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بســم اهلل الـرحمـن الــرحـيـم
الحـمــد هلل رب الـعــالـمـيــن والصـالة
والسالم على سيدنا محمد عليه
وعلى آله أفضل صالة وأتم تسليم.

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
�إخواين و�أخواتي امل�ساهمني الكرام ،،،
�أ�صالة عن نف�سي ونيابة عن جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية يف
�شركة جمموعة ال�سالم القاب�ضة �أرحب بكم و�أتقدم لكم بجزيل ال�شكر
حل�ضوركم ومتابعتكم بيانات و�إف�صاحات ال�شركة املالية وللثقة الغالية
التي ي�شرفنا بها م�ساهمينا الكرام كل عام .هذا و�سوف ن�ستعر�ض �سوية
يف هذه الكلمة �أداء �شركة جمموعة ال�سالم القاب�ضة لل�سنة املالية املنتهية
يف  31دي�سمرب  2013بالإ�ضافة �إىل ر�ؤيتنا لل�سوق وم�ؤ�شراته.
لقد خفت حدة الأزمة التي �أحاطت باالقت�صاد العاملي خالل الأربع
�سنوات املا�ضية وعلى وجه اخل�صو�ص خالل عام  ،2013حيث بد�أ
االقت�صاد االمريكي ي�شهد منوا �ضئيال بينما ت�صارع منطقة اليورو
للخروج من حالة الركود.
وعن �آفاق الأداء االقت�صادي الكويتي توقع �صندوق النقد الدويل املزيد
من التح�سن خالل عام  2014وعلى املدى املتو�سط كذلك ،حيث �سجل
معدل منو الناجت املحلي غري النفطي احلقيقي يف الكويت  3%خالل
 2013مدعوما بزيادة اال�ستهالك املحلي ومنو اال�ستثمار احلكومي
وهذا وفقا لتقديرات �صندوق النقد الدويل ومن املتوقع �أن ينمو خالل
عام  2014مبعدل  4.4%مدعوما بالإنفاق الر�أ�سمايل احلكومي م�ؤدياً
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اىل زيادة معدل الت�ضخم �إىل نحو .3.5%
�شهدت �شركة جمموعة ال�سالم القاب�ضة منوا وتطورا ملحوظا يف �أدائها
على مدى ال�سنوات املا�ضية فقد ا�ستطاعت ال�شركة التقدم يف م�سرية
تعايف ا�ستثنائية عك�ست فيها اخل�سائر املرتاكمة ومتكنت فيها من توزيع
الأرباح النقدية على امل�ساهمني وت�سجيل �أرباح بعد اخل�سائر التي
تكبدتها خالل الأزمة املالية العاملية.
وكمعظم ال�شركات يف ظل �سوق مازال يعاين من التبعات ال�سلبية للأزمة
املالية العاملية ويحافظ على م�ستوى تعايف ب�سيط يتعر�ض ملعوقات �شتى
كان منها �أزمة الديون ال�سيادية الأوروبية التي بد�أت باالنح�سار �أي�ضا.
ولذلك الأداء عالقة وثيقة باخلطة اال�سرتاتيجية لل�شركة والتي تعنى
بتنمية الأ�صول واال�ستحواذ على الأ�صول الت�شغيلية املدرة للدخل
واملحققة للعوائد املجزية ،ودرا�سة خماطر ال�سوق و�ضمان التوزيع الأمثل
ملحفظة اال�ستثمار يف ال�شركة.
كما �إن �سوق الكويت للأوراق املالية (امل�ؤ�شر ال�سعري) حظي ببع�ض
املكا�سب املتوا�ضعة يف عام  2013لريتفع بن�سبة  27%منذ انطالقته يف
بداية العام والتي نراها متوا�ضعة مقارنة بالأ�سواق العاملية والإقليمية ملا
حققته من مكا�سب تفوق التوقعات .فامل�ؤ�شر ال�سعري هبط من �أعلى
م�ستوى له عند  8,450نقطة ومنذ ذلك احلني وامل�ؤ�شر يف تذبذب

