يم
َس اَل ٌم َق ْو اًل ِّمن َّر ّب َّر ِح ٍ
�سورة ي�س � ،آية 58

و�إذا �سلم عليهم –�أي على �أهل اجلنة-
الرب الرحيم ،ح�صلت لهم ال�سالمة التامة
ُّ
من جميع الوجوه ،وح�صلت لهم التحية،
التي ال حتية �أعلى منها ،وال نعيم مثلها.

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

تف�سري ال�سعدي

alsalamholding
@salamholding

المرقاب • شارع السور • برج جاسم العصفور
تلفون + 965 2 2960777 :
www.alsalamholding.com

5
التـقـريــر السنـوي 2014

صاحب السمو

الشـيـخ صــبــاح األحــمـــــد الــجـابــر الصــبــاح

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

أمير دولة الكويت

4

صاحب السمو

الشـيـخ جـــابــر المــبـــارك الـحـمــد الصــبــاح

رئيس مجلس الوزراء

صاحب السمو

الشـيـخ نـــــواف األحــمـــــد الــجـابــر الصــبــاح

ولي العهد

7
التـقـريــر السنـوي 2014

المحتويــات
08
10-13

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

14-16

تقرير مجلس اإلدارة عن أنشطة 2014

17

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

18-19

6

أعضاء مجلس اإلدارة

تقرير هيئة الرقابة الشرعية
تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

9
التـقـريــر السنـوي 2014

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

أعضاء
مجلس اإلدارة

8

أ.د .زهيـر عمر إيـرانــي

فالح فهد الهاجري

عضو مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ  /صباح سلمان الصباح

حسن درويش الشمالي

مشــاري أحمـد المـاجـد

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

11

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى �آله
و�صحبه �أف�ضل �صالة وت�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 نظرة عامة على ال�سوق و�أداء ال�شركة خالل
العام املا�ضي املنتهي يف  31دي�سمرب .2014

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

�سي�ستمد النمو العاملي دفعة من انخفا�ض �أ�سعار النفط الذي يرجع
يف معظمه �إىل زيادة املعرو�ض ،لكن هناك بع�ض العوامل ال�سلبية التي
يتوقع �أن توازن هذه الدفعة وتطغى عليها ،مثل �ضعف اال�ستثمار مع
ا�ستمرار التكيف مع التوقعات املنخف�ضة للنمو متو�سط الأجل يف كثري
من االقت�صادات املتقدمة واالقت�صادات ال�صاعدة.
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ومن الـمتوقع �أن يبـلـغ النمـو العالـمي  3.5%و 3.7%فـي الـفـتـرة
 ،2016-2015بعد �إعادة تقييم االحتماالت املرجحة لل�صني ورو�سيا
ومنطقة اليورو واليابان� ،إىل جانب �ضعف الن�شاط يف بع�ض كربى
البلدان امل�صدرة للنفط ب�سبب الهبوط احلاد يف �أ�سعار النفط.
انتع�ش النمو يف الواليات املتحدة الأمريكية متجاوزا التوقعات بعد
االنكما�ش الذي �شهده الربع الأول من عام  ،2014كما انخف�ضت
م�ستويات البطالة ،بينما ظلت �ضغوط الت�ضخم �أكرث هدوء ،فيما يرجع
�أي�ضا �إىل ارتفاع �سعر الدوالر وانخفا�ض �أ�سعار النفط .ومن املتوقع �أن
يتجاوز النمو  3%يف الفرتة .2016-2015
�أما يف الكويت فقد ا�ستقر الفائ�ض الأويل للميزانية عند  10.5مليار
دينار بحلول نهاية فرتة الأ�شهر الثمانية الأوىل للعام  2014مرتاجعاً
من  13.5مليار دينار خالل الفرتة ذاتها من العام املا�ضي� ،أي �أقل من
متو�سط ال�سنوات املالية الثالث ال�سابقة ،وذلك نتيجة ارتفاع الإنفاق
وتراجع الإيرادات� .أما بالن�سبة لل�سنة املالية ب�أكملها ،فمن املتوقع �أن
ي�سجل االنفاق احلكومي منواً بواقع  10%على �أ�سا�س �سنوي لي�صل
�إىل  20.8مليار دينار لكامل ال�سنة املالية ،بينما من املتوقع �أن ترتاجع
الإيرادات بنحو  20.5%على �أ�سا�س �سنوي.
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كلمة رئيس
مجلـس اإلدارة

