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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
واإلقليمية من سببني رئيسيني ،هما التضخم
واملضاربات .فقد ساعد ارتفاع أسعار النفط
تاريخ ًيا املستثمرين من القطاع العام واخلاص على
ضخ مليارات الدوالرت في قطاع العقار والقطاع
املالي واألسواق املالية والسياحية ومشاريع البنية
األساسية .عالوة على ذلك ،ساعد احلصول على
االئتمان الرخيص والسهل من املقرضني واألسواق
احمللية والدولية على وجود مضاربات على األسهم
وأسواق العقار .والكويت ودول مجلس التعاون
اخلليجي اآلن ،مثل باقي دول العالم ،تواجه
انعكاسات هذه األزمة.

السادة

المساهمين الكرام،

سجل عام  2008واح ٌد من أسوأ األعوام على
لقد َّ
اإلطالق في تاريخ نتائج أعمال املؤسسات املالية
واألسواق العاملية .وقد نبعت املشاكل التي تعرضت
لها األسواق املالية من أزمة الرهن العقاري في
الواليات املتحدة األمريكية .وانتشرت هذه املشاكل
كالنار في الهشيم في باقي قطاعات التمويل
التي كانت تعتبر أكثر أمان ًا ،ثم انتقلت الحقًا إلى
كافة قطاعات االقتصاد العاملي .وقد كان على
رأس هذه املشاكل قطاع العقار والقطاع املالي،
مما حدا مبعظم البنوك االستثمارية والتجارية إلى
االندماج ،أو استحواذ احلكومات عليها ،والبعض
منها صار مآله إلى اإلغالق .وبعض األسماء العريقة
مثل بير ستيرنز  Bear Stearnsوليهمان براذرز
 Lehman Brothersهي مجرد ذكرى اليوم.
وتكافح باقي املؤسسات املالية العاملية العريقة
األخرى لتجد لها موطىء قدم في الوجود ،ولتضمن
أنها لن تصبح كذلك في عالم الذكرى.
والصعوبات احلالية التي يواجهها السوق احمللي
محصورة النطاق ،ووطأة األزمة املالية العاملية
أخَّ ف عليه في حدتها .وينبع تدهور األسواق احمللية
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مراجعة ألداء األسواق العالمية

تراجع املؤشر العام لألسعار في األسواق املالية في
الدول املتقدمة بنسبة تراوحت ما بني  35%إلى
 40%في املتوسط ،أما بالنسبة لألسواق املالية
في اقتصادات األسواق الناشئة فقد تراجع املؤشر
العام لألسعار فيها بنسب ٍة تراوحت ما بني  40%و
 60%في املتوسط خالل عام  .2008وتراجع مؤشر
مورجان ستانلي لألسواق الرأسمالية العاملية
 MSCIبنحو  40.3%في عام  2008أي ما يعادل
 .......دوالر .وتآكلت الثروات بنحو  9.75تريليون دوالر
في أسواق األسهم ،ولم تسلم أسواق دول مجلس
التعاون اخلليجي من هذا التدهور ،حيث تراجع
متوسط املؤشر العام لألسعار في أسواق دول مجلس
التعاون اخلليجي بنحو  .60%أما السوق الكويتي
فقد كان أفضل من أسواق دول مجلس التعاون
اخلليجي ،لكنه عانى من تراجع في مؤشر األسعار
بنحو  .40%وارتفعت أسعار السلع االستهالكية
في عام  2008مع ارتفاع أسعار النفط التي بلغت
نحو  147دوالر للبرميل في منتصف العام تقري ًبا،
ثم انخفضت ألقل من  40دوالر للبرميل بنهاية
العام .كما ارتفعت كذلك أسعار املنتجات الغذائية
واملعادن ،باستثناء الذهب .وانعكست تداعيات
األزمة املالية العاملية الراهنة على جميع مناطق
العالم وكافة القطاعات االقتصادية ،باستثناء
أذونات اخلزانة األمريكية والذهب ،حيث حققت
عائدات بلغت نحو  5%و  35%على التوالي خالل

العام املذكور .وتضافرت جهود احلكومات في العالم
أجمع خلفض سعر الفائدة وضخ رؤوس األموال في
النظام املالي .وقد كانت ثمرة هذه اجلهود حتى نهاية
العام  2008أن ساعدت النظام املالي ليظل على
قيد احلياة فقط ،دون معاجلة جذور أسباب األزمة
املالية العاملية .وال يبدو في األفق أب ًدا كيف ومتى
س ُيوجد عالج لهذه األزمات حتى اآلن.

مراجعة ألداء شركة نور

تبنت شركة نور لالستثمار املالي سياسة متحفظة
وقدمت دعما ً كامالً ألي من أصولها تنخفض قيمته
ألكثر من  30%عن قيمته األصلية مما أدى إلى
تسجيل الشركة خسائرا ً بلغت نحو  129مليون
دينار كويتي .غير أن هذه اخلسائر تعتبر غير محققة
( 42.5مليون دينار كويتي) ومخصصات انخفاض
في القيمة ( 105مليون دينار كويتي) .وإنه جلدير
بالذكر أن في العام  2008شهدت معظم األصول
في شتى الدول انخفاضا ً في قيمتها يزيد على 60%
مبا في ذلك أسهما ً تعود إلى شركات إقليمية وعاملية
كبرى .ومع ذلك فإننا نعتقد بأن األسواق ستستعيد
عافيتها وسيعود مؤشر اخلسائر في قيمة األصول
لعكس اجتاهه ،حيث يبني حتليلنا أن القيمة األصلية
لألصول تزيد كثيرًا عن قيمها احلالية في السوق.
وكجزء من استراتيجيتنا طويلة املدى ،فقد ركزت
شركة نور على تنويع موارد دخلها في تقدمي اخلدمات
االستشارية وإدارة أصول الغير وجمع رؤوس األموال،
وبذلك فقد ارتفعت عائدات الرسوم التي جنتها
الشركة لثالثة أضعاف مثيالتها في عام .2007
وباملثل ،عملت الشركة على خفض املصاريف
العمومية واإلدارية بنحو  46%عن عام .2007
وقد كان تركيز شركة نور في عام  2008وما
وج ٌه بتحفظ وشفافية إلى إدارة التحديات
بعدها ُم َّ
االقتصادية السائدة في السوق وتدهور قيمة األصول
على مستوى العالم أجمع .ويعكس أداء شركة نور
القوة اجلوهرية جملاالت األعمال األساسية التشغيلية
لها ،حيث بلغت القيمة الدفترية لسعر سهم
الشركة نحو  138فلس .وفي عام  2008ركزت

الشركة على تعزيز البنية األساسية في الرقابة
لديها وأعمالها التشغيلية وذلك لدعم النمو
املستدام لشركة نور حتى في األوقات العصيبة.

وضع السيولة لدى شركة نور

في شهر أغسطس  ،2008توقعت شركة نور أنها
آت في الشهور املقبلة،
ستحتاج للسيولة ليوم ٍ
وبالتالي فقد عملت الشركة على زيادة احتياطاتها
وضع مُيكنها
النقدية اليومية .وشركة نور اآلن في
ٍ
من إعادة نشر فائض السيولة لديها بطريقة جيدة،
حيث أمكن ليس فقط ضمان حتقيق إيرادات في الوقت
املناسب ،بل متكنت الشركة من تغطية جانب اخملاطر
على تلك اإليرادات .وقد ساهم فائض السيولة الذي
متكنت إدارة اخلزينة في شركتنا من حتقيقه كثيرًا في
أيضا من
تعزيز أعمال نور األساسية .كما متكنت نور ً
متديد آجال مديونياتها مع العديد من البنوك آلجال
مت االتفاق عليها معها ،مما سينعكس في النهاية
إلى ديون طويلة األجل عبر الوقت .كما استطاعت
نور رد قروضها اخلارجية في الوقت املناسب في شهر
ديسمبر  .2008وحصلت نور على شهادة املؤسسة
التي حتملت املسئولية وصاحبة السمعة الطيبة
حيث كان عندها اإلرادة للوفاء بالتزاماتها في الوقت
املناسب وأداء أعمالها بوعي كبير.

تطلعات عـام 2009

ال زالت التوقعات لعام ُ 2009محيرة ،فلم تظهر أي
آثار حتى اآلن لنتائج اإلجراءات التي اتخذتها احلكومة
لدعم النظام املالي .وفضالً عن ذلك ،ال يزال الكساد
شاخصا للعيان .فمع االنخفاض في األسواق
العاملي
ً
املالية ،انسحق أحد أعمدة االقتصاد احلديثة ،أال وهو
اإلنفاق االستهالكي .وتتجه التوقعات لالقتصادات
في الدول املتقدمة إلى حدوث إنكماش في تلك
االقتصادات .ومع ذلك ،فمن املتوقع أن تواصل معظم
االقتصادات النامية مثل الصني والهند والبرازيل
منوها على الرغم من تباطؤ معدالت النمو فيها
عن ذي قبل .وتنطبق نفس النظرة على دول مجلس
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التعاون اخلليجي وأجزاء أخرى من الشرق األوسط
وشمال أفريقيا وآسيا .وعمو ًما ،من املتوقع أن يظل
معدل الناجت احمللي اإلجمالي العاملي على وضعه كما
هو ،إن لم ينكمش قليالً .وعلى اعتبار ضعف اإلقبال
على اإلنفاق االستهالكي وضعف القوة املالية
للمؤسسات ،فإن التوقعات بعائدات الشركات ينذر
بكارثة .ونستطيع أن نقارن بني إنخفاض مضاعفات
أسعار األسهم في األسواق مع االجتاهات النزولية
التصحيحية في منو عائدات الشركات مبا ال يقل
عن  50%من االرتفاعات التي وصلت لها في عام
 .2007وقد انخفض مؤشر األسعار في األسواق
بهذه القيمة بالفعل حتى تاريخه ،وبذلك فقد
تكون أسعار األسهم قد وصلت للقاع .ويبقى أن
يسترد املستثمرون ثقتهم في أسواق األسهم.

التوقعات لشركة نور

بعد أن حققت نور من ًوا هائالً في األعوام الثالثة األولى
من عمرها ،حيث منت حقوق امللكية في الشركة
بنحو  70%سنويًا ،وحققت أصول الشركة من ًوا بلغ
نحو  71%حسب معدل النمو السنوي املُركب،
فإن التحدي يبرز اآلن في احملافظة على هذا النمو
وإدارته في تلك الفترة الصعبة وحتقيق مكاسب
ملساهمينا .وقد عملت نور على تطوير العديد من
قدراتها ،مبا في ذلك بناء شراكات إستراتيجية في
الشرق األوسط ودول شمال أفريقيا وآسيا ،وإيجاد
مصادر فريدة لصفقاتها وإدارة أصولها اإلقليمية
ببراعة وخلق حلول في عمليات جمع رؤوس األموال.
ومن أجل تفعيل هذه القدرات ،فقد قام مجلس
إدارة الشركة بتعيني مؤسسة أوليفر وميان Oliver
 Wymanوهي من املؤسسات االستشارية الرائدة
في اخلدمات املالية ومجاالت املوارد البشرية ،لتزويد
الشركة باستراتيجية تنافسية وحتليل شامل
ألعمالها وحتليل ألفضل املمارسات العاملية في
كافة اجملاالت من املكاتب اإلدارية حتى األولية في
الشركة.

عميقة وأنها تأخذ طابع عاملي ،وبذلك فقد كان من
ثمار هذه اجلهود الفاعلة وضع خطط عمل صلبة
لنمو مستدام للشركة وحتت سيطرتها ،لكن يتعني
احلذر وترقب األمور بواقعية في ظل هذه األوقات التي
حتفل بالكثير من املتغيرات .ولقد وضعنا اآلن خطة
عمل خمسية شاملة ،ضمت املزايا التنافسية
التي تتمتع بها نور ،مع أفضل املمارسات العاملية،
وخاصة في مجاالت إدارة اخملاطر واخلزينة واإلدارة
السليمة .وهذا النموذج العملي س ُي ِّ
مكن نور من
حتقيق أهدافها ،في الوقت الذي تستطيع فيه
تنفيذ وسائل مدروسة في اخملاطر واملكافآت ،وذلك
لنستطيع احملافظة على وضعنا وتعزيزه كمؤسسة
مالية رائدة في املنطقة.
ومفتاح النجاح ألي خطة عمل هو وجود األفراد
املناسبني لتنفيذ هذه اخلطة .ومن إحدى العوامل
الهامة التي تمُ ِّيز نور عن مثيالتها من الشركات
هم أفراد فرق العمل لديها ،والذين ميتلكون خبرات
واسعة ومكثفة في قطاع اخلدمات املالية .وخالل
تلك الفترة االستثنائية في تاريخها املالي ،فإن نور
تواجه نفس التحديات كنظرائها ،على املستويني
اإلقليمي والدولي ،وقد استطعنا احملافظة على
مركزنا .وشركة االستثمار هي عبارة عن أفراد
يعملون .وعندمــا يكون لدى الشـــركة األفـراد
املناسبني ،فإنها تتميز في قدرتها على مواجهة
األعاصير واقتناص الفرص التي تراها ،ومتر من هذه
الظروف ،ثم تستمر في بناء أعمال ناجحة ومربحة
ملساهميها.

البيانات المالية المجمعة
وتقرير مراقب الحسابات المستقلين
شركة نور لالستثمار المالي – ش.م.ك(.مقفلة) والشركات التابعة
الكويت  31 -ديسمبر 2008
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
الى الساده المساهمين

شركة نور
لالسـتثمار المالي
ش.م.ك (مقفلة) الكويت

تقرير حول البيانات
المالية المجمعة

لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية اجملمعة
املرفقة لشركة نور لالستثمار املالي – شركة
مساهمة كويتية (مقفلة) («الشركة
االم») والشركات التابعة لها («اجملموعة»)
 ،وتشمل امليزانية العمومية اجملمعة كما
في  31ديسمبر  ، 2008والبيانات اجملمعة
املتعلقة بها  ،للدخل والتغيرات في حقوق
امللكية والتدفقات النقدية للسنة املنتهية
في ذلك التاريخ ،وملخص ألهم السياسات
احملاسبية وااليضاحات التفصيلية األخرى.

مسؤولية االدارة حول
البيانات المالية المجمعة

ان ادارة الشركة االم هي اجلهة املسؤولة
عن اعداد البيانات املالية اجملمعة وعرضها
بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير
املالية .تتضمن تلك املسؤولية :تصميم
وتطبيق واحملافظة على نظام ضبط داخلي
يتعلق باعداد البيانات املالية اجملمعة
وعرضها بشكل عادل بحيث تكون خالية
من أية فروقات مادية ،سواء كانت ناجتة
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عن الغش أو اخلطأ  .كما تتضمن اختيار
وتطبيق السياسات احملاسبية املالئمة
واعداد التقديرات احملاسبية املعقولة في ظل
الظروف احمليطة بها.

مسؤولية مراقبي
الحسابات

ان مسؤوليتنا هي ابداء الرأي حول هذه
البيانات املالية اجملمعة استنادا الى أعمال
التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا بأعمال
التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق  .ان
هذه املعايير تتطلب االلتزام مبتطلبات قواعد
السلوك االخالقي والقيام بتخطيط وتنفيذ
أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات
معقولة بأن البيانات املالية اجملمعة خالية
من فروقات مادية.
يتضمن التدقيق القيام باجراءات لغرض
احلصول على أدلة التدقيق حول املبالغ
واالفصاحات حول البيانات املالية اجملمعة
 .ويعتمد اختيار تلك االجراءات على حكم
املدققني  ،مبا في ذلك تقدير اخملاطر املتعلقة
بالفروقات املادية في البيانات املالية اجملمعة،
سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ .
وللقيام بتقدير تلك اخملاطر  ،يأخذ املدققون
بعني االعتبار اجراءات الضبط الداخلي
املتعلقة باعداد وعدالة عرض البيانات املالية
اجملمعة للمنشأة لكي يتسنى لهم تصميم
اجراءات التدقيق املالئمة حسب الظروف،
ولكن ليس لغرض ابداء الرأي حول فعالية
اجراءات الضبط الداخلي للمنشأة  .كما
يتضمن التدقيق ،تقييم مالءمة السياسات
احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات

احملاسبية املعدة من قبل االدارة ،وكذلك
تقييم العرض االجمالي الشامل للبيانات
املالية اجملمعة .
باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها
تعتبر كافية ومالئمة لتوفر لنا أساسا البداء
رأي حول أعمال التدقيق.

الـرأي

برأينا أن البيانات املالية اجملمعة تظهر بصورة
عادلة ،من كافة النواحي املادية ،املركز املالي
للمجموعة كما فـي  31ديسمبر ،2008
والنتائج املالية ألعمالها والتدفقات النقدية
للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفقا
للمعايير الدولية للتقارير املالية .

