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ح�ضرات ال�ضادة امل�ضاهمني الكرام،،،

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

بالأ�صالة عن نف�صي وبالإنابة عن اإخواين واأخواتي اأع�صاء جمل�س الإدارة ، اأود اأن اأرحب بكم يف اجلمعية العمومية العادية 

لل�صنة  املاليـة  وبياناتها  ال�صركة  اإجنازات  لنعر�س   2009 يونيو   4 املوافق  يوم اخلمي�س  املنعقدة  القاب�صة  الديرة  ل�صركة 

املنتهية يف 31 دي�صمرب 2008.

م�ضاهمينا الكرام،،

ل يخفى عليكم ما �صهده عام 2008 من اإنتكا�س للإقت�صاد العاملي وما ترتب عليه من اإنعكا�صات على كربى الكيانات املالية 

من بنوك و�صركات طال تاأثريها معظم قطاعات الإ�صتثمار يف جميع اأنحاء العامل وكون الكويت جزء ل يتجزاأ من العوملة 

املالية فقد تاأثرت تاأثراً مبا�صراً بهذه الأو�صاع.

كما تاأثر الو�صع الإقت�صادي املحلي بعدة عوامل �صلبية منها:

تاأخري اإ�صدار قانون الإ�صتقرار الإقت�صادي وما ترتب عليه من تراكمات اأثرت �صلباً على �صوق الأوراق املالية فقد كان 

على احلكومة اأن حتذو حذو حكومات الدول الأخرى �صواء الإقليمية اأو الدولية التي با�صرت بخطط اإنقاذ بزمن قيا�صي 

لتدارك تداعيات الأزمة وتاأثريها على الإقت�صاد القومي.

146 دولر  2008 اىل  يوليو  الربميل يف  �صعر  �صريع وغري متوقع حيث و�صل  ب�صكل  وتدهورها  النفط  اأ�صعر  اإنخفا�س 

للربميل واإنخف�س اإىل 32 دولر للربميل يف �صهر دي�صمرب 2008 ، الأمر الذي ينعك�س �صلباً على موزانة الدولة خا�صًة اأن 

الإيرادات النفطية ت�صكل اأكرث من 90 % من املوازنة العامة للدولة.

اإحتقان الأو�صاع ال�صيا�صية وماترتب عليها من جتميد للم�صاريع والقوانني التنموية واحليوية التي ت�صاهم ب�صكل ر�صمي 

يف دوران عجلة الإقت�صاد ، هذا بالإ�صافة اإىل اإنعكا�س هذه التوترات على �صوق الأوراق املالية.

اإخواين امل�ضاهمني،،

لقد عملنا يف �صركة الديرة جاهدين علـى تخطي هذه املرحلة الإقت�صادية احلرجة وقد جنحنا بف�صل اهلل يف اإجناز بع�س 

امل�صاريع املميزة خلل عام 2008 ن�صتعر�س منها الأتي:

بداية عملية الإندماج بال�صم بني �صركتي الديرة القاب�صة وال�صركة الدولية للم�صروعات الإ�صتثمارية والتي تعد الأوىل من 

نوعها يف الكويت ،وقد متت عملية الدمج من خلل موافقة اجلمعية العامة لل�صركة الدولية للم�صروعات الإ�صتثمارية على 

الدمج وحل ال�صركة وحتويل اأ�صولها وخ�صومها ل�صركة الديرة القاب�صة ، ومن ثم زيادة راأ�س مال �صركة الديرة القاب�صة مع 

تخ�صي�س الزيادة مل�صاهمي ال�صركة الدولية للم�صروعات الإ�صتثمارية ،وذلك من خلل اإ�صدار 219 مليون �صهم يف �صركة 

الديرة القاب�صة لي�صبح راأ�س مال ال�صركة بعد الدمج  74 مليون دينار كويتي ،وقد جاءت هذه املبادرة بناء على توجيهات 

فار�س الإقت�صاد الكويتي املرحوم جا�صم حممد البحر والذي كانت له روؤية ثاقبة  يف م�صتقبل الإقت�صاد.

فوز �صركة   BPL Global ME وهي اإحدى ال�صركات التابعة ل�صركة الديرة العاملية للإت�صالت مبناق�صة )كهرماء( القطرية 

اأي�صاً مبناق�صة �صركة  اأمريكي والتي فازت بها مع �صريكتها �صركة اخلليج املتحدة، كما فازت  1.2 مليون دولر  بقيمة 

اأملونيوم دبي املحدودة )دوبال(.

ال�صركة  هي    Telnic املال،  راأ�س  من   % 4.59 وبن�صبـة  كويتي  دينار   770,695 بقيمة   Telnic �صركـة   يف  ح�صة  �صراء 

املبتكرة لنطاق )Tel( وهي اخلدمة التي تتيح للأفراد وال�صركات على حد �صواء تخزين ون�صر واإدارة كافة بيانات الت�صال 

واملعلومات ال�صا�صية مبا�صرة يف نظام اأ�صماء النطاقات للإنرتنت )DNS( ، والتي ميكن الو�صول اإليها فيما بعد من اأي 

مكان ، دون احلاجة اإىل اإن�صاء موقع ويب اأو اإ�صت�صافته اأو اإدارته.

بعد اإ�صتعرا�س اإجنازات ال�صركة دعوين اأعر�س عليكم الأن الأرقام التي مت حتقيقها يف عام 2008، فقد حققت ال�صركة 

خ�صائر قدرها  58 مليون دينار كويتي خلل عام 2008 مقارنًة باأرباح قدرها 22 مليون دينار كويتي عام 2007.

كما بلغ اإجمايل الأ�صول 150 مليون دينار كويتي مقارنًة بـ 202 مليون دينار كويتي العام املا�صي ، كما بلغ اإجمايل حقوق 

امل�صاهمني 108 مليون دينار كويتي مقارنًة بـ 159 مليون ديار كويتي العام املا�صي ، كما بلغت اإجمايل مطلوبات ال�صركة 

45 مليون دينار كويتي مقارنًة بـ 46 مليون دينار كويتي العام املا�صي.

الأخوة امل�ضاهمني،،

�صن�صعى جاهدين كما عودناكم على البحث املتوا�صل عن كل الفر�س الإ�صتثمارية الناجحة التي �صتوؤول باملنفعة اليجالية 

لل�صركة وم�صاهميها وكلنا اأمل باأنه �صيتم اإقرار قانون الإ�صتقرار الإقت�صادي  الذي ي�صاهم يف عودة النتعا�س الإقت�صادي 

للوطن.

ويف اخلتام ل ي�صعني اإل اأن اأتقدم بجزيل ال�صكر لأع�صاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية لل�صركة ملا قدموه من جهود 

�صاهمت وت�صاهم يف تطوير ومنو ال�صركة ، كما اأتقدم بال�صكر اجلزيل مل�صاهمينا لثقتهم ودعمهم املتوا�صل لنا.

 وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
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التقرير حول البيانات املالية املجمعة

لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�صركة الديرة القاب�صة - �صركة م�صاهمـة كويتية )قاب�صة( )ال�صركة الم( 

بها  املتعلقة  والبيانات   ، دي�صمرب 2008  املجمعة كما يف 31  العمومية  امليزانيـة  وت�صمـل  )املجموعة(  لها  التابعة  وال�صركات 

املجمعة ، للدخل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية لل�صنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وملخ�س لأهم ال�صيا�صات 

املحا�صبية والي�صاحات التف�صيلية الأخرى.  

م�صئولية الإدارة حول البيانات املالية املجمعة

ان ادارة ال�صركة الم هي اجلهة امل�صوؤولة عن اعداد البيانات املالية املجمعة وعر�صها ب�صكل عادل وفقا للمعايري الدولية 

للتقارير املالية.  تت�صمن تلك امل�صوؤولية: ت�صميم وتطبيق واملحافظة على نظام �صبط داخلي يتعلق باعداد البيانات املالية 

املجمعة وعر�صها ب�صكل عادل بحيث تكون خالية من اأية فروقات مادية، �صواء كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ . كما تت�صمن 

اختيار وتطبيق ال�صيا�صات املحا�صبية امللئمة واعداد التقديرات املحا�صبية املعقولة يف ظل الظروف املحيطة بها.

م�صئولية مراقبي احل�صابات

اأعمال التدقيق التي قمنا بها.  لقد قمنا  ان م�صوؤوليتنا هي ابداء الراأي حول هذه البيانات املالية املجمعة ا�صتنادا اىل 

باأعمال التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق . ان هذه املعايري تتطلب اللتزام مبتطلبات قواعد ال�صلوك الخلقي والقيام 

بتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�صول على تاأكيدات معقولة باأن البيانات املالية املجمعة خالية من فروقات مادية.

املالية  البيانات  املبالغ والف�صاحات حول  التدقيق حول  اأدلة  القيام باجراءات لغر�س احل�صول على  التدقيق،  يت�صمن 

املادية  بالفروقات  املتعلقة  . ويعتمد اختيار تلك الجراءات على حكم املدققني ، مبا يف ذلك تقدير املخاطر  املجمعة 

ياأخذ املدققني   ، اأو اخلطاأ .  وللقيام بتقدير تلك املخاطر  الغ�س  ، �صواء كانت ناجتة عن  املالية املجمعة  البيانات  يف 

بعني العتبار اجراءات ال�صبط الداخلي املتعلقة باإعداد وعدالة عر�س البيانات املالية للمن�صاأة لكي يت�صنى لهم ت�صميم 

اجراءات التدقيق امللئمة ح�صب الظروف، ولكن لي�س لغر�س ابداء الراأي حول فعالية اجراءات ال�صبط الداخلي للمن�صاأة. 

كما يت�صمن التدقيق، تقييم ملئمة ال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�صبية املعدة من قبل الدارة، 

وكذلك تقييم العر�س الجمايل ال�صامل للبيانات املالية املجمعة .

باعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها تعترب كافية وملئمة لتوفر لنا اأ�صا�صا لبداء راأي حول اأعمال التدقيق.

الراأي

براأينا اأن البيانات املالية املجمعة تظهر ب�صورة عادلة، من كافة النواحي املادية، املركز املايل للمجموعة كما يف 31 دي�صمرب 

2008، والنتائج املالية لأعمالها والتدفقات النقدية لل�صنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية .

التقرير حول املتطلبات القانونية والت�شريعية الأخرى

تقرير  الواردة يف  والبيانات  املالية املجمعة  البيانات  واأن  ال�صركة الم حتتفظ ب�صجلت حما�صبية منتظمة  اأن   ، براأينا 

جمل�س ادارة ال�صركة الم فيما يتعلق بالبيانات املالية املجمعة ، متفقة مع ما هو وارد يف تلك ال�صجلت ، وقد ح�صلنا 

على كافة املعلومات والي�صاحات التي راأيناها �صرورية لأغرا�س التدقيق، كما اأن البيانات املالية املجمعة تت�صمن جميع 

املعلومات التي يتطلبها قانون ال�صركات التجارية ل�صنة 1960 والنظام الأ�صا�صي لل�صركة الم ، والتعديلت اللآحقة لهما، 

واأن اجلرد قد اأجري وفقا للأ�صول املرعية، واأنه يف حدود املعلومات التي توفرت لدينا، مل تقع خلل ال�صنة املنتهية يف 

31 دي�صمرب 2008 خمالفات لأحكام قانون ال�صركات التجارية اأو النظام الأ�صا�صي لل�صركة الم ، والتعديلت اللآحقة لهما، 

على وجه يوؤثر ماديا يف ن�صاط املجموعة اأو مركزها املايل.

الكويت

31 مار�س 2009
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)CPA(فوزيه مبارك احل�ضاويعبد اللطيف محمد العيبان

ع�صو جمعية املحا�صبني واملراجعني الكويتية

)مراقب مرخ�س رقم 80 فئة اأ ()مراقب مرخ�س رقم 94 فئة  اأ (

مكتب فوزيه مبارك احلساوي لتدقيق احلسابات – جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم  

يو إتش واي
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اي�صاحات

ال�ضنه املنتهية

يف 31 دي�ضمرب

2008

ال�صنه املنتهية

يف 31 دي�صمرب

2007

دكدك

 - 8,752,218مبيعات

 -)5,286,290(تكلفة املبيعات

 - 3,465,928جممل الربح

)خ�صائر( / اأرباح غري حمققه من ا�صتثمارات بالقيمة العادله 

 22,139,182)15,152,073(  من خلل بيان الدخل

 339,123 25,999اأرباح حمققة من بيع ا�صتثمارات بالقيمة العادله من خلل بيان الدخل
 1,813,180 61,129,606ايرادات توزيعات ارباح

 - 150,130ارباح حمققه من بيع ا�صتثمارات متاحه للبيع
 -)23,227,715(15هبوط يف قيمة ا�صتثمارات متاحة للبيع

 954,853)18,851,397(14ح�صة يف نتائج �صركات زميله
 175,819 7317,465ايرادات فوائد

 - 91,432,750رد خم�ص�صات انتفت احلاجة اليها

)50,709,307(25,422,157 

م�ضاريف وتكاليف اخرى

 -)915,860(تكاليف التوزيع
)366,905()1,541,125(تكاليف املوظفني

)157,240()912,023(م�صاريف عمومية وادارية واأخرى
 -)1,236,439(اطفاء ا�صول غري ملمو�صة

)1,994,294()2,156,404(10تكاليف متويل
 -)165,271(اخل�صارة من حتويل عملت اأجنبية

دعم  و�ضريبة  العلمي  للتقدم  الكويت  موؤ�ض�ضة  ح�ضة  قبل  الربح   / )اخل�ضارة( 

 22,903,718)57,636,429(العمالة الوطنية والزكاة ومكافاأة اع�ضاء جمل�س الدارة 

)206,133( -ح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي
)560,344( -�صريبة دعم العماله الوطنية

)13,697( -زكاة
)50,000( -مكافاة اع�صاء جمل�س الدارة

 22,073,544)57,636,429()خ�ضارة( / ربح ال�ضنة

خا�س بـ :

 22,073,544)58,049,311(م�صاهمي ال�صركة الم
 - 412,882حقوق القلية

)57,636,429(22,073,544 
 42 فلس)111 فل�س(11)خ�ضارة(/ ربحية ال�ضهم املخ�ض�ضة مل�ضاهمي ال�ضركة الأم

 

ان الي�صاحات املبينة على ال�صفحات 18 – 48 ت�صكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة .

اي�صاحاتال�ضول
 31 دي�ضمرب

2008

31 دي�صمرب

2007

دكدكال�ضول

ال�ضول غري املتداولة

 8,506,650 8,506,650ال�صهره
 3,351,526 123,612,306ممتلكات والت ومعدات

 2,472,877 131,236,438ا�صول غري ملمو�صه
 1,721 -م�صروع قيد التنفيذ

 11,680,745 1449,247,100ا�صتثمار يف �صركات زميلة
 62,551,909 1572,442,713ا�صتثمارات متاحة للبيع

 88,565,428 135,045,207جمموع ال�صول غري املتداولة
ال�ضول املتداولة

 386,621 580,941ب�صاعه
 2,001,350 164,153,512م�صتحق من اطراف ذات �صله

 4,340,507 172,645,163ذمم مدينة وا�صول اخرى
 103,607,578 185,426,793ا�صتثمارات بالقيمة العادله من خلل بيان الدخل

 750,000 271,116,514ودائع ق�صرية الجل
 2,546,208 271,116,054ار�صده لدى بنوك وموؤ�ص�صات ماليه اأخرى

 113,632,264 15,038,977جمموع ال�صول املتداولة
 202,197,692 150,084,184جمموع ال�ضول

حقوق امللكية واخل�ضوم

حقوق امللكية

 35,000,000 1952,500,000راأ�س املال
)808,257()816,807(20اأ�صهم خزينة

 18,204,754 2118,204,754احتياطي قانوين
 18,204,754 2218,204,754احتياطي اختياري

 38,983,424 45,258,981احتياطي القيمة العادلة
)63,186( 196,501احتياطي حتويل عمله اجنبية

 49,577,560)25,971,751()خ�صائر مرتاكمة( / ارباح مرحله
 159,099,049 107,576,432جمموع حقوق امللكية اخلا�صة مب�صاهمي ال�صركة الم

)3,057,272()2,644,390(حقوق القلية
 156,041,777 104,932,042جمموع حقوق امللكية 

اخل�ضوم

اخل�ضوم غري املتداولة

 19,668,500 2317,914,000قرو�س طويلة الجل
 295,023 420,387خم�ص�س مكافاأة نهاية اخلدمة
 19,963,523 18,334,387جمموع اخل�صوم غري املتداولة

اخل�ضوم املتداولة

 5,140,082 165,320,808م�صتحق اىل اأطراف ذات �صله
 11,143,714 2411,397,320ذمم دائنة وخ�صوم اخرى

 1,800,000 231,940,000اجلزء اجلاري لقرو�س طويلة الجل
 5,000,000 255,000,000قر�س ق�صري الأجل

 3,108,596 263,159,627ت�صهيلت بنكية
 26,192,392 26,817,755جمموع اخل�صوم املتداولة

 46,155,915 45,152,142جمموع اخل�ضوم
 202,197,692 150,084,184جمموع حقوق امللكية واخل�ضوم

عبدالوهاب اأحمد النقيب

رئي�س جمل�س الدارة والع�صو املنتدب

ان الي�صاحات املبينة على ال�صفحات 18 – 48 ت�صكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
14

بيان الدخل

املـــجمـــــع

امليزانية العمومية

املـــجــــمـــــعــــة



31  دي�سمرب 2008

�ضــــــــــركــــــــــة الـــديــــــــــــرة القـــــــــابــــ�ضــــــــــــة

�س.م.ك )قاب�صة( و�صركاتها التابعة

الكويـت

التقرير ال�صنوي  162008

31  دي�سمرب 2008

�ضــــــــــركــــــــــة الـــديــــــــــــرة القـــــــــابــــ�ضــــــــــــة

�س.م.ك )قاب�صة( و�صركاتها التابعة

الكويـت

17 التقرير ال�صنوي  2008

بيـــان التغيـــرات يف
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ال�ضنة املنتهية

 يف 31 دي�ضمرب

2008

ال�صنة املنتهية

 يف 31 دي�صمرب

2007
دكدكان�ضطة الت�ضغيل

)اخل�ضارة( / الربح قبل ح�ضة موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي 

و�ضريبة دعم العمالة الوطنية وزكاة ومكافاأة اع�ضاء جمل�س الدارة
)57,636,429(22,903,718 

تعديلت :

)83,025( 141,859 ربح )اخل�صارة( حتويل عملت اجنبية على ا�صول وخ�صوم غري ت�صغيلية
 9,247 1,188,153ا�صتهلك

 - 1,236,439اطفاء
 -)317,465(ايرادات فوائد

 - 23,227,715هبوط يف قيمة ا�صتثمارات متاحة للبيع 
 15,406 150,479خم�ص�س مكافاأة نهاية اخلدمة

)1,813,180()1,129,606(ايرادات توزيعات ارباح
 -)150,130(ربح من بيع ا�صتثمارات متاحة للبيع

)954,853( 18,851,397ح�صة يف نتائج �صركات زميلة
 -)4,094(ربح من بيع ممتلكات ، الت ومعدات

 1,994,294 2,156,404تكاليف متويل
)12,285,278(22,071,607 

التغريات يف ا�ضول وخ�ضوم الت�ضغيل :

)12,794,116( 17,278,617ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل
)1,752,019( 55,124ذمم مدينة وا�صول اخرى

 632,267)1,602,340(م�صتحق من اطراف ذات �صله 
)3,064,068( 303,596ذمم دائنة وخ�صوم اأخرى

 -)194,320(ب�صاعة
)4,994,669( 774,936م�صتحق اىل اأطراف ذات �صله 
 -)25,115(مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة

 99,002 4,305,220النقد الناجت من العمليات
 -)50,000(مكافاأة اأع�صاء جمل�س الإدارة املدفوعة

 99,002 4,255,220�ضايف النقد الناجت من ان�ضطة الت�ضغيل
ان�ضطة ال�ضتثمار

)3,266,874()208,969(�صراء ا�صتثمارات متاحة للبيع
)5,104,230( -�صايف النقد امل�صتخدم ل�صراء �صركة تابعه

 1,813,180 496,180ايرادات توزيعات ارباح م�صتلمة
 - 53,240ايرادات فوائد م�صتلمة

 - 112,933املح�صل من بيع ا�صتثمارات متاحة للبيع
 -)1,495,880(�صراء ممتلكات ، الت ومعدات

 - 51,041املح�صل من بيع ممتلكات ، الت ومعدات
 - 1,721م�صروع قيد التنفيذ

)3,481,000()582,192(ا�صتثمار يف �صركات زميلة
)10,038,924()1,571,926(�ضايف النقد امل�ضتخدم يف اأن�ضطة الإ�ضتثمار

ان�ضطة التمويل

 14,548,500)1,800,000()املدفوع( / املح�صل من قرو�س طويلة الجل
)1,461,327()1,989,415(تكاليف متويل مدفوعة

 285,000 -قر�س ق�صري الأجل
)565,718( -توزيعات اأرباح مدفوعة

 -)8,550(�صراء اأ�صهم خزينة
 1,950 -بيع ا�صهم خزينة

 12,808,405)3,797,965(�ضايف النقد )امل�ضتخدم يف( / الناجت من ان�ضطه التمويل
 2,868,483)1,114,671(�ضايف )النق�س( / الزيادة يف النقد و�ضبه النقد

)2,680,871( 187,612النقد و�صبه النقد يف بداية ال�صنة
 187,612)927,059(27النقد و�ضبه النقد يف نهاية ال�ضنة

ان الي�صاحات املبينة على ال�صفحات 18 – 48  ت�صكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة .

بيان التدفقات

 النقديه املجمع



31  دي�سمرب 2008

�ضــــــــــركــــــــــة الـــديــــــــــــرة القـــــــــابــــ�ضــــــــــــة

�س.م.ك )قاب�صة( و�صركاتها التابعة

الكويـت

التقرير ال�صنوي  182008

31  دي�سمرب 2008

�ضــــــــــركــــــــــة الـــديــــــــــــرة القـــــــــابــــ�ضــــــــــــة

�س.م.ك )قاب�صة( و�صركاتها التابعة

الكويـت

19 التقرير ال�صنوي  2008

اي�ضاحات حول البيانات

املالية املجمعة 

اي�ضاحات حول البيانات

املالية املجمعة 

تاأ�ضي�س واغرا�س ال�ضركة  1

تاأ�ص�صت �صركة الديرة القاب�صة )ال�صركة الأم( بتاريخ 18 فرباير 1998 ك�صركة كويتية ذات م�صوؤولية حمدودة .   

مت بتاريخ 8 يونيو 2005 تعديل الكيان القانوين لل�صركة وحتويلها من �صركة ذات م�صوؤولية حمدوده اىل �صركة 

م�صاهمة كويتية قاب�صه واغرا�صها ما يلي :

اقرا�س ال�صركات التي متتلك فيها ا�صهم وكفالتها لدى الغري ويف هذه احلالة يتعني ال تقل ن�صبة م�صاركة    
ال�صركة القاب�صة يف راأ�س مال ال�صركة املقرت�صه عن 20 % .

متلك حقوق امللكية ال�صناعية من براءات اخرتاع او علمات جتاريه �صناعية او ر�صوم �صناعية او اية حقوق اخرى  	
تتعلق بذلك وتاأجريها ل�صركات اخرى ل�صتغللها �صواء داخل الكويت او خارجها .

متلك املنقولت والعقارات اللزمة ملبا�صرة ن�صاطها يف احلدود امل�صموح بها وفقا للقانون .   

متلك ا�صهم �صركات م�صاهمة كويتية او اجنبية وكذلك متلك ا�صهما وح�ص�س يف �صركات ذات م�صوؤولية    
حمدوده كويتية او اجنبية او ال�صرتاك يف تاأ�صي�س هذه ال�صركات بنوعيها وادارتها واقرا�صها وكفالتها 

لدى الغري .

قبل  من  مدارة  مالية  ا�صتثمارها يف حمافظ  طريق  عن  ال�صركة  لدى  املتوفره  املالية  الفوائ�س  ا�صتغلل  	
�صركات وجهات متخ�ص�صة . 

ويكون لل�صركة مبا�صرة العمال ال�صابق ذكرها يف دولة الكويت ويف اخلارج ب�صفه ا�صا�صية ا�صالة او بالوكالة .  

ويجوز لل�صركة ان تكون لها م�صلحة او ت�صرتك باي وجه مع الهيئات التي تزاول اعمال �صبيهة باعمالها اأو   

التي قد تعاونها على حتقيق اغرا�صها يف الكويت اأو يف اخلارج ، ولها ان تن�صىء او ت�صارك او ت�صرتي هذه 

الهيئات اأو تلحقها بها .

ان اأ�صهم ال�صركة الأم مدرجة يف �صوق الكويت للوراق املالية . تتكون املجموعة من ال�صركة الم وال�صركات   

التابعة ، ان تفا�صيل ال�صركات التابعة مبينة بالي�صاح 5 .

عنوان ال�صركة الأم : �س.ب 4839 ال�صفاة )13049( – دولة الكويت .  

اعتمد جمل�س ادارة ال�صركة الأم البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2008 لل�صدار يف   

31 مار�س 2009 وللجمعية العمومية مل�صاهمي ال�صركة الأم احلق يف تعديل هذه البيانات املالية املجمعة 
بعد الإ�صدار .

الإندماج مع ال�ضركة الدولية للم�ضروعات ال�ضتثمارية – �س.م.ك )مقفلة(  

وافق م�صاهمو ال�صركة الم يف اجلمعية العمومية غري العادية املنعقدة يف 27 نوفمرب 2008 على دمج ال�صركة   

الم مع ال�صركة الدولية للم�صروعات ال�صتثمارية – �س.م.ك )مقفلة( اعتبارا من 14 ابريل 2009 . وفقا لتقرير 

التقييم املعد من قبل م�صت�صار م�صتقل والذي مت اقراره من قبل امل�صاهمني ، �صتقوم ال�صركة الم با�صدار 

�صهم واحد مقابل كل 2.729 �صهم من اأ�صهم ال�صركة الدولية للم�صروعات الإ�صتثمارية – �س.م.ك )مقفلة( ما 

يعادل 219,456,480 �صهم جديد من اأ�صهم ال�صركة الأم مل�صاهمي ال�صركة الدولية للم�صروعات ال�صتثمارية– 

�س.م.ك  �س.م.ك )مقفلة( مقابل القيمة العادلة ل�صايف ا�صول ال�صركة الدولية للم�صروعات ال�صتثمارية– 

)مقفلة( بتاريخ الندماج الفعلي .

تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية املعدلة واجلديدة  2

قامت املجموعة خلل ال�صنة احلالية بتطبيق التايل:   

التعديل على املعيار املحا�صبي الدويل رقم IAS 39( 39( »الأدوات املالية« »التحقق والقيا�س« واملعيار الدويل   
للتقارير املالية رقم )IFRS 7( )7( »الأدوات املالية : الإف�صاحات« .

التف�صري احلادي ع�صر )IFRIC 11(  واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم )IFRS 2( )2( املجموعة ومعاملت   
ا�صهم اخلزينة .

تطبيق التعديلت على معيار املحا�صبة الدويل رقم IAS 39( 39( »الأدوات املالية« »التحقق والقيا�س« واملعيار   

الدويل للتقارير املالية رقم )IFRS 7( )7( »الأدوات املالية : الف�صاحات« .

بتاريح 13 اكتوبر 2008 ، قام جمل�س املعايري املحا�صبية الدولية )IASB( باعتماد ون�صر التعديلت التي متت على   

معيار املحا�صبة الدويل رقم IAS 39( 39(  »الأدوات املالية« التحقق والقيا�س« واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

)IFRS 7( )7( »الأدوات املالية : الإف�صاحات« وذلك لل�صماح باإعادة ت�صنيف بع�س الأدوات املالية لغر�س املتاجرة 

اما ملحتفظ بها لتاريخ الإ�صتحقاق اأو قرو�س وذمم مدينة اأو متاحة للبيع اعتباراً من 1 يوليو 2008. 

قامت املجموعة بتطبيق التعديلت على معيار املحا�صبة الدويل رقم IAS 39( 39( . ونتيجة لذلك قامت املجموعة   

باإعادة ت�صنيف بع�س الأ�صول املالية التجارية بقيمة دفرتية قدرها 48,979,183 د.ك كما يف 30 يونيو 2008 و 

625,000 د.ك كما يف 30 �صبتمرب 2008 من فئة »القيمة العادلة من خلل بيان الدخل« اىل فئة« املتاحة للبيع 

»اعتبارا من 1 يوليو 2008 حيث مل تعد تلك الأ�صول املالية حمتفظ بها لغر�س بيعها او اإعادة �صرائها على املدى 

القريب نظرا لتاأثري الأزمة املالية العاملية على ا�صواق الأوراق املالية املحلية والإقليمية .

�صجلت املجموعة �صايف خ�صائر غري حمققة بقيمة 14,128,127 د.ك بالن�صبة للأ�صول املالية املعاد ت�صنيفها يف   

احتياطي القيمة العادلة �صمن حقوق امللكية. يف حال مل تطبق املجموعة التعديل على معيار املحا�صبة الدويل رقم 

IAS 39( 39( ، فان �صايف اخل�صائر غري املحققة كانت �صت�صجل يف بيان الدخل املجمع . ولكن ، نتيجة لختبار 

الهبوط يف القيمة ، �صجلت املجموعة مبلغ 17,159,522 د.ك كخ�صارة هبوط يف القيمة يف هذه البيانات املالية 

املجمعة بالن�صبة لل�صول املالية املعاد ت�صنيفها .

تطبيق التف�صري احلادي ع�صر )IFRIC 11( واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم )IFRS 2( )2( املجموعة ومعاملت   

ا�صهم اخلزينة مل يكن له اي تاأثري على املركز املايل او نتائج الت�صغيل للمجموعة حيث ل يوجد هناك احداث 

حدثت لها علقة بهذا التف�صري.

املعايري والتعديلت والتف�صريات التالية ا�صبحت ملزمة التطبيق للفرتات املالية التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2008   

ولكن لي�س لها علقة بان�صطة املجموعة :

التف�صري الرابع ع�صر ))IFRIC 14 ومعيار املحا�صبة الدويل رقم IAS 19( 19( احلدود املطبقة على ال�صول     
املنتجة واملعرفة وادنى حد ملتطلبات التمويل ومدى تفاعلها .

التف�صري الثاين ع�صر )IFRIC 12(  الرتتيبات املتعلقة بخدمة المتيازات .    

