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(قابضة) ش.م.ك - القابضة الديرة شركة
الكويت

الكرام املساهمني حضرات األخوة

وبركاته،،،،،،، اهللا عليكم ورحمة السالم

والعادية العمومية اجلمعية اجتماع في بكم أرحب أن القابضة الديرة شركة إدارة مجلس عن وبالنيابة نفسي عن باألصالة يسرني
لكم أن أشرح أود  حيث 31 ديسمبر 2006، في املنتهية للسنة شركتكم ونشاط عن أعمال الثاني السنوي بالتقرير لكم وأتقدم
ملقابلة جاهدين العمل هو الرئيسي يبقى الهدف األسباب تعدد العام ومع هذا كنا بصددها التي واألسباب والتحديات إجنازاتنا بعض
لألوراق الكويت في سوق للسهم السوقية القيمة على انعكاسات من يتبعه وما السهم ربحية بتعظيم واملتمثلة  توقعاتكم

املالية.

أقفلت بحيث املنصرم العام في املالية لألوراق الكويت سوق أداء على سلباً مؤثرة واقتصادية سياسية عوامل جملة لقد تضافرت
السياسي  الصعيد فعلى السعري. للمؤشر املائة في و13 الوزني، للمؤشر املائة 2006 على خسائر قاربت الـ 7 في العام تعامالت
الصباح اجلابر األحمد جابر / الشيخ أمير دولة الكويت املرحوم وفاة في الفترة التي تلت للسلطة انتقال عملية الكويت شهدت دولة
والتي االنتخابية الدوائر بأزمة عرف والذي التنفيذية والتشريعية السلطتني بني ما نزاع نشب حتى تستقر األمور تكد ولم اهللا، رحمه
الصعيد عام وعلى بشكل البالد في الداخلية األوضاع على بظالله أرخى جديدة مما انتخابات وإجراء األمة مجلس حل مت أثرها على
من جدال قانوني، رافقها وإعالمياً وما سياسياً لها تعرض التي باحلملة لألوراق املالية الكويت سوق تأثر كما خاص، بشكل االقتصادي
عقود فسخ بأزمة عرف ما وكذلك األسهم، لبعض لتحييد تبعها وما اإلفصاح قانون مبخالفة املتعلقة الشكاوي أزمة إلى باإلضافة

الكويت  سوق على أداء مما أثر ذلك املتضررة األطراف بني قضائية تساؤالت ومنازعات من تالها وما املدرجة الشركات من BOT لعدد
ليس على االستثمارات أثرت سلباً اإلقليمي الصعيد على تطورات مع الداخلية املرحلة هذه تزامنت وقد خاص. بشكل املالية لألوراق
السعودية سوق السيما حاداً تراجعاً اخلليجية األوراق املالية أسواق سجلت فقد أيضاً، اخلليج أسواق بل في الكويت دولة في فقط

هذه  كل من بنسبة %35 وبالرغم الدوحة بنسبة %42 وسوق ظبي أبو بنسبة %44 وسوق دبي %52,2 وسوق بنسبة انخفض حيث
احمللي السوق في املستثمرين االستثمار ثقة يفقد ولم االستمرار والصمود على قدرته املالية لألوراق الكويت سوق أثبت فقد التحديات

األخرى. اخلليجية واألسواق

31 ديسمبر 2006 حيث  في املنتهية املالية السنة نتائج على كبيرة سلبية آثاراً لها التقرير مطلع في ذكرها السابق األحداث كانت
صافي  محققة بنسبة %93 من غير خسائر متضمناً 2006 قدرها 73,358,481 دينار كويتي، لسنة خسارة صافي الدخل بيان أظهر
غير محققة قدرها  أرباح سنة 2005 قدره 90,404,517 دينار كويتي متضمناً ربح كويتي(صافي 68,048,061 دينار وقدرها السنة خسائر

دينار كويتي. وقدره 1,405,605 سنة 2006 مبلغ وتكاليف مصاريف بلغت فقد ذلك إلى باإلضافة كويتي) دينار 77,318,114

في  عنها املعلن اإلستراتيجية اخلطط تنفيذ نحو قدماً باملضي 31 ديسمبر 2006 في املنتهية املالية السنة الشركة خالل إدارة قامت
مختلفة قطاعات على بشكل مدروس وزعت إستراتيجية توسعات في واملتمثلة االستثمار مخاطر مواجهة إلى املاضي الهادفة العام
بعد جديد وهام بإضافة اخلطط تلك بتطوير الشركة خالل السنة إدارة حيث قامت االستثمارات تلك جغرافية آخذين بعني االعتبار

اإلدارة مجلس رئيس كلمة
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(قابضة) ش.م.ك - القابضة الديرة شركة
الكويت

القطاعات بكافة االستثمار في املتخصصة التابعة الشركات من عدداً تأسيس خالل من اخلاصة امللكيات في استثماراتها ملتابعة
لكل شركة الهدف الرئيسي إن القطاع املالي)، القطاع الصناعي، القطاع العقاري، اخلدمات، قطاع واالتصاالت، (قطاع التكنولوجيا

قطاع. حتت كل املصنفة االستثمارات وتنمية ودعم هو إدارة

القليلة  األعوام إيجابية خالل نتائج أن تسفر عن والتي نأمل 2006 عام خالل إستراجتية أهداف من حلضراتكم ما حتقق استعرض أن أود
القادمة.

باالستثمار قمنا احمللى الصعيد فعلى اجلديدة، االستثمارات من  العديد اخلاصة  بامللكيات استثماراتها إلى الشركة إدارة أضافت
نسبة بلغت فيها تعمل التي ااالت في رائدة كويتية والنشر وهما شركات للصحافة وربة وشركة اخلط هما شركة مطابع بشركتني

شركة  األولى شركتني تأسيس في باملساهمة قمنا اإلقليمي الصعيد امللكية، وعلى حقوق إجمالي %21 من منهما في كالً ملكيتنا
والثانية  امللكية حقوق إجمالي من 35% مساهمتنا نسبة بلغت وقد (دبي)  املتحدة العربية باإلمارات املالية للوساطة يونيفست

امللكية.  حقوق إجمالي من 21% مساهمتنا نسبة بلغت وقد (الدمام) السعودية العربية باململكة اخلليجية احملدودة الصفاة شركة

أهم على التوسعات تلك توزيع مت وقد عاملية، رؤية لها التي األمريكية  بالشركات  باستثماراتها الشركة إدارة توسعت كما
شركــة  أسـهــم %5 مـن شراء خالل من وذلك والطيران واالتصاالت التكنولوجيا قطاع وهما األمريكي السوق داخل القطاعات
شركــة   أسهم من شـــراء 8% الطـيران، وكـذلك مجـال في تعـمـل بالبورصة األمـريكية مدرجة شركة وهي  US HELICOPTER
بخدمات اخلاصة البرمجيات مجال في تعمل األمريكية بالبورصة مدرجة شركة أيضاً TRITON DISTRIBUTION SYSTEMS وهي
احملمول التليفون خدمات إيصال عبر االتصاالت مجال في تعمل شركة SEA MOBILE وهي %10 من مت شــراء كما والسفر، السياحة

 BPL GLOBAL 2006 بشركة عام خالل متت التي املال رأس زيادة في ساهمت الشركة ذلك قد إلى وباإلضافة البحار واحمليطات، لتغطي
الشبكات عبر (Broadband Services) العريضة احلزم توصيل (Smart Grid) وخدمات الذكية الشبكة تقنيات مجال في واملتخصصة

البحوث  مركز من الصادرة االختراع براءات لشراء إنشائه صندوق مت وهو Chart Venture Partners L.P في واالستثمار الكهربائية،
العاملية.  باألسواق بيعها ثم ومن ARDEC األمريكي للجيش التابعة

باسم أتقدم أن يشرفني كما الصة، جهودهم على فيها العاملني وجميع الشركة مجلس إدارة أعضاء إلى بالشكر أتوجه اخلتام وفي
املستمرة. ثقتهم مساهمينا الكرام على بالشكر العميق إلى اإلدارة مجلس

وبركاته،،، عليكم ورحمة اهللا والسالم

النقـيـب أحـمــد عبدالوهـاب
املنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس

اإلدارة مجلس رئيس كلمة



الشـركة إستثمـارات

الفندقية لالستثمارات اململكة شركة
مجال في رائدة شركة هي (KHI التداول: (رمز الفندقية لالستثمارات اململكة شركة
وهي طالل) بن الوليد األمير إلى أسهمها أغلبية ملكية الفنادق واملنتجعات (تعود
وشمال األوسط الشرق مناطق في والفخمة الراقية األسواق قطاعات تركز على
املالي دبي في سوق الشركة إدراج مت أفريقيا، وقد وجنوب األقصى والشرق أفريقيا

السوق. هذا أسهمها في تدرج شركة بذلك ثاني وأصبحت (DIFX) العاملي

القابضة إنفست كويت شركة
الكويت لألوراق  سوق في الشركة وأدرجت أسهم 1996 عام في الشركة تأسست
واسعة  مجموعة الشركة تزاول إنفست)، كويت التداول: 2004 (رمز عام املالية في
وخارج داخل والدولية احمللية املالية باألوراق املتاجرة تتضمن التي  األنشطة من
كويت شركة املالية. الوساطة شركات على االستراتيجي تركيزها وينصب الكويت،
من واحدة تعد والتي املالية للوساطة اخلليج لشركة املالكة الشركة هي إنفست
في إستراتيجية حصصاً الشركة متتلك كما الكويت، في الوساطة شركات أشهر

وتايالند. دبي من كال في وساطة مالية شركات

الدولية املالية االستشارات شركة
مقفلة (رمز مساهمة كويتية شركة الدولية، املالية االستشارات شركة تأسست
لألوراق الكويت سوق في الشركة أسهم وأدرجت 31 يناير 1974، في إيفا)، التداول:
إدراج كما مت في 10 سبتمبر 2005، املالي دبي سوق وفي 9 سبتمبر 1987 في املالية

3 يناير  في املالية لألوراق الكويت سوق في واملنتجعات للفنادق إيفا شركة أسهم
شركة  تزاول واملنتجعات. الفنادق  تطوير في متخصصة  تابعة شركة وهي  2006
األصول، إدارة تشمل األنشطة  من واسعة مجموعة الدولية املالية االستشارات
املالية باألوراق واملتاجرة االستشـارية، التجـاري، واخلدمات والتمويل املالية والوساطة
إدارة خالل من واملنتجعات الفنادق تطوير نشاط مبزاولة تقوم كما والدولية، احمللية