التقرير حول المتطلبات
القانونية والتشريعية االخرى

برأينا أن الشركة االم حتتفظ بسجالت
محاسبية منتظمة وأن البيانات املالية
اجملمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس
ادارة الشركة االم فيما يتعلق بالبيانات
املالية اجملمعة  ،متفقة مع ما هو وارد في تلك
السجالت  ،وقد حصلنا على كافة املعلومات
وااليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض
التدقيق ،كما أن البيانات املالية اجملمعة
تتضمن جميع املعلومات التي يتطلبها
قانون الشركات التجارية لسنة 1960
والنظام األساسي للشركة االم  ،والتعديالت
الآلحقة لهما  ،وأن اجلرد قد أجري وفقا لألصول
املرعية ،وأنه في حدود املعلومات التي توفرت
لدينا ،لم تقع خالل السنة املالية املنتهية
في  31ديسمبر  2008مخالفات ألحكام
قانون الشركات التجارية أو النظام األساسي

للشركة االم  ،والتعديالت الآلحقة لهما ،
على وجه يؤثر ماديا في نشاط اجملموعة أو
مركزها املالي.
نلفت اإلنتباه الى ايضاح ( 19ب) حول
البيانات املالية اجملمعة املتعلق برأس مال
الشركة األم واخلسائر املتراكمة كما في
نهاية السنة.
كذلك  ،ومن خالل تدقيقنا  ،لم يرد الى علمنا
وجود مخالفات جوهرية الحكام القانون رقم
 32لسنة  1968والتعديالت الالحقة له
في شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم
املهنة املصرفية والتنظيمات املتعلقة
به خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر
. 2008
عبداللطيف
محمد العيبان
()CPA

(مراقب مرخص
رقم  94فئة أ)
جرانت ثورنتون – القطامي
والعيبان وشركاهم

بدر عبداهلل الوزان
سجل مراقبي احلسابات
رقم  62فئة أ
بدر وشركاه برايس
وترهاوس كوبرز

الكويت 20 ،ابريل 2009
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شركة نور لإلستثمار المالي

شركة نور لإلستثمار المالي

بيان الدخل المجمع
ايضاحات

السنه املنتهيه

(خسائر)  /ارباح محققه من بيع استثمارات بالقيمة العادله من خالل بيان الدخل
(خسائر)  /ارباح غير محققه من استثمارات بالقيمة العادله من خالل بيان الدخل

7

السنه املنتهيه

في 31ديسمبر 2008

في 31ديسمبر 2007

د.ك

د.ك

اإليرادات

()538,726

31,273,185

()42,568,546

19,193,866

ارباح محققه من بيع استثمارات متاحة للبيع

8,607,945

141,310

ايرادات توزيعات أرباح

6,401,886

5,163,243

5,696,976

-

رسوم إدارة واكتتاب

9,178,783

2,670,552

ربح متويل عقود آجلة للعمالء

8,209,797

3,656,552

1,614,090

743,360

حصة في (خسائر)  /أرباح شركات زميله

()816,571

2,228,851

(خسائر)  /ارباح فروقات عمالت اجنبية

()924,522

725,131

()5,138,888

65,796,050

التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية

ايرادات فوائد وإيرادات أخرى

16

8

واألعباء األخرى املصاريف
مصاريف عمومية وإدارية اخرى

6

5,186,292

9,579,068

تكاليف متويل

10

13,677,474

9,241,411

 14د  23 ،ب

105,063,445

-

123,927,211

18,820,479

()129,066,099

46,975,571

-

()437,725

هبوط قيمة استثمارات
(اخلسارة)  /الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
والزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية ومكافأة أعضاء مجلس االدارة
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
مخصص الزكاة

-

()28,051

ضريبة دعم العمالة الوطنية

-

()1,084,307

مكافأة أعضاء مجلس االدارة

-

()75,000

(خسارة)  /ربح السنه

()129,066,099

45,350,488

اخلاص ب :
مساهمي الشركة األم

()129,043,872

45,314,974

حقوق األقلية

()22,227

35,514

()129,066,099

45,350,488

( )185فلس

 99فلس

(خسارة)  /ربحية السهم االساسية واخملففة

11

الميزانية العمومية المجمعة
ايضاحات
االصول
نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة االجل
استثمار في عقود وكالة
استثمارات بالقيمة العادله من خالل بيان الدخل
ذمم مدينة وأصول اخرى
استثمارات متاحة للبيع
استثمار في شركات تابعة غير مجمعة
استثمار في شركات زميله
عقارات أستثمارية
معدات

أ23
أ23
 23ب
12
13
14
5
15
16

مجموع االصول
اخلصوم وحقوق امللكية
اخلصـوم
بنوك دائنه
ذمم دائنة وخصوم اخرى
قروض قصيرة األجل
مخصص مكافأة نهاية اخلدمه
مجموع اخلصوم
حقوق امللكية
حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة االم
رأس املال
عالوة اصدار اسهم
اسهم خزينة
ربح بيع أسهم خزينة
احتياطي قانوني
احتياطي اختياري
التغيرات املتراكمه في القيمة العادله
احتياطي حتويل عمالت أجنبية
(خسائر متراكمة)  /ارباح محتفظ بها
مجموع حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة األم
حقوق االقلية
مجموع حقوق امللكية
مجموع اخلصوم وحقوق امللكية

 31ديسمبر 2008

 31ديسمبر 2007

د.ك
10,025,498
20,363,456
5,799,500
39,057,420
53,180,893
109,797,529
1,012,904
51,126,723
22,644,788
487,080

د.ك
5,083,793
5,526,470
144,469,773
62,841,502
94,751,151
826,845
22,256,784
373,394

313,495,791

336,129,712

أ23
17
18

5,978,559
4,401,178
181,124,012
136,621
191,640,370

8,407,487
11,512,544
130,497,295
129,919
150,547,245

19
19
20

75,000,000
125,000,000
()5,834,206
109,397
6,699,281
5,943,481
()2,651,632
()4,880,275
()95,913,974
103,472,072
18,383,349
121,855,421
313,495,791

50,000,000
50,000,000
6,699,281
5,943,481
2,416,640
()1,112,409
58,129,898
172,076,891
13,505,576
185,582,467
336,129,712

21
21

تشكل االيضاحات املبينة في الصفحات من  17إلى  51جزءا ال يتجزأ من البيانات املالية اجملمعة .

تشكل االيضاحات املبينة في الصفحات من  17إلى  51جزءا ال يتجزأ من البيانات املالية اجملمعة .
حسام الخرافي
رئيس مجلس اإلدارة

12

ناصر المري
نائب رئيس مجلس اإلدارة
و العضو المنتدب

13

50,000,000

-

-

25,000,000

-

-

-

-

-

-

-

50,000,000

-

-

50,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

د.ك

6,699,281

3,104,848

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,594,433

د.ك

5,943,481

3,104,848

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,838,633

د.ك

الرصيد كما في  31ديسمبر 2008

استثمار من قبل مساهمي األقلية

ربح بيع اسهم خزينة

بيع اسهم خزينة

شراء اسهم خزينة

اصدار حق شراء اسهم (ايضاح ) 19

توزيعات أرباح نقدية (ايضاح )22

مجموع املصاريف املعترف بها للسنة

خسارة السنه

صافي املصاريف املدرجه مباشره في حقوق امللكية

هبوط قيمة استثمارات متاحة للبيع

احملول لبيان الدخل

تعديالت حتويل عمالت أجنبية

احملقق من بيع استثمارات متاحه للبيع

زميلة

حصة من تعديالت القيمة العادلة في شركات

للبيع

التغير في القيمة العادله الستثمارات متاحه

الرصيد كما في  1يناير 2008

75,000,000

-

-

-

-

25,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000,000

د.ك

رأس املال

125,000,000

-

-

-

-

75,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000,000

د.ك

عالوة
اصدار
أسهم

()5,834,206

-

-

1,193,403

()7,027,609

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

د.ك

أسهم
خزينة

109,397

-

109,397

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

د.ك

ارباح بيع
أسهم
خزينة

2,416,640

-

-

-

-

5,248,372

-

5,248,372

-

()141,310

5,389,682

()2,831,732

د.ك

6,699,281

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,699,281

د.ك

احتياطي
قانوني

5,943,481

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,943,481

د.ك

احتياطي
اختياري

()2,651,632

-

-

-

-

-

-

()5,068,272

-

()5,068,272

95,517,945

-

()2,661,984

()1,551,440

()96,372,793

2,416,640

د.ك

التغيرات
املتراكمه في
القيمة العادله
د.ك

()4,880,275

-

-

-

-

-

-

()3,767,866

-

()3,767,866

-

()3,767,866

-

-

-

()1,112,409

د.ك

()95,913,974

-

-

-

-

-

()25,000,000

()129,043,872

()129,043,872

-

-

-

-

-

-

58,129,898

د.ك

اجملمـوع

103,472,072

-

109,397

1,193,403

()7,027,609

100,000,000

()25,000,000

()137,880,010

18,383,349

4,900,000

-

121,855,421

1,193,403

()7,027,609

100,000,000

()25,000,000

()137,902,237

()129,066,099

()8,836,138

95,517,945

()3,767,866

()2,661,984

()1,551,440

()96,372,793

109,397

د.ك

د.ك

4,900,000

-

-

-

-

()22,227

()22,227

-

-

-

-

-

-

13,505,576

185,582,467

حقوق
االقلية

185,582,467

-

13,470,062

75,000,000

()12,500,000

49,486,451

45,350,488

4,135,963

()1,112,409

()141,310

اجملموع

13,505,576

-

13,470,062

-

-

35,514

35,514

-

-

-

-

5,389,682

د.ك
-

د.ك

حقوق
االقلية

اجملموع

60,125,954

()129,043,872

()8,836,138

95,517,945

()3,767,866

()2,661,984

()1,551,440

()96,372,793

172,076,891

د.ك

اجملمـوع

172,076,891

-

-

75,000,000

()12,500,000

49,450,937

45,314,974

4,135,963

()1,112,409

()141,310

5,389,682

60,125,954

(خسائر متراكمة) /
اربـاح محتفظ بها

58,129,898

()6,209,696

-

-

()12,500,000

45,314,974

45,314,974

-

-

-

-

31,524,620

د.ك

اربـاح محتفظ
بها

احتياطي حتويل
عمالت أجنبية

()1,112,409

-

-

-

-

()1,112,409

-

()1,112,409

()1,112,409

-

-

-

د.ك

احتياطي حتويل
عمالت أجنبية

حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة االم

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

شركة نور لإلستثمار المالي

تشكل االيضاحات املبينة في الصفحات من  17إلى  51جزءا ال يتجزأ من البيانات املالية اجملمعة .

الرصيد كما في  31ديسمبر 2007

احملول الى االحتياطيات

استثمار من قبل مساهمي األقلية

اصدار حقوق شراء اسهم

توزيعات ارباح نقدية (ايضاح ) 22

مجموع االيرادات ( /املصاريف) املعترف بها
للسنة

ربح السنه

صافي اإليرادات ( /املصاريف) املدرجه مباشره
في حقوق امللكية

تعديالت حتويل عمالت أجنبية

احملقق من بيع استثمارات متاحه للبيع

التغير في القيمة العادله الستثمارات متاحه للبيع

الرصيد كما في  1يناير 2007
25,000,000

د.ك

رأس املال

عالوة
اصدار
أسهم

احتياطي
قانوني

احتياطي
اختياري

التغيرات
املتراكمه في
القيمة العادله

حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة االم

تابع  /بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

شركة نور لإلستثمار المالي

14

15

شركة نور لإلستثمار المالي

شركة نور لإلستثمار المالي

بيان التدفقات النقديه المجمع
ايضاح
انشطة التشغيل
(خسارة)  /الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية
ومكافأة أعضاء مجلس االدارة
تعديالت :
ارباح محققه من بيع استثمارات متاحة للبيع
هبوط قيمة استثمارات
ايرادات توزيعات أرباح
حصة في خسارة ( /ربح) شركة زميلة
ايرادات فوائد
مصاريف فوائد
استهالك
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة
التغيرات في القيمة العادلة لعقارات استثمارية
التغيرات في اصول وخصوم التشغيل :
استثمارات بالقيمة العادله من خالل بيان الدخل
ذمم مدينة وأصول أخرى
ذمم دائنة وخصوم اخرى
النقد املستخدم في التشغيل
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية املدفوعة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة املدفوعة
صافي التدفقات النقديه املستخدمة في انشطة التشغيل
انشطة االستثمار
التغير في الودائع احملتجزة
استثمارات في عقود وكالة
شراء استثمارات متاحة للبيع
ناجت بيع استثمارات متاحة للبيع
استثمار في شركات تابعة غير مجمعة
استثمار في شركات زميلة
عقارات استثمارية
شراء معدات
ايرادات توزيعات أرباح مستلمه
ايرادات فوائد مستلمه
صافي التدفقات النقدية املستخدمه في انشطة االستثمار
انشطة التمويل
ناجت عن قروض قصيرة األجل (صافي)
ناجت عن زيادة رأس املال – حقوق شراء أسهم
شراء اسهم خزينة
ناجت من بيع اسهم خزينة
استثمار األقلية في الشركات التابعة
توزيعات أرباح مدفوعه
تكاليف متويل مدفوعه
صافي التدفقات النقدية الناجتة من انشطة التمويل
صافي الزيادة في النقد وشبه النقد
النقد وشبه النقد في بداية السنة
النقد وشبه النقد في نهاية السنة

أ23

السنه املنتهيه
في 31ديسمبر 2008
د.ك

السنه املنتهيه
في 31ديسمبر 2007
د.ك

()129,066,099

46,975,571

()8,607,945
105,063,445
()6,401,886
816,571
()1,047,797
13,677,474
167,739
6,703
()5,696,976
()31,088,771

()141,310
()5,163,243
()2,228,851
()845,075
9,241,411
101,414
60,170
48,000,087

()33,281,800
13,933,041
()6,267,636
()56,705,166
()1,309,549
()75,000
()58,089,715

()34,177,917
()52,566,734
()12,845,885
()51,590,449
()424,375
()50,000
()52,064,824

1,007,500
()8,285,000
()19,811,437
45,819,584
()186,059
()34,816,805
()16,947,812
()281,425
2,124,626
1,016,411
()30,360,417

657,500
()58,902,943
8,290,563
()520,845
()21,140,342
()315,669
5,146,983
845,075
()65,939,678

50,626,717
100,000,000
()7,027,609
1,302,800
4,900,000
()24,912,879
()13,223,778
111,665,251
23,215,119
695,276
23,910,395

53,011,877
75,000,000
13,470,062
()12,388,026
()8,751,684
120,342,229
2,337,727
()1,642,451
695,276

تشكل االيضاحات املبينة في الصفحات من  17إلى  51جزءا ال يتجزأ من البيانات املالية اجملمعة .
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.1

التأسيس واالنشطة

تأسست شركة نور لالستثمار املالي  -ش.م.ك (مقفلة) («الشركة االم») في الكويت بتاريخ  1فبراير ،1997
ومت ادراج اسهم الشركة في سوق الكويت لالوراق املالية في مايو  . 2006ان الشركة االم والشركات التابعة لها
(التي تظهر في ايضاح  5أ ) تشكل «اجملموعة»  .ان الشركة األم مسجلة لدى بنك الكويت املركزي كشركة
استثمارية  .ان الشركة األم تابعة جملموعة الصناعات الوطنيه القابضة(ش.م.ك) « الشركة األم للمجموعة» ،
واهدافها الرئيسية هي كالتالي :
 اإلستثمار في القطاعات اإلقتصادية املتنوعة وذلك من خالل املساهمة في تأسيس الشركاتاملتخصصة أو شراء أسهم أو حصص في تلك الشركات .
 القيام بوظائف أمناء اإلستثمار وإدارة احملافظ اإلستثمارية بأنواعها حلساب الغير . الوساطة في عمليات اإلقتراض مقابل عمولة أو أجر .يجوز للشركة األم أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات واملؤسسات والشركات التي تزاول أعماال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على حتقيق اغراضها في الكويت وفي اخلارج ولها أن تشتري هذه الشركات أو
املساهمة في ملكيتها.
إن عنوان مكتب الشركة األم املسجل هو الطابق العاشر واحلادي عشر  ،مجمع محمد عبداحملسن اخلرافي  ،بناية 6
 ،قطعه  ، 14القبله  ،الكويت (ص.ب  3311الصفاة  ،الرمز البريدي  13034دولة الكويت) .
اعتمد مجلس اإلداره للشركة االم هذه البيانات املالية اجملمعة لإلصدار بتاريخ  20ابريل  2009ان اجلمعية
العمومية ملساهمي الشركة األم لها القدره على تعديل التقارير املالية اجملمعة بعد صدورها .