مل يتم تطبيق املعايري والتعديلت على املعايري والتف�صريات اجلديدة التالية نظرا لعدم البدء يف تنفيذها:   

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم IFRS 2( – 2(  الدفعات بال�صهم )املعدل( )والذي �صي�صبح نافذ املفعول  	•
للفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2009( 

املفعول  نافذ  �صي�صبح  )والذي  دمج العمال )املعدل(   –   )IFRS 3(  3 رقم  املالية  للتقارير  املعيار الدويل  	•
للفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف او بعد 1 يوليو 2009(
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املعيار الدويل للتقارير املالية رقم IFRS 5( 5(  – ال�صول غري املتداولة املحتفظ بها لغر�س البيع والن�صطة  	•
غري امل�صتمرة )والذي �صي�صبح نافذ املفعول للفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف او بعد 1 يوليو 2009(

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم IFRS 8( 8(  – قطاعات الت�صغيل )والذي �صي�صبح نافذ املفعول للفرتات  	•
ال�صنوية التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2009(

املالية )املعدل( )والذي �صي�صبح نافذ املفعول  البيانات  عر�س   –  )IAS 1(  1 معيار املحا�صبة الدويل رقم  	•
للفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2009( 

املفعول  نافذ  �صي�صبح  )والذي  واملعدات  والآلت  املمتلكات   –  )IAS 16(  16 رقم  الدويل  املحا�صبة  معيار  	•
للفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2009(

معيار املحا�صبة الدويل رقم IAS 19( 19( – منافع املوظفني )والذي �صي�صبح نافذ املفعول للفرتات ال�صنوية  	•
التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2009(

املفعول  نافذ  �صي�صبح  )والذي  )املعدل(  القرتا�س  تكاليف   –  )IAS 23(  23 رقم  معيار املحا�صبة الدويل  	•
للفرتات املحا�صبية التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2009( 

معيار املحا�صبة الدويل رقم IAS 27( 27( – البيانات املالية املجمعة واملنف�صلة )والذي �صي�صبح نافذ املفعول  	•
للفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2009 و 1 يوليو 2009(

ا�صتثمارات يف �صركات زميلة )والذي �صي�صبح نافذ املفعول   –  )IAS 28( 28 الدويل رقم  معيار املحا�صبة  	•
للفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2009 و 1 يوليو 2009(

معيار املحا�صبة الدويل رقم IAS 29( 29( – التقارير املالية يف القت�صاد احلاد التغري )والذي �صي�صبح نافذ  	•
املفعول للفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2009( 

املفعول  نافذ  �صي�صبح  )والذي  �صركات حما�صة  ح�ص�س يف   –  )IAS 31( 31 معيار املحا�صبة الدويل رقم 	•
للفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2009 و 1 يوليو 2009( 

معيار املحا�صبة الدويل رقم IAS 32( 32( – الدوات املالية: العر�س )والذي �صي�صبح نافذ املفعول للفرتات  	•
ال�صنوية التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2009( 

معيار املحا�صبة الدويل رقم IAS 36( 36( – انخفا�س قيمة ال�صول )والذي �صي�صبح نافذ املفعول للفرتات  	•
ال�صنوية التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2009( 

معيار املحا�صبة الدويل رقم IAS 38( 38( – ال�صول غري امللمو�صة )والذي �صي�صبح نافذ املفعول للفرتات  	•
ال�صنوية التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2009( 

معيار املحا�صبة الدويل رقم IAS 39( 39( – الدوات املالية: التحقق والقيا�س )والذي �صي�صبح نافذ املفعول  	•
للفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2009 و 1 يوليو 2009( 

للفرتات  املفعول  نافذ  �صي�صبح  )والذي  ال�صتثماري  العقار   –  )IAS 40(  40 معيار املحا�صبة الدويل رقم  	•
ال�صنوية التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2009(

التف�صري الثالث ع�صر )IFRIC 13(  – برامج ولء الزبائن )والذي ا�صبح نافذ املفعول للفرتات ال�صنوية التي  	•
تبداأ يف او بعد 1 يوليو 2008( 

اي�ضاحات حول البيانات

املالية املجمعة 

اي�ضاحات حول البيانات

املالية املجمعة 
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التف�صري اخلام�س ع�صر )IFRIC 15(  – التفاقيات اخلا�صة بالن�صاء العقاري )والذي �صي�صبح نافذ املفعول  	•
للفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2009(

التف�صري ال�صاد�س ع�صر )IFRIC 16(  – عمليات التحوط حول �صايف ال�صتثمار يف الن�صاط الجنبي )والذي  	•
ا�صبح نافذ املفعول للفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف او بعد 1 اأكتوبر 2008( 

التف�صري ال�صابع ع�صر )IFRIC 17(  – توزيع ال�صول غري النقدية على املالكني )والذي �صي�صبح نافذ املفعول  	•
للفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف او بعد 1 يوليو 2009( 

�صينتج عن تطبيق معيار املحا�صبة الدويل رقم IAS 1( 1( واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم 8 )IFRS8( تعديلت   

على عر�س البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

بناء على نظام العمل احلايل وال�صيا�صات املحا�صبية للمجموعة، ل تتوقع الدارة اأي اثر مادي على البيانات املالية   

املجمعة للمجموعة يف فرتة التطبيق املبدئي للتف�صريات واملعايري املذكورة اعله. 

لي�س يف نية املجموعة التطبيق املبكر لي من املعايري والتف�صريات املذكورة اعله.    

ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة  3

امل�صتخدمة يف  ال�صيا�صات  املجمعة متوافقة مع  املالية  البيانات  امل�صتخدمة يف اعداد  املحا�صبية  ال�صيا�صات  ان   

اعداد البيانات املاليــة املجمعة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2007 . ان ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة امل�صتخدمة 

يف اعداد البيانات املالية املجمعة هي كما يلي :

اأ�ض�س اإعداد البيانات املالية  

التكلفة  ملبداأ  ووفقا  املاليه  للتقارير  الدولية  للمعايري  وفقا  للمجموعة  املجمعه  املالية  البيانات  اعداد  يتم   

التاريخية املعدل لي�صمل قيا�س الإ�صتثمارات بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل والإ�صتثمارات املتاحة للبيع 

بالقيمة العادلة . 

تعر�س البيانات املالية املجمعة بالدينارالكويتي وهو العملة الرئي�صية لل�صركة الأم .  

اأ�ض�س التجميع  

ت�صمل البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�صركة الم والبيانات املالية ل�صركاتها التابعة املعدة بذلك التاريخ   

او بتاريخ يقل عن ثلثة ا�صهر من تاريخ ال�صنة املالية لل�صركة الأم باإ�صتخدام �صيا�صات حما�صبية مماثلة . 

انتقال  تاريخ  بالكامل من  ويتم جتميعها  املجموعة  ت�صيطر عليها  التي  ال�صركات  تلك  التابعة هي  ال�صركات  اإن   

ال�صيطرة اىل املجموعة . وتتحقق ال�صيطرة عندما يكون لدى املجموعة القدرة على التحكم يف ال�صيا�صات املالية 

والت�صغيلية لل�صركة التابعة للإ�صتفادة من اأن�صطتها. يت�صمن بيان الدخل املجمع نتائج ال�صركات التابعة التي يتم 

�صراوؤها او بيعها خلل الفرتة من تاريخ ال�صراء او حتى تاريخ البيع ، كما هو منا�صب . كما ان الإ�صتثمار يف 

ال�صركة التابعة التي مل تبداأ ان�صطتها الت�صغيلية يتم ادراجه بالتكلفة.

يتم جتميع البيانات املالية لل�صركات التابعة بندا بندا با�صافة البنود املتماثلة من ال�صول واخل�صوم واليرادات   

وامل�صروفات . يتم عند التجميع ا�صتبعاد الر�صدة واملعاملت اجلوهرية املتبادلة بني ال�صركات ، مبا فيها الرباح 

واخل�صائر املتبادلة غري املحققة . 

متثل حقوق الأقلية اجلزء غري اململوك من الرباح اأو اخل�صائر و�صايف الأ�صول من قبل املجموعة والذي يظهر   

منف�صل يف بيان الدخل املجمع و�صمن حقوق امللكية يف امليزانية العمومية املجمعة منف�صل عن حقوق ملكية 

م�صاهمي ال�صركة الأم . يتم اإحت�صاب م�صرتيات حقوق الأقلية باإ�صتخدام طريقة ال�صركة الأم للتمديد ، والتي 

مبوجبها ي�صجل الفرق بني املبلغ املدفوع والقيمة الدفرتية حل�صة �صايف الأ�صول امل�صرتاه ك�صهرة . 
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ال�ضهرة  

متثل ال�صهرة زيادة تكلفة ال�صراء على ح�صة املجموعة يف القيمة العادلة ل�صايف ال�صول املحدده لل�صركة التابعة اأو   

الزميلة امل�صرتاه بتاريخ ال�صراء . تدرج ال�صهرة الناجتة عن حيازة �صركة تابعة كبند منف�صل يف امليزانية العمومية . 

تدرج ال�صهره الناجتة من �صراء �صركة زميلة �صمن القيمة الدفرتية للإ�صتثمار واأي زيادة عند تاريخ ال�صراء حل�صة 

املجموعة يف القيمة العادلة ل�صايف الأ�صول املحددة امل�صرتاه على تكلفة ال�صراء تدرج ك�صهره �صالبة . 

تدرج ال�صهرة بالتكلفة ناق�صا خ�صائر الهبوط يف القيمة . توزع ال�صهرة على وحدات تدفق النقد ويعاد مراجعتها   

�صنويا للتاأكد من اإمكانية هبوط قيمتها . تدرج ال�صهرة ال�صالبة الناجتة عن عملية ال�صراء مبا�صرة �صمن بيان 

الدخل املجمع .

اإندماج الأعمال  

يتم احت�صاب عملية �صراء ال�صركات التابعة وال�صركات الأخرى باإ�صتخدام طريقة ال�صراء ، ويتم قيا�س تكلفة عملية   

الندماج كمجموع القيم العادلة )يف تاريخ الإ�صتبدال( لل�صول التي مت تبديلها واخل�صوم التي حملت بالإ�صافة 

اىل التكاليف املتعلقة مبا�صرة بعملية الإندماج. يتم الإعرتاف بالأ�صول واخل�صوم الطارئة واملحددة للم�صرتي ، 

والتي تقع حتت �صروط املعيار الدويل للتقارير املالية رقم IFRS 3( 3( : »اندماج الأعمال« ، بالقيمة العادلة بتاريخ 

ال�صراء . متثل ال�صهرة الناجتة عند ال�صراء الزيادة يف تكلفة ال�صراء عن القيمة العادلة حل�صة املجموعة يف �صايف 

ال�صول املحددة للم�صرتي بتاريخ ال�صراء . يتم الإعرتاف عند ال�صراء بزيادة ح�صة املجموعة يف القيمة العادلة 

ل�صايف ال�صول املحددة امل�صرتاه عن تكلفة ال�صراء ك�صهرة �صالبة يف بيان الدخل املجمع .

حتقق اليراد  

يتم الإعرتاف بالإيراد حني يكون هناك احتمالية تدفق منافع اقت�صادية للمجموعة وميكن قيا�س تلك الإيرادات   

ب�صكل موثوق منه . يجب اي�صا الإلتزام مبعايري الإعرتاف املحددة التالية قبل الإعرتاف بالإيراد .

ايرادات املبيعات  

تتمثل اإيرادات املبيعات يف الدخل الناجت من تقدمي خدمات الإنرتنت والربط والإت�صالت .  

ايرادات توزيعات الرباح  

تتحقق ايرادات توزيعات الرباح عند ثبوت احلق با�صتلم الدفعة .   

ايرادات فوائد  

الفائدة  القائم ومعدل  الأ�صلي  املبلغ  بالإعتبار  الأخذ  ن�صبي زمني، مع  اأ�صا�س  الفوائد على  ايرادات  اإثبات  يتم   

املطبق .

تكاليف متويل  

يتم احت�صاب واإدراج تكاليف التمويل على اأ�صا�س ن�صبي زمني مع الأخذ يف الإعتبار ر�صيد القر�س القائم ون�صبة   

الفائدة املطبقة .

ال�ضريبة والزكاة   

حتت�صب ال�صركة الم �صريبة دعم العمالة الوطنية )NLST( وفقا للقانون رقم 19 لعام 2000 وقرار وزير املالية رقم   

24 لعام 2006 بن�صبة 2.5 % من ربح ال�صنة القابل لل�صريبة. وفقا للقانون ، فان اليرادات الناجتة عن ال�صركات 
الزميلة والتابعة وتوزيعات الرباح النقدية من ال�صركات املدرجة واخلا�صعة ل�صريبة دعم العمالة الوطنية قد مت 

ا�صتقطاعها من ربح ال�صنة .

حتت�صب ال�صركة الم ح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي )KFAS( بن�صبة 1 % من ربح ال�صنة القابل لل�صريبة   
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وفقا للحت�صاب املعدل بناء على قرار اأع�صاء جمل�س ادارة املوؤ�ص�صة والذي ين�س على ان اليرادات الناجتة عن 

ال�صركات الزميلة والتابعة ومكافاأة اع�صاء جمل�س الدارة والتحويل اىل الحتياطي القانوين يجب ا�صتثناءها من 

ربح ال�صنة عند حتديد مبلغ احل�صة . 

حتت�صب ح�صة الزكاة على ا�صا�س 1 % من ربح ال�صركة الم وفقا لقرار وزارة املالية رقم 58 /2007 .   

معدات وا�ضتهالك  

ت�صجل املعدات بالتكلفة ناق�صا الإ�صتهلك املرتاكم وخ�صائر انخفا�س القيمة ان وجدت . عند بيع ال�صول او   

التخل�س منها يتم ا�صتبعاد التكلفة والإ�صتهلك املرتاكم اخلا�س بها من احل�صابات ويتم اإدراج اي ربح او خ�صارة 

ناجتة عن ا�صتبعادها يف بيان الدخل املجمع . 

يتم مراجعة الأعمار الإنتاجية وطريقة الإ�صتهلك ب�صورة دورية ل�صمان ان طريقة وفرتة الإ�صتهلك تتوافق مع   

النموذج املتوقع للمزايا الإقت�صادية من بنود املمتلكات واملعدات . 

ت�صتهلك املجموعة معداتها على ا�صا�س طريقة الق�صط الثابت مبعدلت كافية ل�صطب ال�صول على مدى العمار   

النتاجية املتوقعة لها . ان العمار النتاجية املتوقعة هي كما يلي :

 % 20 اثاث وتركيبات    

  % 20 معدات مكتبية      

% 12.5 معدات ات�صالت    

يتم مراجعة املبالغ املدرجة بتاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد ما اإذا كانت هذه املبالغ املدرجة تتجاوز املبالغ   

املمكن ا�صرتدادها . عندما تتجاوز القيمة املدرجة املبلغ املمكن ا�صرتداده فاإنه يتم تخفي�صها اىل القيمة املمكن 

ا�صرتدادها .

ا�ضول غري ملمو�ضة  

تتمثل ال�صول غري امللمو�صة يف تكلفة الرخ�صة املرتبطة بحقوق امداد خدمات النرتنت واملعلومات الرقمية يف   

دولة الكويت . تطفاأ تكلفة الرخ�صة على مدى 8 �صنوات والتي متثل العمر النتاجي املتوقع لها واملقدر من قبل 

الإدارة .

م�ضروعات قيد التنفيذ  

تقوم املجموعة بتنفيذ بع�س امل�صروعات اخلا�صة بها . يتم قيد تلك امل�صروعات بالتكلفة من مواد واجور مبا�صرة   

ون�صبة ملئمة من امل�صروفات العامة . عند النتهاء من تنفيذ هذه امل�صروعات يتم حتويل هذه التكاليف اىل 

املمتلكات ، اللت واملعدات .

ا�ضتثمارات يف �ضركات زميلة  

ان ال�صركة الزميلة هي تلك ال�صركة التي متار�س عليها املجموعة تاأثريا فعال واملثبت عادة باإمتلك ن�صبة 20 %   

اىل 50 % من حق الت�صويت يف ال�صركة امل�صتثمر فيها . ان البيانات املالية املجمعه تت�صمن ح�صة املجموعة من 

نتائج ال�صركات الزميلة باإ�صتخدام طريقة حقوق امللكية.

وفقا لطريقة حقوق امللكية ، ي�صجل الإ�صتثمار يف ال�صركة الزميلة مبدئيا بالتكلفة ويعدل بعد ذلك بتغريات ما   

بعد احليازة يف ح�صة املجموعة من �صايف موجودات ال�صركة امل�صتثمر فيها . تقيد املجموعه ح�صتها يف اإجمايل 

ارباح اأو خ�صائر ال�صركة الزميلة املحققة يف بيان الدخل املجمع من تاريخ بداية التاأثري الفعلي اأو امللكية الفعلية 

الزميلة تخف�س  ال�صركة  امل�صتلمة من  الأرباح  توزيعات  اإن   . فعليا  امللكية  اأو  التاثري  انتهاء ممار�صة  تاريخ  حتى 

القيمة الدفرتية للإ�صتثمار . كما ان التعديلت على القيمة الدفرتية قد تكون �صرورية لتعك�س التغريات يف ح�صة 

املجموعة يف ال�صركة الزميلة نتيجة للتغريات يف حقوق ملكية ال�صركة الزميلة التي مل يتم ت�صجيلها �صمن بيان 

الدخل لل�صركة الزميلة. تقيد ح�صة املجموعه من تلك التغريات مبا�صرة �صمن حقوق امللكية . 

اي�ضاحات حول البيانات

املالية املجمعة 

اي�ضاحات حول البيانات

املالية املجمعة 
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ت�صتبعد الأرباح غري املحققة من املعاملت مع �صركات زميلة يف حدود ح�صة املجموعة يف ال�صركات الزميلة .   

