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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد
عليه وعلى �آله �أف�ضل �صالة و�أمت �سليم.
�إخواين و�أخواتي امل�ساهمني الكرام ،،،
بالأ�صالة عن نف�سي وبالنيابة عن زمالئي �أع�ضاء جمل�س الإدارة
واجلهاز التنفيذي وكافة العاملني ب�شركة جمموعة ال�سالم القاب�ضة،
�أرحب بكم و�أ�سعد ب�أن ن�ستعر�ض �سوياً �أداء �شركتنا خالل العام
املا�ضي املنتهي يف  31دي�سمرب .2011
مرت منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا بفرتة من التغيري غري
امل�سبوق ،وكان اجلانب االقت�صادي جزء من هذا التغري ،و كانت
املنطقة ت�سري على م�سار التعايف من الأزمة العاملية حتى �أواخر عام
 2010حيث ت�سارع النمو لي�صل �إىل  3.9%يف عام  2010بعد �أن
بلغ  2.1%يف عام  ،2009وذلك ارتكازا على �أداء البلدان امل�صدرة
للنفط يف املنطقة ب�صفة �أ�سا�سية.
وقد ظل الن�شاط االقت�صادي قويا ن�سبيا طوال الربع الثالث من
العام ،حيث ازداد �إجمايل الناجت املحلي مبعدل  3.5%حم�سوبا
على �أ�سا�س �سنوي.
وتبع ذلك تعر�ض التعايف االقت�صادي العاملي للخطر يف املرحلة احلالية
نتيجة التوترات التي تزايدت يف منطقة اليورو ،و�أوجه اله�شا�شة يف
مناطق �أخرى من العامل ،واالنكما�ش الذي �سجل يف منطقة اليورو
بن�سبة  0.3%يف الربع الثالث من العام  2011والذي تبعه بع�ض
الفتور االقت�صادي مبا يعني �أن املنطقة دخلت مرة �أخرى يف مرحلة
الركود ولكنه من املتوقع �أن يزداد الناجت العاملي مبقدار  3.25%يف
عام .2012
وبالرغم من كل ذلك على امل�ستوى العاملي ،فقد توا�صل منو الثورة
اخلا�صة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي يف العام  2011لي�صل �إىل
حوايل  1.5تريليون دوالر .وقد تباين معدل النمو بني خمتلف الدول
اخلليجية ،حيث كان النمو قويا يف ال�سعودية وقطر وعمان ،فيما
�شهدت البحرين تراجعا حادا.

كلـمـة

رئيس مجلس اإلدارة
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كما انه من املتوقع �أن يتباط�أ النمو االقت�صادي الإجمايل لدول جمل�س
التعاون اخلليجي خالل العام احلايل  2012وي�سجل م�ستوى 5%
مدعوما ب�أ�سعار النفط املرتفعة املتوقع �أن يبلغ متو�سطها نحو 100
دوالر للربميل بالإ�ضافة ملا يل امليزانيات التو�سعية وا�ستقرار �أ�سعار
الفائدة من �أثر �إيجابي.
وقد �أظهرت احل�سابات اخلتامية لل�سنة املالية  2010/2011حتقيق
الكويت فائ�ضا كبريا بقيمة  5.3مليار دينار كويتي قبل ا�ستقطاع
خم�ص�صات احتياطي الأجيال القادمة ،وهذا على الرغم من ارتفاع
امل�صروفات التي بلغت  16.2مليار دينار بن�سبة  44%مقارنة مع ال�سنة
ال�سابقة ،وت�شري توقعات البنك الوطني �أن حتقق الكويت يف ال�سنة املالية
 2012فائ�ضا جديدا يقارب  9مليار دينار.
وعلى م�ستوى ال�شركة فقد حققت ال�شركة تطور نوعي يف �أدائها
نتيجة لإعادة الهيكلة مما انعك�س يف �صايف �أرباح ال�شركة والذي بلغ
يف نهاية العام  2011ما قدره  4,047,893دينار كويتي .ويعود
اجلزء الأكرب من هذا التطور امللحوظ يف �إيرادات ال�شركة �إىل
حتقيقها �أرباح من تخارجها من �أ�سهم �شركات بعمليات حققت عواد
جتاوزت  3.5مليون دينار نتيجة ا�ستغالل ال�شركة فر�صة ارتفاع قيمة
هذه الأ�صول .وكان من �إجنازات ال�شركة تخفي�ض مديونياتها مبا يبلغ
 12.5مليون دينار وتخفي�ض الأعباء التمويلية لل�شركة بن�سبة 27.4%
لت�صل �إىل  265,417د.ك يف  2011بعد �أن كانت  365,486د.ك

يف العام  ،2010وذلك انعك�س على �شكل حت�سن كبري يف املركز املايل
لل�شركة .كما زادت حقوق م�ساهمي ال�شركة بن�سبة قدرها 29.5%
من  21,571,766د.ك �إىل  27,938,883د.ك مما ترتب عليه
ارتفاع القيمة الدفرتية لل�سهم من  93فل�س �إىل  120فل�س .ويعترب
هذا الأداء متميزا حيث كان عام  2011عام �سيئا بالن�سبة ملعظم
�أ�سواق الأ�سهم يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،وقد �سجلت �سوق
الكويت للأوراق املالية بالتحديد خ�سارة بلغت  16.2٪وكان عدد
ال�شركات التي �سجلت ارتفاعا يف �أ�سهما � 43شركة يف مقابل 154
�شركة تراجعت �أ�سعار �أ�سهمها باملقارنة مع العام .2010
وتقوم ا�سرتاتيجية ال�شركة خالل املرحلة املقبلة على حمورين �أ�سا�سيني،
�أولهما اال�ستمرار يف تخفي�ض التزامات ال�شركة و�سدادها الكامل خالل
 2012مما يعطي ال�شركة املرونة الالزمة للتحرك.
�أما املحور الثاين فيقوم على اقتنا�ص الفر�ص املتاحة يف الأ�سواق
اخلليجية من خالل اال�ستحواذ على �شركات تعمل يف قطاعات
ت�شغيلية خمتلفة توفر لل�شركة التدفقات النقدية والربحية املرجوة
للم�ساهمني.
وبناء على متيز �أداء ال�شركة يف العام  ،2011فقد قررت ال�شركة
توزيع �أرباح نقدية تبلغ  5%من القيمة اال�سمية لل�سهم بواقع  5فل�س
لكل �سهم عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  .2011وهذا
االقرتاح خا�ضع لإجازة اجلمعية العمومية للم�ساهمني.
ويف ختام هذه الكلمة ال ي�سعني �إال �أن �أبدي جزيل ال�شكر وثنائي
العميق لأع�ضاء جمل�س الإدارة و �أع�ضاء الهيئة ال�شرعية والإدارة
التنفيذية على دعمهم وجهودهم ،كما و�أتقدم �أي�ضا بجزيل ال�شكر
جلميع امل�ستثمرين الذين وثقوا بال�شركة وجلميع العاملني بال�شركة
على ما بذلوه من جهد وعمل د�ؤوب كان له الف�ضل بعد اهلل �سبحانه
وتعاىل يف حتقيق الإجنازات املذكورة.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

مشاري أحمد الماجد
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير اإلدارة حول أنشطة 2011
فيما يلي حتليل للمركز املايل كما يف  2011/12/31بح�سب �أداء ال�شركة على مدى العام املايل  2011باملقارنة مع العام
 .2010ي�ستند حمتوى التحليل على البيانات املالية املدققة لل�سنتني املاليتني  2010و .2011

العوائد

المصروفات

بلغت امل�صروفات العمومية والإدارية لل�شركة  127,959د.ك يف نهاية العام  2011وهذا بواقع زيادة �سنوية قدرها 10%
فقط حيث بلغت هذه امل�صروفات ما قدره  116,289د.ك يف نهاية العام  .2010ترجع هذه الزيادة ب�صفة �أ�سا�سية �إىل

الزيادة يف زيادة تكاليف املوظفني من خالل توظيف خربات جديدة انعك�ست يف �إرتفاع م�ستوى �أداء ال�شركة وحتقيقها لأرباح
جمزية و�سمعة طيبة يف �سوق الكويت للأوراق املالية .وكذلك انخف�ضت الأعباء التمويلية لل�شركة بن�سبة  27.4%لت�صل �إىل
 265,417د.ك يف  2011بعد �أن كانت  365,486د.ك يف العام .2010

حققت ال�شركة تطورا ملحوظا يف �أدائها باحراز �أرباح ا�ستثمارات قدرها  3,551,032د.ك يف نهاية ال�سنة املالية للعام
 .2011وكذلك حت�سن �أداء ال�شركات الزميلة فقد انخف�ضت خ�سائر ح�صة املجموعة يف نتائج �أعمالها بن�سبة ،88.6%
وعالوة على ذلك فقد حققت ال�شركة �إيراد ا�ست�شارات بلغ  467,311د.ك.

الربحية
امل�ؤ�شر
�صايف ربح خ�سارة ال�سنة (د.ك)
ربحية  /خ�سارة ال�سهم (فل�س)
العائد على حقوق امللكية %
العائد على الأ�صول %
القيمة الدفرتية لل�سهم (فل�س)
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2011
4,047,593

2010
)(2,365,689

17.5

)(10.20

14.49

)(10.97

12.04

)(6.09

120

93
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الموجودات

قامت ال�شركة بامتام عدة تخارجات من �أ�سهم وذلك ال�ستغالل فر�صة ارتفاع قيم تلك الأ�صول بالإ�ضافة �إىل ت�سويات
جرت على الذمم  ،وعليه �شهد �إجمايل موجودات ال�شركة �إنخفا�ضا بن�سبة  13.4%خالل العام  2011حيث و�صل �إىل
 33,610,704د.ك بعد �أن كان  38,830,374د.ك يف العام  ،2010وفيما يلي تف�صيل بيانات موجودات ال�شركة:
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المطلوبات وحقوق الملكية

متثل حقوق امللكية  83.2%من �إجمايل م�صادر متويل ال�شركة بينما ميثل �إجمايل مطلوبات ال�شركة  16.8%من �إجمايل
م�صادر التمويل كما يف  31دي�سمرب  ،2011وهذا يعك�س تطورا �إيجابيا يف انخفا�ض ن�سبة �إجمايل مطلوبات ال�شركة
والتي بلغت  44.4%يف نهاية العام ال�سابق  ،2010فقد انخف�ضت مطلوبات ال�شركة بن�سبة  67%لت�صل �إىل 5,671,821
د.ك يف نهاية العام  2011بعد �أن كانت  17,258,608د.ك يف نهاية العام ال�سابق  .2010بالإ�ضافة �إىل ذلك فقد مت
عك�س اخل�سائر املرتاكمة امل�سجلة يف  2010وقدرها ( )2,605,651د.ك �إىل �أرباح حمتفظ فيها يف  2011وقدرها
 1,281,574د.ك.
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التاريخ  2012/4/25م

تقرير هيئة الرقابة الشرعية
شركة مجموعة السالم القابضة  -ش.م.ك( .قابضة)

احلمد هلل وحده ،وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده ،وعلى �آله و�صحبه.