.2
�أ)

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة والجديدة
قامت املجموعة خالل ال�سنة احلالية بتطبيق التعديالت التالية على املعيار الدويل التايل :
 تطبيق التعديالت على املعيار احملاسبي رقم  – 39األدوات املالية  :التحقق والقياس واملعيار الدولي 		للتقارير املالية ( – )IFRS 7األدوات املالية  :االفصاحات املتعلقة بإعادة تصنيف األصول املالية .

في  13اكتوبر  ، 2008قام مجلس معايير احملاسبة الدولية بإجراء تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم – 39
األدوات املالية  :التحقق والقياس واملعيار الدولي للتقارير املالية  – IFRS7األدوات املالية  :االفصاحات  .تسمح هذه
التعديالت في حاالت نادرة بإعادة تصنيف األدوات املالية غير املشتقات من تصنيف “بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل “ الى “متاحة للبيع” واعادة تصنيف األصول املالية التي حتقق تعريف القروض واملدينون ضمن اإلستثمارات
املتاحة للبيع الى صنف القروض واملدينون اذا كان للمنشأة النية والقدرة على ابقاء هذه األصول املالية للمستقبل
او حلني استحقاقها .
ويتم اعادة تصنيف هذه االدوات املالية بالقيمة العادلة في تاريخ اعادة التصنيف  .وال ميكن عكس اية ارباح او
خسائر مت ادراجها في السابق ضمن بيان الدخل  .قامت اجملموعة بتطبيق التعديالت على املعيار احملاسبي رقم 39
ابتداء من  1يوليو ( 2008انظر ايضاح . )12
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ب) قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية  IASBب�إ�صدار املعايري  IFRSوالتف�سريات املعدلة واجلديدة لكنها لي�ست
نافذة املفعول بعد ،ولذلك مل يتم تطبيقها من قبل املجموعة  .ان املعايري والتف�سريات املعدلة واجلديدة املتعلقة
باملجموعة هي:
n

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  – )IFRS 3( 3دمج االعمال (املعدل لعام ( )2008والذي سيصبح نافذ
املفعول للفترات السنوية اعتبارا من أو بعد  1يوليو .)2009

املعيار قابل للتطبيق لعمليات دمج االعمال الظاهرة في فترات التقارير املالية التي تبدأ في او بعد  1يوليو  2009وسيتم تطبيقه بصفة
مستقبلية .يقوم املعيار اجلديد بادخال تغييرات على املتطلبات احملاسبية اخلاصة بعمليات دمج االعمال ،لكن ما زال يتطلب استخدام طريقة
الشراء وسيكون له اثرا جوهريا على عمليات دمج االعمال الظاهرة في فترات التقارير املالية التي تبدأ في او بعد  1يوليو .2009
n

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  :)IFRS 8( 8تقرير القطاعات( ،والذي سيصبح نافذا على الفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير . ) 2009

ان تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )IFRS 8( )8هو عبارة عن تطبيق متطلبات افصاحية جديدة سوف تؤدي الى اعادة تشكيل بند
حتليل القطاعات للمجموعة وليس له أي أثر على نتائج التشغيل للمجموعة.
n

معيار احملاسبة الدولي رقم ( )IAS 1( )1املعدل :عرض البيانات املالية( ،والذي سيصبح نافذا على الفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير . ) 2009

أما بالنسبة ملعيار احملاسبة الدولي رقم ( :)IAS 1( )1فان طريقة عرض البيانات املالية مت اعادة تشكيلها بحيث أصبح الزاما على املنشأة عرض
كافة التغيرات في حقوق امللكية املتعلقة باألطراف غير املالكني اما ضمن بيان منفصل أطلق عليه بيان الدخل الشامل ،أو ضمن بيانني مستقليني
( األول لبيان الدخل والثاني لبيان الدخل الشامل) .يتضمن بيان الدخل الشامل بنود مثل :التغيرات في فائض اعادة التقييم ،األرباح واخلسائر
الناجتة عن اعادة تقييم االستثمارات املتاحة للبيع ،األرباح واخلسائر الناجتة عن اعادة ترجمة العملة للبيانات املالية األجنبية ،ولن يسمح بعرضها
ضمن بيان التغيرات في حقوق امللكية .ليس من املتوقع ان ينتج عن التطبيق املبدئي للمعيار املعدل هذا أي تعديالت على بيانات الفترات السابقة
سواء فيما يتعلق ببيان التدفقات النقدية أو بيان الدخل أو مفردات امليزانية العمومية.
n

معيار احملاسبة الدولي رقم ( )IAS 23( 23املعدل)  :تكاليف االقتراض (والذي سيصبح نافذا على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1
يناير . ) 2009

معيار احملاسبة الدولي رقم  :)IAS 23( 23مت تعديل تكاليف االقتراض بحيث مت الغاء حرية اخليار في ادراج تكاليف االقتراض ضمن مصاريف
السنة التي حدثت فيها .ووفق التعديل اجلديد للمعيار ،يتم توجيه كافة التكاليف املتعلقة باالقتراض مباشرة الى بند األصل املعني باالقتراض
ويتم رسملتها .وليس من املتوقع أن ينتج عن التطبيق املبدئي للمعيار املعدل أي تأثير مادي على البيانات املالية وذلك بسبب أن سياسة اجملموعة
بالسابق كانت دائما تتبع طريقة رسملة تكاليف االقتراض على األصول املعنية.
n

معيار احملاسبة الدولي رقم  -)IAS 27( 27البيانات املالية اجملمعة واملنفصلة (املعدل لعام ( )2008والذي سيصبح نافذ املفعول للفترات
السنوية اعتبارا من أو بعد  1يوليو . )2009

يتطلب املعيار املعدل تسجيل تأثيرات كافة املعامالت ذات احلصص غير املسيطرة في حقوق امللكية اذا لم يكن هنالك تغيير في السيطرة ولن
ينتج عن تلك املعامالت بعد اآلن شهرة او ارباح وخسائر .كما يحدد املعيار ايضا احملاسبة عند فقدان السيطرة .واي حصة متبقية في حقوق
امللكية يتم اعادة قياسها الى القيمة العادلة ،ويتم تسجيل اي ربح او خسارة في بند الربح او اخلسارة .ان التغييرات في معيار احملاسبة الدولي
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التحسينات السنوية لعام 2008

قام مجلس معايير احملاسبة الدولية ( )IASBباصدار حتسينات خاصة باملعايير الدولية للتقارير املالية في مايو لعام  .2008معظم تلك
التعديالت ستصبح نافذة املفعول في الفترة السنوية التي تبدأ في او بعد  1يناير  .2009تتوقع اجملموعة بان التعديالت التالية سيكون لها
عالقة بالسياسات احملاسبية للمجموعة  ،على اي حال  ،فإن هذه التعديالت ال يتوقع أن تؤثر بشكل هام على البيانات املالية للمجموعة.
-

معيار احملاسبة الدولي رقم  – 1عرض البيانات املالية .
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  – 7األدوات املالية  :اإلفصاحات.
معيار احملاسبة الدولي رقم  – 8السياسات احملاسبية  ،التغيرات في التقديرات احملاسبية واألخطاء .
معيار احملاسبة الدولي رقم  – 10أحداث بعد فترة التقارير املالية.
معيار احملاسبة الدولي رقم  – 16املمتلكات واآلالت واملعدات.
معيار احملاسبة الدولي رقم  – 18اإليرادات.
معيار احملاسبة الدولي رقم  – 23تكاليف اإلقتراض.
معيار احملاسبة الدولي رقم  – 27البيانات املالية اجملمعة واملنفصلة.
معيار احملاسبة الدولي رقم  – 28استثمار في شركات زميلة.
معيار احملاسبة الدولي رقم  – 31حصة في مشاريع مشتركة.
معيار احملاسبة الدولي رقم  – 34التقارير املالية املرحلية.
معيار احملاسبة الدولي رقم  – 36انخفاض قيمة األصول.
معيار احملاسبة الدولي رقم  – 39األدوات املالية  :التحقق والقياس.
معيار احملاسبة الدولي رقم  – 40عقارات استثمارية.

ليس في نية اجملموعة التطبيق املبكر ألي من املعايير اعاله .

ج) ان املعايري الدولية للتقارير املالية والتف�سريات املعدلة واجلديدة التي مل يتم البدء يف تنفيذها والتي لي�س لها
عالقة ب�أن�شطة املجموعة هي:

 nالتعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  – )IFRS 2( 2الدفعات باالسهم (والذي سيصبح نافذ املفعول للفترات السنوية اعتبارا
من أو بعد  1يناير . 2009

 nمعيار احملاسبة الدولي رقم  – )IAS 32( 32االدوات املالية :العرض ومعيار احملاسبة الدولي رقم  – )IAS 1( 1عرض البيانات املالية – االدوات
املالية املعروضة وااللتزامات الناجتة عن التصفية (واللذان سيصبحان نافذي املفعول للفترات السنوية التي تبدأ في او بعد  1يناير .)2009
 nمعيار احملاسبة الدولي رقم  – )IAS 39( 39االدوات املالية :التحقق والقياس – ادوات مقبولة مت التحوط حولها (والذي سيصبح نافذ املفعول
للفترات السنوية التي تبدأ في او بعد  1يناير .)2009
n

-

التعديالت التي هي جزء من مشروع التحسينات السنوية املصدرة في مايو ( 2008لم يتم ذكرها اعاله) :
معيار احملاسبة الدولي رقم  – 19منافع املوظفني.
معيار احملاسبة الدولي رقم  – 20احتساب املنح احلكومية وافصاحات املساعدات احلكومية.
معيار احملاسبة الدولي رقم  – 29التقارير املالية في اإلقتصاد احلاد التغير.
معيار احملاسبة الدولي رقم  – 38أصول غير ملموسة.
معيار احملاسبة الدولي رقم  – 41الزراعة.

رقم  )IAS 27( 27ستؤثر على عمليات التملك املستقبلية او فقدان السيطرة واملعامالت ذات حقوق االقلية.
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التفسير الثالث عشر ( :)IFRIC 13برامج والء الزبائن (والذي سيصبح نافـذا على الفترات السنوية التي تبـدأ في أو بعد  1يوليو )2008
التفسير اخلامس عشر ( - )IFRIC 15االتفاقيات اخلاصة باالنشاء العقاري (والذي سيصبح نافذ املفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو
بعد  1يناير .)2009
التفسير السادس عشر ( – )IFRIC 16عمليات التحوط لصافي االستثمار في نشاط اجنبي (والذي اصبح نافذ املفعول في او بعد 1
أكتوبر .)2008
التفسير السابع عشر  IFRIC 17-توزيع االصول غير النقدية على املالك (والذي سيصبح نافذ املفعول للفترات السنوية التي تبدأ في او
بعد  1يوليو .)2009

د) املعايري والتف�سريات املعدلة التالية ا�صبحت ملزمة التطبيق للفرتات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  2008ولكن
لي�س لها عالقة ب�أن�شطة املجموعة
n

n

n

التفسير احلادي عشر ( )IFRIC 11واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم  – )IFRS 2( 2اجملموعة ومعامالت اسهم اخلزينة (واللذان اصبحا
نافذي املفعول لتقارير الفترات السنوية التي تبدأ في او بعد  1مارس . )2007
التفسير الثاني عشر ( – )IFRIC 12الترتيبات اخلاصة بخدمة االمتيازات (والذي اصبح نافذ املفعول لتقارير الفترات السنوية التي تبدأ
في او بعد  1يناير . )2008
التفسير الرابع عشر ( )IFRIC 14ومعيار احملاسبة الدولي رقم  – )IAS 19( 19احلدود املطبقة على االصول املنتجة واملعرفة وادنى حد
ملتطلبات التمويل ومدى تفاعلها (واللذان اصبحا نافذي املفعول في تقارير الفترات السنوية التي تبدأ في او بعد  1يناير .)2008

.3

السياسات المحاسبية الهامة

إن السياسات احملاسبية املستخدمة في إعداد البيانات املالية اجملمعة متماشية مع تلك التي مت استخدامها في إعداد البيانات املالية اجملمعة
للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2007باستثناء السياسات احملاسبية اجلديدة املطبقة بالنسبة «ألسهم اخلزينة» و «عقارات استثمارية
«والتعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم  – 39األدوات املالية  :التحقق والقياس واملعيار الدولي للتقاريـر املالية ( – )IFRS 7األدوات املالية
 :اإلفصاحات املتعلقة بإعادة تصنيف األصول املالية .
إن السياسات احملاسبية الهامة املطبقة في اعداد البيانات املالية اجملمعة هي كما يلي :

�أ�سا�س الأعداد

يتم اعداد البيانات املاليه اجملمعة للمجموعة وفقا للمعايير الدوليه للتقارير املالية .
يتم اعداد البيانات املالية اجملمعة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية معدلة لتتضمن قياس «استثمارات بالقيمة العادله من خالل بيان الدخل
واستثمارات متاحه للبيع وعقارات استثمارية بالقيمة العادله .

ا�سا�س التجميع

تتضمن البيانات املالية اجملمعة البيانات املالية للشركة األم للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2008والبيانات املالية لشركاتها التابعة املعدة
بذلك التاريخ باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.
إن الشركات التابعة هي تلك الشركات التي تسيطر عليها اجملموعة ويتم جتميعها بالكامل من تاريخ انتقال السيطرة الى اجملموعة  .وتتحقق
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السيطرة عندما يكون لدى اجملموعة القدرة على التحكم في السياسات املالية والتشغيلية للشركة التابعة لإلستفادة من أنشطتها  .تتضمن
البيانات املالية اجملمعة البيانات املالية للشركات التابعة من تاريخ بداية السيطرة الفعلية حتى انتهاء تلك السيطرة .
يتم جتميع البيانات املالية للشركات التابعة بندا بندا باضافة البنود املتماثلة من االصول  ،اخلصوم وااليرادات واملصروفات .يتم عند التجميع
استبعاد االرصدة واملعامالت اجلوهرية املتبادلة بني الشركات  ،وأي ارباح او خسائر متبادلة غير احملققة تظهر بني الشركات.
حقوق االقلية متثل النسبة في الربح او اخلسارة وصافي االصول غير احملتفظ بها من قبل اجملموعة وتعرض كبند منفصل في بيان الدخل اجملمع
وضمن حقوق امللكية في امليزانية العمومية اجملمعة بشكل منفصل عن حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة االم.

اندماج الأعمال

يتم احتساب عملية شراء الشركات التابعة واألعمال بإستخدام طريقة الشراء  ،ويتم قياس تكلفة اندماج األعمال كمجموع القيم العادلة
(في تاريخ اإلستبدال) لألصول التي مت تبديلها واخلصوم التي حملت باإلضافة للتكاليف املتعلقة مباشرة بعملية اإلندماج .يتم اإلعتراف باألصول
واخلصوم واخلصوم الطارئة املكتسبة واحملددة بالقيمة العادلة في تاريخ الشراء  .متثل الشهرة الناجتة عند الشراء الزيادة في تكلفة الشراء فوق
القيمة العادلة لصافي األصول املكتسبة واحملددة للمجموعة بتاريخ الشراء  .يتم اإلعتراف بتاريخ الشراء بأي زيادة في القيمة العادلة لصافي
األصول احملددة للمجموعة فوق تكلفة الشراء كشهرة سالبة في بيان الدخل اجملمع.

ال�شهرة

تدرج الشهرة الناجتة عن حيازة شركة تابعة كبند منفصل ضمن األصول في امليزانية العمومية  .يتم ادراج الشهرة الناجتة من شراء شركة زميلة
ضمن القيمة املدرجة لالستثمار .
ان الشهرة التي متثل زيادة تكلفة احليازة فوق القيمة العادلة لصافي األصول احملددة املشتراه في تاريخ الشراء  ،يتم قياسها بالتكلفة ناقصا اي
خسائر هبوط بالقيمة .
يتم اجراء مراجعة سنوية لتحديد اإلنخفاض في قيمة الشهرة أو بإستمرار عندما يكون هناك مؤشر محتمل على اإلنخفاض في القيمة ضمن
الظروف احمليطة .لغرض مراجعة هبوط القيمة يتم توزيع الشهرة على وحدات تدفق النقد املرتبطة بها .
حتقق اإليرادات
يتم االعتراف بااليراد حني يكون هناك احتمال تدفق منافع اقتصاديه للمجموعة وميكن قياس تلك االيرادات بشكل يعتمد عليه  .كما يجب حتقق
املعايير التالية قبل االعتراف بااليراد :
ايرادات توزيعات األرباح
تتحقق ايرادات توزيعات األرباح عند ثبوت حق اإلستالم .
ايرادات فوائد
تتحقق إيرادات الفوائد بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية .
اتعاب االدارة
تتحقق ايرادات اتعاب االدارة املتعلقه بخدمات ادارة احملافظ والرسوم االدارية االخرى عند تأدية اخلدمة .
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تكاليف التمويل
يتم احتساب وادارج تكاليف التمويل على اساس توزيع نسبي زمني  ،مع االخذ في االعتبار الرصيد االساسي للقرض القائم ونسبة الفائده
املطبقة .