ت�صتبعد اخل�صائر غري املحققة ما مل يكن باملعاملة دليل على انخفا�س قيمة الأ�صل املحول . يتم تقييم الإنخفا�س 

يف قيمة الإ�صتثمارات يف ال�صركات الزميلة عندما يكون هناك موؤ�صر على اأن الأ�صل قد انخف�صت قيمته او اأن 

خ�صائر انخفا�س القيمة التي مت ت�صجيلها يف �صنوات �صابقة مل تعد موجودة .

مالية خمتلف  تقارير  تاريخ  وجود  حالة  ويف  متطابقة  واملجموعة  الزميلة  لل�صركات  املالية  التقارير  تواريخ  ان   

لي من ال�صركات الزميلة، مبا ل يزيد عن ثلثة اأ�صهر عن تاريخ التقارير املالية املجموعة، يتم اجراء تعديلت 

لتاأثريات املعاملت الهامة او الحداث التي حتدث بني ذلك التاريخ وتاريخ البيانات املالية املجمعة للمجموعة . 

ان ال�صيا�صات املحا�صبية لل�صركة الزميلة تتفق مع تلك ال�صيا�صات امل�صتخدمة من قبل املجموعة ملعاملت م�صابهة 

واحداث يف ظروف مماثلة.

يتم عمل تقييم لل�صتثمار يف �صركة زميلة عندما يكون هناك موؤ�صراً على اأن الأ�صول قد انخف�صت قيمتها اأو اأن   

خ�صائر انخفا�س القيمة امل�صجلة يف �صنوات �صابقة مل تعد موجودة .كلما ا�صارت متطلبات هبوط القيمة ملعيار 

يتم اختبار  تنخف�س قيمته، عندها  ال�صتثمار يف �صركة زميلة قد  ان  IAS 36( 36( اىل  الدويل رقم  املحا�صبة 

القيمة الدفرتية لل�صتثمار وذلك مبقارنة قيمته املمكن ا�صرتدادها مع قيمته الدفرتية. تت�صمن القيمة الدفرتية 

لل�صتثمار يف �صركة زميلة ال�صهرة وعليه، فاإنه ل يتم اختبارها ب�صورة منف�صلة للتحقق من هبوط قيمتها. 

الإ�ضتثمارات  

ت�صنف املجموعة ا�صتثماراتها على اأ�صا�س الت�صجيل املبدئي كما يلي :  

ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل . 	•

ا�صتثمارات متاحة للبيع . 	•

ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل  

الإدارة  مراقبة  كيفية  على  الدخل  بيان  خلل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  كاأ�صول  الإ�صتثمارات  ت�صنيف  يعتمد   

لها قيمة  املتاجرة ولكن  كاإ�صتثمارات لغر�س  الإ�صتثمارات  يتم ت�صنيف هذه  الإ�صتثمارات. عندما ل  لأداء هذه 

عادلة متاحة والتغريات بالقيمة العادلة تدرج �صمن بيان الدخل يف ح�صابات الدارة عندها يتم ت�صنيف هذه 

الإ�صتثمارات كاإ�صتثمارات حمدده بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل.

ت�صجل الإ�صتثمارات بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل مبدئيا بالقيمة العادلة بعد ا�صتبعاد امل�صاريف املتعلقة   

بعملية ال�صراء . 

ا�ضتثمارات لغر�س املتاجرة  .1

ان ال�صتثمارات لغر�س املتاجرة هي تلك الإ�صتثمارات التي يتم حيازتها ا�صا�صا لغر�س بيعها اأو اعادة �صرائها   

يف املدى القريب اأو لتكون �صمن حمفظة ا�صتثمارية ت�صمل ادوات مالية معينة يتم اإدارتها باملجمل مع وجود 

دليل يثبت عملية املتاجرة بها لغر�س حتقيق اأرباح على املدى الق�صري .

ا�ضتثمارات حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  .2

حتدد الأ�صول املالية بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل اإذا مت اإدارتها وتقييم اأدائها ا�صتنادا اىل اأ�صا�س   

قيمة عادلة موثوق بها مبا يتما�صى مع ا�صرتاتيجية الإ�صتثمار املوثقة .

بعد التحقق املبدئي يعاد قيا�س ال�صتثمارات بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل بالقيمة العادلة .   

اأو التغري يف القيمة العادلة »لل�صتثمارات بالقيمة العادلة من خلل بيان  الأرباح اأو اخل�صائر الناجتة عن بيع   

الدخل« تدرج يف بيان الدخل املجمع.

اي�ضاحات حول البيانات

املالية املجمعة 

اي�ضاحات حول البيانات

املالية املجمعة 
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ا�صتثمارات متاحة للبيع  

يتم ت�صجيل »ا�صتثمارات متاحة للبيع« مبدئيا بالتكلفة مبا يف ذلك التكاليف املتعلقة مبا�صرة بعملية احليازة . بعد   

الت�صجيل املبدئي، يتم اعادة قيا�س ال�صتثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة با�صتثناء ال�صتثمارات التي ل ميكن 

قيا�س قيمتها العادلة ب�صكل موثوق ، فيتم قيا�صها بالتكلفة ناق�صا هبوط القيمة .

الأرباح اأو اخل�صائر غري املحققة الناجتة عن اعادة قيا�س ال�صتثمارات املتاحة للبيع اىل القيمة العادلة ت�صجل   

مبا�صرة يف حقوق امللكية حتت بند » احتياطي القيمة العادلة« حتى يتم بيعها اأو اأن يتحدد هبوط يف قيمتها ، 

وعندها فاإن اأية اأرباح اأو خ�صائر مرتاكمة مت ت�صجيلها �صابقا يف حقوق امللكية يتم ت�صجيلها �صمن بيان الدخل 

املجمع . اإن الأرباح اأو اخل�صائر الناجتة من بيع الإ�صتثمارات املتاحة للبيع يتم اإدراجها �صمن بيان الدخل املجمع. 

ان عك�س خ�صارة هبوط مت العرتاف بها �صابقا يف بيان الدخل املجمع ، ت�صجل كزيادة يف التغريات املرتاكمة يف 

القيمة العادلة .

 

القيمة العادلة  

بالن�صبة لل�صتثمارات التي يتم تداولها يف اأ�صواق مالية منظمة، يتم قيا�س القيمة العادلة بالرجوع اىل اأ�صعار   

عرو�س ال�صراء املعلنة بتاريخ اقفال الن�صاط يف تاريخ امليزانية العمومية.

بالن�صبة لل�صتثمارات التي ل يتوفر لها اأ�صعار �صوقية معلنة، يتم تقدير قيمة عادلة معقولة لتلك ال�صتثمارات   

با�صتخدام اأ�صاليب للتقييم. تقوم املجموعة با�صتخدام و�صائل خمتلفة وعمل افرتا�صات اعتمادا على حالة ال�صوق 

يف تاريخ كل ميزانية عمومية. تت�صمن اأ�صاليب التقييم املتبعة ا�صتخدام معاملت على اأ�ص�س جتارية بحتة حديثة 

مماثلة وو�صائل التقييم الأخرى ال�صائعة امل�صتخدمة يف ال�صوق.

انخفا�س قيمة الأ�ضول املالية   

يتم اإجراء تقدير بتاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد ما اإذا كان هنالك دليل اإيجابي على اأن اأ�صل مايل حمدد قد   

انخف�صت قيمته. فاإذا ما توفر مثل ذلك الدليل، تقيد اأي خ�صارة من انخفا�س القيمة يف بيان الدخل املجمع . 

يتم حتديد انخفا�س القيمة كما يلي:

بالن�صبة لل�صول املدرجة بالقيمة العادلة، فاإن انخفا�س القيمة هو الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة. اأ( 

بالن�صبة لل�صول املدرجة بالتكلفة، فاإن انخفا�س القيمة هو الفرق بني التكلفة والقيمة احلالية للتدفقات  ب( 

النقدية امل�صتقبلية املقدرة خم�صومة مبعدل ال�صوق احلايل لعائد على اأ�صل مايل مماثل.

يتم ت�صجيل عك�س خ�صائر النخفا�س يف القيمة امل�صجلة يف ال�صنوات ال�صابقة عندما يظهر موؤ�صر على عدم وجود   

خ�صائر انخفا�س قيمة الأ�صل املايل او انها انخف�صت وميكن ربط الإنخفا�س ب�صورة مو�صوعية بحدث وقع بعد 

ت�صجيل انخفا�س القيمة . با�صتثناء عك�س خ�صائر انخفا�س القيمة املتعلقة بالأدوات الإ�صتثمارية امل�صنفة كمتاحة 

للبيع ، فاإنه يتم ت�صجيل جميع الإنخفا�صات الأخرى يف بيان الدخل املجمع اىل احلد الذي ل تتجاوز فيه القيمة 

املدرجة لل�صل التكلفة املطفاأه له يف تاريخ العك�س . يتم ت�صجيل العك�س املتعلق بالأدوات الإ�صتثمارية امل�صنفة 

كمتاحة للبيع �صمن احتياطي القيمة العادلة .

انخفا�س قيمة ال�ضول غري املالية  

جتري املجموعة تقييم بتاريخ كل فرتة مالية لتحديد ما اإذا كان هناك اأي موؤ�صر على اأن ا�صل ما قد تنخف�س   

قيمته ، فاإذا ما توفر مثل هذا املوؤ�صر اأو عند طلب اختبار انخفا�س القيمة ال�صنوي للأ�صل ، تقوم املجموعة 

بتقدير املبلغ املمكن ا�صرتداده للأ�صل . اإن املبلغ املمكن ا�صرتداده للأ�صل هو القيمة العادلة للأ�صل اأو وحدة اإنتاج 

النقد ناق�صا تكاليف البيع اأو قيمته اثناء الإ�صتخدام اأيهما اأعلى ويتم حتديدها لكل اأ�صل على اأ�صا�س افرادي ما 
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مل يكن الأ�صل منتجا لتدفقات نقدية م�صتقلة على نحو كبري عن تلك التي يتم اإنتاجها من اأ�صول او جمموعات 

اأ�صول اأخرى واإن املبلغ املمكن ا�صرتداده يحدد كجزء من الوحدات املنتجة للنقد . عندما تزيد القيمة الدفرتية 

للنقد( قد  املنتجة  الوحدة  )اأو  الأ�صل  يعترب   ، ا�صرتداده  املمكن  املبلغ  للنقد( عن  املنتجة  الوحدة  )اأو  لأ�صل ما 

انخف�صت قيمته ويخف�س اىل قيمته املمكن ا�صرتدادها عن طريق العرتاف بخ�صائر الهبوط �صمن بيان الدخل 

املجمع . عند تقييم القيمة اثناء الإ�صتخدام ، تخ�صم التدفقات النقدية امل�صتقبلية املقدرة من القيمة احلالية 

)اأو  الزمنية للأموال واملخاطر املحددة للأ�صل  للقيمة  ال�صوق احلالية  باإ�صتخدام معدل خ�صم يعك�س تقييمات 

الوحدة املنتجة للنقد( . عند حتديد القيمة العادلة ناق�صا تكاليف البيع يتم ا�صتخدام طريقة تقييم منا�صبة . اإن 

هذه العمليات املحا�صبية يتم تاأييدها مبوؤ�صرات القيمة العادلة املتاحة .

يتم اإجراء تقدير بتاريخ كل فرتة مالية لتحديد ما اإذا كان هناك اي دليل على اأن خ�صائر انخفا�س القيمة امل�صجلة   

�صابقا مل تعد موجوده اأو قد انخف�صت . فاإذا ما توفر مثل هذا املوؤ�صر ، تقوم املجموعة بتقدير املبلغ املمكن 

ا�صرتداده . يتم عك�س خ�صارة هبوط القيمة امل�صجلة �صابقا فقط اذا كان هنالك تغري يف التقديرات امل�صتخدمة 

لتحديد مبلغ ال�صل املمكن ا�صرتداده منذ ت�صجيل اخر خ�صارة يف هبوط يف القيمة . يف هذه احلالة يتم زيادة 

قيمة الأ�صل الدفرتية اىل قيمته املمكن ا�صرتدادها .

يتم اجراء مراجعة �صنوية لتحديد الإنخفا�س يف قيمة ال�صهرة اأو ب�صكل اعتيادي اإذا كانت الأحداث اأو التغريات   

يف الظروف ت�صري اىل اإنخفا�س يف القيمة الدفرتية . 

يتم حتديد قيمة الهبوط لل�صهرة ، بتقييم املبلغ املمكن اإ�صرتداده من وحده التدفق النقدي املرتبطة بال�صهرة. اذا   

كان املبلغ املمكن اإ�صرتداده من وحدة التدفق النقدي اقل من القيمة الدفرتية لوحدات التدفق النقدي التي وزعت 

على ال�صهرة ، فان خ�صائر الهبوط تدرج مبا�صرة �صمن بيان الدخل املجمع . خ�صائر الهبوط املتعلقة بال�صهرة ل 

ميكن عك�صها للزيادة اللحقة للمبلغ املمكن ا�صرتداده يف فرتات م�صتقبلية . تقوم املجموعة باجراء اإختبار الهبوط 

ال�صنوي لل�صهرة يف 31 دي�صمرب .

حما�ضبة تواريخ املتاجره وال�ضداد  

تاريخ  قيمتها يف  ا�صا�س  على  ت�صجيلها  يتم  النظاميه«  »بالطريقة  املالية  الأ�صول  ومبيعات  م�صرتيات  ان جميع   

التعامل، اأي بالتاريخ الذي تلتزم فيه املجموعة ب�صراء / بيع ال�صل . ان م�صرتيات او مبيعات الطريقه النظاميه 

عموما  حتديده  يتم  زمني  اطار  خلل  الأ�صول  ت�صليم  تتطلب  التي  املالية  الأ�صول  مبيعات  او  م�صرتيات  هي 

بالتعليمات التنظيميه او بالعرف يف ال�صواق .

حتقق وعدم حتقق الأ�ضول واخل�ضوم املالية   

يتم حتقق الأ�صل املايل اأو اللتزام املايل عندما ت�صبح املجموعة طرفا يف الأحكام التعاقدية للأداة . يتم اإلغاء   

حتقق ا�صل مايل عندما تفقد املجموعة احلقوق التعاقدية اخلا�صة بال�صل املايل . ول يتم حتقق التزام مايل 

عندما : 

يتم العفاء من اللتزام املحدد او الغاوؤه او انتهاء �صلحية ا�صتحقاقه او  

•			عندما حتتفظ املجموعة باحلق يف ا�صتلم التدفقات النقدية من تلك الأ�صول ولكن تتحمل التزام ب�صداد 
التدفقات النقدية بالكامل اىل طرف اآخر دون تاأخري مادي مبوجب ترتيبات » الدفع والقب�س » اأو

•			قامت املجموعة بالتنازل عن حقوقها يف ا�صتلم التدفقات النقدية من ذلك الأ�صل اإما )اأ( ان تقوم املجموعة 
بتحويل كافة خماطر ومزايا الأ�صل اأو )ب( ان ل تقوم املجموعة بتحويل اأو الحتفاظ بكافة خماطر ومزايا 

الأ�صل ولكن قامت بتحويل ال�صيطرة على الأ�صل.

اي�ضاحات حول البيانات

املالية املجمعة 

اي�ضاحات حول البيانات

املالية املجمعة 
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عند ا�صتبدال التزام مايل حايل باآخر من نف�س املقر�س ب�صروط خمتلفة ب�صكل كبري ، او بتعديل �صروط الإلتزام   

املايل احلايل ب�صكل جوهري ، يتم معاملة هذا التبديل او التعديل كعدم حتقق لللتزام الأ�صلي وحتقق لللتزام 

اجلديد ، ويدرج الفرق يف القيمة الدفرتية ذات ال�صلة يف بيان الدخل املجمع .

الب�ضاعة  

تدرج الب�صاعة بالتكلفة او �صايف القيمة املمكن حتقيقها ايهما اقل . ان التكاليف هي تلك امل�صاريف املتكبدة حتى   

ي�صل كل منتج اىل مكانه وحالته احلا�صره على ا�صا�س املتو�صط املرجح . ت�صتند �صايف القيمة املمكن حتقيقها 

على ا�صا�س �صعر البيع املقدر ناق�صا اي تكاليف اخرى من املتوقع تكبدها عند الجناز والبيع .

