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التقرير السنوي الخامس والثال ثون لمجلس
اإلدارة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م
ح�ضرات الإخوة امل�ساهمون الكرام،
ي�سرين و�إخواين �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن نقدم حل�ضراتكم التقرير ال�سنوي اخلام�س والثالثني لعام 2011م،
م�شتم ًال منجزات ال�شركة والتطورات التي مرت بها خالل العام � ،إ�ضافة �إىل البيانات املالية  ،املت�ضمنة نتائج
الأعمال عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م� ،سائلني اهلل تعاىل املزيد من التطور ملا هو �أف�ضل بدعمكم
امل�ستمر للإدارة والعاملني جميع ًا.
كم نتمنى �أيها الإخوة الكرام لو �أننا يف العام الذي انق�ضى من عمر �شركتنا مل ن�شهد اخل�سارة التي منينا بها جميع ًا
بفقد الوالد والأخ الأكرب املرحوم ب�إذن اهلل تعاىل نا�صر حممد عبد املح�سن اخلرايف� ،أحد امل�ساهمني الأركان
يف هذه ال�شركة ،والتي كان له فيها �أياد بي�ضاء �ساعدت على منوها امل�ستمر وا�ستقرار �أو�ضاعها حتى يف �أ�صعب
الأزمات االقت�صادية التي �شهدها العامل طوال تواجده معنا ،مما �سيبقي ذكراه بيننا على الدوام مثا ًال يحتذى.
ندعو اهلل القدير �أن يعو�ضه اجلنة وطيب املثوى والرثى.
�أيها الإخوة والأخوات الأفا�ضل،
لقد ا�ستطاعت ال�شركة بتوفيق من اهلل تعاىل ،ثم بجهود �إدارتها وكافة العاملني فيها ،من حتقيق خطتها التقديرية
لعام 2011م ،مما نتج عنه زيادة يف املبيعات بحوايل  % 28لرتتفع من  93,16عام 2010م �إىل  119,29مليون
دينار كويتي عام 2011م ،يف حني حققت ا�ستثمارات ال�شركة املالية عائدات ت�صل �إىل  25,74مليون دينار
( 30,64مليون دينار عام 2010م).
لقد بلغت الأرباح ال�صافية لعام 2011م حوايل  36,30مليون دينار مقارنة مع  26,40مليون دينار عام 2010م،
�أي بزيادة ن�سبتها حوايل  % 37.50وذلك بعد ا�ستقطاع حوايل  1,14مليون دينار مل�ساهمة ال�شركة يف كل من
م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي� ،ضريبة دعم العمالة الوطنية ،الزكاة ،ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة (0,76
مليون دينار عام 2010م) .هذا فيما بلغت �أعباء التمويل حوايل  3,11مليون دينار ( 4,26مليون دينار عام
2010م) وتعلية خم�ص�صات حوايل  0,93مليون دينار ( 0,66مليون دينار عام 2010م) .ورد خم�ص�صات
 551دينار (�صفر عام 2010م)� .أما �إجمايل امل�صروفات االدارية والعمومية فقد بلغ حوايل  6,00مليون دينار.
( 9,27مليون دينار عام 2010م).

ال�سادة  /امل�ساهمون الكرام،
يف �أو�ضاع العمالة حدثت بع�ض التغريات يف القطاعني الفني واالداري خالل عام  2011حيث ا�سفر عن ارتفاع
ب�سيط بالعدد االجمايل يف الكويت من ( 556عام 2010م) اىل ( 563عام 2011م) موظف فني واداري
�أي بن�سبة ارتفاع قدرت بـ  % 1.26وتركز االرتفاع ب�شكل اكرث يف القطاع االداري وذلك لتدعيم قطاع الت�سويق
واملبيعات ب�سبب الأو�ضاع االقت�صادية ولفتح �أ�سواق جديدة .
وتر�شيد ًا الحتياجات ال�شركة مبجمع م�صانع (�شركة اخلليج للكابالت وال�صناعات املتعددة -حمافظة املفرق)
اململوكة ل�شركتنا باململكة الأردنية الها�شمية فقد انخف�ض عدد العاملني من  325بتاريخ 2010/12/31م �إىل
� 320أي بن�سبة  .% 1.54علم ًا ب�أن العمل جار لإ�ستقطاب العنا�صر الفنية واالدارية ذات اخلربات العالية ،كما ال
زالت ادارة ال�شركة بالكويت تقوم ب�إر�سال بع�ض الفنيني املهرة لتدريب الأخوة الأردنيني لرفع كفاءتهم .
ويف جمال التدريب يف كل من الكويت والأردن ف�إن ال�شركة تقوم بني احلني والآخر ب�إعداد برامج تدريبية داخلية
وخارجية لبع�ض موظفيها وذلك لتطوير مهارات وخربات املوظفني مبا يتنا�سب مع التطورات يف االحتياجات
الوظيفية .ومن هذه :
الن�شاطات العامة
يف �سياق ن�شاطات ال�شركة االجتماعية والعامة ف�إن التعاون م�ستمر مع جامعة الكويت – كلية الهند�سة والبرتول
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك بتقدمي خدماتنا التدريبية لأبنائنا الطلبة من خالل زياراتهم
امليدانية على مدار العام الدرا�سي للإطالع عن قرب على عمليات خطوط االنتاج والعمل الفني يف ادارات ال�صيانة
امليكانيكية والكهربائية.
كما ال تزال ادارة ال�شركة وانطالق ًا من �إح�سا�سها بامل�سئولية االجتماعية تقدم خدماتها لت�شمل خمتلف �شرائح
املجتمع الكويتي يف كافة نواحي احلياة ،حيث قامت خالل عام 2011م بدعم م�شاريع التخرج الطالبية بكافة
الو�سائل املادية وذلك بالتعاون مع جامعة الكويت كلية الهند�سة والبرتول والهيئة العامة للتعليم التطبيقي .كما
قامت ادارة ال�شركة بدعم املت�سابق يو�سف الربيعان بفريق الفورميوال لل�سباقات البحرية مما ي�ؤدي للإرتقاء
مب�ستوى احلياة للجميع من خالل ازكاء روح الأمل والطموح و�صوال اىل النجاح املن�شود لل�شاب الكويتي من خالل
م�شاركاته اخلارجية .ويف املجال الريا�ضي �أي�ضا �شاركت ال�شركة بالدورات الريا�ضية املختلفة مثل الكريكيت وكرة
القدم بفرق من �شباب ال�شركة الكويتي والوافد.