ب�سبب العزوف و�ضغط الأخبار اجليو�سيا�سية التي �أ�صابت الأ�سواق
ب�شكل عام ثم �سرعان ما دخل يف هبوط �آخر ب�سبب الأو�ضاع ال�سيا�سية
املتوترة يف البالد ومل متكنه من االنتهاء من هذا الت�صحيح بخالف
�أ�سواق اخلليج املجاورة .وقد �أغلق امل�ؤ�شر يف دي�سمرب نهاية العام 2013
عند  7,510نقطة.
وبالعودة �إىل �شركتكم فقد ا�ستمرت جمموعة ال�سالم يف تبني نهجا
نحو التو�سع والتنوع يف اال�ستثمارات وللم�ضي قدما ف�إن املجموعة لديها
ا�سرتاتيجية تهدف �إىل حتقيق مزيدا من العوائد للم�ساهمني واال�ستفادة
من فر�ص النمو املتوقعة يف القطاعات املختارة و�أن ت�ستمر يف �سيا�ستها
احلذرة لتو�سع ن�شاطاتها.
خالل العام مت اال�ستحواذ على ح�صة  99%يف كل من �شركة اتالنتك
جروب و�شركة ريفلك�شن ،واللتان متلكان حمفظة ا�ستثمارات متنوعة
من �أهم هذه اال�ستثمارات ملكية  15%من �أ�سهم ال�شركة اخلليجية
لال�ستثمار البرتويل والتي تعترب �أحد ال�شركات الواعدة يف قطاع النفط
والغاز والتي متتلك جمموعة �أ�صول جيدة تدر �أرباح ت�شغيلية �سنوية
على ال�شركة ،وكذلك  9%من �أ�سهم �شركة اكتتاب القاب�ضة التي تنوع
ا�ستثماراتها �ضمن �إطار وا�سع من القطاعات اجلاذبة ،بالإ�ضافة �إىل
كونهما �شركتان مدرجتان يف �سوق الكويت للأوراق املالية مما يوفر قدر

�أكرب من ال�سيولة النقدية ل�شركة جمموعة ال�سالم.
بالإ�ضافة �إىل اقتناء ن�سبة  41.71%من �شركة التكافل الدولية للت�أمني
التكافلي .فا�ست�شرافا للم�ستقبل ،من املتوقع �أن يبلغ حجم �سوق الت�أمني
التكافلي يف العامل  20مليار دوالر عام  .2017وي�سلط ال�ضوء ب�صفة
خا�صة على دول جمل�س التعاون اخلليجي والتي ت�ساهم ب�أكرث من 62%
من �إجمايل حجم الت�أمني التكافلي على ال�صعيد العاملي.
وبهذا تطمح �شركتنا اىل ا�ستهداف �أ�سهم �شركات ا�ستثمارية ت�شغيلية
مدرة للربح على املدى الق�صري حر�صا على م�صالح ال�شركة وحتقيق
منفعة �أكرب للم�ساهمني .ومن ناحية �أخرى ف�إن �إحدى �شركاتنا التابعة
املالكة ل�شركة ال�ساري قد �شهدت زيادة يف عقودها بن�سبة  31%لت�صل
�إجمايل قيمة العقود  21مليون دينار كويتي.
وكان ذلك كله مقابل بيع  55%من �أ�سهمنا يف �شركة �صرح كابيتال
العقارية ذات الطابع اال�ستثماري الت�شغيلي على املدى الطويل حيث �أن
ن�شاطها الرئي�سي يتمثل يف بيع و�شراء العقارات والأرا�ضي وتطويرها
و�إدارة �أمالك ال�شركة و�أمالك الغري ومتلك وبيع و�شراء �أ�سهم و�سندات
ال�شركات العقارية.
ان عملية اعادة هيكلة �أ�صول �شركة جمموعة ال�سالم التي قامت بها
االدارة خالل العام  2013كان لدعم النمو امل�ستدام ل�شركتكم وحتقيق
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منفعة �أكرب للم�ساهمني يف امل�ستقبل القريب والتي ان �شاء اهلل �ست�ؤتي
ثمارها خالل الأعوام القادمة .وعلى هذا فقد مت �إعادة هيكلة الأ�صول
وتغريت توزيعاتها بناء على الفر�ص املتوفرة ملجموعتنا للتخارج من بع�ض
اال�ستثمارات وحت�صيل �سيولة نقدية تدر دخال وت�سمح باال�ستثمار يف
�شركات �أخرى بهدف تنويع قطاعات اال�ستثمار.
وفيما يتعلق مبوجودات ال�شركة للعام  2013فقد حافظت تقريبا على
نف�س امل�ستوى ب�إجمايل قدره  35,779,805دينار كويتي ،كما قامت
جمموعة ال�سالم بالتخارج من ح�صة يف ا�ستثمارها يف �شركة �صرح
كابيتال العقارية بعد �أن كانت متلك ح�صة  39.05%لتبلغ 17.54%
خالل العام  ،2013والذي �أدى اىل اعادة ت�صنيف �شركة �صرح كابيتال
من �شركة زميلة اىل ا�ستثمارات متاحة للبيع ،حيث انخف�ضت قيمة
اال�ستثمارات يف �شركات زميلة بن�سبة  61%مقارنة بعام  2012بعد
ان كانت  22,593,497دينار كويتي لتبلغ عام  2013ما قيمته
 8,894,726دينار كويتي .وباملقابل ارتفعت اال�ستثمارات املتاحة للبيع
لتبلغ قيمتها  11,528,541دينار كويتي عام .2013
كما ارتفعت قيمة باقي �أ�صول ال�شركة من موجودات غري ملمو�سة،
وممتلكات ومعدات ،وذمم مدينة خالل العام نتيجة اال�ستحواذات التي
متت على كل من �شركة اتالنتك جروب و�شركة ريفليك�شن والذي انعك�س
بدوره على البيانات املالية املجمعة ل�شركة جمموعة ال�سالم القاب�ضة.
�أما فيما يخ�ص املطلوبات ف�إن �إعادة هيكلة الأ�صول اال�ستثمارية كان
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لها الأثر املبا�شر على الذمم الدائنة حيث ارتفعت قيمتها عام 2013