ذمم جتارية وذمم مدينة اخرى  

مبالغ ل ميكن  اأو خم�ص�س لي  القيمة  النخفا�س يف  ناق�صا خ�صائر  ال�صمية  بالقيمة  التجارية  الذمم  تظهر   

حت�صيلها . يتم تقدير الديون امل�صكوك يف حت�صيلها عندما مل يعد حت�صيل املبلغ الكامل مرجحا . كما تعدم 

الديون عندما ل يكون هناك احتمال ل�صرتدادها .

قرو�س   

يتم ادراج القرو�س بالتكلفة املطفاأة با�صتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .  

اأ�ضهم اخلزينة  

ول   ، امل�صاهمني  حقوق  من  كتخفي�س  بالتكلفة  وت�صجل  خزينة  كاأ�صهم  الم  ال�صركة  من  اململوكه  ال�صهم  تدرج   

ت�صتحق اأية توزيعات اأرباح نقدية . ان ا�صدار اأ�صهم املنحة يزيد من عدد اأ�صهم اخلزينة ب�صورة ن�صبية ويخف�س 

الناجتة  واخل�صائر  الأرباح  توؤخذ   . اخلزينة  اأ�صهم  تكلفة  اجمايل  على  التاأثري  دون  ال�صهم  تكلفة  متو�صط  من 

عن املتاجرة يف اأ�صهم اخلزينة �صمن حقوق امل�صاهمني مبا�صرة حتت بند » احتياطي ا�صهم خزينة » . يف حالة 

انخفا�س الإحتياطي اىل خ�صائر نتيجة بيع اأ�صهم خزينة فان الفرق يتم حتميله على الأرباح املحتفظ بها ومن ثم 

الحتياطيات . لحقا عند حتقق ربح من بيع اأ�صهم خزينة ، فاإن مبلغا معادل للخ�صارة التي مت حتميلها �صابقا يتم 

حتويله اىل الحتياطيات ثم اىل الأرباح املحتفظ بها.

املخ�ض�ضات  

ي�صجل املخ�ص�س عندما يكون على املجموعة التزام حايل قانوين او ا�صتدليل ناجت عن حدث وقع يف املا�صي من   

املحتمل ان يوؤدي اىل تدفق خارج للم�صادر وامكانية اجراء تقدير موثوق منه ملبلغ هذا اللتزام. 

خم�ض�س مكافاأة نهاية اخلدمة  

امليزانية  بتاريخ  موظف  لكل  املرتاكمة  اخلدمة  مدة  للموظفني ح�صب  نهاية اخلدمة  مكافاأة  يحت�صب خم�ص�س   

العمومية وفقا لقانون العمل يف القطاع الهلي ونظام املجموعه الداخلي .

العمالت الجنبية  

تعر�س البيانات املالية املجمعة بالدينارالكويتي وهي العملة الرئي�صية لل�صركة الم التي يتم العر�س بها . حتدد كل   

من�صاأة يف املجموعة عملتها الرئي�صية اخلا�صة بها وتقا�س البنود املت�صمنة يف البيانات املالية للمن�صاأة بتلك العملة 

الرئي�صية .
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املعامالت والأر�ضدة  

تقيد املعاملت التي تتم بالعملت الأجنبية مبدئيا بالعملة الرئي�صية وفقا لأ�صعار ال�صرف ال�صائدة بتاريخ هذه   

املعاملة.

يتم حتويل الأ�صول واخل�صوم النقدية بالعملت الأجنبية يف تاريخ امليزانية العمومية اىل العملة الرئي�صية باأ�صعار   

ال�صرف ال�صائدة يف ذلك التاريخ . وتوؤخذ كافة الفروق كربح / )خ�صارة( حتويل عملة اجنبية يف بيان الدخل 

املجمع .

البنود غري النقدية التي يتم قيا�صها بالتكلفة التاريخية بعملة اأجنبية يتم حتويلها با�صتخدام ا�صعار ال�صرف كما   

يف تواريخ املعاملت املبدئية . وبالن�صبة للبنود غري النقدية التي يتم قيا�صها وفقا للقيمة العادلة بعملة اأجنبية يتم 

حتويلها با�صتخدام ا�صعار ال�صرف كما يف التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة . اأي �صهرة ناجتة عن حيازة 

الأن�صطة الأجنبية واأي تعديلت قيمة عادلة للقيمة الدفرتية للأ�صول واخل�صوم ناجتة عن احليازة يتم معاجلتها 

كاأ�صول وخ�صوم للأن�صطة الأجنبية ويتم حتويلها باأ�صعار الإقفال .

�ضركات املجموعة  

يف تاريخ البيانات املالية ، يتم حتويل الأ�صول واخل�صوم لل�صركات الزميلة الأجنبية اىل عملة العر�س لل�صركة   

الأم )الدينارالكويتي( باأ�صعار ال�صرف ال�صائدة يف تاريخ امليزانية العمومية ، وحتول بيانات الدخل لتلك ال�صركات 

حتويل  احتياطي  اىل  مبا�صرة  الأجنبية  العملت  حتويل  فروق  كافة  توؤخذ   . لل�صنة  ال�صرف  اأ�صعار  مبتو�صط 

العملت الأجنبية �صمن حقوق امللكية . عند ا�صتبعاد �صركة زميلة اجنبية ، يدرج املبلغ املوؤجل املرتاكم امل�صجل يف 

حقوق امللكية اخلا�صة بتلك ال�صركة �صمن بيان الدخل املجمع .

النقد و�ضبه النقد  

يتكون النقد و�صبه النقد لغر�س بيان التدفقات النقدية املجمع من ودائع ق�صرية الجل ت�صتحق خلل فرتة ثلثة   

اأ�صهر ونقد واأر�صدة لدى البنوك مطروحا منها الت�صهيلت البنكية .

معلومات القطاع  

ميثل القطاع جزءا هاما من املجموعة يقوم اما بتزويد املنتجات اأو اخلدمات )قطاع العمل( اأو بتزويد اخلدمات   

واملنتجات �صمن مناخ اقت�صادي خا�س )قطاع جغرايف( عر�صه ملخاطر ومزايا خمتلفة عن القطاعات الخرى .

الإلتزامات الطارئة  

ل يتم ادراج الإلتزامات الطارئة �صمن البيانات املالية املجمعه . بل يتم الإف�صاح عنها ما مل يكن تدفق م�صادر   

اىل اخلارج يج�صد منافع اقت�صادية اأمرا م�صتبعدا. ل يتم اإدراج املوجودات الطارئة �صمن البيانات املالية املجمعه 

بل يتم الإف�صاح عنها عندما يكون حتقيق منافع اقت�صادية مرجحا .

قرارات الإدارة الهامة وامل�ضادر الرئي�ضية لعدم التاأكد من التقديرات   4

لدى تطبيق ال�صيا�صات املحا�صبية للمجموعة املف�صح عنها يف )اي�صاح 3( قامت الدارة باتخاذ الحكام والتوقعات   

 . اخرى  م�صادر  من  ب�صهولة  تتوفر  ل  والتي  واخل�صوم  ال�صول  من  لكل  الدفرتية  القيمة  حول  والفرتا�صات 

التقديرات والفرتا�صات املتعلقة بها اعتمدت على اخلربة  التاريخيه وعوامل اخرى تعترب متوافقة معها . قد 

يكون هناك اختلف بني النتائج الفعلية وتلك التقديرات .

ان التقديرات والفرتا�صات يتم مراجعتها ب�صكل م�صتمر . ان مراجعة التقديرات املحا�صبية يتم العرتاف بها يف   

الفرتة التي يتم فيها مراجعة التقدير اذا كانت تلك املراجعة متعلقة بتلك الفرتة فقط او بتلك الفرتة والفرتات 

امل�صتقبلية اذا اثبتت املراجعة التاأثري على الفرتة احلالية والفرتات امل�صتقبلية .

اي�ضاحات حول البيانات

املالية املجمعة 

اي�ضاحات حول البيانات

املالية املجمعة 
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قرارات الإدارة الهامة يف تطبيق ال�ضيا�ضات املحا�ضبية  

التي  التالية بغ�س النظر عن تلك  ال�صيا�صات املحا�صبية للمجموعة، قامت الإدارة باتخاذ الأحكام  عند تطبيق   

تت�صمن تقديرات اأخرى والتي لها اأكرب الأثر على املبالغ املدرجة يف البيانات املالية املجمعة:

ت�ضنيف الإ�ضتثمارات  

تقرر الدارة عند �صراء ا�صتثمار ت�صنيفه كا�صتثمار حمتفظ به للمتاجرة او حمدد بالقيمة العادلة من خلل بيان   

الدخل او متاح للبيع. 

يتم ت�صنيف ال�صتثمار للمتاجرة من قبل املجموعه اذا مت �صراوؤه ا�صا�صا لغر�س حتقيق ربح ق�صري الجل من قبل   

املتداولني. 

ان ت�صنيف ال�صتثمارات كا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل يعتمد على كيفية مراقبة اداء هذه   

ال�صتثمارات من قبل الدارة. عندما ل يتم ت�صنيف ال�صتثمار للمتاجرة ويتم حتديد قيمة عادلة موثوق منها 

وتدرج التغريات يف القيمة العادلة كبند يف بيان الدخل يف ح�صابات ال�صركة ي�صنف عند ذلك كا�صتثمار بالقيمة 

العادلة من خلل بيان الدخل. 

يتم ت�صنيف كافة ال�صتثمارات الخرى كا�صتثمارات متاحة للبيع.    

انخفا�س قيمة ال�ضتثمارات املتاحة للبيع  

تقوم املجموعة مبعاملة ال�صتثمارات املتاحة للبيع يف اأ�صهم كا�صتثمارات انخف�صت قيمتها اإذا كان هناك انخفا�س كبري   

اأو متوا�صل يف القيمة العادلة مبا يقل عن تكلفتها اأو عندما يكون هناك دليل اإيجابي اآخر بوجود انخفا�س يف القيمة. 

اإن عملية حتديد النخفا�س »الكبري« اأو »املتوا�صل« تتطلب قرارات اأ�صا�صية . اإ�صافة اإىل ذلك، تقوم املجموعة بتقييم 

العوامل الأخرى مبا يف ذلك التقلبات العادية يف اأ�صعار الأ�صهم بالن�صبة للأ�صهم امل�صعرة والتدفقات النقدية امل�صتقبلية 

وعوامل اخل�صم للأ�صهم غري امل�صعرة . �صجلت املجموعة خ�صارة هبوط 23,227,715 د.ك )2007 : ل �صيء( فيما 

يتعلق ببع�س ال�صتثمارات املتاحة للبيع .

انخفا�س قيمة ال�صهرة  

تقوم املجموعة بتحديد ما اذا كان هنالك انخفا�س يف قيمة ال�صهرة على الأقل على ا�صا�س �صنوي ، مما يتطلب   

تقوم  امل�صتخدمة  القيمة  تقدير  لغر�س   . ال�صهره  على  املوزعة  النقد  تدفق  لوحدات  امل�صتخدمة  القيمة  تقدير 

منا�صبة  ن�صبة خ�صم  واختيار  النقد  تدفق  املتوقعة من وحدات  امل�صتقبلية  النقدية  التدفقات  بتقدير  املجموعة 

بغر�س احت�صاب القيمة احلالية لهذه التدفقات . 

تقدير الإنخفا�س يف ال�صول غري املالية والعمار الإنتاجية لها  

تقوم اإدارة املجموعة �صنويا باإختبار ال�صول غري املالية للتاأكد من وجود اي انخفا�س يف قيمتها وفقا لل�صيا�صات   

املحا�صبية املبينة اأعله .

الطريقة  هذه  ت�صتخدم   . امل�صتخدمة«  القيمة  »طريقة  ا�صا�س  على  لل�صول  الإ�صرتدادية  القيمة  حتديد  يتم   

التدفقات النقدية املتوقعة خلل العمر الإفرتا�صي لل�صول خم�صومة با�صتخدام �صعر خ�صم ال�صوق . 

يتغري   . بها  املتعلق  الإطفاء   / والإ�صتهلك  لل�صول  املقدرة  الإنتاجية  الأعمار  بتقدير  املجموعة  اإدارة  تقوم   

الإ�صتهلك / الإطفاء املحمل على ال�صنة ب�صورة جوهرية يف حال اختلف الأعمار الفعلية لل�صول عن اعمارها 

الإنتاجية املقدرة .

امل�ضادر الرئي�ضية لعدم التاأكد من التقديرات  

فيما يلي الفرتا�صات الرئي�صية التي تتعلق بالأ�صباب امل�صتقبلية والرئي�صية الأخرى لعدم التاأكد من التقديرات   

بتاريخ امليزانية العمومية والتي لها اأثر كبري يوؤدي اإىل تعديل مادي على القيمة الدفرتية لل�صول واخل�صوم خلل 
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تابع / امل�ضادر الرئي�ضية لعدم التاأكد من التقديرات  

ال�صنة املالية اللحقة:

تقييم ال�صتثمارات يف الأ�صهم غري امل�صعرة   

ي�صتند تقييم ال�صتثمارات يف الأ�صهم غري امل�صعرة عادًة اإىل اأحد العوامل التالية:  

معاملت حديثة يف ال�صوق ب�صروط جتارية بحتة.   

القيمة العادلة احلالية لأداة اأخرى مماثلة اإىل حد كبري اأو   

التدفقات النقدية املتوقعة خم�صومة باملعدلت احلالية املطبقة للبنود ذات �صروط و�صمات خماطر مماثلة ، اأو  

مناذج تقييم اأخرى.  

اإن حتديد التدفقات النقدية وعوامل اخل�صم لل�صتثمارات يف اأ�صهم غري م�صعرة يتطلب تقديرات هامة. يوجد   

هناك عدد من الإ�صتثمارات حيث ل ميكن حتديد هذا التقدير ب�صكل موثوق منه ، ونتيجة لذلك ، فان ا�صتثمارات 

بقيمة دفرتية بلغت 2,917,765 د.ك )2007 : 14,805,825 د.ك( مت ت�صجيلها بالتكلفة . 

ال�ضركات التابعة  5

ان تفا�صيل ال�صركات التابعة هي كالتايل :  

الن�ضاطن�ضبة امللكيةبلد  التاأ�ضي�سال�صركة التابعة

%
20082007

جتارة عامة ومقاولت100%100%الكويت�صركة الديرة العاملية للت�صالت – ذ.م.م

جتارة عامة100%100%الكويت�صركة الديرة اأ�س جي – ذ.م.م

جتارة عامة100%100%الكويت�صركة الديرة ار اي جي – ذ.م.م

جتارة عامة100%100%الكويت�صركة الديرة اي جي – ذ.م.م

جتارة عامة100%100%الكويت�صركة الديرة اف جي - ذ.م.م

جتارة عامة ومقاولت100%100%الكويت�صركة بي بي ال جلوبل ميدل اي�صت - ذ.م.م

ات�صالت39%39%الكويت�صركة فا�صت للت�صالت – ذ.م.م

ان حق ال�صيطرة يف �صركة فا�صت للت�صالت– ذ.م.م متثل بغالبية اع�صاء جمل�س الدارة يف جمل�س ادارة ال�صركة التابعة.  