ويف الن�شاط الداخلي �شهد عام 2011م اهتمام ًا خا�ص ًا بالنواحي االجتماعية ملوظفي ال�شركة بهدف حتقيق
�أجواء �صحية عائلية وذلك ب�إعداد خطط اجتماعية خالل ال�سنة ،حيث قامت ادارة العالقات العامة برحلة برية
ملوظفي ال�شركة وعوائلهم ،مما كان لها �أثر طيب يف نفو�س جميع امل�شاركني حيث تخللها م�سابقات وتوزيع جوائز
وم�شاركات فنية �أ�سعدت اجلميع .كما قامت ادارة ال�شركة بتكرمي بع�ض املوظفني اللذين خدموا ال�شركة لفرتات
جتاوزت الع�شرين عاما وتقدموا ب�إحالتهم للتقاعد.
�إن ادارة ال�شركة بالإ�ضافة ملا تقدم م�ستمرة يف امل�شاركة مبعار�ض خارجية وحملية لتو�سيع قاعدة العمالء املحليني
واالقليميني وذلك بالتعاون مع ال�سادة الهيئة العامة لل�صناعة وجهات �أخرى.
وت�سعى ادارة ال�شركة دائما لتكون م�ؤ�س�سة تعنى بامل�سئولية االجتماعية من حيث ال�سالمة املهنية والتي تدعم
اجلوانب البيئية وال�صحية للجميع للتمتع بجو خال من التلوث وتقليل ا�صابات العمل وذلك من خالل حمافظتها
على اجراءات الأمن وال�سالمة والإلتزام يف تطبيقها من خالل زيارات تفتي�شية من اجلهة املانحة ل�شهادات الآيزو
 14001و  18001للت�أكد من �إلتزام ال�شركة من النواحي البيئية وال�سالمة املهنية.
الإخوة والأخوات الأفا�ضل،
لقد �أقر جمل�س الإدارة البيانات املالية اخلتامية بتاريخ  12فرباير2012م  ،ويتبني منها �أن �إجمايل حقوق
م�ساهمي ال�شركة للعام املنتهي بتاريخ  31دي�سمرب2011م قد بلغت حوايل  173,13مليون دينار مقارنة مع
حوايل  237,27مليون دينار �سنة 2010م ،بانخفا�ض قدره حوايل  ،% 27.03ويعود ذلك ب�شكل رئي�سي
النخفا�ض احتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات ،والذي بلغت ن�سبته حوايل .% 79.26
وبنا ًء على هذه النتائج الطيبة بف�ضل من اهلل العلي القدير ،فقد قرر جمل�س الإدارة يف اجتماعه بتاريخ 12فرباير
2012م رفع تو�صية حل�ضراتكم بتوزيع �أرباح نقدية بن�سبة  % 73لل�سهم (�أي مبقدار  73فل�س لل�سهم الواحد)،
مقارنة بتوزيعات العام املا�ضي والتي كانت  % 65نقد ًا (ال يوجد �أ�سهم منحة) .
�أيها الإخوة الأفا�ضل :ن�س�أل اهلل تعاىل التوفيق وال�سداد ,ون�أمل ا�ستمرار التعاون بني اجلميع م�ساهمني و�إداريني
وعاملني ملا فيه املزيد من الإجنازات والتطوير بعون من اهلل تعاىل ،كما �أود �أن �أختم هذه الكلمة كما يقت�ضي
�إحقاق الف�ضل لأهله بتقدمي ال�شكر اجلزيل لكافة الإداريني والفنيني واجلهاز العامل يف كل من الكويت والأردن
على جهودهم املتميزة وعملهم املتفاين والد�ؤوب ملا فيه خري هذه ال�شركة وم�ساهميها،،،
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