بن�سبة  46%مقارنة بعام  2012وقد بلغت  3,188,995دينار كويتي،
ويعزى ذلك اىل التو�سع يف ن�شاطات �شركة ال�ساري التي عملت على
�شراء جمموعة من الأ�صول لدعم �سيا�سة التو�سع يف عقودها امل�ستقبلية.
وجتدر اال�شارة �إىل �أن �شركتكم ال يوجد عليها قرو�ض �أو ت�سهيالت بنكية
لأطراف خارجية خالل عام .2013

وبهذه املنا�سبة �أود التنويه �أنه نظرا �إىل متيز �أداء ال�شركة وا�ستمرار
عملياتها التو�سعية الناجحة يف عام  ،2012وبناء على تو�صية جمل�س
الإدارة لل�سنة املا�ضية  2012فقد مت توزيع �أ�سهم منحة جمانية بن�سبة
 7%من ر�أ�س املال املدفوع وعددها � 16,800,000سهم على امل�ساهمني
امل�سجلني بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية الذي مت يف �شهر مايو من
العام .2013
وبعد �أن حتدثنا عن املركز املايل املجمع ملجموعة ال�سالم لنتطرق الآن
�إىل بيان الدخل لل�سنة املنتهية  2013حتى تت�ضح لكم �أيها ال�سادة
�أ�سباب االنخفا�ض الذي طر�أت على ربحية ال�سهم والتي هي م�ؤقتة
نتيجة لإعادة هيكلة �أ�صولنا من �أجل �إ�شراقه م�ستقبلية ب�إذن اهلل.
انخف�ضت �صايف �أرباح ال�شركة املتاحة مل�ساهمي ال�شركة االم والتي بلغت
 188,238دينار كويتي خالل العام  2013مقارنة بعام  2012والتي
كانت  2,492,885دينار كويتي ،وذلك يعزى لعدة �أ�سباب منها �إعادة
ت�صنيف ا�ستثمار املجموعة يف �شركة �صرح كابيتال العقارية التي مت