ايرادات توزيعات اأرباح  6

ال�ضنه املنتهية 

يف 31 دي�ضمرب

2008

ال�صنه املنتهية

يف 31 دي�صمرب

2007
دكدك

ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل 

 - 400,517  بغر�س املتاجره

 3,978 89,452  حمددة

 1,323,211 1,125,628ا�صتثمارات متاحة للبيع

1,129,606 1,813,180 

ايرادات فوائد  7

ال�ضنه املنتهية

يف 31 دي�ضمرب

2008

ال�صنه املنتهية

يف 31 دي�صمرب

2007
دكدك

 6,071 53,240النقد و�صبه النقد
 169,748 264,225م�صتحق من اطراف ذات �صله

317,465 175,819 

�ضايف الربح اأو )اخل�ضارة( على ال�ضول املالية   8

ان حتليل �صايف الربح اأو )اخل�صارة( على ال�صول املالية ح�صب الفئة هو كما يلي :  

ال�ضنه املنتهية

يف 31 دي�ضمرب

2008

ال�صنه املنتهية

يف 31 دي�صمرب

2007
دكدك

 6,071 53,240النقد و�صبه النقد
 169,748 264,225م�صتحق من اطراف ذات �صله

اإ�صتثمارات بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل

 )9,266,421(17,616,300  بغر�س املتاجره

 )5,855,675(5,351,974  حمددة
 1,323,211)21,951,957(ا�صتثمارات متاحة للبيع

 24,467,304)36,756,588(�صايف )خ�صارة( / ربح  حمققه وغري حمققه
 6,912,439 6,275,557�صايف )خ�صارة( / ربح غري حمققة امل�صجلة يف حقوق امللكية

)30,481,031(31,379,743 

رد خم�ض�ضات انتفت احلاجة اليها   9

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

تكاليف التمويل       10

ان تكاليف التمويل تتعلق بن�صاطات القرتا�س للمجموعة : قرو�س طويلة وق�صرية الجل ، م�صتحق لطراف ذات   

�صله وت�صهيلت بنكية اخرى . جميع هذه اخل�صوم املالية مدرجة بالتكلفة املطفاأة .

)خ�ضارة( / ربحية ال�ضهم   11

مت احت�صاب )خ�صارة( / ربحية ال�صهم بق�صمة )خ�صارة( / ربح ال�صنة اخلا�س مب�صاهمي ال�صركة الم على املتو�صط   

املرجح لعدد ال�صهم القائمة خلل ال�صنة )با�صتثناء اأ�صهم اخلزينة( .
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ال�ضنه املنتهية

يف 31 دي�ضمرب

2008

ال�صنه املنتهية

يف 31 دي�صمرب

2007

 22,073,544)58,049,311()خ�صارة( / ربح ال�صنة اخلا�س مب�صاهمي ال�صركة الم )د.ك(

 523,928,516523,940,517املتو�صط املرجح لعدد ال�صهم القائمة خلل ال�صنة )باإ�صتثناء اأ�صهم اخلزينة(

 42 فلس  )111 فل�س ( )خ�صارة( / ربحية  ال�صهم 

ان املتو�صط املرجح لعدد ال�صهم بغر�س احت�صاب )خ�صارة( / ربحية ال�صهم مت تعديله حتى يعك�س ا�صهم املنحة 

امل�صدرة يف مايو 2008 )اي�صاح 28( .

ممتلكات والت ومعدات  12

31 دي�ضمرب 2008
معدات ات�ضالت

اثاث 

وتركيبات

معدات 

مكتب
املجموع

دكدكدكدكالتكلفة

 8,853,966 285,179 173,061 18,395,726 يناير 

 1,495,880 63,993 199,116 1,232,771ا�صافات

)80,180()4,374()33,312()42,494(ا�صتبعادات

 10,269,666 344,798 338,865 9,586,003يف 31 دي�صمرب

ال�ضتهالك املرتاكم

 5,502,440 179,798 113,771 15,208,871 يناير 

 1,188,153 42,980 36,989 1,108,184املحمل على ال�صنة

)33,233()2,535()16,949()13,749(املتعلق بال�صتبعادات

 6,657,360 220,243 133,811 6,303,306يف 31 دي�صمرب

�ضايف القيمة الدفرتية

 3,612,306 124,555 205,054 3,282,697يف 31 دي�ضمرب

31 دي�ضمرب 2007
معدات ات�صالت

اثاث 

وتركيبات

معدات 

مكتب
املجموع

دكدكدكدكالتكلفة

 33,049 11,815 21,234 -1 يناير 

 8,820,917 273,365 8,395,726151,826ناجت عن امتلك �صركة تابعه

 8,853,966 285,180 8,395,726173,060يف 31 دي�صمرب

ال�ضتهالك املرتاكم

 12,538 4,692 7,846 -1 يناير 

 2,313 985 1,328 -املحمل على ال�صنة

 5,487,589 174,121 104,597 5,208,871ناجت عن امتلك �صركة تابعه

 5,502,440 179,798 113,771 5,208,871يف 31 دي�صمرب

�ضايف القيمة الدفرتية

 3,351,526 105,382 59,289 3,186,855يف 31 دي�ضمرب

ا�ضول غري ملمو�ضة  13

20082007

د.كد.ك

 9,891,508 9,891,508تكاليف رخ�صة – عن امتلك �صركة تابعه
)7,418,631()8,655,070(اطفاء

1,236,438 2,472,877 

ا�ضتثمار يف �ضركات زميله  14

ن�ضبة امللكيةبلد  التاأ�ضي�س

31 دي�صمرب31 دي�ضمربالن�ضاط31 دي�صمرب31 دي�ضمرب

2008200720082007

د.كد.ك٪٪

3,466,4523,838,010مايل49 %49 %الكويت�صركة جمموعة يونيف�صت الإ�صت�صارية – ذ.م.م

2,644,3582,516,802طباعة21 %21 %الكويت�صركة مطابع اخلط – ذ.م.م

21 %21 %الكويت�صركة وربه لل�صحافه والن�صر – ذ.م.م
�صحافه 

ون�صر
816,510 887,403

المارات �صركة يونيف�صت للو�صاطة املالية – ذ.م.م 

العربيه 

املتحده

603,616 474,189و�صاطه30.9 30.9% %

�صركة �صدارة للتنمية والتطوير ال�صناعي – ذ.م.م

اململكه 

العربيه 

ال�صعودية

% 21% 21
�صناعة 

اغذية
703,128732,866

)�صابقاً: �صركة ال�صفاة اخلليجية املحدوده– 

ذ.م.م( 

2,869,683 3,079,959ات�صالت28 %28 %الكويت�صركة ايوا جلف – ذ.م.م

35 %35 %امريكا�صركة جود فود العاملية- اأمريكانا 
�صناعة 

اغذية
782,657 232,365

ديوان كابيتال املحدوده – الإمارات العربية 

املتحدة

المارات 

العربيه 

املتحده

-979,942ال�صتثمار-24 %

�صركة ال�صت�صارات املالية الدولية– 

�س.م.ك)مقفله(
-36,299,905ال�صتثمار-19.2 %الكويت

49,247,10011,680,745

حيازة خلل ال�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2008

)ما  548,991 د.ك  امريكا مببلغ اجمايل قدره  العاملية–  راأ�س مال جود فود  زيادة  املجموعة يف  �صاركت   
1,997,059 دولرامريكي( . يعادل  

التاأ�صي�س ، ديوان كابيتال املحدودة ، بقيمة  24 % من ح�صة امللكية يف ال�صركة حديثه  متلكت املجموعة   
1,640,220 د.ك  )ما يعادل 6,000,000 دولرامريكي( 

والتي متار�س الن�صطة ال�صتثمارية . نتج عن هذا ال�صتحواذ �صهرة بقيمة 424,238 د.ك )ما يعادل 1,543,243 

دولر امريكي( .
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ان ا�صتثمار يف �صركات زميلة بقيمة 11،630،463 د.ك )2007 :ل �صيء( مرهون مقابل قر�س ق�صري الجل   

وت�صهيلت بنكية وقرو�س طويلة الجل )اي�صاح 23 و 25 و 26(.

خلل فرتة الثلثة ا�صهر املنتهية يف 30 �صبتمرب 2008 ، وكجزء من ا�صرتاتيجية املجموعة يف اعادة توجيه   

ا�صتثماراتها واأن�صطتها الت�صغيلية، ا�صتخدمت املجموعة حقها يف تفعيل تاثريها على ادارة وت�صغيل ا�صتثمارها 

يف �صركة ال�صت�صارات املالية الدولية – �س.م.ك )مقفلة( والتي متتلك فيها املجموعة ما ن�صبته 19.2% كما 

يف 1 يوليو 2008 . �صتقوم املجموعة بزيادة عدد اع�صائها يف ع�صوية جمل�س ادارة تلك ال�صركة يف الإنتخابات 

ا�صتثمارات  ال�صركة من  تلك  ا�صتثماراتها يف  ت�صنيف  باإعادة  املجموعة  قامت   ، وبناء عليه   . لها  القادمة 

بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل وا�صتثمارات متاحة للبيع )اي�صاح 15  و 18( اىل ا�صتثمار يف �صركات 

زميلة ابتداء من 1 يوليو 2008 وبقيمة دفرتية بلغت 63،440،085 د.ك .

تت�صمن تلك الأر�صدة �صهره اأدرجت �صمن مبلغ الإ�صتثمار بقيمة 11،958،426 د.ك . نتيجة لختبار الهبوط   

يف القيمة ال�صنوي بتاريخ امليزانية العمومية املجمعة ، اعرتفت املجموعة بخ�صائر هبوط يف القيمة بلغت 

11،958،426 د.ك مقابل هذا ال�صتثمار . 

20082007
د.كد.ك احل�صة يف ا�صول وخ�صوم ال�صركات الزميلة

 10,455,028 111,741,487 ا�صول

66,330,0976,255,552 خ�صوم

 احل�صة يف ايرادات و)خ�صائر(/ ارباح ال�صركات الزميلة

1,729,066)529,429( الإيرادات

  954,853)18,851,397( )اخل�صارة( الربح

 12,947,19511,680,745القيمة الدفرتية لل�صركات الزميلة الغري مدرجة

-36,299,905القيمة الدفرتية لل�صركات الزميلة املدرجة

49,247,10011,680,745

-17,395,967القيمة العادلة لل�صركات الزميلة املدرجة

ا�ضتثمارات متاحة للبيع  15

20082007
د.كد.ك

 21,259,954 4,299,595حمافظ ا�صتثمارية

 26,486,130 33,667,852ا�صتثمارات م�صعرة

34,475,26614,805,825 م�صاهمات امللكية

72,442,71362,551,909

اي�ضاحات حول البيانات

املالية املجمعة 

اي�ضاحات حول البيانات

املالية املجمعة 

تابع / ا�ضتثمارات يف �ضركات زميله  14

ان ا�صتثمارات متاحة للبيع بقيمة دفرتية بلغت 32,142,100 د.ك كما يف 1 يوليو 2008 مت اعادة ت�صنيفها   
كا�صتثمار يف �صركة زميلة )اي�صاح 14( .

متثل م�صاهمات امللكية ا�صتثمارات يف روؤو�س اموال �صركات بهدف النمو الراأ�صمايل على املدى املتو�صط   
والطويل .

ان بع�س هذه ال�صتثمارات بقيمة دفرتية بلغت 2,917,765 د.ك )2007 : 14,805,825 د.ك( قد ظهرت   

بالتكلفة حيث ل ميكن تقدير القيمة العادلة ال�صوقية لها ب�صكل موثوق منه .

باإعادة   ،  )IAS39(  39 رقم  الدويل  املحا�صبة  التعديلت على معيار  لتطبيقها  وكنتيجة   ، املجموعة  قامت   
ت�صنيف ا�صتثمارات حمتفظ بها لغر�س املتاجرة بقيمة دفرتية بلغت 48,979,183 د.ك كما يف 30 يونيو 

2008 و 625,000 د.ك كما يف 30 �صبتمرب 2008 اىل ا�صتثمارات متاحة للبيع )اي�صاح 18(.

خلل ال�صنة اعرتفت املجموعة بخ�صارة هبوط بقيمة 23,227,715 د.ك مقابل ا�صتثمارات متاحة للبيع ،   
حيث ان القيمة ال�صوقية لهذه ال�صتثمارات هبطت ب�صكل كبري مقارنة بتكلفتها . 

ان حمفظة ا�صتثمارية مببلغ 25,695 د.ك )2007 : 150,082 د.ك( تدار بوا�صطة طرف ذي �صله ومرهونة   
مقابل قرو�س هام�صية )اي�صاح 16( .

ان ا�صتثمارات م�صعره بقيمة 964,606 د.ك )2007 : ل �صيء( مرهونة مقابل قر�س ق�صري الجل .  

ان حمفظة ا�صتثمارية مببلغ 690,000 د.ك )2007 : 21,109,873 د.ك( مرهونة مقابل قر�س ق�صري الجل   
وت�صهيلت بنكية .

ان ا�صتثمارات م�صعره بقيمة 22,296,400 د.ك )2007 : 29,501,480 د.ك( مرهونة مقابل قرو�س طويلة الأجل .  

   ان حمفظة ا�صتثمارية مببلغ 3,583,900 د.ك )2007 : ل �صيء( مرهونة مقابل قرو�س طويلة الجل .

م�ضتحق من / ايل اطراف ذات �ضلة  16

20082007معدل الفائدة

د.كد.كالفعلي )ال�ضنوي(م�ضتحق من :

٪�ضركات زميلة

- 101,655,913 ٪جمموعة يونيف�صت ال�صت�صارية – ذ.م.م

1,393,662 101,701,045 ٪جود فود العاملية – امريكا

 607,688 796,554-اطراف ذات �ضله اخرى

4,153,512 2,001,350 

م�ضتحق اىل :

�ضركات زميلة

 1,247,037 11,256,776 % فوق الكيبور�صركة ال�صت�صارات املالية الدولية – �س.م.ك )مقفلة(

 3,893,045 2.54,064,032 % - 3.25 % فوق الكيبوراطراف ذات �ضله اخرى

5,320,808 5,140,082
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اي�ضاحات حول البيانات

املالية املجمعة 

اي�ضاحات حول البيانات

املالية املجمعة 

ذمم مدينه وا�ضول اخرى  17

20082007

د.كد.كاأ�ضول مالية

 3,756,932 3,892,227ذمم جتارية

)2,183,925()2,257,604(خم�ص�س ديون م�صكوك يف حت�صيلها 

 1,573,007 1,634,623�صايف الذمم التجارية

 5,588 31,756ذمم موظفني

 868,227 440,968دفعات مقدمه ملوردين

 1,640,220 -دفعات مقدمه ل�صراء ا�صتثمارات

 16,466 15,966تاأمينات م�صرتده

 42,517 55,704ار�صدة مدينه اخرى

 7,844 -فوائد مدينة

 31,368 19,758ودائع �صمان

2,198,775 4,185,237 

 ا�ضول غري مالية

 155,270 446,388م�صروفات مدفوعة مقدما

2,645,163 4,340,507 

اإن القيم املدرجة لل�صول املالية اأعله تقارب قيمها العادلة وت�صتحق جميعها خلل �صنة واحدة .

الذمم التجارية ل حتمل فائدة وهي ت�صتحق ب�صكل عام من 30 – 90 يوما .

ان التحليل الزمني للذمم التجارية يف 31 دي�صمرب 2008 و 2007 كما يلي :

20082007

د. كد.ك

433,014 642,180اقل من ثلثة ا�صهر
م�صتحقة ولكن ل يوجد هبوط يف قيمتها

702,803 3531,240 اىل 6 ا�صهر
437,190 461,203اأكرث من �صتة �صهور

 يوجد هبوط يف قيمتها )حمتاط لها بالكامل(
2,183,925 2,257,604اكرث من �صتة ا�صهر

3,756,932 3,892,227جمموع الذمم التجارية 

  

ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل   18

20082007

د.كد.ك
حمتفظ بها للمتاجره 

 66,106,210 -ا�صهم م�صعره حملية 

 8,363,900 -حمافظ حملية م�صعره

 698,384 -ا�صهم م�صعره اجنبية

- 75,168,494 

حمدده عند التحقق املبدئي

 1,269,433 1,670,594ا�صتثمارات غري م�صعرة

 27,169,651 3,756,199حمافظ ا�صتثمارية

5,426,793 28,439,084 

5,426,793 103,607,578 

ان ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل بقيمة دفرتية بلغت 31,297,985 د.ك كما يف 1 يوليو   
2008 مت اعادة ت�صنيفها كا�صتثمار يف �صركة زميلة )اي�صاح 14( .

قامت املجموعة خلل ال�صنة باعادة ت�صنيف كامل ا�صتثماراتها بغر�س املتاجرة اىل ا�صتثمارات متاحة للبيع    
وفقا للتعديل الذي مت على معيار املحا�صبة الدويل رقم IAS 39( 39( والذي �صمح بهذا الت�صنيف يف ظل 

الظروف احلالية ل�صواق راأ�س املال. 