فنادق). (إيفا واملنتجعات للفنادق إيفا شركة

عندما   2002 مايو في الدولية  املالية االستشارات شركة رؤية صياغة  إعادة مت
للتوجه  ً ونظرا األسهم،  أغلبية على املالك من جديدة مجموعة استحوذت
الشركة شهدت فقد اإلدارة، وطبقته اإلدارة مجلس الذي تبناه اجلديد االستراتيجي
على وعالوة الكويت، في الشركات أجنح من  كواحدة واشتهرت مسبوق غير  ً منوا
جهات االستراتيجية الهامة مع التحالفات من العديد بتكوين الشركة قامت ذلك
املستقبلية الفرص على والتعرف وتوسعتها احلالية أنشطتها لدعم ودولية محلية

املربحة حول العالم.
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للتمويل الدولية الشركة
عام في مقفلة) كويتية مساهمة  (شركة للتمويل الدولية  الشـركة تأسست

العاملة  الرئيسية الكويتية الشركات  إحدى وهي للتمويل)،  د التداول: (رمز  1980
شراء متويل في وفعاالً ً ً بارزا دورا الشركة لعبت االستهالكي، وقد مجال التمويل في
إدراج مت وغيرها.  اإللكترونية، واألجهزة  البحرية، واملعدات والشاحنات، السيارات،
وقد وسعت 31 ديسمبر 1996. في املالية لألوراق الكويت سوق في الشركة أسهم

إقليمياً. ً حضورا لنفسها لتحقق أولى كخطوة لبنان لتغطي عملياتها الشركة

االستثمارية للمشروعات الدولية الشركة
كويتية مساهمة (شركة االستثمارية  للمشروعات الدولية الشركة تأسست

الكويـت  سوق في وأدرجت أسهمها م أ) دولية التداول: 21 يناير 1978 (رمز في مقفلة)
من العديد في مؤثرة حصصاً الشركة متتلك .1997 مارس   29 في املـالية لألوراق
البرتغال في البنوك أكبر من واحد في كبيرة حصة متتلك كما الكويتية الشركات

ميلينيوم). (بنك

التكافلي للتأمني األولى شركة
رقم  للقانون 2000 طبقاً عام يوليو في التكافلي للتأمني األولى الشركة تأسست
التي تقدم  الكويت في األولى الشركة أولى تكافل)،وهي التداول: (رمز 24 لعام 1961
الشركة إحدى تعد اإلسالمية، للشريعة وفقاً اإلسالمي التكافلي التأمني خدمات
كما الكويت، دولة في اإلسالمية الشريعة مع  املتوافقة التأمينية اخلدمات ركائز

الكويت. اإلسالمي في مفهوم االقتصاد رئيسي في بشكل تساهم

الصة اجلهود الزمن من من يقارب العقد بعد ما الوجود إلى حيز الشركة ظهرت
العمل لبدء ترخيص على احلصول إلى أدت والتي األوائل للمؤسسني واملرنة

بالشركة.

تأسيس في الكويت  في  املعروفة  اإلسالمية املؤسسات من العديد ساهمت وقد
الدولية املالية االستشارات وشركة الكويتي التمويل بيت بينها من الشركة،
مختلفة. متويلية وشركات مؤسسات  إلى باإلضافة للتمويل الدولية  والشركة 
ممن املتخصصني املوظفني من  فريق مع ويعمل كبيرة بخبرة اإلدارة  مجلس يتمتع

في مجال التأمني. ميتلكون خبرة واسعة

تعمل وفقا تأمني أول شركة الكبير جناحها بعد التكافلي للتأمني األولى أصبحت
في املالية الكويت لألوراق سوق في أسهمها تدرج الكويت للشريعة اإلسالمية في

.2004 عام



الشـركة إستثمـارات

التوزيع ترايتون ألنظمة شركة
توزيع حلول مجال في  رائدة  شركة هي ،(TTDS.OB التداول: (رمز ترايتون شركة
اإلنترنت. شبكة طريق عن الشركات بني التكاليف منخفضة السفر خدمات وحجز
وشركات الطيران خلطوط السفر خلدمات  اإللكتروني التوزيع ترايتون خدمات  توفر 
يوفر ممن  وغيرهم والبحرية البرية الرحالت ومنظمي  والفنادق  السيارات  تأجير
املنتجات تلبي العالم. أنحاء جميع في وعمالئهم السفر السفر لوكاالت خدمات
وتوفر السفر صناعة في أساسية متطلبات ترايتون لشركة اململوكة واخلدمات
بتطوير ترايتون قامت وقد  والتسويق،  والسعر املنتج حيث من امليزات من العديد
ونظام (Reservation Expert TM) نظام احلجز تشمل من املنتجات واسعة مجموعة
وهي (Tour Expert TM) البرية ونظام الرحالت (Cruise Expert TM) البحرية الرحالت

استخدامها. عن السفر لوكاالت ال غنى تكنولوجيا

السفر خدمات تقدمي مجال في العاملة العاملية إن اكبر الشركات لذلك باإلضافة
تطوير في ترايتون شركة تلعبه التي األساسي الدور تقدر التكنولوجية واحللول
في بالدخول ترايتون قامت وقد السفر. االلكتروني خلدمات التوزيع تكنولوجيا أنظمة
الوصول من ترايتون تكنولوجيا سيمكن مما الشركات هذه شراكات إستراتيجية مع
الدولية الصينية السفر خدمات الشركات هذه وتشمل ، أكبر جغرافية قطاعات إلى

املستقلة. الحتادات السفر الوطني واالحتاد

هليكوبتر إس يو شركة
قامت وقد ،(USHP التداول:  (رمز  2003 عام  تأسست هليكوبتر إس يو شركة  
املطارات وإلى من املكوكية للرحالت جديدة بطرح خدمة تأسيسها الشركة منذ
بني الهليكوبتر بطائرات ادولة الركاب نقل خدمات بتوفير وذلك  (Metro-hop)
في الهليكوبتر ومطارات األمريكية املتحدة الواليات في الكبرى املطارات من العديد

احمليطة. املدن

في ميموريال  سيكورسكي مطار في هليكوبتر إس يو شركة عمليات مقر يقع 
الشركة أبرمت وقد نيويورك. مدينة في  مكاتبها  وتقع كونيكتيكت، ستراتفورد
اجلدير من السوق، الشركة في حضور من تعزز أن ينتظر ً من االتفاقيات التي عددا
التي ادولة للخدمات مباشرة منافسة شركة متثل أي حالياً يوجد أنه ال بالذكر

املعقولة. بأسعارها هليكوبتر إس يو شركة تقدمها

تعمل أمريكية طيران شركات مع إستراتيجية إتفاقات أيضا الشركة أبرمت كما
في الجوارديا، وخطوط كونتينينتال نيويورك،ومطار في كي إف جي مطار من وإلى

نيوجيرسي. 

العقارية جيزان شركة
لألوراق  الكويت  سوق  في وأدرجت  1983 عام في العقارية جيزان  شركة تأسست
للشركة  الرئيسية األنشطة تشمل جيزان)، التداول: (رمز 7 أبريل 2003 في املالية
املشابه، النشاط ذات الشركات بأسهم واملتاجرة العقارات وحيازة بيع وشراء على

والعقارات. األراضي وتأجير وتطوير وشراء ببيع الشركة تقوم كما
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التزييت زيوت لتصنيع الكويتية الوطنية الشركة
متتلك وتقوم بتشغيل (KNLOC) التزييت لتصنيع زيوت الوطنية الكويتية الشركة
العمل بدأ الذي املصنع إنتاجية وتصل الكويت، في التزييت خللط زيوت أكبر مصنع

سنوياً. الزيوت من متري طن 33,000 1978إلى عام به

السوق في األولى الشركة التزييت زيوت لتصنيع الكويتية الوطنية تعتبر الشركة
بينهم بريتيش ومن لها املنافسني أقرب بني السوق في األكبر احلصة الكويتي ومتتلك

وشيل. بتروليوم

مظلة الزيوت حتت أنواع وتسويق مختلف هي خلط للشركة النشاطات الرئيسية
أويل". "كويت التجاري االسم

بالتجزئة البيع سوق في التزييت زيوت لتصنيع الكويتية الوطنية الشركة تشتهر
"برقان". التجاري باالسم تعرف والتي البنزين محركات بزيوت

السوق  %25 من حصة تبلغ على الكويت بسيطرتها في  األولى الشركة  أصبحت
إلى بتروليوم/شيل) (بريتيش مجتمعني منافسيها الرئيسيني حصة تصل حني في

السوق. من 27%
 

قوية محلية جتارية عالمة بكونها (برقان) بالشركة التجارية اخلاصة العالمة تزهو
.API املعتمدة الدولية املواصفات تلبي

ومواد البنزين فالتر مثل مبواد تتعامل  كما دول سبع  إلى بالتصدير الشركة تقوم 
التبريد.

(OEM) األصلية املعدات مصنعي بعض قبل من (برقان) التجارية العالمة اعتماد مت
خالل من املوافقات هذه تعزز أن الشركة وتستطيع ، سياراتهم في الستخدامها

تداوالً. واألكثر قيمة القطاعات األعلى منتجاتها ضمن مجموعة تأمني وضع

االستشارية يونيفست مجموعة شركة
كويتية مالية استشارات شركة هي االستشارية  يونيفست مجموعة شركة
عالقاتها استخدام هي ورسالتها املتميزة، العاملية االستثمارات في متخصصة
مصادر وهيكلة حتديد في عامليني ومستثمرين زميلة مع شركاء وشركات النامية

األسواق العاملية. استثمارية فريدة من نوعها في فرص وطرح

إليها تنتمي التي األعمال مجموعة األولى بالدرجة املالية يونيفست نشاطات تخدم
عاملي. تشتمل مستوى على مهنياً دعماً من خالل األخرى واملؤسسات األفراد وكذلك
اخلاصة وامللكيات األصول إدارة على االستثمارية وأنشطتها يونيفست  خدمات

والعقارات. االستشارية واألبحاث املغامرة األموال ورؤوس

وباريس  ونيويورك الكويت ودبي من كال في لديها مكاتب يونيفست شركة مجموعة
االستثمارية الفرص أنوع مختلف مبراقبة دورية الشركة بصورة وتقوم الكاميان. وجزر
الفرص لتلك رصدها في تعتمد ما وعادة دقيق، مراقبة العاملية باألسواق  الفريدة
املناخ التجاري من كال إلى باإلضافة األسواق وااطر في مستويات الثقة قياس على