و�شركتها التابعة
دولة الكويت

�إىل م�ساهمي �شركة جمموعة ال�سالم القاب�ضة
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
قمنا بتدقيق العقود واملعامالت التي نفذتها ال�شركة و�شركاتها التابعة خالل الفرتة املالية املنتهية يف  2011/12/31م لإبداء
الر�أي يف مدى التزام ال�شركة ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية مع مراعاة املعايري ال�شرعية ال�صادرة عن املجل�س ال�شرعي لهيئة
املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف مملكة البحرين وقرارات املجامع الفقهية والهيئات ال�شرعية.
تقع م�س�ؤولية االلتزام بتنفيذ العقود واملعامالت طبقاً لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية على �إدارة ال�شركة� ،أما م�س�ؤوليتنا فتنح�صر
يف �إبداء ر�أي م�ستقل يف مدى التزام ال�شركة بذلك بناء على تدقيقنا.
لقد قمنا بتدقيقنا طبقاً ملعايري ال�ضوابط ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية التي تتطلب
منا تخطيط وتنفيذ �إجراءات التدقيق من �أجل احل�صول على جميع املعلومات والتف�سريات والإقرارات والت�أكيدات التي
نعتربها �ضرورية لتزويدنا ب�أدلة تكفي لإعطاء ت�أكيد معقول ب�أن ال�شركة ملتزمة ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية كما مت بيانها
من قبلنا.
لقد قمنا بتدقيقنا على �أ�سا�س فح�ص عينات من كل نوع من �أنواع العقود واملعامالت املنفذة خالل الفرتة ،ونعتقد ب�أن �أعمال
التدقيق التي قمنا بها توفر �أ�سا�سا منا�سباً لإبداء ر�أينا.
يف ر�أينا:
 �إن العقود واملعامالت التي �أبرمتها ال�شركة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  2011/12/31ال تخالف �أحكام ال�شريعةالإ�سالمية طبقاً ملا اطلعنا عليه.
 مت جتنيب الإيرادات غري امل�شروعة من اال�ستثمار يف ال�شركات املختلطة  ،وقدرها  45ديناراً كويتياً ،وقيدها يف ح�سابالتطهري متهيداً ل�صرفها يف الأعمال اخلريية.
 مت ح�ساب زكاة ال�شركة وفقاً للأ�س�س املعتمدة من قبلنا وب�إ�شرافنا ،وقد بلغت زكاة ال�سهم الواحد للم�ستثمر (.)0.0004855بعد طرح الزكاة املدفوعة للدولة .وال�شركة غري خمولة ب�إخراج الزكاة ،وتقع م�س�ؤولية �إخراجها على امل�ساهمني
امل�ستثمرين طبقاً للمعلن من قبل ال�شركة.

البيــانـــات الـمــالــيـــة الـمجمــعــة وتــقـريــر مــراقــبي احل�ســابــات الـم�ســتـقــلني
لل�سنة الـمنتهــيـة يف  31دي�سمرب 2011

المحتويات
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18
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ال�شيخ حممد ف�ؤاد البدر
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د .عبد الباري م�شعل
رئي�س هيئة الرقابة ال�شرعية
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
		
ال�سادة  /امل�ساهمني

املحرتمني

�شركة جمموعة ال�سالم القاب�ضة
�شركة م�ساهمة كويتية (قاب�ضة)
و�شركتها التابعة
الكويت

التقرير حول البيانات المالية المجمعة
لقد دققنا البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�شركة جمموعة ال�سالم القاب�ضة � -شركة م�ساهمة كويتية (قاب�ضة) (-ال�شركة

الأم) و�شركتها التابعة (ي�شار �إليهما “باملجموعة”)  -والتي تت�ضـمن بيان املركز املايل املجمع كما يف  31دي�سمرب 2011

وكذلك بيانات الدخل والدخل ال�شامل والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق امللكية املجمعة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ،
وكذلك ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة والإي�ضاحات التف�صيلية الأخرى.

الرأي
بر�أينا � -أن البيانات املالية املجمعة امل�شار �إليها �أعاله تظهر ب�صورة عادلة من جميع النواحي املادية املركز املايل ل�شركة
جمموعة ال�سالم القاب�ضة � -شركة م�ساهمة كويتية (قاب�ضة) و�شركتها التابعة  -كما يف  31دي�سمرب  2011وعن �أدائها املايل
وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

التقرير حول المتطلبات القانونية واألمور التنظيمية األخرى
بر�أينا كذلك �أن ال�شركة الأم حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة ،و�أن اجلرد �أجرى وفقاً للأ�صول املرعية ،و�أن البيانات
املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة فيما يتعلق بهذة البيانات املالية املجمعة متفقة مع ما هو وارد يف
�سجالت ال�شركة الأم ،وقد ح�صلنا على املعلومات والإي�ضاحات التي ر�أيناها �ضرورية لأغرا�ض التدقيق ،كما �أن البيانات
املالية املجمعة تت�ضمن ما ن�ص عليه قانون ال�شركات التجارية وتعديالته الالحقة والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم على وجوب
�إثباته فيها ويف حدود املعلومات التي توافرت لدينا مل تقع خالل ال�سنة خمالفات لأحكام قانون ال�شركات التجارية وتعديالته
الالحقة �أو النظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم على وجه ي�ؤثر ماديا يف ن�شاط ال�شركة الأم �أو فى مركزها املايل املجمع.

مسئولية إدارة الشركة األم عن البيانات المالية المجمعة
�إن الإدارة م�س�ؤولة عن �إعداد البيانات املالية املجمعة وعر�ضها ب�صورة عادلة وفقاً للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية،
وعن نظم الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة �ضرورية لإعداد بيانات مالية جممعة خالية من الأخطاء املادية �سواء كانت
ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ.

مسئولية مراقبي الحسابات
�إن م�سئوليتنا هي �إبداء الر�أي حول هذه البيانات املالية املجمعة ا�ستنادا �إىل �أعمـال التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا
بالتدقيق وفقا ملعايري التدقيق الدولية� .إن هذه املعايري تتطلب منا االلتزام مبتطلبات املهنة الأخالقية وتخطيط و�أداء �أعمال
التدقيق للح�صول على ت�أكيد معقول ب�أن البيانات املالية املجمعة ال حتتوي على �أخطاء مادية.

علي عبدالرحمن احل�ساوي
مراقب ح�سابات مرخ�ص فئة (�أ) رقم 30
 Rödlال�شرق الأو�سط
برقان  -حما�سبون عامليون

عادل حممد ال�صانع
مراقب ح�سابات مرخ�ص فئة (�أ) رقم 86
املحا�سب الكويتي لتدقيق احل�سابات –
ات�ش ال بي

الكويت يف  22مار�س 2012

�إن �أعمال التدقيق تتطلب تنفيذ �إجراءات للح�صول على �أدلة تدقيق على املبالغ والإي�ضاحات الواردة يف البيانات املالية
املجمعة� .إن تلك الإجراءات تعتمد على احلكم املهني ملراقب احل�سابات مبا يف ذلك تقييم خماطر وجود �أخطاء مادية يف
البيانات املالية املجمعة �سواء كانت ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ .يف �سبيل تقييم تلك املخاطر ف�إن مراقب احل�سابات ي�أخذ يف
عني االعتبار الرقابة الداخلية املرتبطة ب�إعداد البيانات املالية املجمعة وعر�ضها ب�شكل عادل وذلك بهدف ت�صميم �إجراءات
التدقيق املالئمة ،ولي�س بغر�ض �إبداء ر�أي حول فاعلية نظم الرقابة الداخلية املطبقة بال�شركة الأم� .إن �أعمال التدقيق
تت�ضمن �أي�ضا تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية التي �أعدتها الإدارة
بالإ�ضافة �إىل تقييم العر�ض ال�شامل للبيانات املالية املجمعة.
باعتقادنا �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفري �أ�سا�س معقول ميكننا من �إبداء ر�أينا على البيانات املالية
املجمعة.
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بيـــان الـدخــل المجمـع

بيـــان الـمركز المالـي المجمـع

لل�سنة الـمالية الـمنتهية يف  31دي�سمرب 2011
” جميع املبالغ بالدينار الكويتي “

كمــا يف  31دي�سمرب 2011
” جميع املبالغ بالدينار الكويتي “

2011
K.D.

�إي�ضاح
املوجودات
املوجودات املتداولة
النقد والنقد املعادل
�إ�ستثمارات بالقيمة العادلة  -بيان الدخل
متويل وم�شاركة
ذمم مدينة و�أر�صدة مدينة �أخرى
املوجودات غرياملتداولة
�إ�ستثمارات متاحة للبيع
�إ�ستثمارفى �شركة زميلة

50,447

42,038

5

5,135,605

111,320

6

3,803,600

6,800,000

7

661,412

3,548,812

9,651,064

10,502,170

8

1,203,790

5,426,085

9

22,755,850

22,902,119

23,959,640

28,328,204

33,610,704

38,830,374

جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات املتداولة
اجلزء اجلاري من �أدوات دين �إ�سالمي
ذمم دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
املطلوبات غري املتداولة
اجلزء غري اجلاري من �أدوات دين �إ�سالمي
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
عالوة �إ�صدار
�إحتياطي قانوين
�إحتياطي �إختياري
التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة
�أ�سهم خزينة
ح�صة املجموعة فى �إحتياطيات �شركة زميلة
�أرباح بيع �أ�سهم خزينة
�أرباح حمتفظ بها ( /خ�سائر مرتاكمة)
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

2010
K.D.

10

4,649,723

5,525,151

11

1,017,824

102,333

5,667,547

5,627,484

-

11,624,307

4,274

6,817

4,274

11,631,124

12

24,000,000

24,000,000

13

5,904,559

5,904,559

14

340,153

179,785

15

10

16

17,978

17,978

)(2,605,197

)(5,086,365

)(1,680,000

)(1,680,000

284,237

441,433

395,579

400,027

1,281,574

)(2,605,651

27,938,883

21,571,766

33,610,704

38,830,374

�إي�ضاح
�إيرادات
�أرباح (/خ�سائر) �إ�ستثمارات
ح�صة املجموعة فى نتائج �أعمال �شركة زميلة
�إيرادات متويل و م�شاركة
�إيرادات ا�ست�شارات
�إيرادات �أخرى
م�صروفات عمومية و�إدارية
�أعباء متويلية
�صايف ربح (/خ�سارة) ال�سنة قبل �أحت�ساب ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت
للتقدم العلمي والزكاة و �ضريبة دعم العمالة الوطنية
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
زكاة
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
�صايف ربح ( /خ�سارة) ال�سنة
ربحية ( /خ�سارة) ال�سهم ( /فل�س)