ان ا�صتثمارات حمتفظ بها لغر�س املتاجرة بقيمة دفرتية بلغت 48,979,183 د.ك كما يف 30 يونيو 2008   

و 625,000 د.ك كمــا يف 30 �صبتمرب 2008 قد مت اعادة ت�صنيفها اىل ا�صتثمارات متاحة للبيع حيث ان 

تلك ال�صتثمارات مل يعد يحتفظ بها لغر�س بيعها او اعادة �صرائها يف املدى القريب. ان �صايف اخل�صائر 

غري املحققة وامل�صجلة مبا�صرة يف بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع لفرتة ال�صتة ا�صهر املنتهية يف 31 

دي�صمرب 2008 حتت بند »احتياطي القيمة العادلة« بلغت 14,128,127 د.ك. لو مل تقم املجموعة بتنفيذ 

التعديلت على معيار املحا�صبة الدويل رقم 39، لتم ت�صجيل �صايف اخل�صائر غري املحققة يف بيان الدخل 

املجمع. ولكن لحقا لعادة الت�صنيف ، نتيجة لختبار الهبوط يف القيمة ، �صجلت املجموعة خ�صارة هبوط 

يف القيمة بلغت 17,159,522 د.ك بالن�صبة لل�صول املالية املعاد ت�صنيفها .

ان حمافظ ا�صتثمارية حمددة قيمتها العادلة 1,543,028 د.ك )2007: 24,496,701 د.ك( مرهونة مقابل   
قر�س ق�صري الأجل وت�صهيلت بنكية. 

ان حمافظ ا�صتثمارية حمددة قيمتها العادلة 2,213,172 د.ك )2007 : 2,672,950  د.ك( مدارة بوا�صطة   
طرف ذي �صلة ومرهونة مقابل قــرو�س هام�صيـة )اي�صاح 16(.

راأ�س املال   19

م�ضدر ومدفوع بالكاملم�ضرح به

2008200720082007

0.100525,000,000350,000,000525,000,000350,000,000 د. ك لكل �صهم

من  به  امل�صرح  املال  راأ�س  زيادة  على   2008 مايو   22 يف  املنعقدة  للم�صاهمني  العمومية  اجلمعية  وافقت 

35,000,000 د.ك اىل 52,500,000 د.ك عن طريق ا�صدار 175,000,000 ا�صهم منحة )اي�صاح 28( .
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اأ�ضهم خزانة   20

2008   2007
750704,500, 1,076عدد ال�صهم

0.201 %0.205 %ن�صبة ا�صهم اخلزينة
816,807808,257تكلفة ا�صهم اخلزينة )ديناركويتي(

269,188479,060القيمة ال�صوقية )ديناركويتي(

ان احتياطيات ال�صركة الم التي تعادل تكلفة ا�صهم اخلزينة �صنفت على انها غري قابله للتوزيع .  

21     احتياطي قانوين

وفقا لقانون ال�صركات التجاريه والنظام ال�صا�صي لل�صركه الأم يتم حتويل 10% من ربح ال�صنة قبل ح�صة موؤ�ص�صة   

الحتياطي  اىل  الدارة  اأع�صاء جمل�س  ومكافاأة  والزكاة  الوطنية  العمالة  دعم  و�صريبة  العلمي  للتقدم  الكويت 

القانوين . ويوقف هذا التحويل بقرار من م�صاهمي ال�صركة الم بعد بلوغه 50% من راأ�س املال املدفوع . ل يوجد 

حاجة للتحويل يف ال�صنة التي تتعر�س لها ال�صركة الم  خل�صائر او يوجد هناك خ�صائر مرتاكمة .

ان توزيع الحتياطي القانوين حمدد باملبلغ اللزم ل�صمان توزيع ارباح بن�صبة 5% من راأ�س املال املدفوع يف ال�صنوات   

التي تكون الرباح املرحلة غري كافية لدفع هذه التوزيعات .

احتياطي اختياري  22

وفقا لقانون ال�صركات التجاريه والنظام ال�صا�صي لل�صركه الأم يتم حتويل 10% من ربح ال�صنة قبل ح�صة موؤ�ص�صة   

الحتياطي  اىل  الدارة  اأع�صاء جمل�س  ومكافاأة  والزكاة  الوطنية  العمالة  دعم  و�صريبة  العلمي  للتقدم  الكويت 

الإختياري . ل يوجد حاجة للتحويل يف ال�صنة التي تتعر�س لها ال�صركة خل�صائر او يوجد هناك خ�صائر مرتاكمة. 

الإحتياطي  اىل  التحويل  العمومية وقف  وموافقة اجلمعية  الإداره  تو�صية جمل�س  بناء على  الم  لل�صركة  يجوز 

الإختياري . لي�صت هناك قيود على توزيع الحتياطي الختياري .

قرو�س طويلة الجل  23

20082007ال�صمان�صعر الفائدةالعملة

دولر امريكي
 % 1.75
فوق الليبور

 14,548,500 14,734,000م�صمون

ديناركويتي
2.5 % فوق 

الكيبور
 6,920,000 5,120,000م�صمون

19,854,000 21,468,500 
القادمه  �صهر   12 ال  خلل  م�صتحقه  اأق�صاط   : ناق�صا 

)1,800,000()1,940,000(– د. ك

17,914,000 19,668,500 

يوجد لدى ال�صركة الم قر�س جماعي لجل وم�صمون بقيمة 53,000,000 دولر امريكي ما يعادل 14,734,000   

د.ك )2007 : 53,000,000 دولر امريكي ما يعادل 14,548,500 د.ك( مت احل�صول عليه من بنوك حملية واأجنبية. 

ي�صتحق القر�س يف اكتوبر 2010 وم�صمون مقابل ا�صتثمارات بقيمة 23,900,884 د.ك )2007 : 29,501,480 د.ك( 

)اي�صاح 14 و 15( .

يوجد لدى احدى ال�صركات التابعة قر�س بالدينارالكويتي مت احل�صول عليه من قبل بنك حملي ب�صمان �صخ�صي   

وا�صول حمددة ل�صركاء معنيني بال�صافة اىل كامل معدات ال�صركة التابعة . ي�صدد على 60 ق�صطا �صهريا مببالغ 

متفاوتة تنتهي يف ابريل 2011 .

ذمم دائنة وخ�ضوم اخرى  24

20082007
د.كد.كخ�ضوم مالية

 3,514,466 2,973,682ذمم دائنة جتارية
 2,616,338 3,356,317م�صتلمات مقدمه

 291,242 2,049,914م�صاريف م�صتحقه
 65,625 -فوائد م�صتحقة

 2,602,977 2,602,977�صريبة دعم العمالة الوطنية
 19,322 19,036توزيعات اأرباح م�صتحقه

 206,133 206,133ح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي
  13,697 13,697زكاة

 50,000 -مكافاأة اأع�صاء جمل�س الدارة
 1,763,914 175,564ذمم دائنة اخرى

11,397,320 11,143,714 

قرو�س ق�ضرية الأجل  25

ال�صمان�صعر الفائدةالعملـة

2008

د.ك

2007
د.ك

5,000,0005,000,000م�صمون2.5 % فوق �صعر الكيبورديناركويتي

5,000,0005,000,000

26  ت�ضهيالت بنكية

الت�صهيلت ممنوحة من قبل بنك حملي بفائده ح�صب ال�صعار التجاريه ال�صائده . ان الت�صهيلت البنكية والقر�س   

ق�صري الجـل )اي�صاح 25( مرهونة مقابل ا�صتثمارات مببلغ 11,815,412 د.ك )اي�صاح 14 و 15 و 18( . 

27  النقد و�ضبه النقد

معدل �صعر الفائده 

الفعلي
20082007

د.كد.ك)�صنوي(

 2,546,208 1,116,054-ار�صده لدى بنوك  وموؤ�ص�صات مالية اأخرى

750,000 4.51,116,514 %وديعه ق�صرية الجل

)3,108,596()3,159,627(6 – 8.75 %ت�صهيلت بنكية

)927,059(187,612 

اجلمعية العمومية للم�ضاهمني  28

ل تقرتح الدارة توزيعات ارباح لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2008 .  

وافقت اجلمعية العمومية للم�صاهمني املنعقدة يف 22 مايو 2008 على زيادة راأ�س املال امل�صرح به من 35,000,000   

د.ك اىل 52,500,000 د.ك عن طريق ا�صدار 175,000,000 �صهم منحة .

اعتمدت اجلمعية العمومية ال�صنوية للم�صاهمني املنعقدة يف 22 مايو 2008 البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية   

يف 31 دي�صمرب 2007.
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وافق م�صاهمو ال�صركة الم يف اجلمعية العمومية غري العادية املنعقدة يف 27 نوفمرب 2008 على دمج ال�صركة   

الم مع ال�صركة الدولية للم�صروعات ال�صتثمارية – �س.م.ك )مقفلة( اعتبارا من 14 ابريل 2009 . وفقا لتقرير 

التقييم املعد من قبل م�صت�صار م�صتقل والذي مت اقراره من قبل امل�صاهمني ، �صتقوم ال�صركة الم با�صدار �صهم 

�س.م.ك )مقفلة( ما يعادل  واحد مقابل كل 2.729 �صهم من اأ�صهم ال�صركة الدولية للم�صروعات الإ�صتثمارية – 

219,456,480 �صهم جديد من ا�صهم ال�صركة الأم مل�صاهمي ال�صركة الدولية للم�صروعات ال�صتثمارية – �س.م.ك 
)مقفلة( مقابل القيمة العادلة ل�صايف ا�صول ال�صركة الدولية للم�صروعات ال�صتثمارية – �س.م.ك )مقفلة( بتاريخ 

الندماج الفعلي .

معامالت مع اأطراف ذات �ضله   29

للمجموعة  العليا  الإدارة  وموظفي  الإدارة  جمل�س  واأع�صاء  الزميلة  ال�صركات  يف  ال�صلة  ذات  الأطراف  تتمثل   

تاأثري  باإمكانهم ممار�صة  اأو  رئي�صية  فيها ح�ص�صاً  و�صركات ميلكون  الرئي�صيني  امل�صاهمني  مثل  اخرى  واطراف 

اإدارة  قبل  من  املعاملت  هذه  و�صروط  ت�صعري  �صيا�صات  على  املوافقة  تتم  عليها.  م�صرتكة  �صيطرة  اأو  ملمو�س 

املجموعة .

فيما يلي بيان باأهم التعاملت والأر�صدة مع الأطراف ذات ال�صلة :  

 20082007
د.كد.كمعامالت مت�ضمنة يف بيان الدخل املجمع

 169,748 264,225اإيرادات فوائد على قرو�س ل�صركات زميله
 890,548 50,924تكاليف متويل )�صركات زميلة(

 - 193,376تكاليف متويل )اطراف ذات �صله اخرى(
 - 15,440اأتعاب اإدارة

ارباح / )خ�صائر( حمققة من بيع ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خلل بيان 

الدخل
5,093 )603,977(

معامالت مت�ضمنة يف امليزانية العمومية املجمعة

 2,001,350 4,153,512امل�صتحق من اأطراف ذات �صله  )اي�صاح 16(
 5,140,082 5,320,808امل�صتحق اىل اأطراف ذات �صله )اي�صاح 16(

 487,903 -اتعاب ادارة حمملة على ا�صتثمارات
 8,742,896 615,016�صراء ا�صتثمارات

 مكافاآت موظفي الإدارة العليا
 278,000 507,055مزايا ق�صرية الأجل

 9,500 71,035مكافاآت نهاية اخلدمة 

578,090 287,500 

معلومات  قطاعية   30

متار�س املجموعة ب�صكل رئي�صي ن�صاطها يف الإ�صتثمارات املحلية ، وعر�س القطاعات يتم على اأ�صا�س جغرايف. متار�س   

املجموعة الن�صاط �صمن قطاعني جغرافيني رئي�صيني هما : حملي )داخل الكويت( ودويل )خارج الكويت(.

تابع / اجلمعية العمومية للم�ضاهمني تابع / معلومات  قطاعية28   30

فيما يلي التحليل اجلغرايف:  

املجموعدويلحملي

د. كد. كد. كيف 31 دي�ضمرب 2008

)50,709,307()116,411()50,592,896(خ�صارة الت�صغيل
)57,636,429()116,411()57,520,018(خ�صارة ال�صنة

150,084,184 16,415,120 133,669,064جمموع ال�صول
)45,152,142()14,734,000()30,418,142(جمموع اخل�صوم

 104,932,042 1,681,120 103,250,922�صايف ال�صول

يف 31 دي�صمرب 2007

 25,422,157)4,008,845( 29,431,002اأرباح / )خ�صائر(  الت�صغيل
 22,903,718)4,008,845( 26,912,563ربح / )خ�صارة(  ال�صنة

 202,197,692 11,466,509 190,731,183جمموع ال�صول
)46,155,915()14,548,500()31,607,415(جممو ع اخل�صوم

 156,041,777)3,081,991(159,123,768�صايف ال�صول

اأهداف و�ضيا�ضات ادارة املخاطر  31

ت�صمل املطلوبات املالية الرئي�صية لدى املجموعة البنوك الدائنة والقرو�س والذمم الدائنة . ان الهدف الرئي�صي   

لهذه اخل�صوم املالية هو متويل الأن�صطة الت�صغيلية للمجموعة . ان لدى املجموعة اأ�صول مالية متعددة تت�صمن 

الذمم املدينة والأ�صول الأخرى والنقد واأر�صدة البنوك واأوراق مالية ا�صتثمارية .

تتعر�س ان�صطة املجموعة اىل العديد من املخاطر املالية ، مثل : خماطر ال�صوق )وت�صمل خماطر �صعر العملة   

وخماطر �صعر الفائدة وخماطر تقلبات الأ�صعار(، وخماطر الئتمان وخماطر ال�صيولة.

ان جمل�س ادارة ال�صركة الأم م�صوؤول يف النهاية عن و�صع ال�صيا�صات والإ�صرتاتيجيات اخلا�صة باإدارة املخاطر .   

ل ت�صتخدم املجموعة م�صتقات ادوات مالية .  

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

خماطر ال�ضوق  31.1

اأ( خماطر العملة الأجنبية  

تتمثل خماطر العملة الأجنبية يف تقلب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�صتقبلية لداة مالية نتيجة لتغري   

اأ�صعار حتويل العملت الأجنبية .

تعمل املجموعة، وب�صكل اأ�صا�صي، يف الكويت ودول ال�صرق الأو�صط وامريكا ، وهي بذلك عر�صة ملخاطر العملة   

الأجنبية الناجتة ، ب�صكل رئي�صي من التغريات يف اأ�صعار �صرف الدولر الأمريكي والدرهم الماراتي واليورو . قد 

تتاأثر امليزانية العمومية للمجموعة ب�صكل كبري نتيجة للتغري يف ا�صعار �صرف هذه العملت . للتخفيف من تعر�س 

املجموعة ملخاطر العملة الأجنبية، يتم مراقبة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية.
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تابع / اأهداف و�ضيا�ضات اإدارة املخاطر  31

تابع / خماطر ال�ضوق  31.1

خماطر العملة الأجنبية تابع / اأ(   

تابع / اأهداف و�ضيا�ضات اإدارة املخاطر  31

تابع اأ / خماطر العملة الجنبية  31.1

تتعر�س املجموعة ملخاطر العملة الأجنبية التالية والتي مت حتويلها اىل الدينار الكويتي باأ�صعار القفال يف نهاية ال�صنة:  

20082007
دولر

امريكي

درهم 

اماراتي
يورو

دولر

امريكي

درهم 

اماراتي
يورو

- 14,071,73649,950 15,795,04847,2871,026,008ا�صول مالية

- -14,548,500 --14,741,855خ�صوم مالية

مت اجراء اختبارات احل�صا�صية املتعلقة بالعملة الأجنبية بناء على الفرتا�صات التالية:  

ن�صبة ح�صا�صية العملة الأجنبية

%

20082007

 6 % 1.6 %دولر اأمريكي

 5 % 1.63 %درهم اماراتي

- 2.06 %يورو

مت تقدير ن�صبة احل�صا�صية اأعله بناء على معدل تقلبات اأ�صعار ال�صوق لل�صرف الأجنبي خلل الثنى ع�صر   

�صهرا املا�صية. مل يكن هناك تغيري خلل ال�صنة يف الطرق والقرتاحات  امل�صتخدمة يف اعداد حتليل احل�صابية

ويف حالة ما اذا ارتفع �صعر �صرف الدينار الكويتي مقابل تلك العملت الأجنبية وبافرتا�س ن�صبة احل�صا�صية   

املذكورة اأعله، يكون تاأثري ذلك على ربح ال�صنة وحقوق امللكية كما يلي:

حقوق امللكيةربح ال�صنة

2008200720082007
د.كد.كد.كد.ك

)548,499()198,642( 577,105 181,791دولر اأمريكي

 - -)2,498()771(درهم اماراتي

 - - -)21,136(يورو

159,884 574,607 )198,642()548,499(

ويف حالة ما اذا انخف�س �صعر �صرف الدينار الكويتي مقابل تلك العملت الأجنبية وبافرتا�س ن�صبة احل�صا�صية   

املذكورة اأعله، يكون تاأثري ذلك على ربح ال�صنة وحقوق امللكية كما يلي:

حقوق امللكيةربح ال�صنة

2008200720082007

د.كد.كد.كد.ك
 548,499 198,642)577,105()181,791(دولر اأمريكي

 - -7712,498درهم اماراتي

 - - -21,136يورو

)159,884( )574,607( 198,642548,499

  وتتفاوت خماطر تقلبات �صرف العملة الأجنبية خلل ال�صنة ح�صب حجم وطبيعة املعاملت، ولكن، ميكن 

اعتبار التحاليل اأعله على اأنهاء متثل مدى تعر�س املجموعة ملخاطر تقلبات اأ�صعار العملة الجنبية.

