,006,459

32,539,136

االرباح او اخل�سائر امل�سجلة يف بيان الدخل (الواردة اعاله) لل�سنة مت�ضمنة يف ح�ساب خ�سائر حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع .
تغيري املعطيات اىل امل�ستوى  – 3عمليات التقييم بناء على افرتا�ضات بديلة حمتملة ومعقولة لن يغيرّ ب�صورة جوهرية املبالغ امل�سجلة يف كل من بيان الدخل ،اجمايل اال�صول
او اجمايل اخل�صوم او اجمايل حقوق امللكية.
مل تكن هنالك حتويالت اىل او من امل�ستوى  3يف فرتات التقارير املالية قيد املراجعة .
34

�أهداف ادارة ر�أ�س املال

ان �أهداف املجموعة اخلا�صة ب�إدارة ر�أ�س املال هي الت�أكيد على مبد�أ الإ�ستمرارية للمجموعة وحتقيق العائد املنا�سب للم�ساهمني ،وذلك من 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 اللآزمة  ،على �ضوء التغريات يف الظروف االقت�صادية واملخاطر
املرتبطة ب�أ�صول املجموعة .وللمحافظة على هيكلية ر�أ�س املال �أوتعديلها ،قد تقوم املجموعة بتعديل املبالغ املدفوعة كتوزيعات �أرباح للم�ساهمني �أو عوائد ر�أ�س املال على امل�ساهمني
�أو ا�صدار �أ�سهم جديدة �أو بيع �أ�صول لتخفي�ض املديونيات.
متا�شيا مع ال�رشكات االخرى يف نف�س القطاع تراقب املجموعة ر�أ�س املال على ا�سا�س ن�سبة �صايف املديونية اىل حقوق امللكية .
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�رشكة الديرة القاب�ضة � -ش.م.ك (قاب�ضة) و�رشكاتها التابعة  -الكويـت

34

تابع � /أهداف ادارة ر�أ�س املال

تتكون �صايف املديونية من البنود التالية:
قرو�ض طويلة االجل
م�ستحق اىل �أطراف ذات �صله
قر�ض ق�صري االجل
زائدا  :النقد و�شبه النقد (اي�ضاح )28
�صايف املديونية
حقوق امللكية
حقوق امللكية كما يلي :
�صايف املديونية
حقوق امللكية
ن�سبة املديونية اىل حقوق امللكية

35

التزامات طارئة

36

ارتباطات ر�أ�سمالية

 31دي�سمرب 2009

 31دي�سمرب 2008

42,818,038

19,854,000

6,134,112

5,320,808

د.ك

-

5,000,000

1,737,372

927,059

50,689,522

31,101,867

104,184,910

104,932,042

 31دي�سمرب 2009

د.ك

 31دي�سمرب 2008

د.ك

50,689,522

31,101,867

104,184,910

104,932,042

49%

30%

يوجد على املجموعة بتاريخ  31دي�سمرب  2009التزامات طارئة مقابل كفاالت بنكية مببلغ  3,316,519د.ك ( 3,049,337 : 2008د.ك).

يوجد على املجموعة بتاريخ املركز املايل ارتباطات ر�أ�سمالية مقابل �رشاء ا�ستثمارات مببلغ  1,247,989د.ك ( 1,289,920 : 2008د.ك)
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د.ك