االقتصادية. واملؤشرات االستثماري، والنشاط العام،
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جلوبال إل بي بي شركة
توصيل وخدمات الذكية تطبيقات الشبكة أكبر مقدمي أحد هي جلوبال إل بي بي
العالم. مستوى على وذلك العادية الكهربائية الطاقة خطوط على العريضة احلزم
من الكهرباء شركات عمل من يعزز نظام على الذكية الشبكة تكنولوجيا تقوم
الذكية الشبكة تطبيقات تدعم كما احلالية، الكهرباء توزيع شبكة استغالل خالل
الطاقة سرقة ومتنع الفواتير حتصيل من وحتسن الطاقة كفاءة وتزيد العمالء خدمات

الكهرباء. شبكة من العائد احملقق من وتزيد

من احلزم العريضة خدمات توفير في واسعة تنفيذية خبرة جلوبال إل بي بي متتلك
الشركة تقدمها التي تساعد احللول املتكاملة حيث الكهرباء شبكات خطوط خالل
مقاييس مع تقترن التي العادية الكهرباء خطوط على إعداد شبكات اتصاالت على
الكهرباء وتوزيع نقل إلدارة الشبكات  أدوات من وغيرها  ذكية  ومجسات ومفاتيح
والصوت البيانات بنقل  لالتصاالت التحية البنية هذه تقوم كفاءة. أكثر بشكل
التجارية. والشركات السكنية واملباني املنازل إلى العريضة احلزم بواسطة والصورة

ً النخفاض تكلفة التركيب وذلك نظرا مذهلة مبيزة تنافسية جلوبال إل بي بي تتمتع
إلى احلاجة دون الشبكات  أنواع كافة على  إل بي بي معدات تركيب  ميكن حيث
اجلغرافية اخلصائص أو الطقس النظر عن وذلك بغض الثمن باهظة جديدة أسالك

الطبوغرافية. أو

التسويق وخدمات األسواق شركة
مشروع وتشغيل إنشاء مسئولية التسويق  حاليا وخدمات األسواق تتولى شركة
الدولة طرحتها املشروعات التي أحد وهو الصليبية مبنطقة والفواكه اخلضار سوق
اخلضار سوق استبدال إلى املشروع هذا ويهدف ،(BOT) بنظام اخلاص القطاع على
السوق الحتياجات أفضل بشكل يستجيب متطور آخر بسوق الكويت في والفواكه
استبدال وراءه من التسويقية واخلدمات األسواق تهدف شركة واملستقبلية. احلالية
األولى من للمرة السوق ميكن تقدمي  مفهوم جديد إلى احلالي والفواكه اخلضار سوق
العمل ومن خالل اجلهات، من متنوعة موعة التسويقية املتطلبات كافة  تلبية
كافة بتلبية  السوق سيسمح ثم ومن الفئات، مختلف بني ملموس  كوسيط

لهم. العائد حتقيق إمكانية من يرفع الوقت نفس وفي فيه املتعاملني متطلبات
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كامبيرو بولو شركة
بنجاح تعمل أمريكا الالتينية من شهيرة مطاعم هي سلسلة كامبيرو بولو شركة
من الدول عدد في فروعاً احلالي الوقت في الشركة ثالثني عاماً. متلك عن يزيد ما منذ
واإلكوادور وبنما وكوستاريكا وهندوراس ونيكاراجوا والسلفادور جواتيماال بينها من
املتحدة وتايوان والواليات واسبانيا من املكسيك كل سريع في بشكل اآلن وتتوسع
أمريكا من املسافرين  العمالء طلبات تلبية الشركة تستطيع وحتى األمريكية،
بفتحها هامة خطوة كامبيرو بولو اتخذت  فقد املتحدة  الواليات إلى الالتينية

الوسطى. أمريكا مطارات في مطاعم
  

حيث تعامالتها مضاعفة املاضية سنوات العشر خالل كامبيرو استطاعت  كما
الشركة  أن بالذكر اجلدير ومن العام، في مليون عميل 75 عن يزيد ملا خدماتها قدمت

موظف. من 6000 أكثر وتوظف 200 مطعم عن يزيد ما اآلن متتلك

أسواق  من التوسع بدخول الشركة إلى املزيد 2005 العام خالل كامبيرو شهدت وقد
خالل اخلمس  مطعم 500 لفتح الراهن الوقت في  بولو كامبيرو وتخطط الصني.
ما مبدئياً املدن هذه  متثل حيث  وجواندونع بيدين و شانغهاي  في القادمة سنوات

في  مطاعم أربع حالياً الشركة لدى ذلك إلى باإلضافة جديد، عميل مليون 33 يقارب
الشركة لدى أن كما األمريكية املتحدة بالواليات نيويورك والية داخل مختلفة أماكن

القريب. املدى على الوالية داخل املطاعم هذه عدد تنموية لزيادة خطط

شركة تشارت جروب
مجال  في متخصصة 1994 كشركة تأسيسها عام منذ جروب تشارت عملت شركة
واالستشارية املالية من اخلدمات تأمني مجموعة على التجارية اخلدمات املصرفية 
ملشاريع الالزمة األموال رؤوس وتأمني الريادية االستثمارات بني دعم ما تراوحت والتي
أتاحت موسعة شبكة عاملية تشارت ميلكون الذين الشركاء وشكل هذا ، عمالئها
مع بالتزامن نوعية رائدة استثمارات في فرصة املساهمة تأسيسها منذ للشركة
تضم التي الشركاء مجموعة أن إلى اإلشارة وجتدر توجهاتها، مالي لدعم غطاء توفير
االستثمار) مجال في املتخصصني االستشاريني من مجموعة الى (باإلضافة ركابها
إلى باإلضافة العائالت، من أبرز عدد قبل من اململوكة االستثمارية املكاتب من عدد

 18 في احلاكمة األسر أبرز من وإثنتني ، الصناعية والشركات املتخصصة املكاتب 
وفرنسا، املتحدة، الواليات في مكاتبها  عبر عاملي بانتشار الشركة وتتمتع دولة. 

العالم. حول الزميلة شركاتها مكاتب من شبكة إلى باإلضافة والكويت،
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والنشر للصحافة وربة شركة
شركات متتلك شركة وهي  ،1979 عام والنشر للصحافة وربة شركة تأسست
التالي: النحو على وذلك الصحافة والنشر واإلعالن في مجاالت تعمل متخصصة

التالية): األقسام (وتضم لإلعالن: وربة شركـة
في  اخلارجية  اإلعالنات حقوق من  70% خالله من ومتتلك  ميديا: وربة قسم  •

واألحمدي. والفروانية حولي محافظات
إعالنية تسهيالت بتقدمي خالله من وتقوم ديزاين: أند  جرافيك وربة قسم  •

متكاملة. وتسويقية
ورشة متكاملة لتصنيع اللوحات متتلك اإلعالنية:  اللوحات لتصنيع وربة قسم  •
الشركات من ولغيرها ميديا وربة لشركة اخلاصة واخلارجية الداخلية اإلعالنية 
في للشركات العرض أركان بتصميم القسم يقوم كما البلد، في اإلعالمية

املعارض.

اإلخبارية: وربة شركـة
إلى حتويلها على إدارتها تعمل والتي األسبوعية املؤشر صحيفة هذه الشركة متتلك

الناجحة. االت العديد من على الكويت عالوة في يومية أبرز صحيفة

وربة: راديو شركـة
الكويت. في إم إف راديو محطة إنشاء بعملية احلالي الوقت الشركة في هذه تقوم

اخلط مطابع شركة
على حتتوي اخلط واليوم ،1983 عام في العمل وبدأت اخلط مطابع شركة تأسست

والتجليد. والطباعة الطباعة قبل ما جتهيزات هي أقسام ثالثة

التركيز إلى تهدف متطورة مطبعة بإنشاء إليه تسعى الذي النجاح الشركة حققت
جانب من لآلالت واملعدات احلريص االختيار أساس على واإلنتاج اخلدمة نوعية على

أخرى. ناحية املواد من وأفضل واألحبار الورق من ممتازة واستخدام نوعية

أشكال والتي تقوم بتصنيع كافة العلب إلنتاج اخلط شركة بتأسيس قامت الشركة
(العلب املشروبات الوجبات للمطاعم وعلب العلب الورقية وعلب من التغليف مواد
الهدايا وعلب  الفاخر الورق وأكياس والسكاكر احللويات وعلب والقناني) املعدنية
تأسست التي املتحدة  األلوان شركة في كبيرة حصة اخلط مطابع متتلك كما ،

بشكل أساسي  اخلارجي املطبوعة  للعرض الكبيرة  البوسترات لتصنيع 1999 عام
األخرى. اإلعالنية اللوحات إلى باإلضافة
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العقارية سي بي آي شركة
اجلاذبة العقارية الفرص  حتديد  في العقارية سي بي آي شركة رسالة تتمثل
تطوير في تستثمر الشركة والعاملية، كما احمللية من األسواق كل في واستثمارها

خالل: من في الكويت العمالة بكثافة تتميز التي التحتية للصناعات البنية
لكبار وتأجيرها الكويت في املقيمني العمال تستهدف سكنية مباني تطوير  •
لوجيستية سكنية حلول بتوفير ستقوم آي بي سي حيث ، العمالة هذه مستخدمي

العاملة. للقوى متكاملة
مباني عدة احلرة بالكويت وتطوير التجارية املنطقة في خمس قسائم تطوير  •

مغرية. بأسعار وتأجيرها كمكاتب جتارية استخدامها لغرض
في احلثيث السعي خالل من الكويت في املستقبلي العقاري النمو التعامل مع   •

الكويت. بدولة (BOT) بنظام العقاري القطاع من املطروحة املشاريع على احلصول

بارتنرز فينشر تشارت
الريادة، الصناديق االستثمارية أبرز أحد ،(CVP) بارتنرز تشارت فينتشر استطاع لقد
إستطاع األمريكي، اجليش قبل  من اململوكة أنستك  مجموعة مع  عالقته وعبر
اموعة تطورها  التي التقنيات عدد  عبر املتاحة  االستثمارية الفرص عن اإلفادة

نيوجرسي.  والية في الواقع ARDEC العسكرية البحوث مراكز أبرز أحد مع بالتعاون
مركز  يقوم التي التكنولوجيا بتسويق تعني جديدة شركات CVP بتأسيس ويقوم

بتطويرها. ARDEC

موبايل سي شركة
بيانات  اتصال صوتي ونقل 2005 خدمات تأسست عام والتي موبايل سي تقدم شركة
متكاملة ومصممة حلوالً الشركة تقدم واحمليطات. البحار في متطورة السلكية
واليخوت واملراكب املالحية اخلطوط تشمل والتي البحرية للصناعة الطلب حسب