استثمارات متاحة للبيع
يتم تسجيل االستثمارات املتاحة للبيع مبدئيا بالتكلفة التي متثل القيمة العادله للمبلغ املدفوع  ،مبا في ذلك مصاريف احليازة املتعلقة
باالستثمار.

الأدوات املالية

بعد التسجيل املبدئي ،يتم اعادة قياس االستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة إال في حالة عدم مقدرة قياس قيمتها العادلة بشكل ميكن
االعتماد عليه  ،وبالتالي يتم قياس تلك االستثمارات بالتكلفة ناقصا هبوط القيمة ان وجد.

التصنيفات
تقوم اجملموعة بتصنيف األصول املالية عند التحقق املبدئي كالتالي :
 -iاستثمارات بالقيمة العادله من خالل بيان الدخل
 -iiقروض ومدينون
 -iiiاستثمارات متاحه للبيع
تصنف اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل اما «محتفظ بها للمتاجرة» أو «محددة» لتكون كذلك عند التحقق املبدئي.
تقوم اجملموعة بتصنيف اإلستثمارات كاستثمارات للمتاجرة اذا مت حيازتها بصفة اساسية لغرض البيع أو لتكون ضمن محفظة استثمارية
تشمل ادوات مالية معينة يتم ادارتها باجململ مع وجود دليل يثبت عملية املتاجرة بها لغرض حتقيق ارباح على املدى القصير.
تصنف اإلستثمارات كاستثمارات محدده بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل اذا توفر لها قيمة عادلة موثوق منها عند الشراء وكانت التغيرات
في القيمة العادلة مدرجة كجزء من بيان الدخل في حسابات اإلدارة وفقا إلستراتيجية موثقة .
ان القروض واملدينني هي أصول مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة او محدده غير مسعرة في سوق نشط  .يتم تصنيف قروض ومدينو اجملموعة
«كذمم مدينة واصول أخرى» و «ودائع قصيرة األجل» و «استثمارات وكالة» و«كنقد وأرصدة لدى البنوك» في امليزانية العمومية اجملمعة .
يتم تصنيف كافة األصول املالية غير املصنفة كما هو مبني أعاله كاستثمارات متاحة للبيع .
ان التصنيفات تعتمد على االغراض التي مت من اجلها شراء االصول املالية  .تقرر االدارة التصنيفات لالدوات املالية عند تاريخ الشراء .
القياس
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
يتم تسجيل «استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل» مبدئيا بالتكلفة ،والتي متثل القيمة العادلة للمبلغ املدفوع بعد استبعاد
مصاريف احليازة املتعلقة باالستثمار.
الحقا للتسجيل املبدئي ،يتم اعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بالقيمة العادلة والتغيرات بالقيمة العادلة تدرج
ضمن بيان الدخل اجملمع .
القروض واإلستردادات
تدرج القروض واإلستردادات بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .
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التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات املتاحة للبيع تسجل كبند منفصل في حقوق امللكية حتت بند « التغيرات املتراكمة في القيمة
العادلة» حتى يتم بيعها أو أن يتم هبوط في قيمتها  .في حالة البيع أو هبوط القيمة فإن أية أرباح أو خسائر متراكمة مت تسجيلها سابقا في
حقوق امللكية يتم تسجيلها ضمن بيان الدخل اجملمع .

القيمة العادلة
بالنسبة لالستثمارات التي يتم تداولها في أسواق مالية منظمة ،يتم قياس القيمة العادلة بالرجوع إلى آخر أسعار شراء معلنة بتاريخ إقفال
النشاط في تاريخ امليزانية العمومية.
بالنسبة لالستثمارات التي ال يتوفر لها أسعار سوقية معلنة ،يتم تقدير قيمة عادلة معقولة لتلك االستثمارات باستخدام أساليب للتقييم.
تقوم اجملموعة باستخدام وسائل مختلفة وعمل افتراضات اعتمادا على حالة السوق في تاريخ امليزانية العمومية .تتضمن أساليب التقييم
املتبعة استخدام معامالت على أسس جتارية بحتة حديثة مماثلة وحتليل التدفقات النقدية اخملصومة ووسائل التقييم األخرى الشائعة املستخدمة
في السوق.

اخل�صوم املالية

تصنيف اخلصوم املالية «كخصوم مالية لغير أغراض املتاجرة « ان خصوم اجملموعة لغير اغراض املتاجرة تصنف «كمستحق للبنوك « و «ذمم دائنة
وخصوم أخرى « و «قروض « في امليزانية العمومية اجملمعة.

القروض
تدرج القروض بقيمتها اإلسمية  .وحتمل الفائدة كمصروف عند استحقاقها  ،والقيمة الغير مدفوعة منها تدرج ضمن بند اخلصوم األخرى.
ان جميع اخلصوم األخرى لغير أغراض املتاجرة يتم تسجيلها بالتكلفة املطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

حتقق وعدم حتقق الأ�صول واخل�صوم املالية

يتم حتقق األصل املالي أو االلتزام املالي عندما تصبح اجملموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة املالية.
يتم استبعاد اصل مالي (او جزء من أصل مالي أو جزء من مجموعة اصول مالية مماثلة اذا كان ذلك مناسبا):
 عندما ينتهي احلق في استالم التدفقات النقدية من تلك األصول املالية أو عندما تقوم اجملموعة بالتنازل عن حقها في استالم التدفقات النقدية من تلك األصول أو عندما تتحمل التزام بدفع التدفقات بالكامل دونتأخير مادي الى طرف ثالث مبوجب ترتيب «القبض والدفع» وعندما (أ) تقوم اجملموعة بشكل اساسي بتحويل كافة مخاطر ومزايا األصل أو
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( -ب) ال تقوم اجملموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا األصل بشكل أساسي ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل .

ال يتم حتقق التزام مالي عندما يتم االعفاء من اإللتزام احملدد او إعفاؤه او الغاؤه او انتهاء صالحية استحقاقه  .عند استبدال التزام مالي حالي بآخر
من نفس املقرض بشروط مختلفة بشكل جوهري  ،او بتعديل شروط اإللتزام املالي احلالي بشكل جوهري  ،يتم معاملة هذا التبديل او التعديل
كعدم حتقق لاللتزام األصلي وحتقق لاللتزام اجلديد  ،ويدرج الفرق في القيمة الدفترية ذات الصلة في بيان الدخل.

حما�سبة تواريخ املتاجرة وال�سداد

ان جميع مشتريات ومبيعات األصول املالية «بالطريقة النظاميه» يتم تسجيلها على اساس قيمتها في تاريخ التعامل ،أي بالتاريخ الذي تلتزم
فيه اجملموعة بشراء أو بيع االصل  .ان مشتريات او مبيعات بالطريقه النظاميه هي مشتريات او مبيعات األصول املالية التي تتطلب تسليم األصول
خالل اطار زمني يتم حتديده أما بالتعليمات التنظيميه او بالعرف في االسواق .

ا�ستثمار يف �شركات زميلة

ان الشركة الزميلة هي تلك الشركة التي متارس عليها اجملموعة تأثيرا فعاال مثبتا عادة بإمتالك نسبة  20%الى  50%من حق التصويت في
الشركة املستثمر بها  .ان البيانات املالية اجملمعة تتضمن حصة اجملموعة من نتائج الشركات الزميلة بإستخدام طريقة حقوق امللكية .
وفقا لطريقة حقوق امللكية  ،يسجل اإلستثمار في الشركة الزميلة مبدئيا بالتكلفة وتعدل بعد ذلك بالتغيرات بعد احليازة في حصة اجملموعة
من صافي األصول الشركة املستثمر بها  .تقيد اجملموعة حصتها في إجمالي ارباح أو خسائر الشركة الزميلة احملققة في بيان الدخل اجملمع من
تاريخ بداية التأثير الفعلي أو امللكية الفعلية حتى تاريخ انتهائها .
إن توزيعات األرباح املستلمة من الشركة الزميلة تخفض القيمة الدفترية لإلستثمار  .كما ان التعديالت على القيمة الدفترية قد تكون ضرورية
لتعكس التغيرات في حصة اجملموعة في الشركة الزميلة نتيجة للتغيرات في حقوق ملكية الشركة الزميلة التي لم يتم تسجيلها ضمن بيان
الدخل للشركة الزميلة .تقيد حصة اجملموعة من تلك التغيرات مباشرة ضمن حقوق امللكية .
تعد البيانات املالية للشركات الزميلة اما بتاريخ البيانات املالية للشركة األم أو بتاريخ ال يقل عن تاريخ تقدمي التقارير املالية للشركة األم بأكثر
من ثالثة أشهر باستخدام سياسات محاسبية متماثلة .
تستبعد األرباح غير احملققة من املعامالت مع شركات زميلة في حدود حصة اجملموعة في الشركات الزميلة  .تستبعد اخلسائر غير احملققة ما
لم يكن باملعاملة دليل على انخفاض قيمة األصل احملول  .يتم تقييم اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات في الشركات الزميلة عندما يكون هناك
مؤشرا على أن األصل قد انخفضت قيمته او أن خسائر انخفاض القيمة التي مت تسجيلها في سنوات سابقة لم تعد تظهر .

عقارات ا�ستثمارية

تسجل العقارات االستثمارية مبدئيا ً بالتكلفة والتي متثل سعر الشراء وأية مصروفات مباشرة مرتبطة بالعقارات اإلستثمارية املشتراة ،وكذلك
التكلفة عند تاريخ اكتمال اإلنشاء أو التطوير بالنسبة للعقارات اإلستثمارية املنشأة ذاتيا ً.الحقا للتسجيل املبدئي يعاد قياس تلك العقارات
االستثمارية وفقا ً للقيمة العادلة على أساس افرادي استنادا ً إلى تقييم من قبل مقيم عقاري خارجي مستقل ومسجل  .يدرج التغير في القيمة
العادلة في بيان الدخل اجملمع.
يتم عدم حتقق العقارات اإلستثمارية عندما يتم بيعها او عزلها عن اإلستخدام بشكل دائم حيث ال يوجد مكاسب اقتصادية متوقعة بعد بيعها .
يتم اإلعتراف باي ربح أو خسارة من عزل او بيع عقار استثماري في بيان الدخل اجملمع للسنة التي مت فيها العزل او البيع لذلك اإلستثمار العقاري .
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يتم التحويل الى حساب العقارات اإلستثمارية فقط اذا حدث تغير في اإلستخدام  ،بدليل انهاء اشغاله من قبل املالك وبدء ايجار تشغيلي جلهة
أخرى او عند انتهاء البناء او التطوير .
يتم التحويل من حساب العقارات اإلستثمارية فقط اذا حدث تغير في اإلستخدام بدليل بدء اشغاله من قبل املالك او بدء تطويره بغرض بيعه.

هبوط قيمة الأ�صول املالية

يتم اجراء تقدير بتاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد ما اذا كان هناك دليل ايجابي على ان اصل مالي محدد قد انخفضت قيمته  .فاذا ما توفر مثل
ذلك الدليل  ،اي خسارة ناجتة من هبوط القيمة تدرج في بيان الدخل اجملمع  .يتم حتديد هبوط القيمة كما يلي:
أ  -بالنسبة لألصول املالية املدرجة بالقيمة العادلة  ،ميثل الهبوط في القيمة الفرق بني القيمة املدرجة والقيمة العادلة .
ب  -بالنسبة لألصول املالية املدرجة بالتكلفة  ،ميثل الهبوط في القيمة الفرق بني القيمة املدرجة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية
املستقبلية مخصومة مبعدل الفائدة السائد ألصل مالي مماثل .
ج  -بالنسبة لألصول املدرجة بالتكلفة املطفأة فان انخفاض القيمة هو الفرق بني القيمة املدرجة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية
املستقبلية مخصومه مبعدل الفائدة الفعلي األصلي.
يتم تسجيل عكس مبلغ خسائر هبوط القيمة املسجلة في السنوات السابقة عندما يظهر مؤشر على عدم وجود خسائر انخفاض قيمة األصل
املالي او انها انخفضت وميكن ربط اإلنخفاض بصورة موضوعية بحدث وقع بعد تسجيل انخفاض القيمة.
باستثناء عكس خسائر انخفاض القيمة املتعلقة باألدوات اإلستثمارية املصنفة كمتاحة للبيع ،فإنه يتم تسجيل جميع اإلنخفاضات املعكوسة
األخرى في بيان الدخل اجملمع الى احلد الذي ال تتجاوز فيه القيمة املدرجة لألصل كلفته املطفأة في تاريخ العكس.

يتم تسجيل انعكاس هبوط القيمة املتعلقة باألدوات اإلستثمارية املصنفة كمتاحة للبيع ضمن التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة .

هبوط قيمة الأ�صول غري املالية

جتري اجملموعة تقييم بتاريخ كل فترة مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن اصل ما قد تنخفض قيمته  ،فإذا ما توفر مثل هذا املؤشر أو
عند طلب اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل ،تقوم اجملموعة بتقدير املبلغ املمكن استرداده لألصل.
إن املبلغ املمكن استرداده لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصا تكاليف البيع أو قيمته اثناء اإلستخدام أيهما أعلى ويتم
حتديدها لكل أصل على أساس افرادي ما لم يكن األصل منتجا لتدفقات نقدية مستقلة على نحو كبير عن تلك التي يتم إنتاجها من األصول او
مجموعات األصول األخرى  .في تلك احلالة يتم حتديد املبلغ املمكن استرداده كجزء من وحدة انتاج النقد التي يعود اليه األصل  .عندما تزيد القيمة
املدرجة ألصل ما (أو الوحدة املنتجة للنقد) عن املبلغ املمكن استرداده  ،يعتبر األصل (أو الوحدة املنتجة للنقد) قد انخفضت قيمته وتخفض الى
القيمة املمكن استردادها من خالل تسجيل خسارة هبوط القيمة في بيان الدخل اجملمع.
عند تقييم القيمة اثناء اإلستخدام  ،تخصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة بإستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق احلالية
للقيمة الزمنية لألموال واخملاطر احملددة لألصل (أو الوحدة املنتجة للنقد)  .عند حتديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع  ،يتم استخدام طريقة
تقييم مناسبة  .إن هذه العمليات احملاسبية يتم تأييدها مبؤشرات القيمة العادلة املتاحة.
يتم إجراء تقدير بتاريخ كل فترة مالية لتحديد ما إذا كان هناك اي دليل على أن خسائر انخفاض القيمة املسجلة سابقا لم تعد موجوده أو قد
انخفضت  .فإذا ما توفر مثل هذا املؤشر فإن اجملموعة تقوم بتقدير املبلغ املمكن استرداده .
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يتم تسجيل عكس قيمة اإلنخفاض املعترف بها من قبل فقط اذا مت تغيير التقديرات املستعملة في حتديد قيمة األصل املمكن استردادها منذ
تاريخ تسجيل خسارة انخفاض القيمة األخيره  .في هذه احلالة يتم زيادة قيمة األصل الدفترية الى قيمته املمكن استردادها .

يتم حتويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام اسعار الصرف السائدة في تواريخ املعامالت املبدئية
 .وبالنسبة للبنود غير النقدية التي يتم قياسها وفقا للقيمة العادلة بعملة أجنبية يتم حتويلها باستخدام اسعار الصرف كما في التاريخ الذي
مت فيه حتديد القيمة العادلة .

تظهر املعدات بالتكلفة بعد طرح االستهالك املتراكم و أية خسائر هبوط في القيمة .تستهلك اجملموعة معداتها بطريقة القسط الثابت
وبإستخدام معدالت مالئمة إلستهالك األصل طول فترة االستخدام املقدره لها .

ان الفروقات الناجتة عن حتويل اصل غير نقدي مصنف كأصل «بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل» تظهر في بند األرباح أو اخلسائر الناجتة عن
التغيرات بالقيمة العادلة لتلك األصول في بيان الدخل اجملمع وتلك الفروقات املتعلقة بأصول «متاحة للبيع» تظهر ضمن التغيرات املتراكمة في
القيمة العادلة في حقوق امللكية .