بيع جزء منها خالل العام وانخف�ضت ن�سبة ملكية جمموعتنا فيها �إىل
 ،17.54%وعليه انخف�ضت ح�صة املجموعة يف نتائج �أعمال �شركات
زميلة انخفا�ضا ملحوظا لتبلغ  2,046دينار كويتي عام  2013مقارنة
بعام  2012والتي كانت  1,092,259دينار كويتي .ومن جهة �أخرى مل
يتم حتقيق �أية �إيرادات من اال�ستثمار يف متويل وم�شاركة خالل العام
 2013نتيجة قيام املجموعة بتح�صيل هذا املبلغ.
كما �شهدت امل�صاريف العمومية والإدارية زيادة بن�سبة  100%لتبلغ
 320,738دينار كويتي لعام  2013مقارنة بعام  2012والتي كانت
 156,901دينار كويتي ،ويعزى ذلك لتجميع بيانات ال�شركات التي مت
اال�ستحواذ عليها خالل العام.
و�أود التنويه ب�أن ال�شركة لن تقوم بتوزيع �أرباح نقدية �أو �إ�صدار �أ�سهم
منحة عن عام  .2013بالإ�ضافة �إىل �أنه ال توجد �أي مكاف�آت لأع�ضاء
جمل�س الإدارة ومل يتمتعوا ب�أية منافع وال مزايا خالل ال�سنة.

وجلميع امل�ستثمرين الذين وثقوا ب�شركة جمموعة ال�سالم القاب�ضة
وجلميع العاملني بال�شركة على ما بذلوه من جهد وعمل د�ؤوب كان له
الف�ضل بعد اهلل �سبحانه وتعاىل يف امل�سرية املتميزة التي حافظت على
تقدم ال�شركة يف تعظيمها لأ�صولها وزيادتها لعوائد امل�ساهمني.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

مشـــــاري أحمــد الــمـــاجـــد
رئيس مجلس اإلدارة

وكما تعلمون من كون �شركة جمموعة ال�سالم القاب�ضة �شركة ا�ستثمار
�إ�سالمية ف�إنها حتر�ص على التزام �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يف جميع
عملياتها وتقدمي جميع اخلدمات املالية من خالل جهازها التنفيذي
ل�شركاتها التابعة و�شركات املجموعة وفق تو�صيات وتعليمات هيئة
الرقابة ال�شرعية.
ويف ختام هذه الكلمة �أقدم �شكري وثنائي العميق لأع�ضاء جمل�س الإدارة
و �أع�ضاء الهيئة ال�شرعية والإدارة التنفيذية على دعمهم وجهودهم
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تقرير اإلدارة حول أنشطة مجموعة السالم القابضة
فيما يلي حتليل للمركز املايل كما فيما يلي حتليل للمركز املايل كما يف  2013/12/31بح�سب �أداء ال�شركة على مدى العام املايل  2013باملقارنة مع
العام  .2012ي�ستند حمتوى التحليل على البيانات املالية املدققة لل�سنتني املاليتني  2012و.2013