بـــدر نـــا�صر اخلـــرايف
رئيـ ــ�س جملــ�س الإدارة
الع�ضـ ـ ـ ــو املنتـ ـ ـ ـ ــدب
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
اىل ال�سادة امل�ساهمني
�شركة اخلليج للكابالت وال�صناعات الكهربائية – �ش.م.ك
الكويت
التقرير حول البيانات املالية املجمعة
لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�شركة اخلليج للكابالت وال�صناعات الكهربائية – �شركة م�ساهمة كويتية وال�شركة التابعة لها،
وت�شمل بيان املركز املايل املجمع كمـا يف  31دي�سمرب  2011والبيان املجمع للدخل وبيان الدخل ال�شامل وبيان التغريات يف حقوق امللكية وبيان
التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،وملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية واملعلومات الإي�ضاحية الأخرى.

م�س�ؤولية الإدارة حول البيانات املالية املجمعة
ان الإدارة هي اجلهة امل�س�ؤولة عن اعداد وعر�ض تلك البيانات املالية املجمعة ب�شكل عادل وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ،وعن نظام ال�ضبط
الداخلي الذي تراه الإدارة منا�سبا لتمكينها من �إعداد البيانات املالية املجمعة ب�شكل خال من فروقات مادية �سواء كانت ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ.

م�س�ؤولية مراقبي احل�سابات
ان م�س�ؤوليتنا هي ابداء الر�أي حول هذه البيانات املالية املجمعة ا�ستنادا اىل �أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا ب�أعمال التدقيق وفقا للمعايري
الدولية للتدقيق  .ان هذه املعايري تتطلب االلتزام مبتطلبات قواعد ال�سلوك االخالقي والقيام بتخطيط وتنفيذ �أعمال التدقيق للح�صول على
ت�أكيدات معقولة حول ما �إذا كانت البيانات املالية املجمعة خالية من فروقات مادية.
يت�ضمن التدقيق ،القيام باجراءات لغر�ض احل�صول على �أدلة التدقيق حول املبالغ واالف�صاحات حول البيانات املالية املجمعة .ويعتمد اختيار
تلك االجراءات على حكم املدققني ،مبا يف ذلك تقدير املخاطر املتعلقة بالفروقات املادية يف البيانات املالية املجمعة� ،سواء كانت ناجتة عن الغ�ش
�أو اخلط�أ  .وللقيام بتقدير تلك املخاطر ،ي�أخذ املدققني بعني االعتبار اجراءات ال�ضبط الداخلي املتعلقة ب�إعداد وعدالة عر�ض البيانات املالية
املجمعة للمن�ش�أة لكي يت�سنى لهم ت�صميم اجراءات التدقيق املالئمة ح�سب الظروف ،ولكن لي�س لغر�ض ابداء الر�أي حول فعالية اجراءات ال�ضبط
الداخلي للمن�ش�أة  .كما يت�ضمن التدقيق ،تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل االدارة ،وكذلك
تقييم العر�ض االجمايل ال�شامل للبيانات املالية املجمعة.
باعتقادنا �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها تعترب كافية ومالئمة لتوفر لنا �أ�سا�سا البداء ر�أي حول �أعمال التدقيق .

1

التقرير السنوي 2011

الر�أي
بر�أينا �أن البيانات املالية املجمعة تظهر ب�صورة عادلة ،من كافة النواحي املادية ،املركز املايل ل�شركة اخلليج للكابالت وال�صناعات الكهربائية
وال�شركة التابعة لها كما يف  31دي�سمرب  ،2011والنتائج املالية لأعمالها والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية
للتقارير املالية .
التقرير حول املتطلبات القانونية والت�شريعية الأخرى
بر�أينا �أن ال�شركة حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة و�أن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س �إدارة ال�شركة فيما يتعلق
بالبيانات املالية املجمعة ،متفقة مع ما هو وارد يف تلك ال�سجالت ،وقد ح�صلنا على كافة املعلومات واالي�ضاحات التي ر�أيناها �ضرورية لأغرا�ض
التدقيق ،كما �أن البيانات املالية املجمعة تت�ضمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون ال�شركات التجارية ل�سنة  1960والنظام الأ�سا�سي لل�شركة،
والتعديالت الالحقة لهما ،و�أن اجلرد قد �أجري وفقا للأ�صول املرعية ،و�أنه يف حدود املعلومات التي توفرت لدينا ،مل تقع خالل ال�سنة خمالفات
لأحكام قانون ال�شركات التجاريــة �أو النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،والتعديالت الالحقة لهما ،على وجه ي�ؤثر ماديا يف ن�شاط ال�شركة �أو مركزها املايل.