ب( خماطر معدلت اأ�ضعار الفائدة   

تن�صاأ خماطر معدلت اأ�صعار الفائدة عادة من احتمال تاأثري التغريات يف معدلت اأ�صعار الفائدة على الأرباح   

امل�صتقبلية اأو القيم العادلة للأدوات املالية. يوجد لدى املجموعة ودائع ق�صرية الجل وبنوك دائنة واقرتا�صات 

جتعلها عر�صة ملخاطر تقلبات معدلت اأ�صعار الفائدة . تقوم املجموعة بادارة تلك املخاطر عن طريق مراقبة 

الأر�صدة ب�صكل منتظم للتاأكد من اأنها �صمن احلدود امل�صوح بها .

ل يوجد لدى املجموعة اأية اأدوات مالية خارج امليزانية العمومية يتم ا�صتخدامها لإدارة خماطر معدلت ا�صعار   

الفائدة .

اجلدول التايل يو�صح درجات احل�صا�صية على ربح ال�صنة بناء على تغريات معقولة يف معدلت ا�صعار الفائدة   

اعتبارا من بداية ال�صنة . بناء على ملحظة و�صع ال�صوق احلايل ، مت الإفرتا�س باأن يكون التغري املحتمل 

املعقول يف معدلت ا�صعار الفائدة +25 و -75 نقطة ا�صا�صية ل�صعر الليبور و +25 و -50 نقطة ا�صا�صية لأ�صعار 

فائدة الدينارالكويتي لل�صنوات 2008 و 2007 . متت عملية الإحت�صاب بناء على اأدوات املجموعة املالية املحتفظ 

بها يف كل تاريخ ميزانية عمومية . كافة املتغريات الأخرى بقيت ثابتة . كما ل يوجد هناك اي تاأثري على حقوق 

امللكية للمجموعة . خلل ال�صنة مل يكن هناك تغري يف الطرق والفرتا�صات امل�صتخدمة يف اعداد اختبارات 

احل�صا�صية.

انخفا�س يف �ضعر الفائدةزيادة يف �ضعر الفائدة

2008200720082007

د. كد.كد. كد.ك

 190,492 198,179)77,060()80,672(ربح ال�صنة

ج(     املخاطر ال�ضعرية  

كا�صتثمارات   ، ال�صتثمارات  ت�صنيف  يتم   . لإ�صتثماراتها  بالن�صبة  ال�صعرية  التقلبات  ملخاطر  املجموعة  تتعر�س   

بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل اأو ا�صتثمارات متاحة للبيع.

ولدارة املخاطر الناجتة عن التقلبات ال�صعرية ل�صتثماراتها يف الأوراق املالية تقوم املجموعة بتنويع حمافظها   

ال�صتثمارية.  وتتم عملية التنويع تلك ، بناء على حدود مو�صوعة من قبل املجموعة.

يو�صح اجلدول التايل درجات احل�صا�صية التي تتعر�س لها املجموعة واملتعلقة با�صتثماراتها يف الأوراق املالية،   

وعلى اأ�صا�س املخاطر املحتملة لأ�صعار تلك الأوراق كما يف تاريخ البيانات املالية. خلل ال�صنة مل يكن هناك تغري 

يف الطرق والفرتا�صات امل�صتخدمة يف اعداد اختبارات احل�صا�صية .

اأ�صعار الأوراق املالية بن�صبة  33 % )2007 : 5 %( لل�صتثمارات الجنبية و 38 %  )2007 : 5 %(  اذا تغريت   

لل�صتثمارات املحلية بالزيادة فان تاأثري تلك التغريات على ربح وحقوق امللكية لل�صنوات املنتهية يف 31 دي�صمرب 

2008 و 2007 �صيكون كما يلي :

حقوق امللكيةربح ال�ضنة

2008200720082007

د. كد. كد. كد.ك

--2,009,5055,180,379ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل

26,907,4763,127,595--ا�صتثمارات متاحة للبيع
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 )% 5  :  2007(  % 38 و  الجنبية  لل�صتثمارات   )% 5  :  2007(  % 33 بن�صبة  املالية  الأوراق  اأ�صعار  تغريت  اذا 

لل�صتثمارات املحلية بالنق�صان فان تاأثري تلك التغريات على ربح وحقوق امللكية لل�صنوات املنتهية يف 31 دي�صمرب 

2008 و 2007 �صيكون كما يلي :  

حقوق امللكيةربح ال�ضنة

2008200720082007

د. كد. كد. كد.ك

ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خلل

 بيان الدخل
)2,009,505()5,180,379(--

)3,127,595(--)26,907,476(ا�صتثمارات متاحة للبيع

خماطر الئتمان  31.2

خماطر الئتمان هي تلك املخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من اأطراف الأدوات املالية الوفاء بالتزاماته 

جتاه الطرف الآخر م�صببا بذلك خ�صارة الطرف الآخر.  ان �صيا�صة املجموعة جتاه تعر�صها ملخاطر الئتمان 

تتطلب مراقبة تلك املخاطر ب�صكل دائم.  كما حتاول املجموعة عدم تركيز تلك املخاطر على اأفراد اأو جمموعة 

عملء يف مناطق حمددة اأو من خلل تنويع تعاملتها يف اأن�صطة خمتلفة.  كما يتم احل�صول على �صمانات حيثما 

كان ذلك منا�صبا.

ان مدى تعر�س املجموعة ملخاطر الئتمان حمدود باملبالغ املدرجة �صمن الأ�صول املالية كما يف تاريخ امليزانية 

العمومية وامللخ�صة على النحو التايل:

20082007

د. كد.ك

 2,001,350 4,153,512م�صتحق من اطراف ذات �صله )اي�صاح 16(

 4,185,237 2,198,775ذمم مدينة ار�صدة مدينةاأخرى )اي�صاح 17(

 750,000 1,116,514ودائع ق�صرية الجل

 2,546,208 1,116,054ار�صدة لدى بنوك

8,584,855 9,482,795 

تراقب املجموعة باإ�صتمرار عدم �صداد ح�صاب عملئها والأطراف الأخرى، املعرفني كاأفراد اأو كمجموعة، وت�صمن 

هذه املعلومات يف �صوابط خماطر الإئتمان . ت�صتخدم املجموعة تقييمات ائتمانية خارجية و / اأو حت�صل على 

وت�صتخدم تقارير عن عملئها والأطراف الأخرى عندما تكون متوفرة بتكلفة معقولة . ان �صيا�صة املجموعة هي 

التعامل فقط مع اأطراف ذات كفاءه ائتمانية عالية .

تعترب ادارة املجموعة املوجودات املالية اعله والتي مل تتجاوز مدة ا�صتحقاقها ومل تتعر�س لنخفا�س يف 

قيمتها يف جميع تواريخ البيانات املالية حتت املراجعة ذات كفاءه ائتمانية عالية فيما عدا عن تلك املذكورة 

يف اي�صاح 17 .

ان خماطر الإئتمان اخلا�صة باأر�صدة لدى البنوك وودائع ق�صرية الجل تعترب غري هامة حيث اأن الأطراف املعنية 

عبارة عن موؤ�ص�صات مالية ذات كفاءه اإئتمانية عالية .
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تابع / خماطر ال�ضوق  31.1

  ج( املخاطر ال�ضعرية

خماطر ال�ضيولة  31.3

ان خماطر ال�صيولة هي تلك املخاطر التي توؤدي اىل عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها جتاه الغري عند 

ا�صتحقاقها.  وللحد من تلك املخاطر، قامت ادارة املجموعة بتنويع م�صادر التمويل وادارة اأ�صولها بعد الأخذ بعني 

العتبار ال�صيولة ومراقبة تلك ال�صيولة ب�صكل يومي.

يلخ�س اجلدول التايل قائمة ا�صتحقاق اخل�صوم املالية للمجموعة . مت حتديد تواريخ ا�صتحقاق اخل�صوم املالية 

على ا�صا�س الفرتة املتبقية من تاريخ امليزانية العمومية اىل تاريخ الإ�صتحقاق التعاقدي .

حتي 3

�ضهور

3 اىل 12
�ضهر

املجموعما يزيد عن �ضنة

د.كد.كد.كد.ك31 دي�ضمرب 2008

اخل�ضوم 

1,940,00017,914,00019,854,000-قرو�س طويلة الجل

5,320,808-1,5855,319,223م�صتحق ايل اأطراف ذات �صله

11,397,320-1,455,5579,941,763ذمم دائنة وخ�صوم اأخرى

5,000,000-5,000,000-قر�س ق�صري الجل

3,159,627-3,159,627-ت�صهيلت بنكية
1,457,14225,360,61317,914,00044,731,755

31 دي�صمرب 2007

اخل�ضوم 

1,800,00019,668,50021,468,500-قرو�س طويلة الجل
5,140,082-5,140,082-م�صتحق ايل اأطراف ذات �صله

11,143,714-11,143,714-ذمم دائنة وخ�صوم اأخرى
5,000,000-5,000,000-قر�س ق�صري الجل

3,108,596-3,108,596-ت�صهيلت بنكية
-26,192,39219,668,50045,860,892

ت�صتند الإ�صتحقاقات التعاقدية للخ�صوم املالية على التدفقات النقدية غري املخ�صومة كما يلي :  

31 دي�ضمرب 2008
اخل�ضوم  املالية

21,217,471 18,536,106 660,5502,020,815قرو�س طويلة الجل
5,618,430- 86,1765,532,254م�صتحق لطراف ذات �صله

11,397,320- 1,455,5579,941,763ذمم دائنة وخ�صوم اأخرى
5,312,500- 78,1255,234,375قر�س ق�صري الأجل

3,357,103- 49,3693,307,734ت�صهيلت بنكية

2,329,77726,036,941 18,536,106 46,902,824

31 دي�صمرب 2007
اخل�ضوم  املالية

321,3083,031,79822,096,48825,449,594قرو�س طويلة الجل
5,321,072-2,058,4503,262,622م�صتحق ايل اأطراف ذات �صله

11,143,714-1,386,7149,757,000ذمم دائنة وخ�صوم اخرى
5,775,000-96,8755,678,125قر�س ق�صري الجل

3,590,428-60,2293,530,199ت�صهيلت بنكية 

3,923,57625,259,74422,096,48851,279,808
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ملخ�س فئات الأ�ضول واخل�ضوم املالية  32

ان فئات الأ�صول واخل�صوم املالية للمجموعة الواردة يف امليزانية العمومية املجمعة ميكن ت�صنيفها على النحو 

التايل:

20082007

د.كد.كا�ضول مالية

 47,746,084 69,524,948ا�صتثمارات متاحه للبيع

 14,805,825 2,917,765ا�صتثمارات متاحة للبيع بالتكلفة 

 2,001,350 4,153,512م�صتحق من اطراف ذات �صله

 4,185,237 2,198,775ذمم مدينه وا�صول اخرى )اي�صاح 17(

 103,607,578 5,426,793ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل

 750,000 1,116,514وديعة ق�صرية الجل

 2,546,208 1,116,054ار�صده لدى البنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى

86,454,361 175,642,282 

20082007

د.كد.ك

خ�ضوم مالية

قرو�س طويلة الجل
19,854,000 21,468,500 

م�صتحق لطراف ذات �صله
5,320,808 5,140,082 

ذمم دائنة وخ�صوم اخرى
11,397,320 11,143,714 

قر�س ق�صري الجل
5,000,000 5,000,000 

ت�صهلت بنكية
3,159,627 3,108,596 

44,731,755 45,860,892 

متثل القيمة العادلة املبالغ التي ميكن ا�صتبدال ال�صول بها اأو ت�صوية اللتزام على ا�صا�س جتاري بحت . براأي   

 )15 )اي�صاح  مذكورة يف  ل�صباب  بالتكلفة  املدرجة  للبيع  املتاحة  ال�صتثمارات  بع�س  وبا�صتثناء  املجموعة  ادارة 

للبيانات املالية املجمعة ، فان القيمة الدفرتية لل�صول واخل�صوم املالية فـي 31 دي�صمرب 2008 و 2007 تقارب 

القيمة العادلة .

33  اأهداف ادارة راأ�س املال

العائد  التاأكيد على مبداأ الإ�صتمرارية للمجموعة وحتقيق  باإدارة راأ�س املال هي  اأهداف املجموعة اخلا�صة  ان 

املنا�صب للم�صاهمني، وذلك من خلل ا�صتغلل اف�صل لهيكلة راأ�س املال .

يتكون را�س مال املجموعة من اجمايل حقوق امللكية . تقوم املجموعة بادارة هيكلية راأ�س املال وعمل التعديلت 

اللآزمة ، على �صوء التغريات يف الظروف القت�صادية واملخاطر املرتبطة باأ�صول املجموعة.  وللمحافظة على 

هيكلية راأ�س املال اأوتعديلها، قد تقوم املجموعة بتعديل املبالغ املدفوعة كتوزيعات اأرباح للم�صاهمني اأو اإعادة �صراء 

اأ�صهم اأو ا�صدار اأ�صهم جديدة اأو بيع اأ�صول لتخفي�س املديونيات.

متا�صيا مع ال�صركات الخرى يف نف�س القطاع تراقب املجموعة راأ�س املال على ا�صا�س ن�صبة  �صايف املديونية اىل 

حقوق امللكية .

تتكون �صايف املديونية من البنود التالية:

20082007

د. كد.ك

 21,468,500 19,854,000قرو�س طويلة الجل

 5,121,310 5,618,429م�صتحق ايل اطراف ذات �صله

 5,000,000 5,000,000قر�س ق�صري الجل

)187,612( 927,059زائداً / )ناق�صا( : النقد و�صبه النقد )اي�صاح 27(

 31,402,198 31,399,488�صايف املديونية

 156,041,777 104,932,042حقوق امللكية 

مت احت�صاب الن�صبة عن طريق ق�صمة �صايف املديونية على حقوق امللكية كما يلي :

20082007

د. كد.ك

 31,402,198 31,399,488�صايف املديونية

 156,041,777 104,932,042حقوق امللكية 

 20 % 30 %ن�صبة املديونية اىل حقوق امللكية
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التزامات طارئة   34

يوجد على املجموعة بتاريخ 31 دي�صمرب 2008 التزامات طارئة مقابل كفالت بنكية مببلغ 3,049,337 د.ك 

)2007 : 2,981,331 د.ك(.

ارتباطات راأ�ضمالية   35

يوجد على املجموعة بتاريخ امليزانية العمومية ارتباطات راأ�صمالية مقابل �صراء ا�صتثمارات مببلغ 1,289,920 د.ك 

)2007 : 2,385,153 د.ك(
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