والغاز. للنفط البحرية واملنصات الشحن وسفن

خبرة وبني الالسلكية اخلدمات تقدمي في الكبيرة موبايل سي خبرة بني اجلمع إن
ال عمل فريق إلى تكوين يؤدي وتطبيقاتها التكنولوجيا املتخصصني في شركائها
الطلب حسب  ومصممة متكاملة تطبيقات بتقدمي معاً يقومون حيث يضاهى،
السفن إدارة عمليات في ثورة سيحدث مما الالسلكية املستخدم خبرة وتعزز تدعم

طواقمها. وتطوير

تشتمل اجلوانب ومتعددة املدى طويلة استراتيجية عملها في موبايل سي تتبع 
على:

العالم. والالسلكية للصناعة البحرية حول اخللوية اخلدمات شبكة توفير  •
شبكات خالل متديد من وذلك العالم حول لشركائها كبيرة فرص تقدم الشركة  •
بنفس تزويدهم إلى باإلضافة الوقت احلالي في  تستخدمها التي للشبكات مماثلة

اال. هذا موبايل في سي التي تستخدمها املعدات
العالم. حول أخرى أطراف إلى موبايل سي تكنولوجيا وتسويق تطوير  •
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(قابضة) ش.م.ك - القابضة الديرة شركة
الكويت

املستقلني احلسابات مراقبي تقرير

املساهمني السادة الى
(قابضة)  ش.م.ك - القابضة الديرة شركة

الكويت

املالية البيانات حول التقرير
العمومية امليزانيـة وتشمـل (قابضة)، كويتية مساهمـة شركة - القابضة الديرة لشركة املرفقة البيانات املالية بتدقيق قمنا لقد
ذلك في املنتهية للسنة النقدية والتدفقات امللكية حقوق في والتغيرات للدخل املتعلقة بها، 31 ديسمبر 2006، والبيانات كما في

التفصيلية األخرى. احملاسبية وااليضاحات السياسات وملخص ألهم التاريخ،

املالية اإلدارة حول البيانات مسئولية
تلك املالية. تتضمن الدولية للتقارير  للمعايير وفقا عادل بشكل وعرضها املالية البيانات اعداد عن املسؤولة اجلهة هي االدارة ان
خالية تكون عادل بحيث بشكل املالية وعرضها البيانات باعداد يتعلق داخلي ضبط نظام على وتطبيق واحملافظة تصميم املسؤولية:
التقديرات واعداد املالئمة احملاسبية السياسات وتطبيق اختيار تتضمن كما أو اخلطأ. الغش عن كانت ناجتة مادية، سواء فروقات أية من

بها. احمليطة الظروف ظل في احملاسبية املعقولة

مسئولية مراقبي احلسابات
وفقا التدقيق بأعمال قمنا لقد قمنا بها. التي التدقيق أعمال الى استنادا البيانات املالية هذه حول الرأي ابداء مسؤوليتنا هي ان
أعمال التدقيق وتنفيذ والقيام بتخطيط االخالقي السلوك مبتطلبات قواعد االلتزام املعايير تتطلب هذه ان الدولية للتدقيق. للمعايير

فروقات مادية. من خالية بأن البيانات املالية معقولة تأكيدات على للحصول

تلك اختيار ويعتمد املالية. حول البيانات واالفصاحات املبالغ حول التدقيق أدلة على احلصول لغرض باجراءات التدقيق، القيام يتضمن
أو الغش عن ناجتة كانت سواء البيانات املالية، في املادية بالفروقات ااطر املتعلقة تقدير ذلك في مبا املدققني، على حكم االجراءات
البيانات املالية عرض وعدالة بإعداد املتعلقة الداخلي الضبط اجراءات االعتبار بعني املدققون يأخذ ااطر، تلك بتقدير وللقيام اخلطأ.
اجراءات فعالية حول الرأي ابداء لغرض ليس ولكن الظروف، حسب املالئمة التدقيق  اجراءات تصميم يتسنى لهم لكي للمنشأة
املعدة احملاسبية التقديرات ومعقولية املتبعة احملاسبية السياسات تقييم مالئمة التدقيق، يتضمن كما للمنشأة. الداخلي الضبط

املالية. للبيانات الشامل االجمالي العرض تقييم االدارة، وكذلك قبل من

التدقيق. أعمال حول رأي البداء أساسا لنا لتوفر ومالئمة كافية تعتبر عليها حصلنا التي التدقيق أن أدلة باعتقادنا

املستقلني تقرير مراقبي احلسابات

…Gh ¢ûJEG ƒj ‘ π≤à°ùe ƒ°†Y

âjƒµdG -

info@uhy.com.kw :ÊhÎµdE’G ójÈdG

+965 2564221

+965 2564214

¿ƒàfQƒK âfGôL

:ÊhÎµdE’G ójÈdG
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(قابضة) ش.م.ك - القابضة الديرة شركة
الكويت

الرأي
31 ديسمبر 2006، في كما القابضة الديرة لشركة املالي املركز املادية، النواحي كافة من عادلة، بصورة تظهر البيانات املالية أن برأينا

املالية. الدولية للتقارير للمعايير وفقا التاريخ ذلك في للسنة املنتهية النقدية والتدفقات ألعمالها املالية والنتائج

األخرى والتشريعية القانونية املتطلبات حول التقرير
فيما يتعلق االدارة مجلس تقرير في الواردة املالية والبيانات البيانات وأن منتظمة محاسبية بسجالت حتتفظ أن الشركة أيضا، برأينا
ألغراض ضرورية رأيناها التي وااليضاحات املعلومات كافة على حصلنا وقد الشركة، سجالت في وارد هو ما مع بالبيانات املالية، متفقة

له  الآلحقة والتعديالت 1960 لسنة التجارية الشركات قانون يتطلبها التي املعلومات جميع تتضمن املالية البيانات كما أن التدقيق،
السنة خالل تقع لم لدينا، توفرت التي املعلومات حدود في وأنه املرعية، لألصول وفقا أجري قد اجلرد وأن للشركة، األساسي والنظام
نشاط في ماديا يؤثر وجه على للشركة األساسي النظام أو له الآلحقة والتعديالت التجارية الشركات قانون مخالفات ألحكام املالية

مركزها املالي. الشركة أو

 

القطامي يوسف احلساويأنور مبارك فوزيه
بريطانيا في القانونيني احملاسبني الكويتيةزميل جمعية واملراجعني احملاسبني عضو جمعية

( أ فئة  50 رقم مرخص )(مراقب أ فئة 80 رقم مرخص (مراقب
ثورنتون جرانت – وشركاه القطامي يو إتش وايأنور – احلسابات لتدقيق احلساوي مبارك فوزيه مكتب

الكويت
28 مارس 2007

املستقلني تقرير مراقبي احلسابات
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(قابضة) ش.م.ك - القابضة الديرة شركة
الكويت

املنتهية السنه
ديسمبر 31 في

2006

املنتهية السنه
ديسمبر 31 في

2005

د.كد.كايضاحاإليرادات

خالل بالقيمة العادله من استثمارات من محققه ارباح غير (خسائر) /
الدخل  77,318,114(68,048,061)بيان

خالل بالقيمة العادله من استثمارات بيع من أرباح محققة (خسائر) /
الدخل  3,607,382(7,332,041)بيان

استثمارات متاحه للبيع بيع  10,493,344-ارباح محققة من

توزيعات  1,446,650 3,028,878ايرادات

زميله شركات ارباح في  560,372 337,776حصة

اخرى فوائد وايرادات  86,948 60,567ايرادات

(71,952,881)93,512,810 

أخرى وتكاليف املصاريف

 93,857 224,730تكاليف املوظفني

أخرى ومصاريف وادارية عمومية  203,209 490,324مصاريف

متويل  264,036 690,546تكاليف

1,405,600 561,102 

العلمي للتقدم مؤسسة الكويت قبل حصة الربح / (اخلسارة)
مجلس اإلدارة أعضاء ومكافأة الوطنية العمالة  92,951,708(73,358,481)وضريبة دعم

العلمي للتقدم الكويت مؤسسة (479,558)-حصة

الوطنية العماله دعم (2,042,633)-ضريبة

االدارة اعضاء مجلس (25,000)-مكافأة

السنه ربح / (خسارة)  90,404,517(73,358,481)صافي

السهم ربحية / فلس3(خسارة) فلس(210) 258 

املالية. البيانات هذه من جزءا تشكل 32 – 20 الصفحات املبينة على االيضاحات ان

الدخل بيان
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(قابضة) ش.م.ك - القابضة الديرة شركة
الكويت

املوجودات
 31 ديسمبر

2006
ديسمبر 31

2005

د.كد.كايضاحاتموجودات غير متداولة

تابعة شركات في - 42,450,000استثمار

زميلة شركات في  2,565,278 57,322,158استثمار

للبيع متاحة  101,263,760 651,681,857استثمارات

61,454,015 103,829,038 

موجودات متداولة

صله ذات اطراف من  938,934 7943,725مستحق

اخرى مدينه وأرصدة مدينة  11,919 31,799ذمم

الدخل بيان خالل  167,455,789 890,813,462استثمارات بالقيمة العادله من

ومؤسسات ماليه بنوك  3,091,212 481,218ارصده لدى

92,270,204 171,497,854 

املوجودات  275,326,892 153,724,219مجموع

واملطلوبات امللكية حقوق

امللكية حقوق

املال  25,000,000 935,000,000رأس

خزانة -(811,125)10أسهم

قانوني  15,914,382 1115,914,382احتياطي

 15,914,382      1215,914,382احتياطي اختياري

العادله القيمة في املتراكمه  85,035,990 32,070,985التغيرات

 119,194,159 32,085,678ارباح مرحله

امللكية حقوق  261,058,913 130,174,302مجموع

امليزانية العمومية
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(قابضة) ش.م.ك - القابضة الديرة شركة
الكويت

31 ديسمبر
2006

31 ديسمبر
2005

د.كد.كايضاحاتاملطلوبات

مطلوبات غير متداولة

اخلدمة مكافأة نهاية - 19,875مخصص

19,875 -

مطلوبات متداولة

صله ذات أطراف الى  8,653,939 710,394,511مستحق

اخرى دائنه وأرصدة دائنة  2,554,143 135,258,442ذمم

- 144,715,000قروض قصيرة األجل

بنكية  3,059,897 153,162,089تسهيالت

23,530,042 14,267,979 

املطلوبات  14,267,979 23,549,917مجموع

واملطلوبات امللكية حقوق  275,326,892 153,724,219مجموع

النقيب أحمد عبدالوهاب

املنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس

املالية. البيانات هذه من جزءا 20 – 32 تشكل الصفحات املبينة على االيضاحات ان

العمومية امليزانية / تابع
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(قابضة) ش.م.ك - القابضة الديرة شركة
الكويت