عبداللطيف حممد العيبان ()CPA
(مراقب مرخ�ص رقم  94فئة �أ )
جرانت ثورنتون  -القطامي والعيبان و�شركاهم

فوزيه مبارك احل�ساوي
ع�ضو جمعية املحا�سبني واملراجعني الكويتية
(مراقب مرخ�ص رقم  80فئة �أ )
مكتب فوزيه مبارك احل�ساوي لتدقيق احل�سابات – يو �إت�ش واي

الكويت
 12فرباير 2012

2

شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية ش.م.ك

بيان الدخل المجمع
اي�ضاحات
االيرادات
املبيعات
تكلفة املبيعات
جممل الربح
ايرادات توزيعات ارباح
ايرادات ا�ستثمارات اخرى
(خ�سارة)  /ربح من ا�سرتداد  /بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
ايرادات فوائد
ايرادات �أخرى
(خ�سارة)  /ربح حتويل العملة االجنبية
امل�صاريف والأعباء الأخرى
امل�صاريف االدارية
امل�صاريف التجارية
هبوط قيمه ا�ستثمارات متاحه للبيع
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
رد ( /املحمل على) خم�ص�ص ب�ضاعة متقادمة
تكاليف متويل

7

119,290,341

93,159,319

()93,852,666

()79,530,539

25,437,675

13,628,780

26,240,643

23,572,745

82,587

186,526

()603,466

6,854,679

21,715

30,768

3,451

4,311

()1,070,773

122,137

50,111,832

44,399,946

7

()3,830,450

7

()2,165,068

()2,945,976

12

()2,453,524

()3,048,294

()926,546

()610,547

551

()49,044

()3,113,001

()4,261,282

()12,488,038

()17,241,805

37,623,794

27,158,141

()14,372

-

37,609,422

27,158,141

()374,411

()271,625

()329,628

()129,916

()126,851

()47,967

()310,000

()310,000

36,468,532

26,398,633

36,300,217

26,403,034

168,315

()4,401

36,468,532

26,398,633

 173فل�س

 126فل�س

9

الربح قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية
والزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

3

د.ك

()6,326,662

ربح ال�سنة قبل �ضريبة الدخل
�ضريبة الدخل

ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
الزكاة
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س االدارة
ربح ال�سنة
اخلا�ص بـ :
مالكي ال�شركة الأم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة
ربح ال�سنة
ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة اخلا�صة مبالكي ال�شركة الأم

ال�سنه املنتهية يف
 31دي�سمرب 2011
د.ك

ال�سنه املنتهية يف

 31دي�سمرب 2010

10

ان االي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  40 - 10ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

التقرير السنوي 2011

بيان الدخل الشامل المجمع
ال�سنه املنتهية يف

ربح ال�سنة
ايرادات �شاملة اخرى :
فروقات حتويل ناجتة من ترجمة الأن�شطة الأجنبية
ا�ستثمارات متاحة للبيع :
 �صايف (اخل�سارة)  /الربح الناجت خالل ال�سنة املحول اىل بيان الدخل املجمع من ا�سرتداد  /البيع املحول اىل بيان الدخل املجمع من هبوط القيمةجمموع (اخل�سائر)  /الإيرادات ال�شاملة الأخرى
جمموع (اخل�سارة)  /الدخل ال�شامل لل�سنة
جمموع (اخل�سارة)  /الدخل ال�شامل اخلا�ص بـ :
مالكي ال�شركة الأم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة

ال�سنه املنتهية يف

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

د.ك

د.ك

36,468,532

26,398,633

()27,376

()114,746

()89,599,084

64,184,669

385,129

()2,366,060

2,453,524

3,048,294

()86,787,807

64,752,157

()50,319,275

91,150,790

()50,486,084

91,161,502

166,809

()10,712

()50,319,275

91,150,790

ان االي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  40 - 10ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

4

شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية ش.م.ك

بيان المركز المالي المجمع
الأ�صول

اي�ضاحات

�أ�صول غري متداولة
ممتلكات و�آالت ومعدات
ا�ستثمارات متاحة للبيع

11
12

�أ�صول متداولة
ب�ضاعة
ذمم جتارية مدينة
ح�سابات مدينة �أخرى ومدفوعات مقدما
وديعه ثابتة
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
جمموع الأ�صول
حقوق امللكية واخل�صوم
حقوق امللكية اخلا�صة مبالكي ال�شركة الأم
ر�أ�س املال
عالوة �إ�صدار �أ�سهم
احتياطي قانوين
احتياطي اختياري
احتياطي عام
بنود �أخرى حلقوق امللكية
ارباح مرحلة
احل�ص�ص غري امل�سيطرة
جمموع حقوق امللكية
خ�صوم غري متداولة
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
قرو�ض طويلة الأجل