وبالتايل من املتوقع ان يرتاجع الفائ�ض يف امليزانية �إىل نحو  4.5مليار
دينار بحلول نهاية ال�سنة املالية احلالية ،لي�شكل ما ن�سبته  9%من الناجت
املحلي الإجمايل ،وهو الفائ�ض الأقل منذ خم�س �سنوات.
وباحلديث عن �شركتكم فقد �شهدت 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 على امل�ساهمني وت�سجيل �أرباح
بعد اخل�سائر التي تكبدتها خالل الأزمة املالية العاملية.
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 جاء �أداء �سوق الكويت للأوراق املالية م�شابهاً �إىل حد ما لأداء
الأ�سواق الإقليمية خالل العام  .2014فقد �أقفلت �أ�سواق الأ�سهم لدول
جمل�س التعاون اخلليجي العام  2014على تراجع مقارنة مع بداية
العام .حيث �شهدت الأ�سواق انتعا�شاً ملعظم العام  2014بدعم من قوة
الأو�ضاع االقت�صادية� .إال �أن تراجع �أ�سعار النفط يف وقت الحق ت�سبب
يف تراجع �أداء الأ�سواق العاملية و�أ�سواق دول اخلليج ب�شكل كبري ما �أدى
�إىل حمو معظم الأرباح.
وقد �سجل �سوق الكويت للأوراق املالية �أرباحاً جيدة خالل معظم العام
 ،2014بدعم من قوة الأو�ضاع االقت�صادية .ومن املتوقع �أن يحافظ
النمو االقت�صادي على ت�سارع وتريته بدعم من الإنفاق احلكومي واخلطة
اخلم�سية للتنمية .وقد كان امل�ؤ�شر الوزين قد ارتفع ،قبل الرتاجع الذي
�سببه انخفا�ض �أ�سعار النفط ،بواقع  9%منذ مطلع العام ،كما �سجل
ال�سوق مكا�سب بنحو  3مليارات دينار يف القيمة ال�سوقية.
وعقب انخفا�ض �أ�سعار النفط ،تراجع كل من امل�ؤ�شر الوزين وم�ؤ�شر
“كويت ”15بواقع  11.2%و  12%على التوايل ،كما تراجع امل�ؤ�شر
ال�سعري بواقع  14.3%كما زاد اعتدال �أرباح ال�شركات من ال�ضغط
على �أداء ال�سوق.
وقد تباين الأداء يف خمتلف القطاعات ،حيث �سجل قطاعا ال�سلع
اال�ستهالكية وقطاع الت�أمني �أف�ضل �أداء مع ارتفاعها بواقع 11.3%
خالل العام.