املنتهية السنة
ديسمبر  31 في

2006

املنتهية السنة
ديسمبر  31 في

2005

التشغيل د.كد.كايضاحانشطة

دعم العلمي وضريبة الكويت للتقدم حصة مؤسسة قبل / الربح (اخلسارة)
اإلدارة مجلس أعضاء ومكافأة الوطنية  92,951,708(73,358,481)العمالة

: تعديالت

(1,446,650)(3,028,878)ايرادات توزيعات

اخلدمة مكافأة نهاية - 19,875مخصص

زميلة شركات أرباح في (560,372)(337,776)حصة

استثمارات متاحة للبيع بيع (10,493,344)-ارباح محققة من

متويل  264,036 690,546تكاليف

التشغيل ومطلوبات في موجودات التغيرات قبل التشغيل ربح /  80,715,378(76,014,714)(خسارة)

: التشغيل ومطلوبات موجودات في التغيرات

اخرى مدينه وأرصدة مدينة  299,791(19,879)ذمم

الدخل بيان خالل (103,010,013) 76,642,326استثمارات بالقيمة العادلة من

 13,016,160(4,971)مستحق من اطراف ذات صله 

أخرى دائنة وأرصدة دائنة (24,168) 20,088ذمم

 8,653,939 1,460,491مستحق الى أطراف ذات صله 

في) العمليات (املستخدمة من الناجتة النقدية (348,913) 2,083,341التدفقات

املدفوعة اإلدارة مجلس -(25,000)مكافأة أعضاء

التشغيل انشطة في) (املستخدمه من النقدية الناجتة (348,913) 2,058,341التدفقات

االستثمار انشطة

للبيع متاحة استثمارات بيع  12,530,245-ناجت

للبيع متاحة استثمارات (7,454,127)(3,383,102)شراء

مستلمة ارباح توزيعات  1,446,650 3,028,878ايرادات

تابعة شركات في -(2,450,000)استثمار

زميلة شركات في (1,960,000)(4,138,844)استثمار

أنشطة اإلستثمار من الناجتة في) (املستخدمة النقدية  4,562,768(6,943,068)التدفقات

التمويل انشطة

متويل مدفوعة (264,036)(690,546)تكاليف

- 4,715,000قروض قصيرة األجل

خزينة أسهم -(811,125)شراء

مدفوعة أرباح (4,003,683)(1,040,788)توزيعات

التمويل انشطه في) (املستخدمة / من النقديه الناجته (4,267,719) 2,172,541التدفقات

النقد في النقد وشبه (53,864)(2,712,186)(النقص)

السنة بداية في النقد وشبه  85,179 1631,315النقد

السنة نهاية في النقد وشبه  31,315(2,680,871)16النقد

املالية. البيانات هذه من جزءا تشكل  32 – 20 الصفحات املبينة على االيضاحات ان

النقديه التدفقات بيان
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(قابضة) ش.م.ك - القابضة الديرة شركة
الكويت

الشركة واغراض تأسيس 1
القانوني  الكيان 8 يونيو 2005 تعديل بتاريخ مت محدودة. مسؤولية ذات كويتية 18 فبراير 1998 كشركة بتاريخ الشركة تأسست

: يلي ما واغراضها كويتية قابضه مساهمة محدوده الى شركة مسؤولية شركة ذات من وحتويلها للشركة

الشركة مشاركة تقل نسبة اال يتعني احلالة هذه وفي الغير لدى وكفالتها اسهم متتلك فيها التي الشركات  اقراض  -
االقل. على 20% عن املقترضه مال الشركة رأس في القابضة

تتعلق بذلك اخرى حقوق اية او رسوم صناعية او صناعية جتاريه او عالمات اختراع من براءات متلك حقوق امللكية الصناعية   -
خارجها. او الكويت داخل سواء وتأجيرها لشركات اخرى الستغاللها

للقانون. وفقا بها املسموح احلدود في ملباشرة نشاطها الالزمة والعقارات املنقوالت متلك   -
محدوده كويتية مسؤولية ذات شركات في وحصص اسهما متلك وكذلك اجنبية او مساهمة كويتية شركات متلك اسهم  -

الغير. لدى وكفالتها واقراضها وادارتها بنوعيها الشركات هذه تأسيس في االشتراك اجنبية او او
شركات وجهات قبل من مدارة مالية محافظ في طريق استثمارها الشركة عن لدى املالية املتوفره استغالل الفوائض  -

متخصصة. 

بالوكالة. اصالة او اساسية بصفه اخلارج الكويت وفي دولة ذكرها في السابق االعمال مباشرة للشركة ويكون

على أو التي قد تعاونها باعمالها شبيهة اعماال التي تزاول مع الهيئات وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز
بها. تلحقها أو الهيئات تشتري هذه او تشارك او تنشىء ان ولها اخلارج، في أو الكويت اغراضها في حتقيق

8 أغسطس 2005. بتاريخ املالية لالوراق الكويت سوق في أسهم الشركة ادراج مت
الكويت. دولة – (13020) الصفاة 1990 ص.ب : الشركة عنوان

وللجمعية   2007 مارس   28 لالصدار في ديسمبر 2006  31 في  املنتهية للسنة املالية البيانات  الشركة ادارة  مجلس اعتمد
اإلصدار. بعد املالية البيانات في تعديل هذه احلق الشركة العمومية ملساهمي

الهامة السياسات احملاسبية  2

املالية البيانات اعداد
االستثمارات قياس باستثناء التاريخيه التكلفة اساس مبدأ وعلى للتقارير املالية الدولية للمعايير وفقا املالية اعداد البيانات يتم

العادلة. بالقيمة للبيع املتاحة واإلستثمارات بيان الدخل خالل من العادلة بالقيمة
املتعلقة اجلديدة احملاسبية السياسات باستثناء السابق العام في املستخدمة تلك مع متفقة احملاسبية املتبعة السياسات ان

تابعة". شركات في اخلزينة" "واإلستثمار "بأسهم
بالدينارالكويتي. املالية البيانات تظهر

بعد املفعول ساري وغير (IASB) املصدر الدولية احملاسبية املعايير لس معيار
قبل الشركة. من تطبيقه ولم يتم االن حتى املفعول ساري يصبح لم مصدر ولكن التالي (IASB) معيار ان

اإلفصاحات. : األدوات املالية – 7 للتقارير املالية املعيار الدولي

31 ديسمبر 2007 سوف ينتج عنه  في ستنتهي التي للسنة مفعوله سيسري والذي (7 املالية للتقارير الدولي (املعيار تطبيق ان
املرتبطة بها. باألدوات املالية وااطر متعلقة افصاحات وإضافة تعديل
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اخلزينة أسهم
واخلسائر األرباح تؤخذ نقدية. أرباح أية توزيعات  تستحق وال املساهمني، حقوق من كتخفيض اخلزينة بالتكلفة أسهم تدرج
حالة في خزينة". اسهم بيع ربح "احتياطي بند حتت مباشرة املساهمني اخلزينة ضمن حقوق أسهم في املتاجرة عن الناجتة

ثم  ومن بها  احملتفظ األرباح على  حتميله  يتم  الفرق فان خزينة أسهم بيع خسارة نتيجة خسائر  الى اإلحتياطي انخفاض 
الى  حتويله يتم مت حتميلها سابقا التي للخسارة معادال مبلغا فإن خزينة، أسهم بيع من ربح حتقق عند الحقا االحتياطيات.

بها. احملتفظ األرباح الى ثم االحتياطيات

تابعه شركات في استثمار
لم والتي التابعه الشركة في االستثمار يظهر .50% تتجاوز مسيطره حصه فيها الشركة متتلك التي التابعه هي الشركة ان

بالتكلفة. بعد مبزاولة نشاطها تبدأ

االيراد حتقق
أرباح توزيعات

أساس اإلستحقاق. على االخرى تسجل االيرادات االستالم. في  حق الشركة ثبوت لدى االستثمارات أرباح اثبات توزيعات يتم

فوائد ايرادات
املطبق. الفائدة ومعدل القائم األصلي األخذ باإلعتبار املبلغ مع زمني، نسبي أساس على الفوائد ايرادات إثبات يتم

متويل تكاليف
املطبقة. الفائدة ونسبة الرصيد القائم اإلعتبار في األخذ مع زمني نسبي أساس توزيع على التمويل تكاليف إدراج يتم

اإلستثمارات
: يلي كما األولي اإلعتراف أساس على استثماراتها بتصنيف الشركة تقوم

بيان الدخل. خالل من العادلة بالقيمة استثمارات  -
متاحة للبيع. استثمارات  -

الدخل بيان خالل استثمارات بالقيمة العادلة من
املعطى،  العادله للمقابل القيمة متثل  والتي بالتكلفة مبدئيا الدخل" بيان خالل من العادلة بالقيمة "استثمارات تسجيل يتم
"محددة" لتكون  أو للمتاجرة" بها "محتفظ اما االستثمارات، تلك باالستثمار. تصنف املتعلقة مصاريف احليازة استبعاد بعد

املبدئي. التحقق عند كذلك
املدى القصير، أو لتكون ضمن  في وشرائها بيعها لغرض أساسا حيازتها يمت التي تلك "هي بها للمتاجرة احملتفظ "االستثمارات
ارباح حتقيق لغرض بها املتاجرة عملية يثبت دليل وجود مع بامل ادارتها يتم معينة مالية ادوات تشمل استثمارية محفظة

القصير. املدى على
بيان  خالل من بالقيمة العادلة كاستثمارات املبدئي التحقق عند حتديدها يتم التي اإلستثمارات تلك "هي احملددة "االستثمارات

الدخل.
العادلة. القيمة الى الدخل خالل بيان من العادلة بالقيمة االستثمارات قياس اعادة يتم املبدئي، التسجيل بعد

بيان  في تدرج الدخل بيان  خالل  العادلة من بالقيمة  لالستثمارات العادلة القيمة تغير أو بيع الناجتة عن  اخلسائر أو األرباح
الدخل.
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استثمارات متاحة للبيع
مصاريف احليازة  في ذلك مبا املعطى للمقابل القيمة العادلة متثل بالتكلفة والتي مبدئيا للبيع" متاحة "استثمارات تسجيل يتم
العادلة باستثناء االستثمارات بالقيمة للبيع املتاحة االستثمارات قياس اعادة يتم املبدئي، التسجيل باالستثمار. بعد املتعلقة

القيمة. هبوط ناقصا بالتكلفة قياسها موثوق، فيتم بشكل العادلة قيمتها قياس ميكن ال التي

حقوق في تسجل مباشرة العادلة القيمة الى للبيع املتاحة االستثمارات قياس اعادة عن الناجتة غير احملققة اخلسائر أو األرباح
أرباح  فإن أية وعندها قيمتها، في هبوط بيعها أو أن يتحدد يتم حتى العادلة" القيمة في املتراكمة "التغيرات بند حتت امللكية
بيع  من الناجتة (اخلسائر) األرباح إن الدخل. بيان ضمن تسجيلها يتم حقوق امللكية تسجيلها سابقا في مت متراكمة خسائر أو

الدخل. ضمن بيان إدراجها يتم للبيع املتاحة اإلستثمارات

العادلة القيمة
الشراء  عروض أسعار الى بالرجوع العادلة القيمة قياس يتم منظمة، مالية أسواق في تداولها يتم التي لالستثمارات بالنسبة

العمومية. امليزانية تاريخ في النشاط اقفال املعلنة بتاريخ

باستخدام االستثمارات لتلك معقولة عادلة يتم تقدير قيمة أسعار سوقية معلنة، لها يتوفر لالستثمارات التي ال بالنسبة
امليزانية تاريخ في  السوق حالة على اعتمادا افتراضات وعمل مختلفة وسائل باستخدام الشركة تقوم للتقييم.  أساليب
النقدية التدفقات وحتليل مماثلة حديثة بحتة أسس جتارية معامالت على املتبعة استخدام التقييم أساليب تتضمن العمومية.