17
6

18

19

2011
K.D.

2010
K.D.

3,551,032

)(662,804

)(205,122

)(1,802,297

578,000

578,000

467,311

-

211,482

3,187

)(127,959

)(116,289

)(265,417

)(365,486

4,209,327

)(2,365,689

)(14,433

-

)(42,068

-

)(105,233

-

4,047,593

)(2,365,689

17.45

)(10.20

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

م�شاري �أحمد املاجد
رئي�س جمل�س الإدارة

| 20

| 21

بيـــان الـتدفقات النقدية المجمـع

بيـــان الـدخل الشامل المجمـع

لل�سنة الـمالية الـمنتهية يف  31دي�سمرب 2011
” جميع املبالغ بالدينار الكويتي “

لل�سنة الـمالية الـمنتهية يف  31دي�سمرب 2011
” جميع املبالغ بالدينار الكويتي “

2011
K.D.

�صايف ربح ( /خ�سارة) ال�سنة
الدخل ال�شامل الآخر :
التغريات املرتاكمة فى القيمة العادلة
املحول لبيان الدخل نتيجة بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
�أرباح بيع �أ�سهم خزينة
ح�صة املجموعة فى �إحتياطيات �شركة زميلة
�إجمايل الدخل( /اخل�سارة) ال�شاملة الأخرى لل�سنة
�إجمايل الدخل( /اخل�سارة) ال�شاملة لل�سنة

4,047,593

2010
K.D.
)(2,365,689

)(583,805

)(641,503

3,064,973

21,926

)(4,448

3,490

)(157,196

441,433

2,319,524

)(174,654

6,367,117

)(2,540,343

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

2011
K.D.

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف ربح ( /خ�سارة) ال�سنة
تعديالت
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
(�أرباح) /خ�سائر �إ�ستثمارات
�أعباء متويلية
�إيرادات متويل وم�شاركة
ح�صة املجموعة فى نتائج �أعمال �شركة زميلة
الربح (/اخل�سارة) املعدلة قبل �أحت�ساب �أثر التغري يف بنود ر�أ�س املال العامل
�إ�ستثمارات بالقيمة العادلة – بيان الدخل
ذمم مدينة و�أر�صدة مدينة �أخرى
ذمم دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الت�شغيلية
مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
�إ�ستثمارات متاحة للبيع
توزيعات �أرباح نقدية م�ستلمة
�إ�ستثمار فى �شركة زميلة
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة اال�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
�أعباء متويلية
�أدوات دين �إ�سالمي
املدفوع يف �شراء �أ�سهم خزينة
املح�صل من بيع �أ�سهم خزينة
�صايف النقد امل�ستخدم فى الأن�شطة التمويلية
�صايف الزيادة فى النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة
النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة

4,047,593

2010
K.D.
)(2,365,689

1,249

6,817

)(3,551,032

662,804

265,417

365,486

)(578,000

)(578,000

205,122

1,802,297

390,349

)(106,285

4,400

)(15,035

)(2,590,879

)(1,583,273

650,074

)(1,483,063

)(1,546,056

)(3,187,656

)(3,792

-

)(1,549,848

)(3,187,656

8,753,338

3,724,660

-

500

)(220,497

)(167,068

8,532,841

3,558,092

-

)(354,861

)(6,974,584

-

-

)(16,537

-

20,027

)(6,974,584

)(351,371

8,409

19,065

42,038

22,973

50,447

42,038

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

بيـــان التغيرات في حقوق الملكية المجمـع

االجمايل
�أرباح حمتفظ
بها(/خ�سائر
مرتاكمة)

)(239,962
)(2,365,689
-

)(2,365,689

)(2,605,651

)(2,605,651
4,047,593
-

4,047,593

396,537
3,490

3,490

400,027

400,027
)(4,448

)(4,448

441,433

441,433

441,433

441,433
)(157,196

)(157,196

284,237

�أ�سهم
خزينة

)(1,680,000
)(16,537
16,537
-

-

)(1,680,000

)(1,680,000
-

-

)(1,680,000

التغريات
املرتاكمة يف
القيمة العادلة

)(4,466,788
)(619,577

)(619,577

)(5,086,365

)(5,086,365
2,481,168

2,481,168

)(2,605,197

احتياطي
اختياري

17,978
-

-

17,978

17,978
-

-

17,978

احتياطي
قانوين

179,785
-

-

179,785

179,785
-

-

160,368
340,153

عالوة
�إ�صدار

5,904,559
-

-

5,904,559

5,904,559
-

-

5,904,559

ر�أ�س
املال

24,000,000
-

-

24,000,000

24,000,000
-

-

24,000,000

الر�صيد يف  1يناير 2010
�شراء �أ�سهم خزينة
بيع �أ�سهم خزينة
�صافى خ�سارة ال�سنة
(اخل�سارة)/الدخل ال�شامل الأخر لل�سنة
�إجمايل (اخل�سارة)/الدخل
ال�شامل لل�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2010

ح�صة
املجموعة فى
احتياطيات
�شركة زميلة

�أرباح بيع
�أ�سهم
خزينة

24,112,109
)(16,537
16,537
)(2,365,689
)(174,654

)(2,540,343

21,571,766

21,571,766
4,047,593
2,319,524

6,367,117

395,579

الر�صيد يف  1يناير 2011
�صافى ربح ال�سنة
الدخل (/اخل�سارة) ال�شاملة الأخرى لل�سنة
�إجمايل الدخل(/اخل�سارة)
ال�شاملة لل�سنة
املحول لالحتياطي القانوين
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011

)(160,368
1,281,574

.1

التأسيس والنشاط
ت�أ�س�ست �شركة جمموعة ال�سالم القاب�ضة � -شركة م�ساهمة كويتية (قاب�ضة) بتاريخ  9نوفمرب .1997
�إن الأن�شطة الأ�سا�سية لل�شركة الأم تتمثل فيما يلي:
 متلك �أ�سهم �شركات م�ساهمة كويتية �أو �أجنبية وكذلك متلك �أ�سهم �أو ح�ص�ص يف �شركات ذات م�سئولية حمدودةكويتية �أو �أجنبية �أو الإ�شرتاك يف ت�أ�سي�س هذه ال�شركات بنوعيها و�إدارتها و�إقرا�ضها وكفالتها لدى الغري.
	�إقرا�ض ال�شركات التي متلك فيها �أ�سهماً وكفالتها لدى الغري ويف هذه احلالة يتعني �أال تقل ن�سبة م�شاركة ال�شركةالقاب�ضة يف ر�أ�س مال ال�شركة املقرت�ضة عن  % 20على الأقل.
 متلك حقوق امللكية ال�صناعية من براءات �إخرتاع �أو عالمات جتارية �صناعية �أو ر�سوم �صناعية �أو �أية حقوق �أخرىتتعلق بذلك وت�أجريها ل�شركات �أخرى لإ�ستغاللها يف داخل الكويت �أو خارجها.
 متلك املنقوالت �أوالعقارات الالزمة ملبا�شرة ن�شاطها يف احلدود امل�سموح بها وفقاً للقانون.ويجوز لل�شركة الأم �أن يكون لها م�صلحة �أو �أن ت�شرتك ب�أى وجه مع الهيئات التي تزاول �أعماالً �شبيهة ب�أعمالها �أو التي قد
تعاونها على حتقيق �أغرا�ضها يف الكويت �أو يف اخلارج ولها �أن تن�شئ �أو ت�شارك �أو ت�شرتي هذه الهيئات �أو �أن تلحقها بها.

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

27,938,883

لل�سنة الـمالية الـمنتهية يف  31دي�سمرب 2011
” جميع املبالغ بالدينار الكويتي “
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لل�سنة الـمالية الـمنتهية يف  31دي�سمرب 2011
” جميع املبالغ بالدينار الكويتي مامل يذكر غري ذلك “

�إن عنوان ال�شركة الأم امل�سجل هو :القبلة – قطعة ( – )5مبنى ( )11ملك مو�سى عبد الوهاب النقى  -الكويت.
متت املوافقة على �إ�صدار هذه البيانات املالية املجمعة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2011من قبل جمل�س الإدارة
بتاريخ  22مار�س .2012

.2

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة ()IFRS

 2.1المعايير والتفسيرات المطبقة خالل السنة:
قامت املجموعة بتطبيق املعايري والتف�سريات والتعديالت اجلديدة للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة من قبل
جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ( )IASBوالتي لها عالقة بالبيانات املالية املجمعة للمجموعة وت�سرى للفرتة ال�سنوية
التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير .2011

التح�سينات ال�سنوية للمعايري املحا�سبية:
قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ( )IASBب�إ�صدار حت�سينات خا�صة باملعايري الدولية للتقارير املالية لعام 2009

�أدت اىل عدد من التغيريات يف تفا�صيل ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة – منها تغيريات يف امل�صطلحات فقط،
ومنها تغيريات جوهرية لكن لي�س لها ت�أثري مادي على املبالغ املعلنة .معظم هذه التعديالت ت�صبح نافذة املفعول يف
الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يوليو � 2010أو  1يناير :2011
�إن املتطلبات اجلديدة فيما يتعلق بهذه التعديالت التي متت على املعايري ميكن تلخي�صها فيما يلي:

معيار املحا�سبة الدويل رقم  – 1عر�ض البيانات املالية (معدل)
�إن التعديل على معيار املحا�سبة الدويل رقم  1يو�ضح �أن املجموعة قد تختار لتقدمي التحليل املطلوب لبيانات الدخل
ال�شامل �أما يف بيان التغريات يف حقوق امللكية �أو املالحظات على البيانات املالية .وقد طبقت املجموعة التعديالت يف وقت
مبكر من تاريخ بدء نفاذها (الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  )2011وقد مت تطبيق التعديالت ب�أثر رجعي.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  3دمج الأعمال (معدل):
كجزء من التح�سينات على معايري التقارير املالية ال�صادرة يف عام  2010فيما يخ�ص املعيار الدويل للتقارير املالية
رقم  3والذي مت تعديله ليو�ضح �أختبار القيا�س فيما يتعلق بعدم ال�سيطرة على امل�صالح يف تاريخ التملك يف حالة
�أن امل�صالح الغري م�سيطرة هي م�صالح امللكية احلالية والتي تخول حامليها �إىل احل�صة الن�سبية من �أ�صول الكيان
ال�صايف يف حالة الت�صفية.
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يتم قيا�س جميع الأنواع الأخري من امل�صالح الغري م�سيطرة بالقيمة العادلة بتاريخ الإقتناء �إال �إذا كان مطلوب �أ�س�س
�أخرى وفقاً ملعايري القيا�س الأخرى .بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  3مت تعديله ليوفر
املزيد من التوجية املحا�سبي فيما يتعلق بدفع التعوي�ضات للأ�سهم املقتناه عن طريق موظفيها حتددياً ف�إن التعديالت
حددت �أن احل�صة التي بناء على معامالت الدفع يجب �أال يتم �إ�ستبدالها ويتم قيا�سها بناءاً �إىل معيار التقارير املالية
الدويل رقم « 2الدفع على �أ�سا�س الأ�سهم» وال�سوق �أ�سا�س القيا�س.