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.
�شهد عام  ،2014ا�ستحواذات ا�سرتاتيجية قامت بها جمموعة ال�سالم
تهدف من خاللها �إىل زيادة م�شاركاتها يف �شركات زميلة وبالتايل زيادة
ن�سبة اال�ستفادة من �أداء ونتائج هذه ال�شركات .كما �أن زيادة امل�شاركة
يف هذه ال�شركات الزميلة يخول املجموعة ال�سيطرة بالتمام على بع�ض
ال�شركات التي ت�صبح �شركات تابعة لها متاما جتمع بياناتها املالية فيها
وتكون لها الأثر الإيجابي مب�شاركتها يف نتائج �أعمالها.
ومن خالل هذه اال�ستحواذات تطمح �شركتنا اىل ا�ستهداف �أ�سهم
�شركات ا�ستثمارية ت�شغيلية مدرة للربح على املدى الق�صري  -املتو�سط
حر�صا على م�صالح ال�شركة وحتقيق منفعة �أكرب للم�ساهمني.
فتحديدا متكنت جمموعة ال�سالم من خالل �شركتها التابعة “�شركة
الد�سر الدولية للتجارة العامة واملقاوالت” بزيادة ن�سبة م�ساهمتها يف
�شركة التكافل الدولية للت�أمني التكافلي من � 41.71%إىل 87.53%
وعليه �أ�صبحت املجموعة متار�س ال�سيطرة على ال�سيا�سات املالية
والت�شغيلية لل�شركة وا�ستنادا �إىل ذلك مت �إعادة ت�صنيفها من �شركة زميلة
�إىل �شركة تابعة ومت جتميع بياناتها املالية بداية من تاريخ اال�ستحواذ.
وقد متت هذه العملية يف ظل اال�ست�شراق بامل�ستقبل حيث �أنه 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.
كما �أنه خالل ال�سنة قامت املجموعة بزيادة ا�ستثمارها يف �شركة
اخلليجية لال�ستثمار البرتويل وهي �شركة ا�ستثمارية كويتية مدرجة
ب�سوق الكويت للأوراق املالية والتي نتج عنها امتالك �شركتنا لأكرث من
 20%من ر�أ�س مالها بعد �أن كانت ملكيتها  10%خالل عام  2013وذلك
ملا ا�ستحوذت �شركتنا على ح�صة  99%يف كل من �شركة اتالنتك جروب
و�شركة ريفلك�شن ،واللتان متلكان حمفظة ا�ستثمارات متنوعة ومن �أهم
هذه اال�ستثمارات �أ�سهم ال�شركة اخلليجية لال�ستثمار البرتويل.
وعلى �إثر هذا ترتب �إعادة ت�صنيف اال�ستثمار من ا�ستثمار متاح للبيع �إىل
ا�ستثمار يف �شركة زميلة.
وهذا ما يف�سر انخفا�ض الإ�ستثمارات املتاحة للبيع يف الأ�سهم املحلية
امل�سعرة بن�سبة  71%مقارنة بعام  2013لت�صبح قيمتها 1,433,040
دينار كويتي متيحة لالرتفاع الذي �شهدته اال�ستثمارات يف �شركات زميلة
لت�صبح قيمتها عام  2014ما يعادل  17,733,800دينار كويتي بعد
�أن كانت قيمتها  8,894,726دينار كويتي عام  ،2013حمققة بهذا
ارتفاعا ن�سبته  99%لي�صبح هذا البند الأهم والأعلى قيمة من بني
موجودات ال�شركة.
ومن ناحية �أخرى ف�إن �إحدى �شركاتنا التابعة املالكة ل�شركة ال�ساري قد
�شهدت زيادة يف عقودها الت�شغيلية لت�صل �إجمايل قيمتها  21مليون
دينار كويتي ،علما ب�أن  14عقدا من هذه العقود يتم تنفيذها مع جهات
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حكومية خمتلفة ،ومتتد مدة تنفيذ معظم هذه العقود من ثالث �إىل
خم�س �سنوات ،ومن املتوقع �أن يبلغ متو�سط ن�سبة العائد املتوقع لهذه
العقود تقريباً .20%
�إن عملية اعادة هيكلة �أ�صول �شركة جمموعة ال�سالم التي قامت بها
االدارة خالل العام  2014كان 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.