الموجودات
قامت جمموعة ال�سالم باعادة هيكلة �أ�صول ال�شركة خالل العام  2013وكان ذلك لدعم النمو امل�ستدام لل�شركة وحتقيق منفعة �أكرب للم�ساهمني يف
امل�ستقبل القريب ،والتي ان �شاء اهلل �ست�ؤتي ثمارها خالل الأعوام القادمة .وعلى هذا فقد مت �إعادة هيكلة الأ�صول وتغريت توزيعاتها بناء على الفر�ص
املتوفرة ملجموعتنا للتخارج من بع�ض اال�ستثمارات وحت�صيل �سيولة نقدية تدر دخال وت�سمح باال�ستثمار يف �شركات �أخرى بهدف تنويع قطاعات اال�ستثمار.
خالل العام مت اال�ستحواذ على ح�صة  99%يف كل من �شركة اتالنتك جروب و�شركة ريفلك�شن ،واللتان متلكان حمفظة ا�ستثمارات متنوعة من �أهم هذه
اال�ستثمارات ملكية  15%من �أ�سهم ال�شركة اخلليجية لال�ستثمار البرتويل والتي تعترب �أحد ال�شركات الواعدة يف قطاع النفط والغاز والتي متتلك جمموعة
�أ�صول جيدة تدر �أرباح ت�شغيلية �سنوية على ال�شركة ،وكذلك  9%من �أ�سهم �شركة اكتتاب القاب�ضة التي تنوع ا�ستثماراتها �ضمن �إطار وا�سع من القطاعات
اجلاذبة ،بالإ�ضافة �إىل كونهما �شركتان مدرجتان يف �سوق الكويت للأوراق املالية مما يوفر قدر �أكرب من ال�سيولة النقدية ل�شركة جمموعة ال�سالم.
بالإ�ضافة �إىل اقتناء ن�سبة  41.71%من �شركة التكافل الدولية للت�أمني التكافلي .فا�ست�شرافا للم�ستقبل ،من املتوقع �أن يبلغ حجم �سوق الت�أمني التكافلي
يف العامل  20مليار دوالر عام  .2017وي�سلط ال�ضوء ب�صفة خا�صة على دول جمل�س التعاون اخلليجي والتي ت�ساهم ب�أكرث من  62%من �إجمايل حجم
الت�أمني التكافلي على ال�صعيد العاملي.
وبهذا تطمح ال�شركة اىل ا�ستهداف �أ�سهم �شركات ا�ستثمارية ت�شغيلية مدرة للربح على املدى الق�صري حر�صا على م�صالح ال�شركة وحتقيق منفعة �أكرب
للم�ساهمني .ومن ناحية �أخرى ف�إن �إحدى ال�شركات التابعة املالكة ل�شركة ال�ساري قد �شهدت زيادة يف عقودها بن�سبة  31%لت�صل �إجمايل قيمة العقود
 21مليون دينار كويتي.
وفيما يتعلق مبوجودات ال�شركة للعام  2013فقد حافظت تقريبا على نف�س امل�ستوى ب�إجمايل قدره  35,779,805دينار كويتي ،كما قامت جمموعة
ال�سالم بالتخارج من ح�صة يف ا�ستثمارها يف �شركة �صرح كابيتال العقارية بعد �أن كانت متلك ح�صة  39.05%لتبلغ  17.54%خالل العام  ،2013والذي
�أدى اىل اعادة ت�صنيف �شركة �صرح كابيتال من �شركة زميلة اىل ا�ستثمارات متاحة للبيع ،حيث انخف�ضت قيمة اال�ستثمارات يف �شركات زميلة بن�سبة
 61%مقارنة بعام  2012بعد ان كانت  22,593,497دينار كويتي لتبلغ عام  2013ما قيمته  8,894,726دينار كويتي .وباملقابل ارتفعت اال�ستثمارات
املتاحة للبيع لتبلغ قيمتها  11,528,541دينار كويتي عام .2013
كما ارتفعت قيمة باقي �أ�صول ال�شركة من موجودات غري ملمو�سة ،وممتلكات ومعدات ،وذمم مدينة خالل العام نتيجة اال�ستحواذات التي متت على كل
من �شركة اتالنتك جروب و�شركة ريفليك�شن والذي انعك�س بدوره على البيانات املالية املجمعة ل�شركة جمموعة ال�سالم القاب�ضة.

اإليرادات
ان عملية اعادة هيكلة �أ�صول �شركة جمموعة ال�سالم التي قامت بها االدارة خالل العام  2013كان لدعم النمو امل�ستدام ل�شركتكم وحتقيق منفعة �أكرب
للم�ساهمني يف امل�ستقبل القريب والتي ان �شاء اهلل �ست�ؤتي ثمارها خالل الأعوام القادمة .وعلى هذا فقد مت �إعادة هيكلة الأ�صول وتغريت توزيعاتها
بناء على الفر�ص املتوفرة ملجموعتنا للتخارج من بع�ض اال�ستثمارات ،وترتب على ذلك انخفا�ض �صايف ربح ال�شركة املتاح مل�ساهمي ال�شركة االم والتي
بلغت  188,238دينار كويتي خالل العام  2013مقارنة بعام  2012والتي كانت  2,492,885دينار كويتي ،وذلك يعزى لعدة �أ�سباب منها �إعادة ت�صنيف
ا�ستثمار املجموعة يف �شركة �صرح كابيتال العقارية التي مت بيع جزء منها خالل العام وانخف�ضت ن�سبة ملكية جمموعتنا فيها �إىل  ،17.54%وعليه
انخف�ضت ح�صة املجموعة يف نتائج �أعمال �شركات زميلة انخفا�ضا ملحوظا لتبلغ  2,046دينار كويتي عام  2013مقارنة بعام  2012والتي كانت
 1,092,259دينار كويتي .ومن جهة �أخرى مل يتم حتقيق �أية �إيرادات من اال�ستثمار يف متويل وم�شاركة خالل العام  2013نتيجة قيام املجموعة بتح�صيل
هذا املبلغ .كما كانت احل�صة الأكرب لإيرادات هذه ال�سنة من ن�صيب �إيرادات العقود حيث بلغت  713,599دينار كويتي.
كما �شهدت امل�صاريف العمومية والإدارية زيادة بن�سبة  100%لتبلغ  320,738دينار كويتي لعام  2013مقارنة بعام  2012والتي كانت  156,901دينار
كويتي ،ويعزى ذلك لتجميع بيانات ال�شركات التي مت اال�ستحواذ عليها خالل العام.