السوق. في املستخدمة الشائعة األخرى التقييم ووسائل اصومة

املالية األصول انخفاض قيمة
انخفضت قد مالي محدد أصل أن على إيجابي دليل هنالك كان إذا ما لتحديد عمومية ميزانية كل تقدير بتاريخ إجراء يتم
كما انخفاض القيمة الدخل. يتم حتديد بيان في انخفاض القيمة خسارة من أي تقيد مثل ذلك الدليل، توفر ما فإذا قيمته.

يلي:

العادلة. والقيمة التكلفة بني هو الفرق القيمة انخفاض فإن بالقيمة العادلة، املدرجة للموجودات -       بالنسبة
النقدية احلالية للتدفقات والقيمة التكلفة بني الفرق هو القيمة فإن انخفاض بالتكلفة، املدرجة للموجودات -      بالنسبة

مماثل. أصل مالي لعائد على احلالي السوق مبعدل مخصومة املقدرة املستقبلية

انخفاض وجود خسائر عدم على مؤشر يظهر عندما السابقة السنوات في املسجل اخلسائر انخفاض قيمة عكس تسجيل يتم
باستثناء انخفاض القيمة. تسجيل بعد بحدث وقع ربط اإلنخفاض بصورة موضوعية انخفضت وميكن انها او املالي األصل قيمة
اإلنخفاضات جميع تسجيل يتم فإنه للبيع، كمتاحة املصنفة اإلستثمارية باألدوات املتعلقة القيمة انخفاض خسائر عكس
املتعلق العكس تسجيل تاريخ العكس. يتم في املطفأه لألصل التكلفة معه يتجاوز الذي ال احلد الى الدخل بيان في األخرى

القيمة العادلة. في املتراكمة التغيرات احتياطي ضمن للبيع كمتاحة املصنفة اإلستثمارية باألدوات
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غير املالية األصول قيمة انخفاض
توفر ما فإذا قيمته، تنخفض قد اصل ما أن على أي مؤشر كان هناك ما إذا لتحديد فترة مالية كل بتاريخ تقييم الشركة جتري
لألصل. إن استرداده املمكن املبلغ بتقدير الشركة تقوم لألصل، السنوي القيمة انخفاض اختبار طلب عند أو املؤشر هذا مثل
اإلستخدام اثناء أو قيمته تكاليف البيع ناقصا النقد إنتاج العادلة لألصل أو وحدة القيمة لألصل هو استرداده املمكن املبلغ
نحو كبير على مستقلة نقدية لتدفقات غير منتجا األصل لم يكن ما افرادي أساس على أصل لكل حتديدها ويتم أعلى أيهما
من كجزء استرداده املبلغ املمكن تقييم ذلك يتم وبعد األخرى املوجودات مجموعات او من املوجودات إنتاجها يتم التي تلك عن
األصل يعتبر املبلغ املمكن استرداده، عن للنقد) املنتجة الوحدة (أو ما ألصل الدفترية القيمة تزيد عندما للنقد. الوحدة املنتجة
اإلنخفاض خسائر تسجيل استردادها عن طريق املمكن قيمته الى ويخفض قيمته انخفضت قد للنقد) املنتجة الوحدة (أو
احلالية القيمة من املقدرة املستقبلية النقدية التدفقات تخصم اإلستخدام، اثناء القيمة تقييم عند الدخل. بيان ضمن
املنتجة الوحدة (أو لألصل احملددة وااطر لألموال  الزمنية للقيمة  احلالية السوق تقييمات يعكس خصم  معدل بإستخدام
يتم احملاسبية العمليات هذه إن مناسبة. تقييم طريقة يتم استخدام البيع. تكاليف ناقصا العادلة القيمة عند حتديد للنقد).

مبؤشرات القيمة العادلة املتاحة. تأييدها

املسجلة سابقا لم القيمة أن خسائر انخفاض دليل على اي هناك كان إذا فترة مالية لتحديد ما كل بتاريخ تقدير إجراء يتم
عكس يتم تسجيل املمكن استرداده. املبلغ بتقدير تقوم الشركة فإن املؤشر هذا مثل توفر ما فإذا انخفضت. قد أو موجوده تعد
حيث أنه استردادها املمكن األصل قيمة حتديد في املستعملة التقديرات تغيير اذا مت فقط قبل من بها املعترف اإلنخفاض قيمة

استردادها. املمكن قيمته الى الدفترية قيمة األصل هذه احلالة يتم زيادة في األخيره. القيمة انخفاض خسارة تسجيل مت

والسداد املتاجره محاسبة تواريخ
أي التعامل، تاريخ في قيمتها اساس على تسجيلها يتم النظاميه" "بالطريقة املالية األصول ومبيعات مشتريات جميع ان
األصول او مبيعات مشتريات هي الطريقه النظاميه مبيعات او مشتريات ان االصل. بيع / بشراء فيه الشركة تلتزم الذي بالتاريخ

في االسواق. بالعرف او التنظيميه عموما بالتعليمات حتديده زمني يتم اطار خالل األصول تسليم تتطلب املالية التي

املالية األصول واخلصوم حتقق حتقق وعدم
عندما تفقد املالية األصول تتحقق ال االدوات، تلك الحكام تعاقديا طرفا تصبح الشركة عندما األصول واخلصوم املالية تتحقق
االلتزام من عند االعفاء املالية حتقق اخلصوم يتم وال املالية األصول التي تضمنتها التعاقديه احلقوق على السيطره الشركة

انتهائه. او الغائه او بالعقد احملدد

زميلة شركات في استثمارات
%20 الى %50 من حق  نسبة بإمتالك فعاال واملثبت عادة الشركة تأثيرا عليها متارس التي الشركة تلك هي الشركة الزميلة ان
طريقة بإستخدام الزميلة الشركات نتائج من الشركة حصة تتضمن املالية البيانات ان فيها. املستثمر الشركة في التصويت

امللكية. حقوق

في احليازة بعد بالتغيرات ذلك بعد ويعدل بالتكلفة مبدئيا الزميلة الشركة في اإلستثمار يسجل امللكية، حقوق لطريقة وفقا
الزميلة الشركة خسائر أو ارباح إجمالي في حصتها تقيد الشركة فيها. املستثمر الشركة موجودات صافي من الشركة حصة
إن امللكية فعليا. أو التاثير ممارسة انتهاء تاريخ الفعلية حتى امللكية أو الفعلي التأثير بداية تاريخ من بيان الدخل احملققة في
قد الدفترية القيمة على التعديالت ان كما لإلستثمار. الدفترية القيمة تخفض الشركة الزميلة من املستلمة األرباح توزيعات
الزميلة الشركة ملكية للتغيرات في حقوق نتيجة الزميلة الشركة في الشركة التغيرات في حصة لتعكس ضرورية تكون
امللكية. حقوق ضمن مباشرة التغيرات تلك من الشركة حصة تقيد الزميلة. للشركة الدخل بيان ضمن تسجيلها يتم لم التي
املالية التقارير تقدمي تاريخ عن يقل لتاريخ ال أو املالية للشركة التقارير تقدمي لتاريخ اما الزميلة للشركات املالية البيانات تعد

متماثلة. محاسبية سياسات باستخدام أشهر ثالثة من بأكثر للشركة
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زميلة شركات في استثمارات / تابع
اخلسائر الزميلة. تستبعد الشركات في الشركة حصة حدود في زميلة شركات مع من املعامالت احملققة غير األرباح تستبعد
في اإلستثمارات  قيمة  في اإلنخفاض تقييم يتم  احملول.  األصل قيمة انخفاض على دليل باملعاملة يكن لم  ما  احملققة غير
تسجيلها مت القيمة التي انخفاض خسائر أن قيمته او انخفضت قد األصل أن مؤشرا على هناك عندما يكون الزميلة الشركات

تظهر. تعد لم سابقة سنوات في

الشهرة
بالتكلفة الشهره تظهر تاريخ احليازه. املشتراه في االصول لصافي العادلة القيمة عن املدفوعة القيمة في الزيادة الشهرة متثل
عندما يكون هناك اعتيادي بشكل أو الشهره قيمة في اإلنخفاض لتحديد سنوية اجراء مراجعة يتم القيمة. هبوط ناقصا

املرتبطة بها. تدفق النقد على وحدات الشهرة يتم توزيع انخفاض القيمة مراجعة لغرض القيمة. إلنخفاض محتمل مؤشر

اصصات
وكان املاضي في وقعت احداث نتيجة متوقع التزام أو قائم قانوني التزام اموعة يكون على عندما اصصات تكوين يتم

هذا اإللتزام. لتسوية الشركة أصول استخدام ويكون من املتوقع موضوعي، بشكل اإللتزام هذا تقدير باإلمكان

اخلدمة نهاية مكافأة
العمومية وفقا موظف بتاريخ امليزانية املتراكمة لكل مدة اخلدمة حسب للموظفني اخلدمة نهاية مكافأة مخصص يحتسب

الداخلي. ونظام الشركه االهلي القطاع في العمل لقانون

العمالت االجنبية
بتاريخ امليزانية السائدة السعار الصرف وفقا االجنبية الى الدينارالكويتي بالعمالت النقدية واملطلوبات املوجودات يتم حتويل
الفروق تؤخذ املعاملة. بتاريخ السائدة السعار الصرف وفقا الدينارالكويتي الى االجنبية بالعمالت املعامالت حتول العمومية.