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

وعلى هذا فقد مت �إعادة هيكلة الأ�صول وتغريت توزيعاتها بناء على
اال�ستحواذ على ح�ص�ص �إ�ضافية يف ال�شركات التي مت اال�ستثمار فيها
�سابقا بهدف تعزيز مكانتنا فيها .وقد نتجت عن هذه العمليات زيادة
يف �إجمايل املوجودات لتبلغ  38,586,656دينار كويتي يف نهاية عام
 2014بعد �أن كانت  35,779,805دينار كويتي يف نهاية  2013حمققة
بذلك زيادة بن�سبة .7.84%
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وذلك بالرغم من االنخفا�ض الذي �شهدته اال�ستثمارات يف القيمة العادلة
بن�سبة  42.95%مقارنة بعام  2013لت�صبح قيمتها  2,884,443دينار
كويتي وكان ذلك نتيجة لقيام املجموعة ببيع بع�ض هذه اال�ستثمارات
وكذلك انخفا�ض قيمة البع�ض الآخر من اال�ستثمارات يف اال�سهم املحلية
امل�سعرة ب�سبب االزمة التي �شهدتها البور�صة يف الربع الأخري من العام
� .2014أما بالن�سبة لباقي �أ�صول ال�شركة فقد �شهدت منوا طفيفا بني
العام  2013و.2014
وفيما يتعلق باملطلوبات فمن اجلدير بالذكر ب�أنه لي�س على �شركتكم
�أية التزامات جتاه البنوك حيث �أنه ال يوجد عليها قرو�ض �أو ت�سهيالت
بنكية لأطراف خارجية خالل عام � .2014أما فيما يخ�ص الذمم الدائنة
فهي كلها متعلقة بن�شاطات ال�شركة .ومن مميزات �شركتكم �أن ن�سبة
جمموعة املطلوبات التي قيمتها  2,652,011دينار كويتي بتاريخ
 2014/12/31تعادل  6.87%من جمموع املوجودات وهي تعترب قليلة
جداً وتعرب عن قدرة ال�شركة على مواجهة التزاماتها املالية جتاه دائنوا
الن�شاط بكل �أريحية.
و�أهم بند من بنود الذمم الدائنة يتمثل يف دائنوا الن�شاط الرئي�سي
لل�شركات التابعة بقيمة  1,338,750دينار كويتي .ويعزى ذلك اىل
التو�سع يف ن�شاطات �أحد ال�شركات التابعة التي عملت على �شراء
جمموعة من الأ�صول لدعم �سيا�سة التو�سع يف عقودها امل�ستقبلية.

وبعد �أن حتدثنا عن املركز املايل املجمع ملجموعة ال�سالم لنتطرق الآن
�إىل بيان الدخل لل�سنة املنتهية  .2014وقبل البدء يف عر�ض التفا�صيل
�أود �أن �أبارك لكم �أيها ال�سادة الكرام يف ارتفاع �صايف �أرباح ال�شركة
املتاحة مل�ساهمي ال�شركة الأم والتي بلغت  1,974,553دينار كويتي
خالل العام  2014مقارنة بعام  2013حيث كانت  188,238دينار
كويتي حمققة ارتفاعا باهرا بن�سبة .949%
وعليه ارتفعت ربحية ال�سهم لعام  2014لت�صبح  7.69فل�ساً لل�سهم
الواحد بعد �أن مل تتجاوز عام  2013ما قيمته  0.73فل�ساً لل�سهم
الواحد ،معربة بهذا عن اجنازات ال�شركة املتميزة خالل عام 2014
وبداية بوادر ثمار �سيا�سة �إعادة هيكلة �أ�صولنا التي تبنيناها بهدف
�إ�شراقه م�ستقبلية ب�إذن اهلل خدمة مل�صالح كل امل�ساهمني يف �شركة
جمموعة ال�سالم القاب�ضة.
فقد متكنت ال�شركة من حتقيق �أرباح ا�ستثمارات عالية القيمة حيث
بلغت  1,457,571دينار كويتي بعد �أن كانت قد تكبدت خ�سارة قيمتها
 196,131دينار كويتي عام  ،2013ويعزى ذلك بالدرجة الأوىل اىل
اال�ستحواذ على ح�ص�ص �إ�ضافية يف ال�شركة اخلليجية لال�ستثمار
البرتويل والتي ترتب عنها امتالك �شركتنا فيها لأكرث من .20%
ثم �إن عملية اال�ستحواذات التي متت مكنت جمموعتكم من اال�ستفادة
بح�صتها يف نتائج �أعمال �شركات زميلة قيمتها  306,297دينار كويتي
بعد �أن كانت ال تتعدى  2,046دينار كويتي خالل العام .2013
من ناحية �أخرى �ساهمت �صايف �أرباح العقود والبالغة  675,841دينار
كويتي يف حتقيق ال�شركة للأرباح خالل العام .2014
وكان من النتائج احلتمية املتوقعة زيادة امل�صروفات العمومية والإدارية
على �إثر اال�سرتاتيجية التي انتهجتها املجموعة يف اال�ستحواذات.
فبلغت هذه امل�صروفات عام  2014ما قيمته  407,715دينار كويتي
يف ارتفاع بن�سبة  27.11%بعد �أن كانت قيمتها  320,738دينار كويتي
عام  .2013ومن البديهي �أن يعزى هذا االرتفاع بالدرجة الأوىل �إىل
ازدياد عدد موظفي املجموعة وبالتايل ارتفاع تكاليف املوظفني وكذلك
�صاحبها ارتفاع يف االيجارات.
وبهذه املنا�سبة �أود التنويه �أنه نظرا �إىل متيز �أداء ال�شركة وا�ستمرار
عملياتها التو�سعية الناجحة يف عام  ،2014ف�إن جمل�س الإدارة يو�صي