فيما يلي اي�ضاح لإجمايل موجودات ال�شركة بني العامني:

الربحية
المطلوبات وحقوق الملكية
�شهد عام  2013زيادة ر�أ�س مال املجموعة بن�سبة  7%ليبلغ  25,680,000دينار كويتي نتيجة توزيع �أ�سهم منحة جمانية .كما �أنه ال توجد �أية قرو�ض
�أو ت�سهيالت بنكية لأطراف خارجية خالل عام � .2013إال �أن �إعادة هيكلة الأ�صول اال�ستثمارية كان لها الأثر املبا�شر على ارتفاع الذمم الدائنة حيث
ارتفعت قيمتها عام  2013بن�سبة  46%مقارنة بعام  2012وقد بلغت  3,188,995دينار كويتي ،ويعزى ذلك اىل التو�سع يف ن�شاطات �شركة ال�ساري
التي عملت على �شراء جمموعة من الأ�صول لدعم �سيا�سة التو�سع يف عقودها امل�ستقبلية .وبلغت قيمة �إجمايل املطلوبات  3,286,465دينار كويتي يف
نهاية العام .2013
14

امل�ؤ�شرات
�صايف ربح ال�سنة املتاح مل�ساهمي ال�شركة الأم (د.ك)
ربحية ال�سهم (فل�س)
العائد على حقوق امللكية %
العائد على الأ�صول %
القيمة الدفرتية لل�سهم (فل�س)

2013

2012
2,492,885

188,238

10.04

0.73

7.43

0.60

6.94

0.53

140

126
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شـركة مجموعة السـالم القابضة ش.م.ك( .عامة)

التاريخ  2014/4/3م

�إىل ال�سادة  /امل�ساهمني املحرتمني
�شركة جمموعة ال�سالم القاب�ضة
�شركة م�ساهمة كويتية (عامة)
الكويت  -دولة الكويت

تقرير حول االلتزام الشرعي
قمنا بتدقيق العقود واملعامالت التي نفذتها �شركة جمموعة ال�سالم القاب�ضة (ال�شركة) و�شركاتها التابعة (ي�شار �إليهم جمتمعني باملجموعة) خالل ال�سنة
املنتهية يف  2013/12/31لإبداء 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 وقرارات املجامع الفقهية املعتمدة من قبلنا.

تـــقـــريـــــر
هيـئـة الـرقـابـة
الشـرعـيـة
بســم اهلل الـرحمـن الــرحـيـم
الحمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده،
وعلى آله وصحبه.
إلى مساهمي شركة مجموعة السالم القابضة ش.م.ك (عامة)
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

مسؤولية اإلدارة عن االلتزام الشرعي
تقع م�س�ؤولية االلتزام بتنفيذ العقود واملعامالت طبقاً لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية املعتمدة من قبلنا على �إدارة ال�شركة ،كما �أن الإدارة م�س�ؤولة عن الرقابة
ال�شرعية الداخلية التي تراها �ضرورية ل�ضمان تنفيذ العقود واملعامالت طبقاً لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية املعتمدة من قبلنا.

مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية
تتمثل م�س�ؤوليتنا يف �إبداء الر�أي يف مدى التزام ال�شركة ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية املعتمدة من قبلنا بنا ًء على تدقيقنا لها .وقد مت تدقيقنا وفقاً
ملعايري ال�ضوابط ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ووفقاً للمعايري الدولية لعمليات الت�أكيد وال�صادرة عن جمل�س معايري
التدقيق والت�أكيد الدويل ،وتتطلب هذه املعايري �أن منتثل ملتطلبات ال�سلوك الأخالقي للمهنة و�أن نقوم بتخطيط و�أداء التدقيق للح�صول على ت�أكيد معقول
ب�أن ال�شركة ملتزمة ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية املعتمدة من قبلنا.
وتت�ضمن �أعمال التدقيق �أداء �إجراءات للح�صول على �أدلة تدقيق حول مدى االلتزام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية املعتمدة من قبلنا ،ونعتقد ب�أن �أدلة
التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة ك�أ�سا�س لإبداء ر�أي التدقيق اخلا�ص بنا.