 31دي�سمرب 2011

د.ك

12,050,190

142,985,404
155,035,594

13

37,362,022

14

30,373,319

21

402,411

814,257

21

15
16
17
17
17
18

36,776,808

34,247,874

27,942,617

21,086,760

11,504,896

5,591,362

79,381,194
234,416,788

77,298,576
331,061,986

62,582,013
256,311,971

20,993,131

20,993,131

20,993,131

29,160,075

29,160,075

18,088,033

15,371,779

18,088,033

15,371,779

10,429,185

29,160,075

20,993,131
20,993,131
20,532,256
22,709,841

16,788,145

16,788,145

109,496,142

44,737,674

24,652,773

14,178,813

237,266,332

156,601,396

242,754

253,466

173,544,276

237,509,086

156,854,862

1,715,052

1,512,196

1,323,976

7,665,135

10,564,252

2,944,192

9,177,331

11,888,228

2,521,086

2,146,128

1,650,059

10,142,461

9,238,370

1,229,140

20
19

40,000,000

5,507,186
155,729

57,928,320

جمموع اخل�صوم
جمموع حقوق امللكية واخل�صوم

253,763,410

193,729,958

678,496

9,744,319

21

239,789,283

395,759

37,753,148

19

13,974,127

15,277,833
178,452,125

387,550

409,563

خ�صوم متداولة
ذمم جتارية دائنة
ح�سابات دائنة �أخرى وم�ستحقات
اجلزء اجلاري من قرو�ض طويلة الأجل
قرو�ض ق�صرية الأجل
بنوك دائنة

د.ك

60,872,512
234,416,788

5,008,250

5,131,944

67,000,000

71,500,000

78,730

48,508

84,375,569

87,568,881

93,552,900
331,061,986

99,457,109
256,311,971

بدر نا�صر اخلرايف

رئي�س جمل�س االدارة والع�ضو املنتدب
5

د.ك

1,268,467

173,134,713

19

(معدلة)

 31دي�سمرب 2010

(معدلة)

1يناير 2010

ان االي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  40 - 10ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

احتياطي
عـام
د.ك
16,788,145
16,788,145
3,744,111
20,532,256

احتياطي
اختياري
د.ك
18,088,033
18,088,033
2,905,098
20,993,131

احتياطي
قانوين
د.ك
18,088,033
18,088,033
2,905,098
20,993,131

عالوة
الإ�صدار
د.ك
29,160,075
29,160,075
29,160,075

ر�أ�س املال
د.ك
20,993,131
20,993,131
20,993,131

الر�صيد يف  31دي�سمرب ( 2010كما هو مدرج)

تعديل �سنه �سابقه من قبل ال�شركه التابعه (اي�ضاح )11

الر�صيد يف  1يناير ( 2011معدل)

توزيعات ارباح نقدية مدفوعة (اي�ضاح )22

معامالت مع املالكني

ربح ال�سنة

جمموع اخل�سائر ال�شاملة الأخرى

جمموع (اخل�سارة)  /الدخل ال�شامل لل�سنة

املحول اىل الإحتياطيات

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011

اخلا�صة مبالكي ال�شركة الأم
بنود �أخرى
حلقوق امللكية
د.ك
109,496,142
109,496,142
()86,786,301
()86,786,301
22,709,841

احل�ص�ص غري
امل�سيطره
ارباح
مرحله
د.ك
25,259,364
()606,591
24,652,773
()13,645,535
()13,645,535
36,300,217
36,300,217
()9,554,307
37,753,148

املجموع
املجموع
الفرعي
د.ك
237,872,923
()606,591
237,266,332
()13,645,535
()13,645,535
36,300,217
()86,786,301
()50,486,084
173,134,713

د.ك
278,058
()35,304
242,754
168,315
()1,506
166,809
409,563

د.ك
238,150,981
()641,895
237,509,086
()13,645,535
()13,645,535
36,468,532
()86,787,807
()50,319,275
173,544,276

ان االي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  40 - 10ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

التقرير السنوي 2011

6

7

تابع  /بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

احتياطي
عـام
د.ك
16,788,145
16,788,145
16,788,145

احتياطي
اختياري
د.ك
15,371,779
15,371,779
2,716,254
18,088,033

احتياطي
قانوين
د.ك
15,371,779
15,371,779
2,716,254
18,088,033

عالوة
الإ�صدار
د.ك
29,160,075
29,160,075
29,160,075

ر�أ�س املال
د.ك
20,993,131
20,993,131
20,993,131

الر�صيد يف  1يناير ( 2010كما هو مدرج)

تعديل �سنة �سابقة من قبل ال�شركة التابعة (اي�ضاح )11

الر�صيد يف  1يناير ( 2010معدل)

توزيعات ارباح نقدية مدفوعة

معامالت مع املالكني

ربح ( /خ�سارة) ال�سنة

ايرادات ( /خ�سائر) �شاملة �أخرى

جمموع الدخل ( /اخل�سارة) ال�شاملة لل�سنة

املحول اىل الإحتياطيات

الر�صيد يف  31دي�سمرب ( 2010معدل)

اخلا�صة مبالكي ال�شركة الأم
بنود �أخرى
حلقوق امللكية
د.ك
44,737,674
44,737,674
64,758,468
64,758,468
109,496,142