بتوزيع �أ�سهم منحة جمانية بن�سبة  5%من ر�أ�س املال املدفوع وعددها
� 12,840,000سهم على امل�ساهمني وهذه التو�صية خا�ضعة ملوافقة
اجلمعية العمومية .وعليها �سي�صبح ر�أ�س املال اجلديد بعد هذه املنحة
ما قيمته  26,964,000دينار كويتي خالل عام .2015
وعن ر�ؤيتنا للعام احلاىل  ،2015ف�إننا ندرك �أن الإقت�صاد العاملي �أمامه
حتديات كبرية تقع منطقتنا اخلليجية فى ب�ؤرتها بالرتاجع الكبري فى
�أ�سعار النفط وما �سيكون له من ت�أثريات على معدالت النمو فى القطاعني
احلكومي واخلا�ص ،و قد قمنا مبراجعة �شاملة لكافة خطط الإ�ستثمار
الق�صري و متو�سط الأجل للموازنة بني معدالت ال�سيولة والربحية لكى
نحاول �ضمان و�إ�ستقرار معدالت ال�سيولة والتدفقات النقدية ب�شكل ال
ي�ؤثر على الن�شاط الت�شغيلي.
كما �أن عملية �إعادة الهيكلة التى قمنا بها خالل الفرتة املا�ضية والتى
بد�أت ت�ؤتى ثمارها على كافة امل�ستويات وهو ما مل�سه امل�ساهمني و �أع�ضاء
اجلمعية العمومية �ساهمت و�ست�ساهم م�ستقبال �إن �شاء اهلل فى تطوير
منظومة العمل ب�شكل �أكرث �إيجابية� ،إن املركز املاىل احلايل لل�شركة يتيح
لها فر�صة الإ�ستفادة من �أى تباط�ؤ فى معدالت النمو حيث �أنه يزيد من
نوعية و �أحجام الفر�ص اال�ستثمارية التى ن�ستطيع اقتنا�صها.
�إن منظومة العمل اجلماعى احلالية التي تتحرك بها ال�شركة ككتلة
واحدة �صلبة تزيد جمل�س الإدارة �إميانا وثقة فى قدرة الإدارة التنفيذية
احلالية على �إجناز املهام املطلوبة منها على �أكمل وجه وحتقيق �أف�ضل
العوائد للم�ساهمني بل وجتنيب ال�شركة خماطر الإ�ستثمارات الغري
حم�سوبة ,و �إذ كان العام املا�ضى هو �إعادة الأو�ضاع �إىل ن�صابها احلقيقي
و تعديل امل�سارة ف�إن العام احلايل والأعوام القادمة بعون اهلل �ستكون
القاطرة التى �ستدفع ال�شركة �إىل م�صاف املجموعات على امل�ستويني
املحلي و الإقليمي.
و�أود التنويه ب�أن ال�شركة لن تقوم بتوزيع �أرباح نقدية عن عام .2014
بالإ�ضافة �إىل �أنه ال توجد �أي مكاف�آت لأع�ضاء جمل�س الإدارة ومل
يتمتعوا ب�أية منافع وال مزايا خالل ال�سنة.
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
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 ،،،