الدخل. بيان الى التحويل عن الناجتة

النقد وشبه النقد
ثالثة أشهر. فترة خالل اساسا تستحق البنوك لدى نقد وأرصدة النقدية من التدفقات بيان لغرض النقد وشبه النقد يتكون

احملتملة األحداث
مستبعدا. اقتصادية خسائر حتقيق احتمال يكن ما لم عنها اإلفصاح يتم بل املالية. ضمن البيانات احملتملة املطلوبات ادراج يتم ال

اقتصادية مرجحا. منافع حتقيق عندما يكون عنها اإلفصاح يتم بل املالية ضمن البيانات املوجودات احملتملة إدراج يتم ال

التقديرات
تتضمن التي تلك النظر عن واإلفتراضات التالية بغض التقديرات باتخاذ اإلدارة تقوم للشركة، احملاسبية السياسات تطبيق عند

البيانات املالية. في املدرجة األثر على املبالغ أكبر لها والتي أخرى تقديرات

البيانات املالية ايضاحات حول
31 ديسمبر 2006
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(قابضة) ش.م.ك - القابضة الديرة شركة
الكويت

الهامة احملاسبية السياسات / تابع  2

التقديرات / تابع
اإلستثمارات تصنيف

أو محدد به للمتاجرة محتفظ كاستثمار تصنيفه يجب كان سواء معني استثمار حيازة بشأن قرار اتخاذ اإلدارة على يتعني
للبيع. متاح او الدخل بيان خالل من العادلة بالقيمة

من األجل قصير ربح حتقيق لغرض اساسية بصفة حيازتها مت اذا للمتاجرة كاستثمارات اإلستثمارات بتصنيف الشركة تقوم
املتداولني. قبل

هذه ألداء اإلدارة كيفية مراقبة على الدخل بيان من خالل بالقيمة العادلة محدده كاستثمارات اإلستثمارات تصنيف يعتمد
وكانت منها موثوق عادلة قيمة لها يتوافر ولكن كمحتفظ بها للمتاجرة اإلستثمارات هذه تصنيف عدم حالة في اإلستثمارات.
تصنف كاستثمارات اإلستثمارات هذه فإن اإلدارة، حسابات في الدخل بيان من كجزء العادلة مدرجة القيمة في التغيرات

الدخل. بيان خالل من العادلة محددة بالقيمة

للبيع. كمتاحة األخرى اإلستثمارات كافة تصنيف يتم

اإلستثمارات قيمة انخفاض
أو كبير انخفاض هناك كان اذا قيمتها انخفضت اسهم كاستثمارات في للبيع املتاحة اإلستثمارات مبعاملة الشركة تقوم
القيمة. إن عملية في انخفاض بوجود آخر ايجابي دليل هناك يكون عندما أو تكلفتها عن يقل مبا القيمة العادلة في متواصل
في مبا األخرى العوامل بتقييم الشركة تقوم الى ذلك إضافة اساسية. تتطلب تقديرات او "املتواصل" الكبير" "اإلنخفاض حتديد
لألسهم اخلصم وعوامل املستقبلية والتدفقات النقدية املسعرة بالنسبة لألسهم األسهم أسعار في العادية التقلبات ذلك

املسعرة. غير

التقديرات من التأكد عدم
امليزانية بتاريخ التقديرات من التأكد لعدم األخرى والرئيسية املستقبلية باألسباب التي تتعلق الرئيسية اإلفتراضات يلي فيما
الالحقة. السنة املالية خالل واملطلوبات للموجودات الدفترية القيمة على مادي تعديل الى يؤدي كبير لها أثر والتي العمومية

املسعرة غير األسهم في اإلستثمارات تقييم

: التالية العوامل أحد الى عادة غير املسعرة األسهم اإلستثمارات في تقييم يستند

بحته. جتارية بشروط السوق في حديثة -       معامالت
كبير. حد الى مماثلة أخرى احلالية ألداة العادلة -       القيمة

مماثلة. مخاطر وسمات شروط ذات للبنود املطبقة احلالية باملعدالت مخصومة املتوقعة النقدية -       التدفقات
-       مناذج تقييم أخرى.

من عدد ويوجد هامة. تقديرات يتطلب مسعرة غير أسهم في لالستثمارات اخلصم  وعوامل النقدية  التدفقات  حتديد إن
 10,038,169 دفترية بقيمة االستثمارات فإن لذلك، ونتيجة منها. موثوق بصورة التقديرات هذه ميكن حتديد ال حيث االستثمارات

بالتكلفة. مدرجة د.ك) 6,655,068 :2005) د.ك

البيانات املالية ايضاحات حول
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(قابضة) ش.م.ك - القابضة الديرة شركة
الكويت

ربحية السهم 3 (خسارة) /

املنتهية السنه
ديسمبر 31 في

2006

املنتهية السنه
ديسمبر 31 في

2005

(د.ك) السنة ربح / (خسارة) 90,404,517(73,358,481)صافي

أسهم اخلزينة) (باستثناء السنة خالل القائمة األسهم لعدد املرجح 349,855,360350,000,000املتوسط

السهم ربحية / فلس(خسارة) فلس(210) 258

إصدارها  مت التي املنحة ليعكس أسهم 31 ديسمبر 2005 في املنتهية للسنة القائمة األسهم لعدد املرجح تعديل املتوسط مت
احلالية. السنة خالل

شركات تابعة في 4 استثمار
: 31 ديسمبر 2006 بنشاطاتها حتى تبدأ والتي لم التالية التابعة الشركات السنة بتأسيس خالل الشركة قامت

التابعة الشركة
نسبة

النشاطامللكية

ذ.م.م – لإلتصاالت العاملية ومقاوالت%100شركة الديرة عامة جتارة

ذ.م.م – جي أس الديرة جتارة عامة%100شركة

ذ.م.م – جي إي ار الديرة جتارة عامة%100شركة

ذ.م.م – جي آي الديرة جتارة عامة%100شركة

شركات زميله في 5 استثمار

امللكية 20062005نسبة

د.كد.ك

ذ.م.م – اإلستشارية يونيفست 3,183,3142,565,278%49شركة مجموعة

ذ.م.م – اخلط -2,221,882%21شركة مطبعة

ذ.م.م – وربة مجموعة -866,353%21شركة

– االمارات ذ.م.م – املالية للوساطة يونيفست شركة
املتحده -276,709%35العربيه

العربية اململكة – ذ.م.م – احملدوده اخلليجية شركة الصفاة
-773,900%21السعودية

7,322,1582,565,278

البيانات املالية ايضاحات حول
31 ديسمبر 2006
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(قابضة) ش.م.ك - القابضة الديرة شركة
الكويت

شركات زميله في استثمار / 5 تابع

2006 خالل حيازة
نشاطات  واللتان تزاوالن ذ.م.م – وربة مجموعة وشركة ذ.م.م – اخلط مطبعة شركة في 21% قامت الشركة بإقتناء حصة  -

2,206,436 د.ك.  مببلغ شهرة مما نتج عنه العامة التجارة
العمــوالت.  نشاط تزاول والتي ذ.م.م – املالية للوساطة مجموعة يونيفست شركة في 35% قامت الشركة بإقتناء حصة  -

نشاطاتها. مبزاولة الشركة تقم لم 31 ديسمبر 2006 حتى
وتشغيل  ومتلك إنشاء نشاط تزاول – ذ.م.م والتي احملدودة الصفاة اخلليجية في شركة 21% قامت الشركة بإقتناء حصة  -

نشاطاتها. مبزاولة الشركة تقم لم 31 ديسمبر 2006 حتى جتارية. ألغراض املصانع

2005 خالل حيازة
مببلغ 1,581,097 د.ك.  شهرة عنه نتج مما ذ.م.م – اإلستشارية يونيفست في شركة مجموعة 49% بإقتناء حصة قامت الشركة

قيمتها. تنخفض لم تلك الشهرة ان السنة في نهاية التقييم نتائج وأظهرت

20062005

الزميلة الشركات ومطلوبات موجودات في د.كد.كاحلصة

 2,677,317 3,802,067املوجودات

(1,685,337)(2,192,050)املطلوبات

امللكية   991,980 1,610,017حقوق

الزميلة الشركات ونتائج ايرادات في احلصة

  675,315 747,907اإليرادات

 560,372 337,776صافي الربح

مطبعة وشركة ذ.م.م – وربة مجموعة شركة تتضمن ال وربحها وإيراداتها والتزاماتها الزميلة في موجودات الشركات احلصة إن
.2006 لعام مالية وذلك لعدم توفر بيانات ذ.م.م – اخلط

20062005

د.كد.ك

غير املدرجة الزميلة للشركات الدفترية  984,181 3,534,627اجمالي القيمة

مدرجة. غير شركات أنها حيث منها موثوق بصورة الزميلة للشركات العادلة القيمة قياس باإلمكان ليس

البيانات املالية ايضاحات حول
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(قابضة) ش.م.ك - القابضة الديرة شركة
الكويت

متاحه للبيع  6  استثمارات

20062005

د.كد.ك

مسعره 41,643,68894,608,692استثمارات

شركات اموال رؤوس في 10,038,1696,655,068مساهمات

51,681,857101,263,760

ال ميكن  حيث بالتكلفة ظهرت وقد والطويل، املتوسط املدى على الرأسمالي النمو بهدف شركات اموال رؤوس في االستثمار يتم
موثوق. بشكل لها القيمة العادلة تقدير

في 31 ديسمبر 2005) (43,000,722 د.ك د.ك 17,552,028 العادله قيمتها املسعرة محفظة استثمارية اإلستثمارات تتضمن
في 31  ال شئ ) د.ك 134,101 العادلة قيمتهـا استثمــارية ومحفظة األجل قصيرة وقروض بنكية تسهيالت مرهونة مقابل

صله. ذات ألطراف ملستحق وضمـانا ) تأمينـا 2005 ديسمبر

ذات صله اطراف / الى من مستحق  7
بتاريخ 19 يوليو 2005 بفائدة 11%  لشركة زميلة قرض منح ميثل د.ك 585,100 ذات صلة مبلغ أطراف من املستحق بند يتضمن

30 يونيو 2007. اقصاها فترة خالل القرض يسدد املقترضة. الشركة من معتمدة ضمان اتفاقية ومبوجب تدفع شهريا

يحمل  صله. طرف ذي من عليه مت احلصول بالهامش قرض ميثل د.ك 1,980,526 ذات صله مبلغ أطراف الى املستحق بند يتضمن
املركزي. بنك الكويت املعلن من اخلصم سعر فوق 1% مبعدل فائدة القرض هذا