 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم « 13قيا�س القيمة العادلة»( :ي�سرى تطبيقة للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد يناير )2013 التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم « 1عر�ض عنا�صر الدخل ال�شامل الأخرى»( :ي�سرى تطبيقة للفرتات ال�سنويةالتي تبد�أ يف �أو بعد  1يوليو .)2012
 التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم « 12ال�ضرائب امل�ؤجلة – �إ�سرتاد الأ�صول ذات العالقة»( :ي�سرى تطبيقةللفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد يناير )2012

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية ( )IFRSرقم 1

 معيار املحا�سبة الدويل رقم ( 19املعدل يف « )2011منافع املوظفني»( :ي�سرى تطبيقة للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أوبعد يناير )2013

(ي�سري على الفرتات املالية التي تبد�أ من �أو بعد  1يوليو )2010
وتق�صر هذه التعديالت الإ�ستثناء من عر�ض بيانات مالية مقارنة للذين يتبنون تطبيق املعايري الدولية للمرة الأوىل.

 معيار املحا�سبة الدويل رقم ( 27املعدل يف « )2011القوائم املالية املنف�صلة»( :ي�سرى تطبيقة للفرتات ال�سنوية التي تبد�أيف �أو بعد يناير )2013

(ت�سري على الفرتات املالية التي تبد�أ من �أو بعد  1يوليو )2011

 معيار املحا�سبة الدويل رقم ( 28املعدل يف « )2011اال�ستثمار يف ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة»( :ي�سرى تطبيقةللفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد يناير )2013

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية ( )IFRSرقم 7

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  – 7الإف�صاحات – حيث �أن حتويل املوجودات املالية تزيد من
الإف�صاحات املطلوبة للعمليات التي ت�شتمل على حتويل للموجودات املالية .هذه التعديالت يق�صد بها توفري �شفافية
�أكرب حول التعر�ض للمخاطر حينما يتم حتويل �أ�صل مع �إحتفاظ الناقل ببع�ض املخاطر التي يتعر�ض لها الأ�صل ،كما
تتطلب التعديالت �أي�ضاً �إف�صاحات �أينما توجد حتويالت للأ�صول املالية مل يتم توزيعها على مدار ال�سنة.

معيار املحا�سبة الدويل رقم ( 24املعدل يف )2009
(ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير )2010
معيار املحا�سبة الدويل  – 24الإف�صاحات عن الأطراف ذات العالقة (املعدل يف  )2010قام بتعديل تعريف الأطراف
ذات العالقة وتب�سيط الإق�صاحات عن اجلهات احلكومية ذات العالقة وقدم �إعفاء جزئي من متطلبات الأف�صاح عن
البيانات املالية ذات �صلة باحلكومة.
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 32

(ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1فرباير )2010
�إن التعديالت التي �أدخلت على معيار املحا�سبة الدويل رقم « 32ت�صنيف حقوق الإ�صدار» عاجلت ت�صنيف حقوق
الإ�صدار املقومة بعملة �أجنبية ك�أداة حقوق امللكية �أو �إلتزام مايل .حتى الآن مل تدخل املجموعة يف �أي ترتيبات من
�ش�أنها �أن تدخل يف نطاق هذه التعديالت .ومع ذلك �إذا دخلت املجموعة يف �أي حقوق �إ�صدار �ضمن نطاق التعديالت
خالل الفرتات املحا�سبية امل�ستقبلية� .إن التعديالت التي �أدخلت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  32يكون لها ت�أثري
على ت�صنيف حقوق الإ�صدار تلك.
التف�سري رقم ()19

(ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يوليو )2010
�إن التف�سري رقم  19يوفر �إر�شاد يتعلق باملحا�سبة عن �إطفاء الإلتزام املايل عن طريق �إ�صدار �أدوات مالية .حتى الآن
مل تدخل املجموعة يف �أي معامالت من هذا النوع ومع ذلك ف�إن دخلت هذه املجموعة يف �أي من هذه املعامالت يف
امل�ستقبل ف�إن التف�سري رقم � 19سوف ي�ؤثر على تلك املعامالت على وجه اخل�صو�ص ،ومبوجب التف�سري رقم  19ميكن
قيا�س �أدوات حقوق امللكية ال�صادرة يف �إطار هذه الرتتيبات بقيمتها العادلة .و�أي فرق بني القيمة الدفرتية للإلتزام
املايل املطفئ والقيمة العادلة لأدوات حقوق امللكية امل�صدرة يتم ت�سجيلها يف الأرباح �أو اخل�سائر.

 2.2المعايير الجديدة والمعدلة التي صدرت ولم يحن موعد تطبيقها:
مل تقم املجموعة بتطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة والتي �صدرت ومل يحن بعد موعد تطبيقها وهي كما يلي:
 التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :7ي�سرى على الفرتات ال�سنوية التى تبد�أ يف �أو بعد  1يوليو )2011 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم « 9الأدوات املالية» (ي�سرى تطبيقة للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد يناير )2013 املعيار الدول للتقارير املالية رقم « 15البيانات املالية املجمعة»( :ي�سرى تطبيقة للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد يناير )2013 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم « 11العقود امل�شرتكة»( :ي�سرى تطبيقة للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد يناير )2013 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم « 12الإف�صاح عن امل�صالح والكيانات الأخرى»( :ي�سرى تطبيقة للفرتات ال�سنوية التيتبد�أ يف �أو بعد يناير )2013
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تتوقع الإدارة �أن يتم تطبيق املعايري والتف�سريات اجلديدة التي تتعلق بالبيانات املالية املجمعة للمجموعة للفرتة التي تبد�أ
يف �أو بعد التاريخ الفعلي ل�سريان هذه املعايري والتف�سريات .كما �أن بع�ض املعايري والتف�سريات اجلديدة الأخرى التى مت
�إ�صدارها ولي�س لها عالقة ب�أن�شطة املجموعة ،من املتوقع �أن ال يكون لها ت�أثري مادي على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

.3

السياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة يف �إعداد هذه البيانات املالية املجمعة:

 3.1أسس إعداد البيانات المالية المجمعة
 يتم �إعداد هذه البيانات املالية املجمعة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ( )IFRSال�صادرة عن جمل�س معايرياملحا�سبة الدولية ( )IASBوالتف�سريات ال�صادرة عن جلنة تف�سري معايري التقارير املالية الدولية ( )IFRICومتطلبات
قانون ال�شركات التجارية بدولة الكويت.
	�إن ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة يف �إعداد هذه البيانات املالية املجمعة مت�سقة مع تلك امل�ستخدمة يف �إعداد البياناتاملالية املجمعة لل�سنة ال�سابقة.

 3.2العرف المحاسبي
يتم �إعداد هذه البيانات املالية املجمعة على �أ�سا�س مبد�أ التكلفة التاريخية املعدل ب�إعادة تقييم بع�ض املوجودات
بالقيمة العادلة كما هو مو�ضح تف�صيليا يف ال�سيا�سات واالي�ضاحات املرفقة.
يتم �إعداد البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي.

 3.3التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة
�إن �إعداد البيانات املالية املجمعة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب �إ�ستخدام تقديرات و�إفرتا�ضات ميكن
�أن ت�ؤثر على �أر�صدة املوجودات واملطلوبات ،والقيم التي مت الإف�صاح عنها بالن�سبة للموجودات واملطلوبات املحتملة
يف تاريخ البيانات املالية املجمعة وكذلك يف قيم الإيرادات وامل�صروفات امل�سجلة خالل ال�سنة .وقد قامت الإدارة
ب�إفرتا�ض هذه التقديرات طبقاً لأف�ضل و�أحدث ما توفر لديها من معلومات ومع ذلك ف�إنه يجب �أن ي�ؤخذ يف الأعتبار
�أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.

 3.4النقد والنقد المعادل
يتمثل النقد والنقد املعادل يف النقدية بال�صندوق ولدى البنوك وكذلك الودائع لأجل التي ت�ستحق خالل فرتة
التتجاوز ثالثة �شهور من تاريخ االيداع.

 3.5أسس تجميع البيانات المالية
ت�شتمل البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�شركة الأم و�شركتها التابعة كما فى  31دي�سمرب ( 2011اي�ضاح .)-4
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�إن ال�شركات التابعة هي تلك ال�شركات التي ت�سيطر عليها املجموعة .وتكون ال�سيطرة قائمة عندما يكون للمجموعة
القدرة بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة على التحكم بال�سيا�سات املالية والت�شغيلية لل�شركة التابعة واحل�صول على
املنافع من �أن�شطتها .يتم جتميع البيانات املالية لل�شركات امل�شرتاة (�أو املباعة خالل الفرتة) يف البيانات املالية
املجمعة من تاريخ ال�شراء (�أو حتى تاريخ البيع).
يتم جتميع البيانات املالية لل�شركة التابعة على �أ�سا�س كل بند على حدة ب�إ�ضافة البنود املتماثلة من املوجودات
واملطلوبات والإيرادات وامل�صروفات.
ت�ستبعد �أية �أر�صدة ومعامالت فيما بني ال�شركات مبا يف ذلك �أية �أرباح �أوخ�سائر غري حمققة فيما بني ال�شركات عند
�إعداد البيانات املالية املجمعة .يتم �إعداد البيانات املالية املجمعة با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية موحدة للمعامالت
املتماثلة وللأحداث الأخرى التي تتم يف ظروف م�شابهة.
يتم �إعداد البيانات املالية لل�شركة التابعة لنف�س التاريخ �أو بتاريخ ال يتجاوز ثالثة �أ�شهر قبل نهاية ال�سنة املالية
للمجموعة با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية مماثلة .يتم �إجراء تعديالت لتعك�س �أثراملعامالت الهامة �أو الأحداث
الأخرى التي وقعت بني تواريخ نهاية ال�سنة املالية لل�شركات التابعة وتاريخ نهاية ال�سنة املالية للمجموعة.
متثل احل�ص�ص الغري م�سيطرة اجلزء من الأرباح واخل�سائر و�صايف املوجودات التي ال حتتفظ بها املجموعة وتعر�ض
ب�صورة منف�صلة يف بيان الدخل املجمع و�ضمن حقوق امللكية يف املركز املاىل املجمع ب�صورة منف�صلة عن حقوق ملكية
م�ساهمي املجموعة .يتم املحا�سبة عن اقتناء ال�شركات التابعة طبقاً لطريقة ال�شراء حيث تتمثل تكلفة االقتناء يف
القيمة العادلة للمبالغ املدفوعة �أو املوجودات املقتناة داخلها �أو املطلوبات التي مت حتملها القتناء ال�شركة م�ضاف
�إليها كافة التكاليف املبا�شرة املرتبطة باالقتناء.
�إن �أي زيادة يف تكلفة احليازة على القيمة العادلة ل�صايف املوجودات املحددة امل�شرتاة تدرج ك�شهرة  ،يتم �إدراج �أي
عجز يف تكلفة احليازة �أقل من القيمة العادلة للموجودات املحددة التي مت حيازتها (�أي التخفي�ض عند احليازة) يف
بيان الدخل املجمع للفرتة التي متت احليازة فيها.