مشــاري أحمـد المـاجـد
رئيس مجلس اإلدارة
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فيما يلي حتليل للمركز املايل كما يف  2014/12/31بح�سب �أداء ال�شركة على مدى العام املايل  2014باملقارنة مع العام  .2013ي�ستند حمتوى التحليل
على البيانات املالية املدققة لل�سنتني املاليتني  2013و.2014

الموجودات

وفيما يتعلق باملطلوبات فمن اجلدير بالذكر ب�أنه لي�س على ال�شركة �أي التزامات جتاه البنوك حيث �أنه مل يكن من قرو�ض �أو ت�سهيالت بنكية لأطراف
خارجية خالل عام .2014
كما نود التنويه ب�أن ال�شركة تعتمد على �سيا�سة التمويل الذاتي حيث �أن حقوق امللكية مثلت  91%من �إجمايل املوجودات عام  ،2013بينما �شكلت
املطلوبات لنف�س ال�سنة  9%من جمموع املوجودات معربة عن حر�ص ال�شركة على تخفي�ض الأعباء اخلارجية تفاديا لإثقال كاهل ال�شركة.

قامت جمموعة ال�سالم ب�إعادة هيكلة �أ�صول ال�شركة خالل العام  2014وكان ذلك لدعم النمو امل�ستدام لل�شركة وحتقيق منفعة �أكرب للم�ساهمني يف
امل�ستقبل القريب ،والتي يتوقع �أن ت�ؤتي ثمارها خالل الأعوام القادمة .وعلى هذا فقد مت �إعادة هيكلة الأ�صول وتغريت توزيعاتها بناء على الفر�ص املتوفرة
ملجموعتنا لزيادة ح�ص�ص �إ�ضافية يف �شركات زميلة وتابعة بهدف اال�ستفادة من نتائج �أعمالها وعوائدها.

وقد ا�ستمرت ال�شركة يف تنفيذ ا�سرتاتيجية التمويل الذاتي حيث �أن حقوق امللكية �شهدت ارتفاعا يف م�ساهمتها يف متويل املوجودات بن�سبة  2%حيث
مثلت عام  2014ن�سبة  93%من �إجمايل املوجودات ما �أدى �إىل انخفا�ض ن�سبة التمويل اخلارجي ليكون ما ن�سبته تقريبا  7%فقط من �إجمايل املطلوبات
مما يعرب عن قدرة ال�شركة على مواجهة التزاماتها املالية جتاه دائنوا الن�شاط بكل �أريحية.

خالل العام متكنت ال�شركة من جعل �شركة التكافل الدولية للت�أمني التكافلي تابعة ملجموعتها حيث زادت ن�سبة م�ساهمتها فيها لت�صبح  .87.53%كما
�أنها جنحت يف زيادة ا�ستثمارها يف �شركة اخلليجية لال�ستثمار البرتويل وهي �شركة ا�ستثمارية كويتية مدرجة ب�سوق الكويت للأوراق املالية بحيث امتلكت
ال�شركة �أكرث من  20%من ر�أ�س مالها.

ومعظم املطلوبات تتمثل يف الذمم الدائنة املتعلقة بن�شاط املجموعة والتي بالرغم من �إعادة هيكلة �أ�صولها من خالل اال�ستحواذات التي متت خالل العام
�شهدت انخفا�ضا بن�سبة  20.3%مقارنة بنهاية عام  2013لت�صبح قيمتها  2,540,958دينار كويتي للعام  .2014و�أهم بنود الذمم الدائنة تتمثل يف
دائنوا الن�شاط الرئي�سي لل�شركات التابعة بقيمة  1,338,750دينار كويتي .ويعزى ذلك اىل التو�سع يف ن�شاطات �أحد ال�شركات التابعة التي عملت على
�شراء جمموعة من الأ�صول لدعم �سيا�سة التو�سع يف عقودها امل�ستقبلية.