احل�ص�ص غري
امل�سيطره
ارباح
مرحله
د.ك
14,785,404
()606,591
14,178,813
()10,496,566
()10,496,566
26,403,034
26,403,034
()5,432,508
24,652,773

املجموع
املجموع
الفرعي
د.ك
157,207,987
()606,591
156,601,396
()10,496,566
()10,496,566
26,403,034
64,758,468
91,161,502
237,266,332

د.ك
288,770
()35,304
253,466
()4,401
()6,311
()10,712
242,754

د.ك
157,496,757
()641,895
156,854,862
()10,496,566
()10,496,566
26,398,633
64,752,157
91,150,790
237,509,086

ان االي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  40 - 10ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية ش.م.ك

التقرير السنوي 2011

بيان التدفقات النقدية المجمع
ال�سنه املنتهية يف

 31دي�سمرب 2011

ال�سنه املنتهية يف
 31دي�سمرب 2010

د.ك

د.ك

�أن�شطة الت�شغيل
ربح ال�سنة
تعديالت :

36,468,532

26,398,633

ا�ستهالك

2,079,560

1,808,299

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة

268,481

251,746

تكاليف متويل

3,113,001

4,261,282

ايرادات فوائد

()21,715

()30,768

ايرادات توزيعات �أرباح

()26,240,643

()23,572,745

ايرادات ا�ستثمارات �أخرى

()82,587

()186,526

خ�سارة ( /ربح) من ا�سرتداد  /بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

603,466

()6,854,679

هبوط قيمه ا�ستثمارات متاحه للبيع

2,453,524

3,048,294

ربح من ا�ستبعاد ممتلكات واالت ومعدات

()573

-

ربح حتويل عملة �أجنبية من خ�صوم غري ت�شغيلية

()202,590

()242,073

18,438,456

4,881,463

التغريات يف ا�صول وخ�صوم الت�شغيل :
ب�ضاعة

()585,214

()2,528,934

ذمم جتارية مدينة

()2,430,702

()6,855,857

ح�سابات مدينة اخرى ومدفوعات مقدما

()135,142

595,841

ذمم جتارية دائنة

374,958

496,069

ح�سابات دائنة اخرى وم�ستحقات

129,600

3,185,091

مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة

()65,625

()63,526

�صايف النقد الناجت من ( /امل�ستخدم يف) �أن�شطة الت�شغيل

15,726,331

()289,853

ان االي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  40 - 10ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
8

شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية ش.م.ك

.

تابع  /بيان التدفقات النقدية المجمع
ال�سنه املنتهية يف

اي�ضاح

ال�سنه املنتهية يف

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

د.ك

د.ك

�أن�شطة الإ�ستثمار
وديعه ثابته ت�ستحق بعد ثالثه ا�شهر

-

()395,759

الناجت من وديعة ثابتة ت�ستحق بعد ثالثة ا�شهر

395,759

-

نفقات ر�أ�سمالية

()260,157

()694,410

�صايف القيمة الدفرتية ملمتلكات و�آالت ومعدات م�ستبعدة

39,821

-

الناجت من ا�ستبعاد ممتلكات واالت ومعدات

575

-

�شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع

()139,901

()5,503,717

ناجت من ا�سرتداد  /بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

7,126,358

12,839,847

ايرادات توزيعات ارباح م�ستلمة

26,240,643

23,572,745

ايرادات ا�ستثمارات �أخرى م�ستلمة

82,587

186,526

ايرادات فوائد مقبو�ضة

21,097

24,898

�صايف النقد الناجت من �أن�شطة الإ�ستثمار

33,506,782

30,030,130

ان�شطة التمويل
توزيعات ارباح مدفوعة

()14,225,630

()10,507,439

املح�صل من قرو�ض لأجل

17,964,520

19,500,000

امل�سدد من قرو�ض لأجل

()50,698,989

()29,144,498

تكاليف متويل مدفوعة

()3,060,648

()4,167,649

�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة التمويل

()50,020,747

()24,319,586

(النق�ص)  /الزياده يف النقد و�شبه النقد
تعديل حتويل عمله �أجنبية

()787,634

5,420,691

37,335

75,071

النقد و�شبه النقد يف بداية ال�سنة

21

11,426,166

5,930,404

النقد و�شبه النقد يف نهاية ال�سنة

21

10,675,867

11,426,166

9

ان االي�ضاحات املبينة على ال�صفحات  40 - 10ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