 3.6األدوات المالية
الت�صنيف

الفرتة التي ظهرت خاللها تلك التغريات .ويتم �إثبات التغريات يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع يف
حقوق امللكية مبا�شرة .عند بيع الإ�ستثمارات املتاحة للبيع �أو عند وجود �إنخفا�ض يف القيمة يتم حتويل املبالغ املعرتف
بها يف حقوق امللكية �إىل بيان الدخل املجمع.
القيمة العادلة
يتم حتديد القيمة العادلة للأدوات املالية التي يتم تداولها يف �سوق مايل منظم ،طبقاً ل�سعر �آخر �أمر �شراء معلن.
بالن�سبة للإ�ستثمارات غري امل�سعرة ،فيتم حتديد قيمتها العادلة بالرجوع �إىل القيمة ال�سوقية للإ�ستثمارات امل�شابهه
�أو بالإعتماد على التدفقات النقدية املخ�صومة املتوقعة بعد تعديلها لكي تعك�س الظروف املحددة للمجموعة امل�صدرة.
�إن الإ�ستثمارات املتاحة للبيع التي ال ميكن حتديد قيمتها العادلة يتم �إثباتها بالتكلفة ناق�صاً الإنخفا�ض يف القيمة.
الإنخفا�ض يف القيمة
تقوم املجموعة بتاريخ كل مركز مايل جممع بتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على �إنخفا�ض �أ�صل حمدد �أو
جمموعه �أ�صول مت�شابهة .يف حالة الإ�ستثمارات يف �أدوات ملكية امل�صنفة ك�إ�ستثمارات متاحه للبيع ف�إن الإنخفا�ض
الدائم �أو الهام يف قيمة تلك الإ�ستثمارات يتم �أخذه يف الإعتبار عند حتديد ما �إذا كان هناك م�ؤ�شرات على وجود
�إنخفا�ض يف القيمة.ويف حالة وجود دليل على ذلك الإنخفا�ض ف�إن �إجمايل اخل�سائر املرتاكمه يتم قيا�سها بالفرق
بني تكلفة الإقتناء والقيمه العادلة ناق�صاً خ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة املعرتف بها يف �سنوات �سابقة .ويتم حتويلها
من حقوق امللكية �إىل بيان الدخل املجمع�.إن خ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة يف �أدوات امللكية ال يتم عك�سها مرة �أخرى
على بيان الدخل املجمع.

 3.7استثمار في شركات زميلة
�إن ال�شركة الزميلة هي ال�شركة التي متار�س عليها املجموعة ت�أثريا ملمو�سا .يتم املحا�سبة عن اال�ستثمارات يف
�شركات زميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية املحا�سبية.
وفقا لطريقة حقوق امللكية ،ي�سجل اال�ستثمار يف �شركة زميلة مبدئيا بالتكلفة وتعدل بعد ذلك بالتغريات بعد احليازة
يف ح�صة املجموعة من حقوق ملكية ال�شركة الزميلة .تدرج ال�شهرة املتعلقة ب�شركة زميلة �ضمن القيمة الدفرتية
لال�ستثمار وال يتم �إطفائها.

يتم ت�صنيف الإ�ستثمارات بناء على الغر�ض من �إقتناء اال�ستثمار .تقوم الإدارة بتحديد هذا الت�صنيف عند الإعرتاف
املبدئي بالأداة املالية ويتم �إعادة النظر يف هذا الت�صنيف عند �إعداد البيانات املالية املجمعة .قامت املجموعة
بت�صنيف �أدواتها املالية كما يلي :

تقيد املجموعة ح�صتها يف �إجمايل �أرباح �أو خ�سائر ال�شركة الزميلة املحققة يف بيان الدخل املجمع من تاريخ بداية
الت�أثري الفعلي حتى تاريخ انتهاء ممار�سة الت�أثري فعليا� .إن التعديالت على القيمة الدفرتية قد تكون �ضرورية لتعك�س
التغريات يف ح�صة املجموعة يف ال�شركة الزميلة نتيجة التغريات يف حقوق امللكية بال�شركة الزميلة .تقيد ح�صة
املجموعة من تلك التغريات مبا�شرة �ضمن حقوق امللكية.

يتم ت�صنيف الأ�صل املايل �ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة – بيان الدخل �إذا مت �إقتنائه ب�صورة �أ�سا�سية للبيع
يف الأجل القريب �أو �إذا قررت الإدارة ت�صنيفه كذلك عند الإعرتاف املبدئي.

ت�ستبعد الأرباح غري املحققة من املعامالت مع �شركات زميلة يف حدود ح�صة املجموعة يف ال�شركة الزميلة .ت�ستبعد
اخل�سائر غري املحققة ما مل يكن باملعاملة دليل على انخفا�ض قيمة الأ�صول املحوله .يتم تقييم االنخفا�ض يف قيمة
اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة عندما يكون هناك م�ؤ�شرا على �أن الأ�صل قد انخف�ضت قيمته �أو �أن خ�سائر
انخفا�ض القيمة التي مت ت�سجيلها يف �سنوات �سابقة مل تعد تظهر.

موجودات مالية بالقيمة العادلة – بيان الدخل

املوجودات املالية املتاحة للبيع
هي تلك املوجودات املالية  -بخالف امل�شتقات املالية – التي مل يتم ت�صنيفها �ضمن �أي من الت�صنيفات املذكورة �أعاله،
ويتم الإحتفاظ بها ملدة غري حمددة من الوقت وميكن بيعها عند احلاجة �إىل �سيولة �أو عند التغري يف معدالت الربح.
التحقق وعدم التحقق
تتحقق الأداة املالية عندما ت�صبح املجموعة طرفاً يف �إلتزام تعاقدي على الأداة املالية .ويتم �إثبات كافه عمليات
ال�شراء والبيع للموجودات املالية طبقاً لتاريخ الت�سوية وهو التاريخ الذي يتم فيه �إ�ستالم الأ�صل �أو ت�سليمه بوا�سطة
املجموعة .ويتم حذف الأداة املالية من الدفاتر عندما ينتهي حق املجموعة يف التدفقات النقدية من هذه الأداة وعند
حتويل كافه املخاطر واملنافع املرتبطة مبلكيتها �إىل طرف �آخر.
القيا�س
يتم قيا�س جميع املوجودات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة م�ضافاً �إليها تكاليف املعاملة بخالف الإ�ستثمارات املالية
املبوبة بالقيمة العادلة – بيان الدخل .حيث يتم �إدارج تكاليف املعاملة املتعلقة بها يف بيان الدخل املجمع .الحقاً يتم
�إعادة قيا�س املوجودات املتاحة للبيع واملوجودات املالية بالقيمة العادلة – بيان الدخل بقيمتها العادلة.

يتم �إعداد البيانات املالية لل�شركة الزميلة لنف�س التاريخ �أو بتاريخ ال يتجاوز ثالثة �أ�شهر قبل نهاية ال�سنة املالية
للمجموعة با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية مماثلة .مت �إجراء تعديالت لتعك�س �أثر املعامالت الهامة �أو الأحداث
الأخرى التي وقعت بني تواريخ نهاية ال�سنة املالية لل�شركات الزميلة وتاريخ نهاية ال�سنة املالية للمجموعة.

 3.8انخفاض قيمة الموجودات الغير مالية
يتم مراجعة القيمة الدفرتية ملوجودات املجموعة غري املالية يف تاريخ بيان املركز املايل املجمع لغر�ض حتديد فيما
�إذا كان هناك �أي دليل مو�ضوعي على االنخفا�ض يف القيمة .يف حال توافر هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة القابلة
لال�سرتداد للموجودات ويتم االعرتاف بخ�سارة االنخفا�ض يف القيمة ببيان الدخل املجمع عندما تتجاوز القيمة
الدفرتية للموجودات قيمتها القابلة لال�سرتداد.
يتم �إثبات عك�س خ�سارة انخفا�ض القيمة امل�سجلة يف �سنوات �سابقة ك�إيراد يف حالة وجود داللة على �أن خ�سارة
االنخفا�ض امل�سجلة �سابقا مل تعد موجودة �أو �أنها قد انخف�ضت.

يتم �إثبات الأرباح واخل�سائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة للموجودات بالقيمة العادلة فى بيان الدخل يف

| 28

| 29

 3.9أدوات دين إسالمي
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يتم الإعرتاف ب�أدوات الدين الإ�سالمي بالقيمة التى يتم �إ�ستالمها من العقود خم�صوما منها تكاليف املعاملة  ،الحقاً
يتم قيا�س �أدوات الدين الإ�سالمي بالتكلفة املطف�أة على �أن يتم حتميل الفرق بني �صايف املتح�صالت والقيمة الواجبة
ال�سداد يف بيان الدخل املجمع على مدار فرتة ذلك التمويل با�ستخدام طريقة معدل العائد الفعلى.

�إن هذة البيانات املالية املجمعة تت�ضمن البيانات املالية لل�شركة الأم و�شركتها التابعة التالية :

 3.10أسهم الخزينة
تتمثل �أ�سهم اخلزينة يف �أ�سهم املجموعة امل�شرتاه التي مت �إ�صدارها ثم �إعادة �شرائها الحقا من قبل املجموعة ومل يتم
�إعادة �إ�صدارها �إو �إلغائها حتى الآن .يتم معاجلة �أ�سهم اخلزينة با�ستخدام طريقة التكلفة.