املعدات واال�ستهالك

�أ�سهم اخلزينة

يتم احملاسبة عن ملكية الشركة األم ألسهمها كأسهم خزينة  .ان هذه األسهم تدرج بالتكلفة كتخفيض حلقوق املساهمني وال يتم توزيع
أرباح نقدية على هذه األسهم  .ان اصدار اسهم منحة يعمل على زيادة عدد اسهم اخلزينة مبا يتناسب مع هذه الزيادة وتخفيض معدل التكلفة
للسهم دون التاثير على اجمالي كلفة اسهم اخلزينة .
إن األرباح الناجتة عن املتاجرة في أسهم اخلزينة تؤخذ مباشرة إلى حساب «احتياطي ربح بيع أسهم خزينة» ضمن حقوق املساهمني  .في حالة
انخفاض حساب «احتياطي ربح بيع أسهم خزينة» بأي خسائر نتيجة بيع أسهم اخلزينة فإن الفرق يتم حتميله على األرباح احملتفظ بها ومن ثم
االحتياطيات .الحقا ً عند حتقق ربح بيع أسهم خزينة ،فإن مبلغا ً معادال ً للخسارة التي مت حتميلها سابقا ً يتم حتويله لالحتياطيات ثم إلى األرباح
احملتفظ بها.

خم�ص�صات

تسجل اخملصصات عندما يكون على اجملموعة التزام حالي (قانوني او استداللي) ناجت من حدث وقع في املاضي وتكون تكاليف سداد االلتزام
محتمله الوقوع وميكن قياسها بصوره يعتمد عليها .

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

حتتسب مكافأة نهاية خدمة املوظفني عن فترة اخلدمة املتراكمة للموظفني بتاريخ امليزانية العمومية وفقا الحكام قانون العمل الكويتي في
القطاع اخلاص.

ح�سابات �أمانه

ان األصول احملتفظ بها كأمانات ال تعتبر من اصول اجملموعة وبالتالي ال تظهر في هذه البيانات املالية اجملمعة .

العمالت الأجنبية

أي شهرة ناجتة عن حيازة عملية اجنبية وأي تعديالت في القيمة العادلة ستجري على القيمة املدرجة لألصول واخلصوم نتجت عن احليازة تعتبر
ضمن اصول وخصوم العملية األجنبية ويتم حتويلها باستخدام اسعار األقفال بتاريخ امليزانية العمومية.
شركات اجملموعة
في تاريخ البيانات املالية  ،يتم حتويل األصول واخلصوم للشركات التابعة األجنبية الى عملة العرض للشركة األم (الدينارالكويتي) بأسعار الصرف
السائدة في تاريخ امليزانية العمومية  ،وحتول بيانات الدخل لتلك الشركات مبتوسط أسعار الصرف املوزون للسنة .تؤخذ كافة فروق حتويل العمالت
األجنبية الناجتة عن التحويل مباشرة الى احتياطي حتويل العمالت األجنبية ضمن حقوق امللكية  .عند بيع شركة اجنبية  ،يدرج املبلغ املؤجل
املتراكم املسجل في حقوق امللكية اخلاصة بعملية اجنبية محددة ضمن بيان الدخل اجملمع .

النقد و�شبه النقد

يتكون النقد وشبه النقد لغرض بيان التدفقات املالية اجملمع من نقد وأرصدة بنكية وودائع قصيرة األجل تستحق خالل فترة ثالثة شهور من تاريخ
اإليداع بعد خصم األرصدة املستحقة للبنوك والودائع احملتجزه .

معلومات القطاع

ميثل القطاع جزء هام من اجملموعة التي تعمل اما في تزويد املنتجات أو اخلدمات (قطاع العمل) أو في تزويد املنتجات واخلدمات ضمن بيئة إقتصادية
محددة (القطاع اجلغرافي) وهو عرضه للمخاطر واملزايا اخملتلفة عن القطاعات االخرى .

االلتزامات الطارئة

إن االلتزامات الطارئة غير مسجلة في امليزانية العمومية اجملمعة ولكن يفصح عنها  ،اال اذا كان االحتمال لوجود تدفقات مصادر الى اخلارج يجسد
منافع اقتصادية بعيدا  .االصول الطارئة غير مسجلة في البيانات املالية ولكن يفصح عنها عند احتمال وجود تدفقات املنافع اإلقتصادية الى
الداخل أمرا محتمال .

عملة العرض الرئيسية
تعرض البيانات املالية اجملمعة بالدينارالكويتي  ،وهي العملة الرئيسية للشركة األم التي يتم العرض بها  .حتدد كل منشأة في اجملموعة عملتها
الرئيسية اخلاصة بها وتقاس البنود املتضمنة في البيانات املالية بتلك العملة الرئيسية .
املعامالت واألرصدة
يجري قيد املعامالت بالعمالت األجنبية وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ املعاملة .
يتم حتويل األصول واخلصوم النقدية بالعمالت األجنبية وفقا لسعر الصرف السائد للعملة الرئيسية بتاريخ امليزانية العمومية وتؤخذ كافة
الفروق الى «ارباح  /خسائر عمالت أجنبية» في بيان الدخل اجملمع.
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لدى تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة املفصح عنها في ايضاح  ، 3يجب على االدارة ان تقوم باتخاذ االحكام والتقديرات واالفتراضات
حول القيم املدرجة لألصول واخلصوم والتي ال تتوفر بسهولة من مصادر اخرى  .التقديرات واالفتراضات املتعلقة بها تستند الى اخلبرة
التاريخيه وعوامل اخرى تعتبر متوافقة معها  .قد يكون هناك اختالف بني النتائج الفعلية وتلك التقديرات .
ان التقديرات واالفتراضات يتم مراجعتها بشكل مستمر  .ان مراجعة التقديرات احملاسبية يتم االعتراف بها في الفترة التي يتم فيها
مراجعة التقدير اذا كانت تلك املراجعة تؤثر بتلك الفترة فقط او بتلك الفترة والفترات املستقبلية اذا كانت املراجعة تؤثر على الفترة احلالية
والفترات املستقبلية .

الأحكام

عند عملية تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة  ،تقوم اإلدارة باتخاذ األحكام التالية  ،بإستثناء التقديرات  ،والتي لها أكبر األثر على
املبالغ املدرجة في البيانات املالية اجملمعة :
تصنيف األصول املالية
تقرر اإلدارة عند حيازة استثمار معني سواء كان يجب تصنيفه كاستثمار محتفظ به للمتاجرة أو محدد بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل او قروض ومدينون او متاح للبيع .
خالل وضع تلك األحكام تأخذ اجملموعة في اإلعتبار الغرض الرئيسي من حيازتها وكيف تعتزم إدارتها وإدراج نتائجها  .حتدد مثل تلك اإلحكام
ما اذا كان يتم قياسها الحقا بالتكلفة او بالقيمة العادلة وما إذا كانت التغيرات في القيمة العادلة لألدوات يتم إدراجها في بيان الدخل
أو مباشرة في حقوق امللكية .
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انخفاض قيمة القروض واملدينون
تقوم ادارة اجملموعة مبراجعة البنود املصنفة كقروض ومدينون (يتضمن استثمارات وكالة) بشكل دوري لتقييم اذا كان يجب تسجيل
مخصص هبوط القيمة في بيان الدخل اجملمع  .بشكل خاص  ،فإن األحكام مطلوبة من اإلدارة في تقدير الكميات والتوقيت للتدفقات
النقدية املستقبلية عند حتديد مستوى هبوط القيمة املطلوبة  .مثل هذه التقديرات ضرورية بناءا على افتراضات حول عدة عوامل تتضمن
درجات مختلفة من األحكام وعدم التأكد  .خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر  ، 2008فإن خسارة في هبوط القيمة تبلغ 2,485,500
د.ك مت إدراجها مقابل استثمارات وكالة .

عدم الت�أكد من التقديرات

فيما يلي اإلفتراضات الرئيسية التي تتعلق باألسباب املستقبلية والرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ امليزانية العمومية
والتي لها أثر كبير يؤدي الى تعديل مادي على القيمة املدرجة لألصول واخلصوم خالل السنة املالية الالحقة:
تقييم اإلستثمارات في األسهم غير املسعرة
يستند تقييم اإلستثمارات في األسهم غير املسعرة عادة الى أحد العوامل التالية :
n
معامالت حديثة في السوق بشروط جتارية بحته .
n
القيمة العادلة احلالية ألدوات أخرى مماثلة الى حد كبير .
n
مضاعف االرباح اخلاصة .
n
التدفقات النقدية املتوقعة مخصومة باملعدالت احلالية املطبقة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة .
n
طرق تقييم أخرى .
إن حتديد التدفقات النقدية وعوامل اخلصم لإلستثمارات في أسهم غير مسعرة يتطلب تقديرات جوهرية .

تصنيف العقارات
يتعني على اإلدارة اتخاذ قرار بشأن حيازة عقار معني سواء كان يجب تصنيفه كـ عقار للمتاجرة أو عقار قيد التطوير أو عقار استثماري.
تقوم اجملموعة بتصنيف العقار كعقار للمتاجرة إذا مت حيازته بصفة أساسية بغرض بيعه ضمن نشاط األعمال العادية.
وتقوم اجملموعة بتصنيف العقار كعقار قيد التطوير إذا مت حيازته بنية تطويره.
وتقوم اجملموعة بتصنيف العقار كعقار استثماري إذا مت حيازته لتحقيق إيرادات من تأجيره أو لرفع قيمته أو الستخدامات مستقبلية غير
محددة.
انخفاض قيمة اإلستثمارات املتاحة للبيع
تصنف اجملموعة بعض األصول املالية كأصول متاحة للبيع وتسجل اي تغيرات في قيمها العادلة ضمن حقوق امللكية .عندما تنخفض
القيمة العادلة لتلك األصول  ،تقوم اإلدارة بعمل افتراض حول اإلنخفاض في القيمة لتحديد ما إذا كان يجب ادراج اإلنخفاض في هبوط
القيمة في بيان الدخل اجملمع.
خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر  ، 2008سجلت خسائر هبوط في القيمة إلستثمارات متاحة للبيع تبلغ  102,577,945د.ك
( : 2007ال شئ) .
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الشركات التابعة

(و) تتمثل الشركات التابعة غير اجملمعة فيما يلي :

(أ) تفاصيل الشركات التابعة اجملمعة الهامة هي كما يلي :
الشركة التابعة

نسبة امللكية

النشاط الرئيسي

2008

2007

شركة دي اند بي كويت لإلستشارات االقتصادية واالدارية –
ش.م.ك (مقفلة)

100%

100%

استشارات اقتصادية وإدارية
وانشطة مرتبطة

الشركة الكويتية الهندية القابضه – ش.م.ك (مقفلة)

57%

57%

استثمارات وانشطة مرتبطة

شركة بلكسس لنظم املعلومات واحلاسب اآللي  -ش.م.ك (مقفلة)

51%

100%

تقنية املعلومات

شركة نور الكويتية األردنية لالستثمار املالي محدوده (تأسست في األردن)

100%

100%

استثمارات وانشطة مرتبطة

صندوق اسلمة اإلستثماري (تتكون هذه النسبة من  49%متلك مباشر
و  50%متلك غير مباشر)

99%

99%

استثمارات في اسهم

شركة نور الصاحلية العقارية – ش.م.ك (مقفلة)

100%

-

تطوير عقارات

-

100%

اإلتصاالت

شركة نور لالتصاالت (القابضة) – ش.م.ك (مقفلة)

تابع  /الشركات التابعة

(ب) جميع الشركات التابعة اعاله تأسست في دولة الكويت ما لم يتم ذكر خالف ذلك .
(ج) خالل السنة قامت الشركة التابعة  ،شركة نور لإلتصاالت القابضة – ش.م.ك (مقفلة) بزيادة رأس مالها عن طريق إصدار اسهم
جديده من خالل اكتتاب خاص نتج عنه تخفيض حصة الشركة األم في الشركة التابعة من  100%الى  25.86%محققا ربحا
قدره  14,089د.ك والذي مت إدراجه ضمن بيان الدخل حتت بند «فوائد وإيرادات أخرى « (انظر إيضاح  .)8ان القيمة املدرجة
لإلستثمار املتبقي يبلغ  23,952,254بعد زيادة رأس املال (حصة  )25.86%مت حتويله الى استثمار في شركات زميلة (انظر
ايضاح . )15
(د) خالل السنة قامت الشركة التابعة  ،شركة بلكسس لنظم املعلومات واحلاسب االلي – ش.م.ك (مقفلة) بزيادة رأس مالها عن
طريق إصدار أسهم جديده من خالل اكتتاب خاص نتج عنه تخفيض حصة الشركة األم في الشركة التابعة من  100%الى
 51%محققا خسارة قدرها  51,170د.ك والتي مت إدراجها ضمن بيان الدخل حتت بند «فوائد وإيرادات اخرى» (انظر ايضاح . )8
(هـ) قامت الشركة الكويتية الهندية القابضة – ش.م.ك (مقفلة) خالل السنة السابقة بزيادة رأس مالها عن طريق اصدار أسهم
جديده من خالل اكتتاب خاص مما ادى الى تخفيض حصة الشركة األم في الشركة التابعة من  100%الى  56.6%مما نتج عنه
خسارة مببلغ  378,512د.ك  .ادرجت في بيان الدخل حتت بند فوائد وايرادات أخرى (ايضاح . )8

الشركة التابعة

نسبة امللكية
2007
2008

النشاط الرئيسي

شركة اوريون الكويت للوساطة املالية – ش.م.ك (مقفلة)
(سابقا  :شركة مجموعة اإللتزام املالي – ش.م.ك (مقفلة)

51%

51%

وساطة مالية

شركة البواب لإلتصاالت (األردن)
شركة الكوت لإلتصاالت (األردن)
شركة اجملموعة العربية للتطوير الزراعي (مصر)

100%
100%
51%

-

اإلتصاالت واخلدمات املتعلقة
اإلتصاالت واخلدمات املتعلقة
العقارات واإلستثمارات الزراعية املرتبطة بها

برأي اإلدارة ان مجموع األصول والنتائج للشركات التابعة اعاله ليست مهمة بالنسبة للبيانات املالية اجملمعة للمجموعة وبالتالي لم يتم
جتميعها  .بإستثناء شركة اوريون الكويت للوساطة املالية – ش.م.ك (مقفلة)  ،فإن باقي الشركات التابعة غير اجملمعة مت تاسيسها من
قبل الشركة األم خالل السنة وقد بدأت نشاطاتها مؤخرا.

 .6مصاريف عمومية وادارية وأعباء أخرى
تتضمن املصاريف العمومية واالدارية واملصاريف األخرى ما يلي :
2008
تكاليف موظفني
استهالك
رسوم غير محققه مستحقه من ادارة محافظ العمالء

2007

د.ك

د.ك

1,932,755

4,642,453

167,739

101,414

274,977

24,841

رسوم غير محققه مستحقه من ادارة محافظ العمالء
قامت الشركة االم في  2006بتوقيع عقود الدارة محافظ محليه مع شركة ذات صله وشركه اخرى .تستحق هذه الرسوم غير احملققه
طبقا لشروط التعاقد بناء على القيمة السوقية لالسهم في تلك احملافظ وطبقا لشروط بند العقد اخلاص بضمان رأس املال تلك احملافظ
اضافة الى احلد األدنى من العائد عليها .

 .7خسارة ( /ربح) غير محققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
هذه األرباح متثل الفرق بني سعر اإلغالق للسوق والقيمة املدرجة في بداية السنة او كلفة اإلستثمار الذي مت شراؤه خالل السنة.
يتم تقييم الصناديق احمللية على اساس صافي قيمة اصولها .
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.8

ايرادات فوائد وأخرى

( .11خسارة)  /ربحية السهم األساسية والمخففة
2008
د.ك

ايرادات فوائد (من حسابات حتت الطلب املدرجة ضمن األرصدة البنكية
والودائع القصيرة األجل)
ايراد من استثمار في عقود وكالة
صافي اخلسارة من تخفيض حصص في شركات تابعة (إيضاح )5
ايرادات اخرى

.9

2007
د.ك

977,431

845,075

70,366
()37,081
603,374
1,614,090

()378,512
276,797
743,360

( )185فلس

فلس99

2008
د.ك
977,431
()2,415,134
8,209,797
()32,826,617
()4,834,708

54,435,635
890,694

()5,068,272

5,248,372

()7,060,000
6,901,900

303,965

�أ) �أثر �إعادة الت�صنيف نتيجة تطبيق التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 39

()95,517,945
2,661,984
()128,971,564

141,310
65,521,603

بسبب التطورات الهامة التي حدثت في االسواق املالية العاملية  ،قررت اجملموعة تطبيق التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم  39واملعيار
الدولي للتقارير املالية  IFRS7ابتداء من  1يوليو  2008حيث قامت باعادة تصنيف استثمارات بقيمة عادلة بلغت كما في  1يوليو 2008
مبلغ  138,694,153د.ك من تصنيفها السابق « استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل» الى التصنيف احلالي « استثمارات
متاحة للبيع» .