بيان الدخل  خالل من العادلة بالقيمة استثمارات  8

20062005

د.كد.ك

 112,584,818 66,103,081للمتاجرة

املبدئي التحقق عند محدده

مسعرة غير  6,366,306 1,229,556أسهم

استثمارية  48,504,665 23,480,825محافظ

24,710,381 54,870,971 

90,813,462 167,455,789 

 45,056,254 ) 19,179,280 د.ك العادلة استثمارية قيمتها الدخل محفظة بيان خالل من العادلة بالقيمة استثمارات تتضمن
العـادلة قيمتها استثمارية  ومحفظة األجل قصيرة وقروض بنكية تسهيالت مقابل مرهونة (2005 ديسمبر   31 في د.ك 

صله. ألطراف ذات ملستحق وضمانا تأمينا في 31 ديسمبر 2005) شيء (ال د.ك 3,476,775

البيانات املالية ايضاحات حول
31 ديسمبر 2006



29

(قابضة) ش.م.ك - القابضة الديرة شركة
الكويت

رأس املال  9
 100,000,000) مبعدل 40% منحة اسهم بإصدار واخلاص 6 مايو 2006 في املنعقدة العمومية على قرار اجلمعية بناء املال رأس زيادة مت
رأس  ليصبح العمومية اجلمعية انعقاد بتاريخ املسجلني للمساهمني 31 ديسمبر 2005 وذلك في املدفوع املال رأس من سهم)

فلس. كل سهم 100 35,000,000 د.ك مقسم الى 350,000,000 سهم قيمة املال

خزانة  أسهم  10
املصدر  املال رأس إجمالي من 0.058% تعادل أسهمها سهم من بعدد 202,000 األم الشركة احتفظت 31 ديسمبر 2006 في
األم  الشركة احتياطيات إن د.ك. 155,540 بلغت العمومية امليزانية بتاريخ األسهم لهذه السوقية القيمة إن التاريخ. ذلك في

قابلة للتوزيع. غير أنها على مت حتديدها قد لتكلفة أسهم اخلزانة املعادلة

قانوني احتياطي 11
الكويت للتقدم  مؤسسة حصة قبل ربح السنة %10 من حتويل يتم للشركه االساسي والنظام التجاريه الشركات وفقا لقانون
وصل اذا االقتطاع وقف القانوني. يجوز االحتياطي الى اإلدارة أعضاء مجلس الوطنية ومكافأة العمالة دعم وضريبة العلمي

بنسبة %5 من  ارباح توزيع لضمان الالزم باملبلغ محدد القانوني االحتياطي توزيع ان املدفوع. رأس املال من 50% الى االحتياطي
الربح. احلد من بتوزيع هذا احملتجزه االرباح فيها تسمح ال التي في السنوات املدفوع املال رأس

اختياري احتياطي 12
الكويت للتقدم  مؤسسة حصة قبل ربح السنة %10 من حتويل يتم للشركه االساسي والنظام التجاريه الشركات وفقا لقانون

اإلختياري. االحتياطي الى اإلدارة مجلس أعضاء ومكافأة الوطنية دعم العمالة وضريبة العلمي
اإلحتياطي الى  السنة  ربح  صافي من اإلقتطاع وقف العمومية اجلمعية وموافقة اإلداره مجلس توصية على بناء يجوز

اإلختياري.

أخرى دائنه وأرصدة دائنة 13 ذمم
 31 في  املنتهية السنة عن مستحقة نقدية توزيعات 2006 ديسمبر   31 في األخرى الدائنة واألرصدة الدائنة الذمم تتضمن

د.ك. مببلغ 2,714,004 2005 ديسمبر

األجل قصيرة قروض 14

الفائدةالعملة الضمانسعر
2006
د.ك

2005
د.ك

الكيبورديناركويتي سعر فوق -4,265,000بضمان2%

الكيبورديناركويتي سعر فوق -450,000بدون ضمان2.5%

4,715,000-

(ايضاح 6 و 8). الغير قبل من مدارة استثمارية محفظة مقابل مضمون 4,265,000 د.ك والذي يبلغ القرض بالدينارالكويتي

بنكية تسهيالت 15
رهن محفظة  ممنوحة مقابل السائده. التسهيالت التجاريه االسعار بفائده حسب احمللية البنوك احد من ممنوحة التسهيالت

6 و 8). (ايضاح الغير قبل من مداره استثماريه

البيانات املالية ايضاحات حول
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(قابضة) ش.م.ك - القابضة الديرة شركة
الكويت

النقد وشبه النقد 16

20062005

د.كد.ك

بنوك ومؤسسات مالية لدى  3,091,212 481,218ارصده

بنكية (3,059,897)(3,162,089)تسهيالت

(2,680,871)31,315 

ارباح توزيعات 17
املنتهية املالية ارباح للسنة اية بعدم توزيع االدارة اتصة، يوصي مجلس واجلهات للشركة العمومية اجلمعية ملوافقة خضوعا

31 ديسمبر 2006. فــي

منحـة  أسهـم وإصدار مببلغ 3,750,000 د.ك النقدية التوزيعات 6 مايو 2006 في املنعقدة السنوية العمومية اجلمعية اعتمدت
انعقاد  بتاريخ املسجلني للمساهمني وذلك في 31 ديسمبر 2005 املنتهية املالية السنة عن د.ك مببلغ 10,000,000 40% مبعدل

العمومية. اجلمعية

صله  ذات مع أطراف 18 معامالت
ميلكون للشركة وشركات العليا اإلدارة وموظفي اإلدارة وأعضاء مجلس الرئيسيني املساهمني في الصلة ذات األطراف تتمثل
تسعير سياسات على املوافقة  يتم عليها.  مشتركة  سيطرة أو ملموس تأثير ممارسة  بإمكانهم أو رئيسية حصصاً فيها 

الشركة. إدارة قبل من املعامالت وشروط هذه

: الصلة ذات مع األطراف واألرصدة التعامالت بأهم فيما يلي بيان

 

ديسمبر 31

2006

ديسمبر 31

2005

الدخل د.كد.كبيان

فوائد 57,94220,954إيرادات

متويل -142,914تكاليف

585,79544,906أتعاب إدارة

امليزانية العمومية

صله ذات أطراف من 943,725938,934املستحق

صله ذات أطراف الى 10,394,5118,653,939املستحق

اإلدارة العليا موظفي مكافآت

األجل قصيرة 114,00086,826مزايا

للموظفني اخلدمة -16,625مكافآت نهاية

البيانات املالية ايضاحات حول
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(قابضة) ش.م.ك - القابضة الديرة شركة
الكويت
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حتليل القطاعات  19
جغرافي. متارس أساس على يتم القطاعات عرض أساس وان احمللية، اإلستثمارات في رئيسي نشاطها بشكل الشركة متارس

الكويت). (خارج ودولي الكويت) (داخل محلي جغرافيني رئيسيني هما : ضمن قطاعني النشاط الشركة

يلي التحليل اجلغرافي: فيما

اموعدوليمحلي

31 ديسمبر 2006 د.كد.كد.كفي

التشغيل (71,952,881) 5,447,202(77,400,083)خسارة

السنة خسارة (73,358,481) 5,447,202(78,805,683)صافي

املوجودات  153,724,219 15,100,226 138,623,993مجموع

املطلوبات (23,549,917)-(23,549,917)مجموع

املوجودات  130,174,302 15,100,226 115,074,076صافي

31 ديسمبر 2005 في

 93,512,810- 93,512,810إيرادات التشغيل

السنة  90,404,517- 90,404,517ربح

املوجودات  275,326,892 3,816,085 271,510,807مجموع

املطلوبات ع (14,267,979)-(14,267,979)مجمو

املوجودات  261,058,913 3,816,085 257,242,828صافي

ااطر إدارة 20

االئتمان مخاطر
ومؤسسات البنوك لدى من أرصدة رئيسي بشكل اإلئتمان مبخاطر يتعلق فيما التركيز عليها يتم التي األصول املالية تتكون
عالية، كفاءه ذات مالية لدى مؤسسات مودعة املالية واملؤسسات البنوك أرصدة ان أخرى. مدينة وحسابات مدينة ذمم مالية،

حتصيلها. املشكوك في الديون خصم بعد بالصافي املدينة تظهر الذمم

الفائده سعر مخاطر
املركزي. بنك الكويت من اخلصم املعلن سعر فوق سنويا 2% مبعدل األجل فائدة قصيرة حتمل القروض

السائدة. التجارية وحتمل فائدة بالنسب الطلب عند تستحق الدائنة البنوك

مخاطر السوق
التغيرات تلك في السبب كان سواء في اسعار السوق، للتغيرات اداة ماليه نتيجة قيمة تقلب مخاطر هي السوق مخاطر ان

السوق. في بها املتاجر املاليه جميع االوراق على تؤثر عوامل بسبب او مصدرها مبفردها او املالية للورقه محدده عوامل
مالية. في أوراق الستثماراتها بالنسبة السوق الشركة اطر تتعرض
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ااطر إدارة / تابع 20

ذلك، الى باالضافة االسهم. اسواق في لتطورات األحداث املستمره وباملراقبه محافظها بتنويع السوق من مخاطر الشركة حتد
واملالي التشغيلي االداء حتليل ذلك في مبا االسهم، سوق حركة على تؤثر التي للعوامل الرئيسيه الشركة مبراقبة نشطه تقوم

فيها. املستثمر للشركات

السيوله مخاطر
هذه من للحد استحقاقها. بالتزاماتها عند الوفاء مقدرة الشركة على عدم في تكمن ااطر التي هي السيوله ان مخاطر

يوميه. بصوره السيوله االعتبار، ومراقبة في السيوله اخذ مع األصول وادارة التمويل مصادر بتنويع االداره قامت ااطر،

األجنبية العمالت مخاطر
األجنبية. تدار  اسعار العمالت بسبب التغيرات في مالية اداة قيمة تقلب ااطر املتمثلة في االجنبية هي العمالت مخاطر إن
ملراكز األجنبية العمالت اسعار حلركة املستمر والتقييم اإلدارة، قبل املوضوعة من احلدود أساس األجنبية على العمالت مخاطر

واملتوقعة. واحلالية املفتوحة الشركة

املالية  لألدوات العادلة القيمة 21
االصول فان االداره رأي حسب جتاريه. اسس االلتزام على مبادلة األصل به او سداد ميكن الذي املبلغ القيمه العادلة في تتمثل

العادله. قيمتها تقارب و 2005 31 ديسمبر 2006  في املاليه كما واخلصوم

املقارنة أرقام 22
أو األصول تؤثر على صافي ال اعادة التصنيف إن احلالية. للسنة البيانات عرض لتتناسب مع املقارنة ارقام بعض تصنيف إعادة مت

النقد. وشبه النقد في الزيادة (النقص) صافي سابقا وصافي ربح السنة او عنهما التقرير مت امللكية التي حقوق على

البيانات املالية ايضاحات حول
31 ديسمبر 2006
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