�شركة �سوريا للتجارة العامة واملقاوالت (ذ.م.م)
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طبقا لطريقة التكلفة  ،يتم �إدراج متو�سط تكلفة �أ�سهم اخلزينة يف ح�ساب �ضمن حقوق امللكية .عند بيع هذه اال�سهم
يتم �إدراج االرباح يف ح�ساب منف�صل غري قابل للتوزيع �ضمن حقوق امللكية «ربح البيع الناجت عن �أ�سهم اخلزينة»
والذي يعترب غري قابل للتوزيع .كما يتم حتميل �أية خ�سائر حمققة على نف�س احل�ساب يف حدود الر�صيد الدائن
لذلك احل�ساب ،ويتم حتميل اخل�سائر اال�ضافية على االرباح املرحلة ومن ثم االحتياطي االختياري ومن ثم القانوين
ت�ستخدم الأرباح املحققة الحقا عن بيع �أ�سهم اخلزينة ملقابلة اخل�سائر امل�سجلة �سابقا يف االحتياطيات واالرباح
املرحلة والربح الناجت عن بيع �أ�سهم اخلزينة على التوايل .اليتم دفع �أية توزيعات نقدية عن ا�سهم اخلزينة .وي�ؤدي
�إ�صدار �أ�سهم منحة �إىل زيادة عدد �أ�سهم اخلزينة بنف�س الن�سبة وتخفي�ض متو�سط تكلفة ال�سهم بدون الت�أثري على
�إجمايل تكلفة �أ�سهم اخلزينة.

حتت�سب بنود الإيرادات الأخرى عند اكت�سابها يف الوقت الذي يتم فيه تقدمي اخلدمات املتعلقة بها و�/أو على �أ�سا�س
�شروط االتفاق التعاقدي لكل ن�شاط.

 3.14العمالت األجنبية
�إن العملة الرئي�سية امل�ستخدمة للمجموعة هي « الدينار الكويتي» وبالتايل يتم عر�ض البيانات املالية املجمعة بالدينار
الكويتي .يتم حتويل املعامالت بالعمالت الأجنبية �إىل الدينار الكويتي ح�سب متو�سط �سعر التحويل ال�سائد بتاريخ
املعاملة .يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية �إىل الدينار الكويتي ح�سب �أ�سعار ال�صرف
ال�سائدة بتاريخ املركز املايل املجمع .يتم ت�سجيل الفروقات الناجتة من حتويل العمالت الأجنبية يف بيان الدخل املجمع.

5,046,605

2010
6,320

89,000

105,000

5,135,605

111,320

	�أن تقييم الإ�ستثمارات فى �أ�سهم غري م�سعرة يتم وفقا للعمليات التقديرية وي�ستند �إىل املعلومات املتاحة حول املركزاملايل ونتائج �أن�شطة ال�شركات امل�ستثمر فيها واالرباح امل�ستقبلية املتوقعة لهذه ال�شركات كما ت�ؤخذ فى الإعتبار�أ�سعار
�أي تعامالت حديثة معروفة للأ�سهم مع �أطراف �أخرى فى ال�شركات امل�ستثمر فيها �أو يف �شركات مماثلة.
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تمويل ومشاركة
 يتمثل هذا البند فى عقد متويل وم�شاركة فى الأرباح مربم مع طرف ذو �صلة بن�سبة ربح التقل عن  ،8.5%نتج عنهذا العقد �إيرادات متويل وم�شاركة مببلغ  578,000دينار كويتي مدرجه �ضمن بيان الدخل املجمع.
 خالل ال�سنة ،مت �إبرام �أتفاقية ت�سوية بني ال�شركة والطرف ذو �صلة  ،مت مبوجبها �أقفال مبلغ  2,996,400دينار كويتيمن ح�ساب التمويل وامل�شاركة فى احل�ساب اجلارى املتبادل مع الطرف ذو �صلة ومت �إ�ستبعاد �أثر تلك املعاملة من بيان
التدفقات النقدية املجمع حيث �أنها معاملة غري نقدية.

 3.13تحقق اإليراد

يدرج ربح بيع الإ�ستثمارات بالفرق بني �صايف ح�صيلـة املبيعات النقدية والقيمة املدرجة للإ�ستثمار املباع.

%100

 خالل ال�سنة  ،مت �شراء �إ�ستثمارات بالقيمة العادلة – بيان الدخل بقيمة  3,527,529دينار كويتي من طرف ذو �صلة،وقد مت �إ�ستبعاد �أثر تلك املعاملة من بيان التدفقات النقدية املجمع حيث �أنها معاملة غري نقدية.

يتم االعرتاف باملخ�ص�ص حينما يكون لدى املجموعة �إلتزام حايل ( قانوين �أو ا�ستداليل ) نتيجة حلدث �سابق ،من
املحتمل �أنه يتطلب تدفق �صادر للموارد املت�ضمنة للمنافع االقت�صادية لت�سوية االلتزام ،وميكن عمل تقدير موثوق به
ملبلغ ذلك االلتزام ،ويتم مراجعة املخ�ص�صات يف تاريخ كل مركز مايل جممع وتعديلها الظهار �أف�ضل تقدير حايل.

وتدرج �أرباح التوزيعات عندما ين�ش�أ حق املجموعة يف ا�ستالمها.

ن�سبة امل�ساهمة

إستثمارات بالقيمة العادلة  -بيان الدخل
�إ�ستثمارات يف �أ�سهم حملية – م�سعرة
�إ�ستثمارات يف �أ�سهم حملية – غري م�سعرة

 3.12المخصصات

يتم �إثبات الإيرادات الناجتة عن عمليات التمويل وامل�شاركة على �أ�سا�س التوزيع الزمني بحيث يتم حتقيق معدل عائد
ثابت على الأر�صدة القائمة لتلك املعامالت.

بلد
الت�أ�سي�س
الكويت

2011

 3.11مصاريف التمويل
حتت�سب الفائدة على �أدوات الدين اال�سالمى على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستحقاق ويتم االعرتاف بها يف بيان الدخل املجمع
يف الفرتة التي يتم تكبدها فيها.

إستثمار فى شركة تابعة
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ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
2011

م�ستحق من �أطراف ذات �صلة (�إي�ضاح )20 -
دفعات مقدمة ل�شراء ا�ستثمارات
�أخرى

2010

200,571

3,095,971

444,841

444,841

16,000

8,000

661,412

3,548,812

�إن القيمة الدفرتية للذمم املدينة والأر�صدة املدينة الأخرى تقارب قيمتها العادلة� .إن �أق�صى مبلغ يتعر�ض ملخاطر
الإئتمان يف تاريخ البيانات املالية املجمعة هو القيمة العادلة لكل بند من بنود الأر�صدة املدينة الأخرى املذكورة �أعاله.

 3.15األحداث المحتملة
اليتم �إدراج املطلوبات املحتملة يف البيانات املالية املجمعة ويتم االف�صاح عنها فقط ما مل يكن احتمال حدوث تدفق
�صادر للموارد املت�ضمنة للمنافع االقت�صادية م�ستبعداً ،كما ال يتم االعرتاف باملوجودات املحتملة ويتم االف�صاح عنها
عندما يكون حتقيق منافع �إقت�صادية منها مرجحا.
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 .11ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

إستثمارات متاحة للبيع
�إ�ستثمارات يف �أ�سهم حملية – م�سعرة
�إ�ستثمارات يف �أ�سهم حملية – غري م�سعرة

2011

2010

1,190,065

4,434,674

13,725

991,411

1,203,790

5,426,085

يتم تقييم الإ�ستثمارات يف �أ�سهم غري م�سعرة بناءاً على املعلومات املتاحة حول املركز املايل ونتائج �أن�شطة ال�شركات
امل�ستثمر فيها والأرباح امل�ستقبلية املتوقعة لهذه ال�شركات وكذلك �أ�سعار التعامالت على الأ�سهم كما يف  31دي�سمرب
 2011وترى الإدارة �أنه ال يوجد تغريات جوهرية لتلك القيم.
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أستثمار فى شركة زميلة
ن�سبة
امل�ساهمة %

بلد
الت�أ�سي�س

الن�شاط

 31دي�سمرب
2011

 31دي�سمرب
2010

21%

الكويت

متويل وا�ستثمار

22,755,850

22,902,119

�شركة املدينة للتمويل واال�ستثمار
�ش.م.ك (مقفلة)

 يت�ضمن ر�صيد الإ�ستثمار اخلا�ص ب�شركة املدينة للتمويل واال�ستثمار �شهرة مببلغ  8,914,912دينار كويتي  ،وترىالإدارة �أنه ال توجد م�ؤ�شرات على �أنخفا�ض قيمة هذة اال�ستثمارات �أ�ستناد�آ �إىل تقييم الإ�ستثمار من قبل مقيم
م�ستقل.
 مت �أثبات ح�صة املجموعة فى نتائج �أعمال ال�شركة الزميلة �أ�ستنادا �إىل املعلومات املالية املرحلية املجمعة املكثفة كمافى � 30سبتمرب .2011

 .10أدوات دين إسالمي
يتمثل هذا البند يف عقد م�ضاربة مع م�شاركة يف الأرباح ت�ستحق ال�سداد على مدار �سنة من تاريخ بيان املركز املايل
املجمع ،بلغ متو�سط التكلفة من .7%
�إن القيمة العادلة لها تقارب القيمة الدفرتية لها كما فى  31دي�سمرب  2011حيث �أنها حتمل مبعدالت تقارب
معدالت العائد ال�سائدة فى ال�سوق.
�إن الأق�ساط التي ت�ستحق ال�سداد من �أدوات الدين الإ�سالمي خالل �سنة من تاريخ بيان املركز املاىل املجمع مت
ت�صنيفها �ضمن املطلوبات املتداولة وما ي�ستحق بعد ذلك مت �إظهاره �ضمن املطلوبات غري املتداولة كما يلي:
اجلزء اجلارى من �أدوات دين ا�سالمي
اجلزء غري اجلارى من �أدوات دين ا�سالمي

م�ستحق �إىل �أطراف ذات �صلة (�إي�ضاح )-20
دائنو �شراء �إ�ستثمارات مالية
خم�ص�ص االجازات
دائنون جتاريون
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
خم�ص�ص الزكاة
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
�أخرى

787,677

2,870

17,369

17,369

16,449

10,061

20,000

20,000

14,433

-

45,068

3,000

112,734

7,501

4,094

41,532

1,017,824

102,333

 .12رأس المال

�إن بيان هذا اال�ستثمار كالتايل -:
�إ�سم ال�شركة

2011

2010

2011

2010

4,649,723

5,525,151

-

11,624,307

4,649,723

17,149,458

بلغ ر�أ�س مال ال�شركة الأم امل�صرح به واملدفوع  24,000,000د.ك (�أربعة وع�شرون مليون دينار كويتى) موزع على
� 240,000,000سهم (مئتان و�أربعون مليون �سهم) وجميعها �أ�سهم نقدية.

 .13عالوة اإلصدار
�إن عالوة الإ�صدار غري قابلة للتوزيع على امل�ساهمني و�إمنا ميكن ا�ستخدامها يف تخفي�ض ر�أ�س املال.