()123,903,292
()5,068,272
()128,971,564

تكاليف تمويل

اجمالي تكاليف التمويل متعلقة مببالغ مستحقة للبنوك وقروض وهي تعتبر خصوم مالية مسجلة بالتكلفة املطفأة .
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705,187,744
()8,418,679
696,769,065

458,599,370
458,599,370

2007
د.ك
845,075
3,656,552

موزعة كما يلي :

.10

املتوسط املوزون لعدد األسهم القائمة خالل السنة
ناقصا  :املتوسط املوزون لعدد اسهم اخلزينة

2008
()129,043,872

2007
45,314,974

بلغت ربحية السهم املعلن عنها للسنة املنتهية ي  31ديسمبر  104 : 2007فلس للسهم الواحد ولكن قبل التعديالت التي متت بأثر
رجعي واملتعلقة بإصدار حقوق شراء اسهم .

ان حتليل صافي الربح او (اخلسارة) على األصول املالية من خالل كل فئه كما يلي :

صافي (اخلسارة)  /الربح املدرج في بيان الدخل اجملمع
صافي (اخلسارة)  /الربح املدرج في بيان التغيرات في حقوق امللكية اجملمع

(خسارة)  /ربح السنه اخلاص مبساهمي الشركة األم (د.ك)

(خسارة)  /ربحية السهم األساسية واخملففه

صافي الربح أو (الخسارة) على االصول المالية

قروض ومدينون
 نقد وارصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل استثمار في عقود وكالة (بالصافي بعد خسارة هبوط القيمة  2,485,500د.ك) ذمم مدينة وأصول اخرى (ربح متويل عقود آجله للعمالء)استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 احملتفظ بها لغرض املتاجرة محددة كذلك عند التسجيل املبدئياستثمارات متاحة للبيع
 مدرجة مباشرة في صافي حقوق امللكية اجملمعة مدرجة مباشرة في بيان الدخل اجملمع             • من هبوط القيمة
             • من املبيعات وايرادات توزيعات ارباح
 محولة من حقوق امللكية الى بيان الدخل اجملمع             • من هبوط القيمة
             • من املبيعات

يتم احتساب ربحية السهم بتقسيم (خسارة)  /ربح السنه اخلاص مبساهمي الشركة األم على املتوسط املوزون لعدد االسهم القائمة
خالل السنه كما يلي :

60,273,231
5,248,372
65,521,603

 .12استثمارات بالقيمة العادله من خالل بيان الدخل
محتفظ بها للمتاجره :
اسهم مسعره
محدده عند التحقق املبدئي :
صناديق محليه

2008
د.ك
33,686,333

2007
د.ك
132,784,562

5,371,087
39,057,420

11,685,211
144,469,773

تبلغ القيمة العادلة لإلستثمارات املعاد تصنيفها كما في  31ديسمبر  2008مبلغ  59,247,000د.ك  ،وقد أدرجت اخلسارة الناجتة والغير
محققة بقيمة  76,219,206د.ك ضمن حقوق امللكية  .ومع ذلك وبتاريخ  31ديسمبر  2008مت حتويل مبلغ  76,108,832د.ك من تلك
التغيرات في القيمة العادلة املعترف بها ضمن حقوق امللكية لإلستثمارات املعاد تصنيفها الى بيان الدخل اجملمع نتيجة لهبوط قيمة بعض
هذه اإلستثمارات املعاد تصنيفها  .وفي حالة عدم إعادة تصينف هذه اإلستثمارات الدرجت اخلسائر الغير محققة املتعلقة باإلستثمارات التي
لم يتم هبوط قيمتها والبالغة  110,374د.ك في بيان الدخل اجملمع .قامت اجملموعة بتسجيل ربح غير محقق يبلغ  5,605,084د.ك في
بيان الدخل اجملمع خاص بتلك اإلستثمارات املعاد تصنيفها خالل فترة الستة اشهر املنتهية في  30يونيو . 2008
ب) إن أسهم مسعرة بقيمة عادلة  6,251,230د.ك ( 32,491,273 : 2007د.ك ) مرهونة مقابل قروض بنكية (إيضاح)18
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 .14تابع  /استثمارات متاحة للبيع

 .13ذمم مدينة وأصول اخرى
اصول مالية
مستحق من الشركة األم للمجموعة
مستحق من شركات زميلة
مستحق من أطراف ذات صله اخرى
مستحق من شركات وساطة مالية
مستحق من الشركة الكويتية للمقاصة
مستحق من الشركة الكويتية للمقاصة (عقود آجلة)
مستحق من بيع إستثمارات – اطراف ذات صله
دفعات مقدمة لشراء استثمارات
ايرادات مستحقة
أصول مالية أخرى
أصول غير مالية
دفعات مقدمة لشراء عقارات
أصول أخرى

2008
د.ك
5,655,439
3,899,748
2,744,788
1,528,495
3,243,806
27,120,398
1,419,764
2,708,217
1,979,830
50,300,485

2007
د.ك
2,357,496
11,597
834,010
9,017,817
1,221,524
36,341,541
4,323,296
327,295
222,760
54,657,336

2,880,408
2,880,408
53,180,893

7,260,000
924,166
8,184,166
62,841,502

 .14استثمارات متاحة للبيع

أسهم مسعره
أسهم غير مسعره
صناديق :
محلية
اجنبية

د)

في نهاية السنة  ،اعترفت اجملموعة بخسارة هبوط في القيمة تبلغ  83,896,784د.ك مقابل بعض اإلستثمارات في اسهم
محلية وأجنبية مسعرة  ،حيث انخفضت قيمتها السوقية في  31ديسمبر  2008بشكل جوهري عن تكلفتها  ،وكما قامت
اجملموعة بتسجيل خسارة في هبوط القيمة تبلغ  18,681,161د.ك مقابل بعض اإلستثمارات في اسهم غير مسعرة
وصناديق محلية وأجنبية بناءا على تقديرات من قبل اإلدارة ضمن املعلومات املتوفرة لديهم وصافي قيمة األصل املقررة من قبل
مدراء اإلستثمار  ،كما في تاريخ امليزانية العمومية اجملمعة  .ان القيمة املدرجة لتلك اإلستثمارات بعد اإلعتراف بخسائر
الهبوط في القيمة كما في  31ديسمبر  2008تبلغ  82,942,527د.ك .

هـ)

ان اسهم مسعرة بقيمة مدرجة تبلغ  59,247,000د.ك كما في  31ديسمبر  2008متثل استثمارات مت حتويلها من
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل في  1يوليو ( 2008انظر ايضاح .)12

و)

بعض اإلستثمارات املسعرة وغير املسعرة محتفظ بها بإسم الشركة األم للمجموعة مع وجود خطاب تنازل لصالح الشركة
األم.

 .15استثمار في شركات زميلة
2008
د.ك
65,625,938
17,158,891

2007
د.ك
30,245,940
21,546,444

12,797,509
14,215,191
109,797,529

14,147,313
28,811,454
94,751,151

أ)

تتضمن اإلستثمارات املتاحة للبيع عددا من استثمارات غير مسعرة وصناديق محلية وأجنبية التي ال ميكن حتديد قيمتها
العادلة بشكل يعتمد عليه  ،ونتيجة لذلك فإن إستثمارات بقيمة جارية تبلغ  21,064,305د.ك (21,546,444 : 2007
د.ك) مسجلة بالتكلفة  .ليس لدى إدارة اجملموعة اي علم باية ظروف قد تشير الى هبوط في قيمة هذه اإلستثمارات .

ب)

ان اسهم مسعرة بقيمة عادلة تبلغ  17,305,050د.ك ( : 2007ال شئ) هي مضمونة مقابل قروض بنكية (انظر ايضاح
.)18
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ج)

ان صناديق أجنبية تتضمن استثمارات بصناديق ملكية خاصة بقيمة مدرجة تبلغ  10,309,777د.ك ( 31ديسمبر : 2007
 28,811,454د.ك  .إن املعلومات عن هذه اإلستثمارات محدوده بالتقارير املالية الدورية املقدمة من مديري اإلستثمار  .مت
تسجيل هذه اإلستثمارات بالقيمة الصافية لألصول املقررة من مديري اإلستثمار .نتيجة لطبيعة هذه اإلستثمارات  ،فإن صافي
قيمة األصول املقررة من مديري اإلستثمار متثل افضل تقدير للقيمة العادلة املتوفره لهذه اإلستثمارات .

ان تفاصيل اهم الشركات الزميله للمجموعة مبينة أدناه :
بلد التأسيس
شركة الراية العقارية العاملية – ذ.م.م
بنك ميزان احملدود
الشركة العربية ألعمال األوراق املالية – شركة مساهمة
سعودية مقفلة
شركة نور لإلتصاالت – ش.م.ك (مقفلة) (انظر ايضاح  5ج)

االردن
باكستان
اململكة العربية
السعودية
الكويت

نسبة امللكية
2007
2008
50%
50%
34.7%
45.5%

النشاط االساسي
التنمية العقارية
انشطة بنكية

35%

-

الوساطة املالية

25.35%

-

اإلتصاالت

خالل الربع الثالث لعام  2008قامت الشركة األم بشراء اسهم اضافية في بنك ميزان احملدود  ،الباكستان  ،حيث زادت نسبة ملكيتها في
البنك املستثمر به من  34.7%كما في  31ديسمبر  2007الى  45.5%نتج عن هذه العملية شهره مببلغ  4,060,940د.ك أدرجت
ضمن القيمة اجلارية لإلستثمار .
خالل السنة استثمرت الشركة األم مبلغ  2,217,186د.ك ( 31,282,410ريال سعودي)  ،لتدعيم رأس مال الشركة العربية ألعمال
األوراق املالية – شركة مساهمة سعودية مقفلة .
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 .15تابع /استثمار في شركات زميلة

 .17ذمم دائنة وخصوم اخرى

احلصة االجمالية في أصول وخصوم الشركات الزميلة:

األصول
اخلصوم

2008
د.ك
152,949,413
112,987,143

2007
د.ك
103,632,678
91,244,423

احلصة االجمالية في ايرادات و (خسائر)  /ارباح الشركات الزميلة:
السنة املنتهية في 31
ديسمبر 2008
االيرادات
(خسارة)  /ربح

السنة املنتهية في 31
ديسمبر 2007

د.ك
4,165,098
()816,571

د.ك
3,313,908
2,228,851

بلغت القيمة السوقية العادلة إلستثمار في شركة زميلة مدرجة بقيمة  21,544,916د.ك مبلغ  16,931,428د.ك .

2008
د.ك
خصوم مالية
رسوم غير محققة مستحقة من إدارة محافظ :
 أطراف ذات صله اخرىمستحق لإلدارة العليا
توزيعات أرباح مستحقة
فوائد مستحقه
ايرادات مؤجلة
مصاريف مستحقه
ذمم دائنه اخرى

2007
د.ك

199,095
943,425
20,044
974,004
2,181,760
4,318,328

خصوم غير مالية :
ذمم دائنة أخرى

880,198
3,251,284
111,974
489,729
3,457,736
3,321,623
11,512,544

82,850
4,401,178

11,512,544

جميع اخلصوم املالية اعاله ال حتمل اي فائدة .

 .16عقارات استثمارية

 .18قروض قصيرة األجل

ان احلركة على العقارات اإلستثمارية هي كما يلي :

كلفة الشراء
التغير في القيمة العادلة

2008
د.ك
16,947,812
5,696,976
22,644,788

-

2007
د.ك

ان العقارات اإلستثمارية تتكون من ارض ومباني كما يلي :

الكويت
اململكة العربية السعودية
اجملموع

2008
د.ك
10,000,000
12,644,788
22,644,788

-

2007
د.ك

في  31ديسمبر  ، 2007قامت اجملموعة بإعادة تقييم عقاراتها بناءا على تقييم مقدم من مقيم مستقل وسجلت ربح تقييم مقداره
 5,696,976في بيان الدخل اجملمع  .ان العقار الكائن باململكة العربية السعودية محتفظ به من خالل شركة ألغراض خاصة ()SPE
انشأت خصيصا لهذا الغرض واململوكة بشكل مشترك من قبل الشركة األم واملالك املشترك .قام املالك املسجل للعقار بإصدار خطاب
يؤكد به امللكية املشتركة.

36

معدل الفائدة
الفعلي/
معدل التكلفه
السوقي
قروض من بنوك محليه ومؤسسات مالية
قروض دائنه – ديناركويتي
قروض دائنة – ديناركويتي
قروض دائنة – دوالر أمريكي
دائنو وكالة – ديناركويتي

%
– 5.758.75
– 5.758.25
– 4.717.285
– 7.008.375

الضمان

غير مضمونة
مضمونة
غير مضمونة
غير مضمونة

2008
د.ك
60,200,000
20,000,000
27,635,000
73,289,012
181,124,012

2007
د.ك
50,000,000
20,000,000
54,497,295
6,000,000
130,497,295

ان قروض الدينارالكويتي البالغة  20,000,000د.ك ( 20,000,000 : 2007د.ك) مضمونة مقابل رهن استثمارات بالقيمة العادلة
من خالل بيان الدخل (انظر ايضاح  )12واستثمارات متاحة للبيع (انظر ايضاح  )14ان جميع القروض تستحق السداد خالل سنة واحدة .
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 .19رأس المال وعالوة اصدار األسهم
أ)
عن

.21

يتكون رأس مال الشركة األم املصرح به واملصدر واملدفوع من  750,000,000سهم بقيمة  100فلس للسهم الواحد (31
ديسمبر  500,000,000 : 2007سهم بقيمة  100فلس للسهم الواحد) .
خالل الربع األول من السنة  ،قامت الشركة األم بزيادة رأس املال الى  750,000,000سهم من خالل اصدار حقوق شراء اسهم
طريق اصدار  250,000,000سهم بقيمة اسمية  100فلس للسهم الواحد وعالوة اصدار تبلغ  300فلس للسهم الواحد
ومت اعتماد هذا القرار في اجتماع اجلمعية العمومية غير العادية املنعقدة في  2يناير  . 2008مت اإلكتتاب في زيادة رأس املال
بالكامل خالل السنة.

ب) بالرغم من ان اخلسائر املتراكمة اخلاصة بالشركة األم كما في  31ديسمبر  2008قد فاقت رأس املال املدفوع  ،اال أن أرصدة
اإلحتياطيات وعالوة إصدار األسهم تزيد عن تلك اخلسائر املتراكمة وأن صافي حقوق امللكية للشركة األم يزيد عن رأس املال املدفوع
كما في ذلك التاريخ  .وسيقوم مجلس اإلدارة بعرض هذا األمر على مساهمي الشركة في اجلمعية العامة.
ج)

إن عالوة االصدار غير قابلة للتوزيع .

 . 20أسهم خزينة

2008

نسبة األسهم املصدرة

القيمة السوقية (د.ك)

التكلفة (د.ك)

ان التوزيع من االحتياطي القانوني محدد باملبلغ املطلوب لتأمني توزيع أرباح بنسبة  5%من رأس املال املدفوع في السنوات التي ال تسمح
فيها االرباح احملتفظ بها بتأمني هذا احلد .
وفقا للنظام األساسي للشركة األم يتم حتويل نسبة معينة من ربح الشركة األم قبل طرح حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحصة
الزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الى اإلحتياطي اإلختياري وفقا لقرار مجلس اإلدارة ومبوافقة اجلمعية
العمومية  .ال يتم التحويل الى هذا اإلحتياطي في السنة التي حتقق فيها الشركة خسائر أو عند وجود خسائر متراكمة .كما ال توجد أي
قيود على توزيع اإلحتياطي اإلختياري .

 .22توزيعات ارباح
بعد موافقة اجلمعية العمومية في تاريخ  27فبراير  2008قامت الشركة األم بتوزيع ارباح نقديـة مبعدل  50فلس للسهم الواحد ومببلغ
 25,000,000د.ك للسنة املنتهية في  31ديسمبر  50 : 2006( 2007فلس للسهم الواحد ومببلغ  12,500,000د.ك).
ليس في نية اإلدارة توزيع أرباح للسنة املنتهية في  31ديسمبر . 2008

 .23النقد وشبه النقد واستثمار وكالة

قامت الشركة األم بشراء اسهم خزينة عن طريق شركة تابعة خالل السنة بعد حصول مجلس إدارة الشركة األم على تصريح بذلك من
مساهمي الشركة وبناءا على موافقة بنك الكويت املركزي الصادرة بتاريخ  31يناير  . 2008يتم اإلحتفاظ بإحتياطيات معادله لتكلفة
اسهم خزينة وهي غير قابلة للتوزيع .