الرأي
-

بر�أينا� ،إن العقود واملعامالت التي �أبرمتها �شركة جمموعة ال�سالم القاب�ضة و�شركاتها التابعة (املجموعة) خالل ال�سنة املنتهية يف 2013/12/31

مت تنفيذها وفقاً لأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية املعتمدة من قبلنا.

الزكاة
يتم ح�ساب زكاة ال�شركة وفقاً للأ�س�س املعتمدة من قبلنا وب�إ�شرافنا ،وقد بلغت الزكاة امل�ستحقة على امل�ساهمني (امل�ستثمرين) عن ال�سنة املنتهية يف
 2013/12/31مبلغ  /682 317/دينار كويتي  ،وبلغ ن�صيب ال�سهم الواحد  /0.00266/دينار كويتي  ،علماً ب�أن م�س�ؤولية �إخراج الزكاة اخلا�صة
بامل�ساهمني تقع عليهم� .أما املتاجر فمعادلة ح�ساب الزكاة اخلا�صة به :
-

عدد الأ�سهم اململوكة × �سعر ال�سوق لل�سهم يف تاريخ الزكاة × ( 2.5%لل�سنة الهجرية  2.577% /لل�سنة امليالدية).

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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الشيخ محمد عمر الجاسر

الشيخ محمد فؤاد البدر

د .عبد الباري مشعل

عضو هيئة الرقابة الشرعية

عضو هيئة الرقابة الشرعية

رئيس هيئة الرقابة الشرعية

17

التـقـريــر السنـوي 2013

شـركة مجموعة السـالم القابضة ش.م.ك( .عامة)

التقرير حول البيانات المالية المجمعة
لقد دققنا البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�شركة جمموعة ال�سالم القاب�ضة � -شركة م�ساهمة كويتية (عامة) (-ال�شركة الأم) و�شركاتها التابعة (ي�شار
�إليهما «باملجموعة»)  -والتي تت�ضـمن بيان املركز املايل املجمع كما يف  31دي�سمرب  2013وكذلك 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.

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

تـــقـــريـــــر
مراقبي الحسابات
المستقلين

�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.
�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.

المحترمين
السـادة  /المساهمين
شــركـة مجموعـة الســالم الـقـابضة
شركـة مساهمة كـويتية (عامـة)
وشركاتها التابعة
الكويت

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 (عامة) و�شركاتها التابعة  -كما يف  31دي�سمرب  2013وعن �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 قد �أجري وفقاً للأ�صول املرعية ،و�أن البيانات املالية املجمعة واملعلومات
املالية الواردة يف تقرير جمل�س �إدارة ال�شركة الأم متفقة مع ما هو وارد يف دفاتر 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 رقم  25ل�سنة  2012وتعديالته الالحقة والئحته
التنفيذية وقانون رقم  7ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية والئحته التنفيذية وعقد ت�أ�سي�س ال�شركة الأم ونظامها
الأ�سا�سي .ويف حدود املعلومات التي توافرت لدينا مل تقع خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2013خمالفات لأحكام قانون ال�شركات رقم  25ل�سنة
 2012وتعديالته الالحقة والئحته التنفيذية وقانون رقم  7ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية والئحته التنفيذية
�أوعقد ت�أ�سي�س ال�شركة الأم ونظامها الأ�سا�سي على وجه ي�ؤثر ماديا يف ن�شاط ال�شركة الأم �أو مركزها املايل املجمع.

علي عبدالرحمن الحساوي

مراقب ح�سابات مرخ�ص فئة (�أ) رقم 30

 Rödlال�شرق الأو�سط
برقان  -حما�سبون عامليون

عادل محمد الصانع

مراقب ح�سابات مرخ�ص فئة (�أ) رقم 86

املحا�سب الكويتي لتدقيق احل�سابات
– ات�ش ال بي

 10مار�س 2014
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دولة الكويت
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