 .14إحتياطي قانوني
مبوجب قانون ال�شركات التجارية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،يتم �إقتطاع  % 10من الأرباح ال�صافية قبل
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي والزكاة و�ضريبة دعم العمالة الوطنية ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة حل�ساب
االحتياطي القانوين .ويجوز وقف هذا الإقتطاع بقرار من اجلمعية العمومية �إذا زاد االحتياطي على ن�صف ر�أ�س
املال .وال يجوز توزيعه على امل�ساهمني و�إمنا يحق �إ�ستعماله لت�أمني توزيع �أرباح على امل�ساهمني ت�صل �إىل  % 5من
ال�سنوات التي ال ت�سمح بها �أرباح املجموعة بت�أمني هذا احلد.

 .15احتياطي اختياري
وفقا ملتطلبات النظام اال�سا�سى لل�شركة الأم يتم حتويل ن�سبة مئوية من �صايف ربح ال�سنة �إىل االحتياطي االختياري
يقرتحها جمل�س الإدارة وتوافق عليها اجلمعية العمومية.ويجوز �أيقاف هذا االقتطاع بقرار من اجلمعية العامة
العادية للم�ساهمني بناء على �أقرتاح من جمل�س الإدارة  ،وقد مت �إيقاف التحويل اىل الإحتياطي االختيارى بناء على
قرار جمل�س الإدارة.

 .16أسهم خزينة
عدد الأ�سهم (�سهم)
ن�سبة امل�ساهمة ()%
القيمة ال�سوقية (دينار كويتى)

2011

2010

8,000,000

8,000,000

3.33

3.33

816,000

432,000

 .17أرباح ( /خسائر) إستثمارات
2011

�أرباح (/خ�سائر) بيع �إ�ستثمارات
التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات بالقيمة العادلة  -بيان الدخل
توزيعات �أرباح نقدية
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2010

2,044,075

)(663,674

1,506,957

370

-

500

3,551,032

()662,804
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 .21الجمعية العمومية للمساهمين والتوزيعات المقترحة

 .18مصروفات عمومية وإدارية
2011

تكاليف موظفني
�أ�شرتاكات ور�سوم
�أتعاب مهنية
دعاية و�أعالنات
�سفر و�أنتقاالت
�أخرى

�أنعقدت اجلمعية العمومية للم�ساهمني املنعقدة بتاريخ  31مايو  2011والتي �أعتمدت البيانات املالية املجمعة لل�سنة
املنتهية فى  31دي�سمرب  2010ووافقت على �أقرتاح جمل�س الإدارة بعدم توزيع �أرباح لل�سنة املنتهية فى  31دي�سمرب .2010

2010

56,485

44,375

20,091

14,915

27,248

14,450

405

2,184

-

13,925

23,730

26,440

127,959

116,289

�أقرتح جمل�س الإدارة بتاريخ  22مار�س  2012توزيع �أرباح نقدية تبلغ  5%من القيمة الأ�سمية لل�سهم بواقع 5
فل�س لكل �سهم عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب� .2011إن هذا الإقرتاح خا�ضع ملوافقة اجلمعية العمومية

للم�ساهمني.

 .22تحليل القطاعات
قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية « »8القطاعات الت�شغيلية �إعتباراً من  1يناير ،2010
ومبوجب هذا املعيار ف�إن �أرباح القطاع املعلنة ت�ستند �إىل معلومات التقارير املالية الداخلية للإدارة والتي تتم
مراجعتها ب�إنتظام من قبل رئي�س �صانعي القرار الت�شغيلي من �أجل توزيع امل�صادر على القطاع وتقييم ادائه ،ومن ثم
مطابقتها مع �أرباح �أو خ�سائر املجموعة .باملقابل ،ف�إن املعيار ال�سابق (معيار املحا�سبة الدويل  - 14التقارير حول
القطاعات) يتطلب ب�أن تقوم املن�ش�أة بتحديد جمموعتني من القطاعات (قطاع الأعمال والقطاع اجلغرايف).

 .19ربحية ( /خسارة) السهم ( /فلس)
يتم �إحت�ساب ربحية(/خ�سارة) ال�سهم وذلك بتق�سيم �صايف ربح (/خ�سارة) ال�سنة على املتو�سط املرجح لعدد اال�سهم
العادية القائمة خالل ال�سنة وذلك كما يلي:
2011

�صايف ربح ( /خ�سارة) ال�سنة
املتو�سط املرجح لال�سهم القائمة خالل ال�سنة �( /سهم)
املتو�سط املرجح لأ�سهم اخلزينة �( /سهم)
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية ناق�صا �أ�سهم اخلزينة �( /سهم)
ربحية ( /خ�سارة) ال�سهم(/فل�س)

2010

4,047,593

)(2,365,689

240,000,000

240,000,000

)(8,000,000

)(8,000,000

232,000,000

232,000,000

17.45

)(10.20

�إن تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  8نتج عنه تغيري يف حتديد قطاعات املجموعة .ان �سيا�سات القيا�س
التي ت�ستخدمها املجموعة لتقارير القطاعات مبوجب املعيار الدويل رقم  8هي نف�س ال�سيا�سات امل�ستخدمة يف
بياناتها املالية املجمعة.

(أ)

تراقب الإدارة النتائج الت�شغيلية لوحدات العمل ب�صورة منف�صلة لغر�ض �أتخاذ القرارات حول تخ�صي�ص املوارد وتقييم االداء.

 .20معامالت مع أطراف ذات صلة

�إن قطاعات الأنتاج للمجموعة ترتكز فى ن�شاط واحد فقط هو الن�شاط اال�ستثمارى.

متثل الأطراف ذات �صلة ال�شركات الزميلة وامل�ساهمني الرئي�سيني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة العليا
للمجموعة و�شركات ي�سيطرون عليها �أو ميار�سون عليها �سيطرة م�شرتكة �أو ت�أثرياً ملمو�ساً .يتم املوافقة على
�سيا�سات ت�سعري و�شروط هذه املعامالت من قبل �إدارة املجموعة� .إن املبالغ والأر�صدة امل�ستحقة من � /إىل �أطراف
ذات �صلة معفاة من الفوائد ولي�س لها تاريخ حمدد لل�سداد ما عدا التمويل وامل�شاركة (�إي�ضاح  )6 -و�أدوات الدين
اال�سالمية (�إي�ضاح .)10 -
�إن �أر�صدة وحركة املعامالت مع �أطراف ذات �صلة املدرجة �ضمن البيانات املالية املجمعة هي كما يلي:
بيان املركز املاىل املجمع :
متويل وم�شاركة (�إي�ضاح )6 -
م�ستحق من �أطراف ذات �صلة (�إي�ضاح )7 -
�أدوات دين �إ�سالمي (�إي�ضاح )10 -
م�ستحق �إىل �أطراف ذات �صلة (�إي�ضاح )11 -
بيان الدخل املجمع :
�أرباح (/خ�سائر) ا�ستثمارات
�إيرادات متويل وم�شاركة
�أعباء متويلية

قطاعات التشغيل

(ب) القطاع الجغرافي
تعمل املجموعة فى �سوق جغرايف رئي�سي هو ال�سوق املحلى فى دولة الكويت.

 .23األدوات المالية وإدارة المخاطر
(أ)

2011

2010

السياسات المحاسبية الهامة
�إن تفا�صيل ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  -مت�ضمنة مبادئ القيا�س والإعرتاف بالإيرادات وامل�صروفات  -لكل فئات
املوجودات واملطلوبات املالية مت الإف�صاح عنها يف اي�ضاح رقم ( )3حول البيانات املالية املجمعة.

3,803,600

6,800,000

200,571

3,095,971

فئات الأدوات املالية

4,649,723

16,624,307

787,677

2,870

مت ت�صنيف املوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة كما تظهر يف بيان املركز املايل املجمع على النحو التايل:

2011

2010

2,044,075

-

578,000

578,000

265,417

354,861

املوجودات املالية
النقد والنقد املعادل
�إ�ستثمارات بالقيمة العادلة – بيان الدخل
متويل وم�شاركة
ذمم مدينة و�أر�صدة مدينة �أخرى
�إ�ستثمارات متاحة للبيع

	�إن املعامالت مع �أطراف ذات �صلة خا�ضعة ملوافقة اجلمعية العمومية للم�ساهمني.املطلوبات املالية
�أدوات دين �إ�سالمي
ذمم دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
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2011

2010

50,447

42,038

5,135,605

111,320

3,803,600

6,800,000

661,412

3,548,812

1,203,790

5,426,085

10,854,854

15,928,255

2011

2010

4,649,723

17,149,458

1,017,824

102,333

5,667,547

17,251,791
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مل تكن هنالك حتويالت بني امل�ستويات الثالثة خالل ال�سنة.

القيمة العادلة للأدوات املالية
متثل القيمة العادلة للأدوات املالية املبالغ التي ميكن �أن ي�ستبدل بها �أ�صل �أو ي�سدد بها �إلتزام بني �أطراف ذوي دراية
كافية ورغبة يف التعامل على �أ�س�س متكافئة .وقد �أ�ستخدمت املجموعة الإفرتا�ضات والطرق املتعارف عليها يف تقدير
القيم العادلة للأدوات املالية حيث يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية طبقاً ملا يلي:
• القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي لها نف�س الطبيعة وال�شروط واملتداولة يف �سوق ن�شط يتم حتديدها
بالرجوع �إىل �أ�سعار ال�سوق املعلنة.

• القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية الأخرى (فيما عدا امل�شتقات املالية) يتم حتديد قيمتها العادلة طبقاً
لنماذج الت�سعري املتعارف عليها �إ�ستناداً �إىل التدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة ب�سعر اخل�صم اجلاري املتاح
بال�سوق لأداة مالية مماثلة.

• القيمة العادلة للأدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطف�أة ال تختلف ب�صورة جوهرية عن قيمتها الدفرتية.
القيمة العادلة املعرتف بها يف بيان املركز املايل املجمع
قامت املجموعة بتطبيق التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  – )IFRS 7( 7اعتبارا من  1يناير 2010
حيث تتطلب هذه التعديالت �أن تقوم املجموعة بتقدمي بع�ض املعلومات حول االدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة
يف بيان املركز املايل املجمع.