التقرير السنوي 2011

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة  31ديسمبر 2011
 .1الت�أ�سي�س والن�شاط
�شركة اخلليج للكابالت وال�صناعات الكهربائية �شركة م�ساهمة كويتية («ال�شركة الأم») ت�أ�س�ست يف  15مار�س � . 1975إن �أ�سهم ال�شركة مدرجة
يف �سوق الكويت لالوراق املالية .
تتكون املجموعة من ال�شركة الأم وال�شركة التابعة لها اململوكة بن�سبة � ،% 94.5شركة اخلليج للكابالت وال�صناعات املتعدده – �ش.م.خ (االردن).
يتمثل الن�شاط الرئي�سي للمجموعة يف �صناعة الكابالت الكهربائية وتوريدها وكل ما يتعلـق بهـذه املنتجات ،ومتلك اال�ستثمارات .
عنوان ال�شركة الأم امل�سجل هو � :ص.ب  1196ال�صفاة –  13012دولة الكويت .
متت املوافقة على ا�صدار البيانات املالية املجمعة من قبل �أع�ضاء جمل�س االدارة بتاريخ  12فرباير  2012وهي خا�ضعة ملوافقة اجلمعية العامة
للم�ساهمني .
� .2أ�سا�س االعداد
مت اعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة على �أ�سا�س مبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء الأ�صول املالية املتاحة للبيع والتي مت قيا�سها بالقيمة
العادلة.
مت عر�ض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي («د.ك )».وهي العملة الرئي�سية والعر�ض لل�شركة االم .
اختارت املجموعة ان تعر�ض «بيان الدخل ال�شامل» يف بيانني « :بيان الدخل» و «بيان الدخل ال�شامل» .
 .3بيان االلتزام
مت اعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية وكذلك وفق
املتطلبات ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  18ل�سنة .1990
 .4التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
مت تبني �سيا�سات حما�سبية متماثلة العداد البيانات املالية املجمعة مع تلك ال�سيا�سات املطبقة خالل ال�سنة ال�سابقة با�ستثناء ما يلي.
قامت املجموعة بتبني ال�سيا�سات املحا�سبية اجلديدة التالية وكذلك التف�سريات ال�صادرة عن جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية
خالل ال�سنة:
 4.1تبني التح�سينات على املعايري الدولية للتقارير املالية يف 2010

�شملت التح�سينات على معايري  2010بع�ض التعديالت الب�سيطة على املعايري الدولية للتقارير املالية .وكان التعديل الوحيد املرتبط باملجموعة
يتعلق مبعيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)1عر�ض البيانات املالية .حيث عملت املجموعة يف ال�سابق على عر�ض كل بند من بنود الدخل ال�شامل
ب�شكل منف�صل �ضمن بيان التغريات يف حقوق امللكية .ولكن تقوم املجموعة حاليا ببيان تلك الت�سويات �ضمن االي�ضاحات حول البيانات املالية
وكما هو م�سموح به يف التعديل (انظر اي�ضاح  .)18هذا التعديل يقلل التكرار يف العر�ض ويتم االف�صاح ب�شكل وا�ضح يبني التغري العام يف حقوق
امللكية .كما مت اعادة ت�صنيف �أرقام املقارنة لل�سنة ال�سابقة.
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 .4تابع  /التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
 4.2املعايري امل�صدرة من جمل�س املعايري الدولية ولكن غري املفعلة بعد

بتاريخ امل�صادقة على هذه البيانات املالية املجمعة ،مت ا�صدار بع�ض املعايري والتعديالت والتف�سريات من قبل جمل�س املعايري الدولية ولكن مل يتم
تفعيلها بعد ومل يتم تطبيقها مبكرا من قبل املجموعة.
تتوقع االدارة �أن يتم تبني كافة التعديالت �ضمن ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة وللمرة الأوىل خالل الفرتة التي تبد�أ يف �أو بعد تاريخ تفعيل
هذه التعديالت  .ان املعلومات حول املعايري والتعديالت والتف�سريات املتوقع �أن يكون لها ارتباطا بالبيانات املالية للمجموعة كما هي مبينة �أدناه .
وهنالك �أي�ضا بع�ض التف�سريات واملعايري التي �صدرت ولكن لي�س من املتوقع �أن يكون لها ت�أثري مادي على البيانات املالية للمجموعة.
املعيار �أو التف�سري
معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)1عر�ض البيانات املالية – تعديل

يفعل للفرتات املالية
التي تبد�أ يف
 1يوليو 2012

معيار املحا�سبة الدويل رقم (� : )12ضرائب الدخل – تعديل

 1يناير 2012

معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)27البيانات املالية املجمعة واملنف�صلة -معدلة كبيانات مالية منف�صلة

 1يناير 2013

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)7الأدوات املالية – االف�صاحات – معدل

 1يوليو 2011

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)9الأدوات املالية -الت�صنيف والقيا�س

 1يناير 2015

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)10البيانات املالية املجمعة

 1يناير 2013

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)13قيا�س القيمة العادلة

 1يناير 2013

 4.2.1معيار املحا�سبة الدويل رقم( :)1عر�ض البيانات املالية

يتطلب التعديل على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )1من ال�شركات �أن تقوم بتجميع مكونات االيرادات ال�شاملة الأخرى املدرجة �ضمن بيان الدخل
ال�شامل املجمع بناء على املعطيات التالية:
�أ) من املحتمل �أن يتم حتويلها اىل بيان الدخل املجمع يف الفرتات اللآحقة
ب) لي�س من املحتمل �أن يتم حتويلها اىل بيان الدخل املجمع يف الفرتات اللآحقة.
و�ستقوم املجموعة بتغيري عر�ض مكونات بيان الدخل ال�شامل املجمع مبا يتوافق مع هذا التعديل عند تفعيله.
 4.2.2معيار املحا�سبة الدويل رقم (� :)12ضرائب الدخل