عدد األسهم

تابع /إحتياطي قانوني واختياري

14,824,211

�أ) النقد و�شبه النقد

ان النقد وشبه النقد ألغراض بيان التدفقات النقدية اجملمع هو كما يلي :

2007
-

1.98%

-

1,423,124

-

5,834,206

-

نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل
بنوك دائنه
األرصدة احملتجزه
النقد وشبه النقد كما في بيان التدفقات النقدية

 .21إحتياطي قانوني واختياري
وفقا لقانون الشركات التجارية والنظام االساسي للشركة االم  ،يتم حتويل  10%من ربح السنة للشركة األم قبل طرح حصة مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي وحصة الزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الى حساب االحتياطي القانوني .يجوز
للشركة االم ان تقرر وقف هذا التحويل السنوي عندما يعادل رصيد االحتياطي القانوني  50%من رأس املال املدفوع  .ال يتم التحويل في
السنة التي تتكبد فيها الشركة األم خسائر او عند وجود خسائر متراكمة .
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نسبة الفائدة /
العائد الفعلي
(للسنة)
%
2.5 – 1
4–1
6.7 – 6.2

2008
د.ك
10,025,498
20,363,456
()5,978,559
24,410,395
()500,000
23,910,395

2007
د.ك
5,083,793
5,526,470
()8,407,487
2,202,776
()1,507,500
695,276

تتضمن األرصدة لدى البنوك والنقد حسابات حتت الطلب والتي حتقق فائدة  .ان الودائع قصيرة األجل تستحق خالل شهر وجميعها مودعة
لدى بنوك محلية وأجنبية  .متثل البنوك الدائنة تسهيالت سحب على املكشوف مت احلصول عليها واستخدامها من قبل اجملموعة .

ب) ا�ستثمار وكالة

متثل استثمارات وكالة اتفاقية مببلغ  8,285,000د.ك مع شركة استثمارية اسالمية محليــة والتي كانـــت تستحق في  17أكتوبر
 . 2008ان الشركة املستثمر بها لم تسدد هذا املبلغ في تاريخ اإلستحقاق .
قامت إدارة الشركة األم في  31ديسمبر  2008بتسجيل مخصص هبوط في القيمة يبلغ  2,485,500د.ك مقابل رصيد هذا اإلستثمار
بناءا على املعلومات املتوفرة لإلدارة في ذلك التاريخ.
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 .25تابع  /معامالت مع أطراف ذات صلة

 .24تحليل القطاعات
تعمل اجملموعة بصورة رئيسية في قطاع أعمال واحد هو االستثمارات واألنشطة العقارية ولذلك يصدر تقريرها حول املعلومات القطاعية
بصورة رئيسية على أساس القطاع اجلغرافي.

القطاعات اجلغرافية

متارس اجملموعة النشاط في سوقني جغرافيني هما  :احمللي (الكويت) والدولي (الشرق األوسط وآسيا وأروبا والواليات املتحدة األمريكية)  .ان
التحليل اجلغرافي هو كما يلي:
 31ديسمبر 2008
اإليرادات ( /اخلسائر)
خسارة السنة
هبوط في قيمة اإلستثمارات
حصة في ارباح ( /خسائر) شركات زميلة
اجمالي االصول
اجمالي اخلصوم
صافي االصول
 31ديسمبر 2007
اإليرادات
ربح السنة
حصة في ارباح شركات زميلة
اجمالي االصول
اجمالي اخلصوم
صافي االصول

.25

محلـي
د.ك
1,333,159
()99,782,944
()83,211,248
()505,434
223,757,026
()190,199,308
33,557,718

دولي
د.ك
()6,472,047
()29,283,155
()21,852,197
()311,137
89,738,765
()1,441,062
88,297,703

اجملموع
د.ك
()5,138,888
()129,066,099
()105,063,445
()816,571
313,495,791
()191,640,370
121,855,421

49,974,842
30,218,439
187,867,944
()147,970,110
39,897,834

15,821,208
15,132,049
2,228,851
148,261,768
()2,577,135
145,684,633

65,796,050
45,350,488
2,228,851
336,129,712
()150,547,245
185,582,467

تتمثل االطراف ذات الصله في الشركة االم للمجموعة  ،الشركات الزميله  ،اعضاء مجلس االدارة وموظفي االدارة العليا للمجموعة ،
واطراف ذات صله اخرى مثل الشركات التابعة للشركة االم للمجموعة (شركات تابعة زميلة)  ،واملساهمني الرئيسيني واعضاء مجلس
االدارة وموظفي االدارة العليا للمجموعة وشركات ميلكون فيها حصصا رئيسية او بامكانهم ممارسة تأثير ملموس او سيطره مشتركه
عليها  .يتم املوافقة على سياسات تسعير وشروط هذه املعامالت من قبل ادارة اجملموعة .
فيما يلي اهم التعامالت واألرصدة مع أطراف ذات صله .
2008
د.ك
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بيان الدخل اجملمع

رسوم إدارة وأكتتاب
 مكتسب من الشركة االم للمجموعة مكتسب من شركات ذات صله اخرىرسوم غير محققة مستحقة من إدارة محافظ العمالء متضمنه في املصاريف العمومية واالدارية ومصاريف
أخرى – مكتسب من اطراف ذات صله اخرى
ارباح محققه من بيع استثمارات
تكاليف متويل
 محمل من الشركة االم للمجموعة محمل من اطراف ذات صله اخرىمكافآت موظفي اإلدارة العليا للمجموعة
منافع قصيرة االجل
مكافأت نهاية اخلدمه

415,040
1,612,010

374,867
60,677

()274,977

24,841

12,657,387

2,007,515

-

716,344
226,019

105,300
4,900
110,200

3,268,855
21,285
3,290,140

 .26ملخص األصول والخصوم المالية حسب الفئة
ميكن تصنيف القيم املدرجة لألصول واخلصوم املالية للشركة الواردة في امليزانية العمومية على النحو التالي:

معامالت مع أطراف ذات صلة

امليزانية العمومية اجملمعة
مستحق من أطراف ذات صله (انظر ايضاح )13
مستحق إلى أطراف ذات صله (انظر ايضاح )17
شراء استثمارات متاحة للبيع من اطراف ذات صلة أخرى

السنة املنتهية
في  31ديسمبر
2008
د.ك

السنة املنتهية
في  31ديسمبر
2007
د.ك

35,532,326
-

2007
د.ك
3,203,103
4,131,482
7,260,449

قروض ومدينون
	•النقد وأرصدة لدى البنوك
	•ودائع قصيرة األجل
	•استثمارات وكالة
	•ذمم مدينة واصول اخرى (أنظر ايضاح )13
أصول بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل (انظر ايضاح : )12
	•ادوات للمتاجرة
	•استثمارات محددة محمولة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
استثمارات متاحة للبيع
خصوم مالية أخرى :
	•بنوك دائنة
	•ذمم دائنة وخصوم أخرى (أنظر ايضاح )17
	•قروض قصيرة األجل
	•مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

2008
د.ك
10,025,498
20,363,456
5,799,500
50,300,485

2007
د.ك
5,083,793
5,526,470
54,657,336

33,686,333
5,371,087
109,797,529
235,343,888

132,784,562
11,685,211
94,751,151
304,488,523

5,978,559
4,318,328
181,124,012
136,621
191,557,520

8,407,487
11,512,544
130,497,295
129,919
150,547,245
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 .26تابع /ملخص األصول والخصوم المالية حسب الفئة

 .27تابع /أهداف وسياسات ادارة المخاطر

تتمثل القيمه العادلة في املبلغ الذي ميكن مبادلة األصل به او سداد االلتزام على اسس جتاريه بحته  .حسب رأي إدارة اجملموعة فانه باستثناء
بعض االستثمارات املتاحه للبيع والتي تظهر بالتكلفه وذلك لالسباب املوضحـه في ايضاح  14حول البيانات املاليه اجملمعة فان القيمة
املدرجة لألصول واخلصوم املاليه كما في  31ديسمبر  2008و  2007تقارب قيمتها العادله.

27.1
�أ)

تابع /خماطر ال�سوق

تابع /خماطر العملة الأجنبية
2008
د.ك

 .27أهداف وسياسات ادارة المخاطر
اخلصوم املالية الرئيسية لدى اجملموعة تشمل البنوك الدائنة واإلقتراض والذمم الدائنة  .ان الهدف الرئيسي للخصوم املالية هو متويل
األنشطة التشغيلية للمجموعة  .ان لدى اجملموعة اصول مالية متعددة تتضمن الذمم املدينة واألصول األخرى والنقد وأرصدة لدى البنوك
وودائع قصيرة األجل وأوراق مالية استثمارية والتي تنشأ مباشرة من العمليات التشغيلية .
تتعرض اجملموعة نتيجة النشطتها الى العديد من اخملاطر املالية ،مثل :مخاطر السوق (وتشمل مخاطر سعر العملة ومخاطر سعر الفائدة
ومخاطر تقلبات األسعار) ،ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.
يتولى مجلس إدارة الشركة األم مسئولية حتديد سياسات لتخفيض اخملاطر املذكورة ادناه .
إن اجملموعة ال تستخدم األدوات املالية املشتقة.

دوالر أمريكي

()10,992,415

()52,796,198

الريال السعودي

119,768

6,517,019

الدرهم االماراتي

26,044

1,570,483

استنادا الى متوسط معدل تقلبات أسعار السوق للصرف األجنبي خالل االثني عشر شهرا املاضية  ،فإن إدارة الشركة األم تقدر ان نسبة
احلساسية املعقولة في اسعار الصرف أعاله سوف تكون . 5%
في حالة ارتفاع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل تلك العمالت األجنبية وبافتراض نسبة احلساسية املذكورة أعاله (، )5%سوف يكون
تأثير ذلك على ارباح السنة كما يلي  ،وال يوجد أي تأثير على حقوق ملكية اجملموعة.
ربح ( /خسارة) السنة

فيما يلي أهم اخملاطر املالية التي تتعرض لها اجملموعة :

 27.1خماطر ال�سوق
�أ) خماطر العملة الأجنبية
تتمثل مخاطر العملة األجنبية في تقلب القيم العادلة للتدفقات املستقبلية لألدوات املالية نتيجة لتغير أسعار حتويل العمالت
األجنبية.
تعمل اجملموعة ،وبشكل أساسي ،في دول الشرق األوسط وامريكا  ،وهي بذلك عرضة خملاطر العملة األجنبية الناجتة من تداولها لعدة
عمالت  ،بشكل رئيسي مبا يتعلق بالدوالر األمريكي والريال السعودي والدرهم االماراتي  .قد تتأثر امليزانية العمومية للمجموعة بشكل
كبير نتيجة للتغير في اسعار صرف هذه العمالت  .للتخفيف من تعرض اجملموعة خملاطر العملة األجنبية ،يتم مراقبة التدفقات النقدية
بالعملة األجنبية
بشكل عام  ،فإن إجراءات إدارة اخملاطر املتبعة لدى اجملموعة تعمل على فصل التدفقات النقدية بالعملة األجنبية قصيرة األجل (التي
تستحق خالل فترة  12شهرا) عن التدفقات النقدية طويلة األجل .تدار مخاطر العملة األجنبية على أساس قيود محددة من مجلس ادارة
الشركة األم وتقييم مستمر للوضع املفتوح للمجموعة .
إن من أهم صافي تعرض اجملموعة خملاطر العملة األجنبية من قبل األصول النقدية املقومة بعمالت أجنبية ناقصا اخلصوم املالية في تاريخ
امليزانية العمومية والتي مت حتويلها الى الدينار الكويتي بأسعار االقفال في نهاية السنة كما يلي :
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2007
د.ك

2008

2007

د.ك

د.ك

دوالر أمريكي

549,621

2,639,810

الريال السعودي

()5,988

()325,851

الدرهم االماراتي

()1,302

()78,524

اجمالي الربح ( /اخلسارة)

542,331

2,235,435

في حالة انخفاض سعر صرف الدينار الكويتي مقابل تلك العمالت األجنبية وبافتراض نسبة احلساسية اعاله ( ، )5%يكون تأثير ذلك على
ارباح السنة معادل  ،ومعاكس  ،واألرصدة أعاله تكون سلبية بالنسبة للدوالر األمريكي وايجابية بالنسبة للعمالت األخرى
وتتفاوت مخاطر تقلبات صرف العملة األجنبية خالل السنة حسب حجم وطبيعة املعامالت .ولكن ،ميكن اعتبار التحاليل أعاله على أنها
متثل مدى تعرض اجملموعة خملاطر تقلبات أسعار العملة األجنبية.

ب) خماطر معدالت �أ�سعار الفائدة
تنشأ مخاطر معدالت أسعار الفائدة عادة من احتمال تأثير التغيرات في معدالت أسعار الفائدة على األرباح املستقبلية أو القيم العادلة
لألدوات املالية .يوجد لدى اجملموعة ودائع قصيرة األجل وبنوك دائنة وقروض جتعلها عرضة خملاطر تقلبات معدالت أسعار الفائدة ،سواء كانت
مبعدالت ثابتة أو متغيرة .تقوم اجملموعة بادارة تلك اخملاطر عن طريق احملافظة على خليط مناسب من ودائع قصيرة األجل وقروض ذات املعدالت
الثابتة واألخرى ذات املعدالت املتغيرة .تتم مراقبة األرصدة بشكل منتظم للتأكد من أنها ضمن احلدود املسوح بها .
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 27.1تابع  /خماطر ال�سوق

تابع  /خماطر ال�سوق

تابع  /خماطر معدالت �أ�سعار الفائدة

ب)

ان وضع حاسية اجملموعة جتاه مخاطر تقلبات معدالت أسعار الفائدة  ،وبناء على اتفاقيات اعادة التسعير املبرمة أو تواريخ االستحقاق
لألصول واخلصوم  ،ايهما اقرب تاريخ  ،هي كما يلي:
كما في  31ديسمبر 2008
األصول
النقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل
استثمارات وكالة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل
ذمم مدينة وأصول أخرى
استثمارات متاحة للبيع
استثمار في شركة تابعة غير مجمعة
استثمار في شركات زميلة
عقارات استثمارية
معدات
اخلصوم
بنوك دائنة
ذمم دائنة وخصوم أخرى
قروض قصيرة األجل
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة
اجمالي مدى حساسية معدل الفائدة
مدى حساسية معدل الفائدة املتراكم
كما في  31ديسمبر 2007
األصول
النقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل
ذمم مدينة وأصول أخرى
استثمارات متاحة للبيع
استثمار في شركة تابعة غير مجمعة
استثمار في شركات زميلة
معدات
اخلصوم
بنوك دائنة
ذمم دائنة وخصوم أخرى
اإلقتراض
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة
اجمالي مدى حساسية معدل الفائدة
مدى حساسية معدل الفائدة املتراكم
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خالل شهر واحد
د.ك
15,013,456
-

من  1الى  3أشهر
د.ك
5,350,000
-

من  3الى  12شهر
د.ك
-

بنود غير معرضة للفائدة

د.ك

10,025,498
5,799,500

اجملموع
د.ك

تابع  /خماطر معدالت �أ�سعار الفائدة

ليس لدى اجملموعة اي ادوات مالية خارج امليزانية العمومية والتي تستخدم الدارة مخاطر معدالت اسعار الفائدة .يوضح اجلدول التالي درجات
احلساسية على أرباح السنة بناء على تغيرات معقولة في معدالت أسعار الفائدة وبأثر رجعي من بداية السنة .بناءا على وضع السوق
احلالي مت افتراض ان التغير احملتمل واملعقول في اسعار الفائدة سيكون  +25و  -75نقطة اساسية من ليبور و  +25و  -50نقطة اساسية
ملعدالت الفائدة بالدينارالكويتي لسنة  2008و  . 2007متت عملية االحتساب بناء على األدوات املالية للمجموعة احملتفظ بها في كال
تاريخي امليزانية العمومية مع األخذ بعني االعتبار أن كافة املتغيرات األخرى بقيت ثابتة وليس هناك تأثير على حقوق امللكية للمجموعة:

10,025,498
20,363,456
5,799,500

-

-

-

39,057,420

39,057,420

15,013,456

5,350,000

-

53,180,893
109,797,529
1,012,904
51,126,723
22,644,788
487,080
293,132,335

53,180,893
109,797,529
1,012,904
51,126,723
22,644,788
487,080
313,495,791

2,023,838
115,489,012
117,512,850
()102,499,394
()102,499,394

3,951,067
32,635,000
36,586,067
()31,236,067
()133,765,461

3,654
33,000,000
33,003,654
()33,003,654
()166,739,115

4,401,178
136,621
4,537,799

5,978,559
4,401,178
181,124,012
136,621
191,640,370

3,490,607

2,035,863

-

5,083,793
-

5,083,793
5,526,470

-

-

-

144,469,773

144,469,773

3,490,607

2,035,863

-

62,841,502
94,751,151
826,845
22,256,784
373,394
330,603,242

62,841,502
94,751,151
826,845
22,256,784
373,394
336,129,712

5,185,571
58,173,700
63,359,271
()59,868,664
()59,868,664

951,362
42,621,595
43,572,957
()41,537,094
()101,405,758

2,270,554
29,702,000
31,972,554
()31,972,554
()133,378,312

11,512,544
129,919
11,642,463

8,407,487
11,512,544
130,497,295
129,919
150,547,245

ربح السنة

أرتفاع في معدالت أسعار الفائدة
2007
2008
د.ك
د.ك
()289,696
()402,349

انخفاض في معدالت أسعار الفائدة
2007
2008
د.ك
د.ك
707,776
836,252

ج) املخاطر ال�سعرية
إن اخملاطر السعرية هي مخاطر احتمال تقلب قيمة األدوات املالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق  ،سواء كان السبب في تلك التغيرات
عوامل محدده للورقة املالية مبفردها أو مصدرها أو بسبب عوامل تؤثر على جميع األوراق املالية املتاجر بها في السوق .
تتعرض اجملموعة خملاطر التقلبات السعرية فيما يتعلق بإستثماراتها املدرجة في مساهمات امللكية املوجوده بشكل أساسي في الكويت
واالردن والبحرين والوياالت املتحدة األمريكية  .يتم تصنيف االستثمارات في مساهمات امللكية كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل (متضمنة أوراق املتاجرة) واستثمارات متاحة للبيع.
والدارة اخملاطر الناجتة عن التقلبات السعرية الستثماراتها في مساهمات امللكية تقوم اجملموعة بتنويع محافظها االستثمارية .وتتم عملية
التنويع تلك  ،بناء على حدود موضوعة من قبل اجملموعة.
مت حتديد حساسية اخملاطر السعرية ملساهمات امللكية بناء على اإلفتراضات التالية للعامني  2008و : 2007
2008 %

2007%

سوق الكويت

18%

15%

سوق األردن

5%

21%

سوق البحرين

15%

17%

سوق الواليات املتحدة األمريكية

18%

5%

مت حتديد النسب أعاله بناء على متوسط حتركات السوق خالل السنة احلالية  .إن حتاليل احلساسية ادناه قد مت حتديدها بناء على مدى التعرض
للمخاطر السعرية ملساهمات امللكية في تاريخ البيانات املالية  .إن التحليل يعكس تاثير التغيرات اإليجابية في أسعار مساهمات امللكية
وفقا الفتراضات احلساسية للمخاطر السعرية املذكورة أعاله مع بقاء جميع التغيرات األخرى ثابتة .
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27.2

تابع  /خماطر ال�سوق

تابع  /املخاطر ال�سعرية

يشير الرقم اإليجابي أدناه الى (نقصان)  /زيادة في (اخلسارة)  /الربح وحقوق امللكية حينما يزيد سعر السهم حسب النسب املذكورة أعاله مع بقاء
جميع التغيرات األخرى ثابتة .

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
استثمارات متاحة للبيع
 استثمارات هبطت قيمتها (انظر *) -استثمارات لم تهبط قيمتها

(خسارة)  /ربح السنة
2007
2008
د.ك
د.ك
17,917,199
4,748,369
12,224,447
16,972,816

17,917,199

-

حقوق امللكية

2008
د.ك

-

401,388
401,388

2007
د.ك

5,056,230
5,056,230

* في حال كانت اسعار مساهمات امللكية أعلى من النسب املذكورة اعاله فإن خسائر هبوط القيمة والتي كانت مدرجة في بيان الدخل ستقل وتبعا
لذلك ستقل خسائر عام . 2008
يشير الرقم السلبي أدناه الى (زيادة)  /نقصان في (خسارة)  /ربح السنة وحقوق امللكية حينما يقل سعر السهم حسب النسب املذكورة اعاله مع
بقاء جميع التغيرات األخرى ثابتة .

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
استثمارات متاحة للبيع
 استثمارات هبطت قيمتها استثمارات لم تهبط قيمتها	•تغير في القيمة العادلة

27.2

(خسارة)  /ربح السنة
2007
2008
د.ك
د.ك
17,917,199
()4,748,369

-

2008
د.ك

حقوق امللكية
-

2007
د.ك

()12,224,447

-

-

-

()16,972,816

17,917,199

()401,388
()401,388

5,056,250
5,056,250

خماطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي تلك اخملاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من أطراف األدوات املالية الوفاء بالتزاماته جتاه الطرف اآلخر مسببا بذلك خسارة الطرف
اآلخر .ان سياسة اجملموعة جتاه تعرضها خملاطر االئتمان تتطلب مراقبة تلك اخملاطر بشكل دائم .كما حتاول اجملموعة عدم تركيز تلك اخملاطر على أفراد أو
مجموعة عمالء في مناطق او شركات محددة من خالل تنويع تعامالتها في أنشطة مختلفة.
ان مدى تعرض اجملموعة خملاطر االئتمان محدود باملبالغ املدرجة ضمن األصول املالية كما في تاريخ امليزانية العمومية وامللخصة على النحو التالي:

النقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة االجل
استثمارات في عقود وكالة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ذمم مدينة واصول اخرى (ايضاح )13
استثمارات متاحة للبيع
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2008
د.ك
10,025,498
20,363,456
5,799,500
39,057,420
53,180,893
109,797,529
238,224,296

2007
د.ك
5,083,793
5,526,470
144,469,773
62,841,502
94,751,151
312,672,689

تابع  /خماطر االئتمان

فيما عدا استثمارات الوكالة املذكورة في ايضاح  23ب  ،واإلستثمارات املتاحة للبيع املذكورة في ايضاح  14ال شئ من األصول املوضحة اعاله جتاوزت
مدة استحقاقه أو تعرضت النخفاض في القيمة  .تراقب اجملموعة بإستمرار عدم سداد حساب عمالئها واألطراف األخرى  ،املعرفني كأفراد أو كمجموعة
 ،تضمن هذه املعلومات في ضوابط مخاطر اإلئتمان  .تستخدم اجملموعة تقييمات ائتمانية خارجية و  /أو حتصل على وتستخدم تقارير عن عمالئها
واألطراف األخرى عندما تكون متوفرة بتكلفة معقولة  .سياسة اجملموعة تتعامل فقط مع أطراف ذات كفاءه ائتمانية عالية .
تعتبر ادارة اجملموعة األصول املالية اعاله والتي لم تتجاوز مدة استحقاقها ولم تتعرض النخفاض في قيمتها في جميع تواريخ البيانات املالية حتت
املراجعة ذات كفاءه ائتمانية عالية .
ال يوجد رهن أو أي تعزيزات ائتمانية اخرى مقابل األصول املالية للمجموعة  .بالنسبة للمدينني  ،اجملموعة غير معرضة ألي مخاطر ائتمانية هامة من
اي طرف من األطراف  .ان مخاطر اإلئتمان اخلاصة بالنقد وأرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل تعتبر غير هامة حيث أن األطراف املعنية عبارة عن
مؤسسات مالية ذات كفاءة ائتمانية عالية .
إن املعلومات عن التركيزات الهامة خملاطر اإلئتمان األخرى مذكورة في اإليضاح رقم . 27.3

 27.3تركز الأ�صول
إن توزيع األصول واخلصوم املالية حسب اإلقليم اجلغرافي للعامني  2007 , 2008كما يلي :
الواليات املتحدة
األمريكية
د.ك
734,249

الشرق األوسط

د.ك
9,829,205
20,363,456
5,799,500
30,988,692

5,976
2,698,091

آسيا
وأفريقيا
د.ك
31,803
3,707,202

د.ك
10,025,498
20,363,456
5,799,500
39,057,420

د.ك
158,514
929,186

47,021,240
64,003,209
178,005,302
5,978,559
2,702,548
181,124,012
136,621
189,941,740

2,852,145
15,708,081
21,264,293
1,173,296
1,173,296

8,520
8,623,642
12,371,167
525,334
525,334

1,453,297
2,540,997
-

418,580
20,009,300
21,162,129
-

50,300,485
109,797,529
235,343,888
5,978,559
4,401,178
181,124,012
136,621
191,640,370

4,425,952
5,526,470

-

656,532
-

1,309
-

-

5,083,793
5,526,470

106,380,195

16,781,344

10,973,047

4,675,403

5,659,784

144,469,773

ذمم مدينة واصول أخرى (انظر ايضاح )13

43,810,089
27,725,239
187,867,945
8,407,487

10,808,579
22,472,676
50,062,599
-

29,563
5,141,471
16,800,613
-

3,540,311
8,217,023
-

9,105
35,871,454
41,540,343
-

54,657,336
94,751,151
304,488,523
8,407,487

ذمم دائنة وخصوم اخرى
اقتراض
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

8,935,409
130,497,295
129,919
147,970,110

2,575,455
2,575,455

1,680
1,680

-

-

11,512,544
130,497,295
129,919
150,547,245

الكويت
في  31ديسمبر : 2008
النقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة االجل
استثمارات في عقود وكالة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل
ذمم مدينة واصول أخرى (انظر ايضاح )13
استثمارات متاحة للبيع
بنوك دائنة
ذمم دائنة وخصوم اخرى
قروض قصيرة األجل
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة
في  31ديسمبر : 2007
النقد وارصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة االجل
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل

استثمارات متاحة للبيع

بنوك دائنة

د.ك

أوروبا

اجملموع
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 27.4خماطر ال�سيولة

27.4

ان مخاطر السيولة هي تلك اخملاطر التي تؤدي الى عدم قدرة اجملموعة على الوفاء بالتزاماتها جتاه الغير عند استحقاقها .وللحد من تلك
اخملاطر ،قامت ادارة اجملموعة بتنويع مصادر التمويل وادارة أصولها بعد األخذ بعني االعتبار السيولة ومراقبة تلك السيولة بشكل يومي.
ان اجلدول التالي يلخص فترات استحقاق أصول وخصوم اجملموعة  .بإستثناء اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل واإلستثمارات
املتاحة للبيع  ،مت حتديد تواريخ اإلستحقاق اخلاصة باألصول واخلصوم على اساس الفترات املتبقية من تاريخ امليزانية العمومية وحتى تاريخ
اإلستحقاق في العقد  .بالنسبة إلستحقاق اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل واإلستثمارات املتاحة للبيع  ،تقوم اإلدارة
بتقدير تاريخ تسييل هذه اإلستثمارات .

األصول
نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل
استثمارات وكالة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ذمم مدينه واصول اخرى
استثمارات متاحة للبيع
استثمار في شركة تابعة غير مجمعة
استثمارات في شركات زميلة
عقارات استثمارية
معدات

سنة واحدة

من  1إلى  5سنوات

أكثر من  5سنوات

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

10,025,498

-

10,025,498

20,363,456

-

-

20,363,456

5,799,500

-

-

5,799,500

39,057,420

-

-

39,057,420

53,036,546

-

144,347

53,180,893

66,390,037

43,407,492

-

109,797,529

-

-

1,012,904

1,012,904

-

51,126,723

-

51,126,723

-

22,644,788

-

22,644,788

-

-

487,080

487,080

194,672,457

117,179,003

1,644,331

313,495,791

اخلصوم
بنوك دائنه
ذمم دائنه وخصوم اخرى
قروض قصيرة األجل
مخصص مكافأة نهاية اخلدمه

األصول
نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ذمم مدينه واصول اخرى
استثمارات متاحة للبيع
استثمارات في شركات زميلة

اجملموع

-

كما في  31ديسمبر 2007

استثمار في شركة تابعة غير مجمعة

إن تواريخ استحقاق األصول واخلصوم للعامني املنتهيتني في  31ديسمبر  2007 ، 2008كما يلي :
كما في  31ديسمبر 2008
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5,978,559

-

-

5,978,559

4,401,178

-

-

4,401,178

181,124,012

-

-

181,124,012

-

136,621

-

136,621

191,503,749

136,621

-

191,640,370

معدات

5,083,793

-

-

5,083,793

5,526,470

-

-

5,526,470

144,469,773

-

-

144,469,773

62,841,502

-

-

62,841,502

12,978,114

81,773,037

-

94,751,151

-

-

826,845

826,845

-

22,256,784

-

22,256,784

-

-

373,394

373,394

230,899,652

104,029,821

1,200,239

336,129,712

اخلصوم
بنوك دائنه
ذمم دائنه وخصوم اخرى

8,407,487

-

-

8,407,487

11,512,544

-

-

11,512,544

130,497,295

اقتراض
مخصص مكافأة نهاية اخلدمه

-

-

130,497,295

-

129,919

-

129,919

150,417,326

129,919

-

150,547,245

ان اإلستحقاقات التعاقدية للخصوم املالية املستندة على التدفقات النقدية غير اخملصومة هي كما يلي :
كما في  31ديسمبر 2008
اخلصوم املالية
بنوك دائنة
ذمم دائنة وخصوم اخرى
قروض قصيرة األجل
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

حتى شهر

 1إلى 3
شهور

 3إلى 12
شهر

 1إلى 5
سنوات

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

اجملموع
د.ك

5,978,559

-

-

-

5,978,559

943,425

1,766,042

1,691,711

-

4,401,178

115,826,349

32,867,990

34,112,639

-

182,806,978

-

-

-

136,621

136,621

122,748,333

34,634,032

35,804,350

136,621

193,323,336

كما في  31ديسمبر 2007
اخلصوم املالية
بنوك دائنة
ذمم دائنة وخصوم اخرى
إقتراض
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة
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8,407,487

-

-

-

8,407,487

-

-

11,512,544

-

11,512,544

58,640,206

43,331,748

31,632,008

-

133,603,962

-

-

-

129,919

129,919

67,047,693

43,331,748

43,144,552

129,919

153,653,912
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 .28ادارة مخاطر رأس المال

.30

أن اهداف ادارة رأس مال اجملموعة هي تأكيد مقدرة اجملموعة على احملافظة على تصنيف ائتماني قوي ونسب مالية جيده حتى تدعم اعمالها
وتزيد من قيمة املساهمني في راس املال .

يوجد على اجملموعة بتاريـخ امليزانية العموميـة التزامــات رأسمالية مببلــغ  229,870د.ك عن استثمـــارات متاحه للبيع (: 2007
 1,685,612د.ك).

تقوم اجملموعة بادارة هيكلية رأس املال وعمل التعديالت الالزمة  ،على ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية واخملاطر املرتبطة بأصول
اجملموعة .وللمحافظة على هيكلية رأس املال أوتعديلها ،قد تقوم اجملموعة بتعديل املبالغ املدفوعة كتوزيعات أرباح للمساهمني أو إعادة
شراء أسهم أو اصدار أسهم جديدة أو بيع أصول لتخفيض املديونيات.

 .31ارقام المقارنة

يتكون هيكل رأس مال اجملموعة من البنود التالية:

قروض قصيرة األجل (ايضاح )18

ناقصا :النقد وشبه النقد (ايضاح )23
صافي املديونية
حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة األم

2008

2007

د.ك

د.ك

181,124,012

130,497,295

()23,910,395

()695,276

157,213,617

129,802,019

103,472,072

172,101,891

التزامات رأسمالية

مت إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة لتتناسب مع عرض البيانات املالية للسنة احلالية  .ان اعادة التصنيف ليس له اثر على صافي األصول
وحقوق امللكية وصافي نتائج السنة وصافي الزيادة في النقد وشبه النقد السابق تسجيله .

ومتشيا مع اجلهات األخرى التي تعمل في نفس القطاع  ،تقوم اجملموعة مبراقبة رأس املال عن طريق دراسة نسبة املديونية حلقوق امللكية .
مت احتساب النسبة عن طريق قسمة صافي املديونية على مجموع حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة كما يلي :
2008
د.ك
صافي املديونية
حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة األم
نسبة املديونية الى حقوق امللكية

.29

2007
د.ك

157,213,617

129,802,019

103,472,072

172,101,891

152%

75%

اصول بصفة االمانة

تدير اجملموعة صناديق مشتركة ومحافظ نيابه عن الشركة األم للمجموعه وأطراف ذات صله اخرى جهات خارجية  ،وحتتفظ بأوراق مالية
في حسابات أمانة ال تظهر في امليزانيـة العموميـة للمجموعـة  .بلغ إجمـالي األصـول املـداره بصفة األمانـة في  31ديسمبر 2008
بقيمة  373,002,889د.ك ( 31ديسمبر  300,861,639 : 2007د.ك) وهي تتضمن أصول مداره نيابة عن الشركة األم للمجموعه
وأطراف ذات صله أخرى تبلغ  196,760,015د.ك ( 31ديسمبر  226,380,527 : 2007د.ك) .
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