يو�ضح اجلدول التايل املوجودات واملطلوبات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن بيان املركز املايل املجمع وفقا
للت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة ،حيث يقوم الت�سل�سل الهرمي بت�صنيف املوجودات واملطلوبات املالية اىل ثالثة
م�ستويات ا�ستنادا اىل اهمية املدخالت امل�ستخدمة يف قيا�س القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية.
فيما يلي م�ستويات الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة:
• م�ستوى  :1ا�سعار مدرجة (غري معدلة) يف ا�سواق ن�شطة ملوجودات �أو مطلوبات مماثلة؛
• م�ستوى  :2معطيات غري الأ�سعار املدرجة املت�ضمنة يف م�ستوى  1والتي ميكن تتبعها للموجودات �أو للمطلوبات �سواء
ب�صورة مبا�شرة (كالأ�سعار) �أو ب�صورة غري مبا�شرة (معطيات متعلقة بالأ�سعار) ; و
• م�ستوى  :3معطيات للموجودات واملطلوبات التي ال ت�ستند �إىل معلومات �سوقية ميكن تتبعها (معطيات غري قابلة
للمراقبة).
امل�ستوى الذي ت�صنف �ضمنه املوجودات واملطلوبات املالية يتم حتديده بناءاً على �أدنى م�ستوى للمعطيات الهامة التي
�أدت �إىل قيا�س القيمة العادلة.
وقد مت ت�صنيف املوجودات واملطلوبات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل املجمع ح�سب الت�سل�سل
الهرمي امل�ستخدم لقيا�س القيمة العادلة كما يلي:
م�ستوى
1

 31دي�سمرب :2011
املوجودات:
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة  -بيان الدخل
�أوراق مالية م�سعرة
�أوراق مالية غري م�سعرة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
�أوراق مالية م�سعرة
�أوراق مالية غري م�سعرة
املطلوبات:
�صايف القيمة العادلة
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م�ستوى
3

م�ستوى
2

املجموع

5,046,605

-

-

5,046,605

-

-

89,000

89,000

1,190,065

-

-

1,190,065

-

-

13,725

13,725

6,236,670

-

102,725

6,339,395

-

-

-

-

6,236,670

-

102,725

6,339,395

م�ستوى
1

 31دي�سمرب :2010
املوجودات:
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة  -بيان الدخل
�أوراق مالية م�سعرة
�أوراق مالية غري م�سعرة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
�أوراق مالية م�سعرة
�أوراق مالية غري م�سعرة
املطلوبات:
�صايف القيمة العادلة

م�ستوى
3

م�ستوى
2

املجموع

6,320

-

-

6,320

-

-

105,000

105,000

4,434,674

-

-

4,434,674

-

-

991,411

991,411

4,440,994

-

1,096,411

5,537,405

-

-

-

-

4,440,994

-

1,096,411

5,537,405

(ب) إدارة المخاطر المالية
ت�ستخدم املجموعة �أدوات مالية تتعر�ض للعديد من املخاطر املالية مثل خماطر الإئتمان وخماطر ال�سيولة وخماطر
ال�سوق.
تقوم املجموعة ب�صورة دورية مبراجعة املخاطر التي تتعر�ض لها وتقوم ب�إتخاذ الإجراءات املنا�سبة لتخفي�ض تلك
املخاطر للحد املقبول.
خماطر الإئتمان
�إن خطر الإئتمان هو خطر �إحتمال عدم قدرة �أحد اطراف الإداة املالية على الوفاء ب�إلتزاماته م�سبباً خ�سارة مالية
للطرف الآخر� .إن املوجودات املالية والتي تعر�ض املجموعة ب�شكل رئي�سي خلطر الإئتمان ،تتمثل ب�شكل رئي�سي
يف النقد والنقد املعادل والذمم املدينة والأر�صدة املدينة الأخرى � .إن النقد والنقد املعادل للمجموعة مودع لدى
م�ؤ�س�سات مالية ذات �سمعة ائتمانية جيدة .كما يتم اثبات ر�صيد املدينني بال�صايف بعد خ�صم خم�ص�ص الديون
امل�شكوك يف حت�صيلها (�إن وجد).
خماطر ال�سيولة
تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها النقدية� .إن �إدارة خماطر ال�سيولة تت�ضمن
الإحتفاظ بنقدية كافية وتوفري م�صادر التمويل عن طريق توفري ت�سهيالت كافية ،والإحتفاظ باملوجودات ذات
ال�سيولة العالية ومراقبة ال�سيولة ب�شكل دوري عن طريق التدفقات النقدية امل�ستقبلية.
كما مت عر�ض جدول الإ�ستحقاقات للمطلوبات املدرج �أدناه �إ�ستناداً �إىل الفرتة من تاريخ بيان املركز املاىل املجمع
حتى تاريخ الإ�ستحقاقات التعاقدية ويف حال عدم وجود تاريخ �إ�ستحقاق تعاقدي للأداة املالية يتم عر�ضها طبقاً
لتقديرات الإدارة على �أ�سا�س الفرتة التي يتم فيها حت�صيل �أو �إ�ستبعاد الأ�صل لت�سوية الإلتزام.
فيما يلي حتليل الإ�ستحقاقات للمطلوبات املالية كما يف  31دي�سمرب : 2011
خالل
�سنة

`
�أدوات دين �إ�سالمي
ذمم دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة

�أكرث
من �سنة

الإجمايل

4,649,723

-

4,649,723

1,017,824

-

1,017,824

-

4,274

4,274

5,667,547

4,274

5,671,821
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فيما يلي حتليل الإ�ستحقاقات للمطلوبات املالية كما يف  31دي�سمرب : 2010
خالل
�سنة

�أدوات دين �إ�سالمي
ذمم دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة

�أكرث
من �سنة

الإجمايل

5,525,151

11,624,307

17,149,458

102,333

-

102,333

-

6,817

6,817

5,627,484

11,631,124

17,258,608

خماطر ال�سوق
تت�ضمن خماطر ال�سوق خماطر معدالت الفائدة وخماطر العمالت الأجنبية وخماطر �سعر الأ�سهم  ،وتن�ش�أ تلك
املخاطر نتيجة تغري الأ�سعار بال�سوق وكذلك تغيري معدالت الفائدة و�أ�سعار ال�صرف.

خماطر العمالت الأجنبية
�إن خماطر العمالت الأجنبية هي خماطر تقلب القيمة العادلة �أو التدفقات لأداة مالية نتيجة للتغريات يف �أ�سعار
العمالت الأجنبية.

خماطر معدالت الفائدة
�إن خماطر �أ�سعار الفائدة هي خماطر تقلب القيمة العادلة �أوالتدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية ب�سبب التغريات
يف �أ�سعار الفائدة بال�سوق.
ال يوجد لدى املجموعة موجودات هامة ذات �سعر فائدة وعليه ،ف�إن دخل املجموعة وتدفقاتها النقدية والت�شغيلية ال
تت�أثر بتغريات �سعر الفائدة بال�سوق.

خماطر �سعر الأ�سهم
�إن خماطر �أ�سعار الأ�سهم هي خماطر تقلب القيمة العادلة للأ�سهم نتيجة التغريات يف م�ستوى م�ؤ�شرات الأ�سهم
�أو قيمة �أ�سعار الأ�سهم امل�ستقله .وتنتج خماطر �أ�سعار الأ�سهم من التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات يف �أ�سهم.

وحتدد املجموعة ر�أ�س املال مبا يتنا�سب مع املخاطره كما تدير هيكل ر�أ�س املال وجترى التعديالت عليه يف �ضوء
التغريات يف الظروف الأقت�صادية وخ�صائ�ص املخاطره املتعلقة بالأ�صل ومن �أجل املحافظة على هيكل ر�أ�س املال
وتعديله تقوم بتعديل مبلغ الأرباح الذي يدفع للم�ساهمني �أو �إ�صدار �أ�سهم جديدة �أو بيع �أ�صول لتخفي�ض الدين.
ومبا يتفق مع الأخرين يف نف�س املجال تقوم املجموعة مبتابعة ر�أ�س املال على �أ�سا�س ن�سبة املديونية �إىل ر�أ�س املال
املعدل ويتم �إحت�ساب هذه الن�سبة عن طريق �صايف الديون �إىل �إجمايل ر�أ�س املال املعدل ويحت�سب �صايف الدين
ك�إجمايل �أدوات الدين الأ�سالمي الواردة يف بيان املركز املاىل املجمع خم�صوماً منها النقد والنقد املعادل وي�شمل ر�أ�س
املال املعدل جميع مكونات حقوق امللكية مل�ساهمي املجموعة (ر�أ�س املال وعالوة الإ�صدار والإحتياطيات والتغريات
املرتاكمة فى القيمة العادلة و�أ�سهم اخلزينة وح�صة املجموعة فى �إحتياطيات �شركة زميلة و�أرباح بيع �أ�سهم خزينة
واالرباح املحتفظ بها (/اخل�سائر املرتاكمة)) بالإ�ضافة �إىل �صايف الديون.
2011

الديون
ناق�صاً :النقد والنقد املعادل
�صايف الديون
�إجمايل حقوق امللكية
�إجماىل ر�أ�س املال املعدل
ن�سبة الديون

2010

4,649,723

17,149,458

)(50,447

)(42,038

4,599,276

17,107,420

27,938,883

21,571,766

32,538,159

38,679,186

%14

44%

 .25أرقام المقارنة
مت �إعادة تبويب وت�صنيف بع�ض �أرقام املقارنة لل�سنة املالية ال�سابقة لتتالئم مع تبويب وت�صنيف �أرقام ال�سنة املالية
احلالية.

تتعر�ض املجموعة �إىل خماطر �سعر الأ�سهم ب�سبب �إحتفاظ املجموعة ب�إ�ستثمارات مت تبويبها يف تاريخ بيان املركز
املايل املجمع كا�ستثمارات بالقيمة العادلة  -بيان الدخل و�إ�ستثمارات متاحة للبيع.
�إن الت�أثري على الأرباح (/اخل�سائر) وحقوق امللكية نتيجة التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارت بالقيمة العادلة -
بيان الدخل واال�ستثمارات املتاحة للبيع كما يف  31دي�سمرب  2011ب�سبب التغريات املتوقعة يف م�ؤ�شر �سوق الكويت
للأوراق املالية ( ،)10%±مع الإحتفاظ بثبات كافة املتغريات الأخرى هو كما يلي:
الأثر على الأرباح ( /اخل�سائر)
�سوق الكويت للأوراق املالية

الأثر على حقوق امللكية

2011

2010

2011

2010

728

632

119,007

443,467

وتقوم املجموعة ب�إدارة خماطر �سعر الأ�سهم عن طريق تنويع حمفظتها الإ�ستثمارية ويتم هذا التنويع وفقاً للمحددات
املو�ضوعة بوا�سطة املجموعة.

 .24إدارة مخاطر رأس المال
�إن �أهداف املجموعة عند �إدارة ر�أ�س املال هي:
حماية قدرة املجموعة على الإ�ستمرار كمن�ش�أة ناجحة بحيث ت�ستطيع الإ�ستمرار يف توفري العائدات للم�ساهمني
واملنافع لأ�صحاب امل�صالح الأخرى.
توفري عائد منا�سب للم�ساهمني بت�سعري اخلدمات واملنتجات ب�شكل يتنا�سب مع م�ستوى املخاطره.
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