ومن ناحية �أخرى ف�إن �إحدى ال�شركات التابعة املالكة ل�شركة ال�ساري قد �شهدت زيادة يف عقودها الت�شغيلية لي�صل �إجمايل قيمتها �إىل  21مليون دينار
كويتي ،علما ب�أن  14عقدا من هذه العقود يتم تنفيذها مع جهات حكومية خمتلفة.
وعلى �إثر عملية �إعادة هيكلة الأ�صول التي تبنتها �شركة جمموعة ال�سالم� ،شهدت املوجودات زيادة يف نهاية عام  2014بن�سبة  7.84%لت�صبح قيمتها
 38,586,656دينار كويتي يف نهاية عام  2014بعد �أن كانت  35,779,805دينار كويتي يف نهاية .2013
يف حقيقة الأمر ،فقد كان لال�ستحواذات التي متت الأثر البالغ يف �إعادة هيكلة الأ�صول .فب�صفة خا�صة على �إثر ال�سيطرة على  20%من ر�أ�س مال �شركة
اخلليجية لال�ستثمار البرتويل ارتفعت اال�ستثمارات يف �شركات زميلة بن�سبة  99%حيث �أ�صبحت قيمتها  17,733,800دينار كويتي عام  2014بعد �أن
كانت قيمتها  8,894,726دينار كويتي عام  ،2013كما �أن هذا يف�سر االنخفا�ض الذي �شهدته اال�ستثمارات املتاحة للبيع بن�سبة  27%بني عامي 2013
و 2014لت�صبح قيمتها  8,410,439دينار كويتي يف نهاية عام .2014
�إال �أن اال�ستثمارات يف القيمة العادلة �شهدت انخفا�ضا بن�سبة  42.95%مقارنة بعام  2013لت�صبح قيمتها  2,884,443دينار كويتي وكان ذلك نتيجة
لقيام املجموعة ببيع بع�ض هذه اال�ستثمارات وكذلك انخفا�ض قيمة البع�ض الآخر من اال�ستثمارات يف اال�سهم املحلية امل�سعرة ب�سبب االزمة التي �شهدتها
البور�صة يف الربع الأخري من العام.
�أما بالن�سبة لباقي �أ�صول ال�شركة فقد �شهدت منوا طفيفا بني العام  2013و.2014
فيما يلي اي�ضاح لإجمايل موجودات ال�شركة بني العامني:
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�إن عملية �إعادة هيكلة �أ�صول �شركة جمموعة ال�سالم التي بد�أت بها الإدارة يف ال�سنوات املا�ضية والتي ا�ستمرت يف تنفيذها والتو�سع فيها خالل العام
 ،2014بهدف دعم النمو امل�ستدام لل�شركة وحتقيق منفعة �أكرب للم�ساهمني يف امل�ستقبل القريب قد بد�أت تربز ثمارها .ففي حقيقة الأمر جنحت عملية
�إعادة هيكلة الأ�صول وتغيري توزيعاتها بناء على الفر�ص اال�ستثمارية املتوفرة للمجموعة بتحقيق �صايف ربح يف نهاية عام  2014قدر ب 1,974,553
دينار كويتي حمققا بذلك ارتفاعا هائال ن�سبته  949%مقارنة بعام .2013
فقد متكنت ال�شركة من حتقيق �أرباح ا�ستثمارات عالية القيمة حيث بلغت  1,457,571دينار كويتي بعد �أن كانت قد تكبدت خ�سارة قيمتها 196,131

دينار كويتي عام  ،2013ويعزى ذلك بالدرجة الأوىل اىل اال�ستحواذ على ح�ص�ص �إ�ضافية يف ال�شركة اخلليجية لال�ستثمار البرتويل والتي ترتب عنها
امتالك ال�شركة فيها لأكرث من .20%

ثم �إن عملية اال�ستحواذات التي متت مكنت جمموعة ال�سالم من اال�ستفادة بح�صتها يف نتائج �أعمال �شركات زميلة قيمتها  306,297دينار كويتي بعد
�أن كانت ال تتعدى  2,046دينار كويتي خالل العام .2013
من ناحية �أخرى �ساهمت �صايف �أرباح العقود والبالغة  675,841دينار كويتي يف حتقيق ال�شركة للأرباح خالل العام .2014

التـقـريــر السنـوي 2014

تقرير اإلدارة حول أنشطة مجموعة السالم القابضة 2014

المطلوبات وحقوق الملكية
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية
احلمد هلل وحده ،وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده ،وعلى �آله و�صحبه.

�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  2014/12/31لإبداء 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.

مسؤولية اإلدارة عن االلتزام الشرعي
الربحية

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

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)
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2014

2013

1,974,553

188,238

7.69

0.73

5.60

0.58

5.12

0.53

137

126

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.

�إن كافة امل�ؤ�شرات تربز بو�ضوح التح�سن ال�شامل والتقدم امللحوظ الذي �شهدته �شركة جمموعة ال�سالم القاب�ضة خالل عام  .2014ويعزي ذلك �إىل �صايف
ربح ال�سنة املتاح مل�ساهمي ال�شركة الأم الذي ارتفع بن�سبة  949%يف عام  2014لي�ستقر عند م�ستوى  1,974,553دينار كويتي .وعلى �إثره ارتفعت
ربحية ال�سهم حيث �أ�صبحت قيمتها  7.69فل�سا لل�سهم الواحد بعد �أن كانت ال تتجاوز  0.73فل�سا لل�سهم حمققة بذلك تقدما هائال ما �أ�سفر عن ارتفاع
القيمة الدفرتية لل�سهم حيث �أ�صبحت يف عام  2014ما قيمته  137فل�سا بعد �أن كانت  126فل�سا عام  2013معربة بهذا عن اجنازات ال�شركة املتميزة
خالل عام  2014وبداية بوادر ثمار �سيا�سة �إعادة هيكلة الأ�صول التي اتبعت بهدف �إ�شراقه م�ستقبلية ب�إذن اهلل خدمة مل�صالح كل امل�ساهمني يف �شركة
جمموعة ال�سالم القاب�ضة.

 - 3بر�أينا� ،إن العقود واملعامالت التي �أبرمتها �شركة جمموعة ال�سالم القاب�ضة و�شركاتها التابعة (املجموعة) خالل ال�سنة املنتهية يف 2014/12/31

كما �أنه من امل�ؤ�شرات الإيجابية التي متتعت بها ال�شركة خالل عام  2014نذكر م�ؤ�شر العائد على حقوق امللكية حيث ارتفع بن�سبة  865%يف نف�س الوقت
الذي حقق العائد على الأ�صول  5.12%عام  2014بعد �أن مل يتعدى عام  2013ما ن�سبته .0.53%

الزكاة

الرأي
 - 1قامت املجموعة بدفع فوائد بلغت  /1155/دينار كويتي نتيجة قيام بع�ض �شركاتها التابعة بتجديد عقد تداول �أ�سهم بالآجل  ،و انك�شاف ح�سابها
يف �أحد البنوك التقليدية .وال ي�ؤثر هذا على م�شروعية الإيرادات.
مت تنفيذها وفقاً لأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية املعتمدة من قبلنا.

مت 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
 2014/12/31مبلغ  /471 642/دينار كويتي  ،وبلغ ن�صيب ال�سهم الواحد  /0.00184/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.

الشيخ وقيان عثمان الوقيان

الشيخ محمد فؤاد البدر

د .عبد الباري مشعل

عضو هيئة الرقابة الشرعية

عضو هيئة الرقابة الشرعية

رئيس هيئة الرقابة الشرعية
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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  2014وعن �أدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املالية املنتهية بذلك التاريخ
وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

التقرير حول المتطلبات القانونية واألمور التنظيمية األخرى

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
المحترمين
السـادة  /المساهمين
شــركـة مجموعة السالم القابضة
شركـة مساهمة كـويتية (عامـة)
وشركاتها التابعة
الكويت

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 املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2014خمالفات 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.

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  2014وكذلك 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�سئولة 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

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

�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.
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�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.

عبد الحسين محمد الرشيد
مراقب ح�سابات مرخ�ص فئة (�أ) رقم 67
 Rödlال�شرق الأو�سط
برقان  -حما�سبون عامليون
 22يناير 2015

دولة الكويت

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