ان التعديل على معيار املحا�سبة الدويل رقم  12يوفر حال عمليا للق�ضايا النا�شئة يف قيا�س ال�ضريبة امل�ؤجلة املتعلقة باال�صل اعتمادا على ما
اذا كانت املن�ش�أة تتوقع ا�سرتداد القيمة الدفرتية لال�صل من خالل اال�ستخدام او البيع .كما ان التعديل يقدم افرتا�ضا على ان ا�سرتداد القيمة
الدفرتية ما يكون عادة من خالل البيع .ونتيجة للتعديالت ،فان � SIC-21ضرائب الدخل وا�سرتداد اال�صول غري القابلة لال�ستهالك املعاد
تقييمها مل يعد يطبق على العقارات اال�ستثمارية املدرجة بالقيمة العادلة .لي�س لهذا التعديل عالقة بان�شطة املجموعة.
 4.2.3معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )27البيانات املالية املجمعة واملنف�صلة – مت تعديل املعيار اىل – البيانات املالية املنف�صلة

بناء على نتيجة تلك التعديالت� ،سيتعامل معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )27مع البيانات املالية املنف�صلة.
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 .4تابع  /التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
 4.2.4املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)7الأدوات املالية – االف�صاحات

ان التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)7الأدوات املالية – االف�صاحات هي جزء من نتائج املراجعة ال�شاملة على الأن�شطة خارج
البيانات املالية� .ست�سمح تلك التعديالت على حت�سني ادراك قارئ البيانات املالية حول حتويالت الأ�صول املالية (على �سبيل املثال ،املعامالت املالية)
مبا يف ذلك ادراك ما اذا كان هناك �أية خماطر حمتملة وت�أثريها عند حتويل تلك الأ�صول .كما يتطلب املعيار اف�صاحات ا�ضافية عندما تكون معامالت
التحويل اجلزئية قد متت يف نهاية الفرتة املالية .وال يتوقع �أن يكون لتبني تلك التعديالت �أي �أثر جوهري على املركز املايل �أو نتائج �أعمال املجموعة.
 4.2.5املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)9الأدوات املالية – الت�صنيف والقيا�س

تنوي جلنة معايري املحا�سبة الدولية ا�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)39الأدوات املالية – التحقق والقيا�س بكامله مع هذا املعيار البديل
لي�صبح �ساري املفعول على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف  1يناير � .2015سيتم ا�ستخدام هذا املعيار يف مراحل وحتى تاريخه مل يتم ا�صدار
املرحلة الأوىل .وفيما يلي املراحل الرئي�سية:
•املرحلة الأوىل :القيا�س والت�صنيف
•املرحلة الثانية :طريقة انخفا�ض القيمة
•املرحلة الثالثة :حما�سبة التحوط
كما يوجد هناك م�شروع منف�صل يتعامل مع اال�ستبعاد.
بالرغم من �أن التطبيق املبكر لهذا املعيار م�سموح به� ،أ�صدرت اللجنة الفنية املنبثقة عن وزارة التجارة وال�صناعة الكويتية قرارا بتاريخ 30
دي�سمرب  2009لت�أجيل التطبيق املبكر لهذا املعيار حتى ا�شعار �آخر ،وذلك ب�سبب عدم االنتهاء من ا�صدار كافة مراحل هذا املعيار.
 4.2.6املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)10البيانات املالية املجمعة

ي�ستبدل املعيار ( )10معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)27البيانات املالية املجمعة واملنف�صلة .حيث مت تعديل التعريف اخلا�ص مبيزة ال�سيطرة
كذلك اجراءات تو�ضيحية ملعرفة احل�ص�ص يف ال�شركة التابعة .كما مت االبقاء على اجراءات التجميع واملحا�سبة على ما هي مبا يف ذلك
احل�ص�ص غري امل�سيطرة والتغري يف ن�سبة ال�سيطرة.
 4.2.7املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)13قيا�س القيمة العادلة

لن ي�ؤثر املعيار ( )13على �أي تقدير القيمه العادلة لأي بند ،ولكن قام هذا املعيار بتو�ضيح تعريف القيمة العادلة حيث يتم من خالله بيان
وتو�ضيح اف�صاحات مقايي�س القيمة العادلة .وال يتوقع �أن يكون لتطبيق هذا املعيار �أي ت�أثري جوهري على املركز املايل للمجموعة �أو نتائج �أعمالها.
 . 5ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املطبقة يف اعداد البيانات املالية املجمعة كما يلي :
� 5.1أ�س�س التجميع

مت جتميع البيانات املالية لل�شركة الأم وال�شركة التابعة لها �ضمن البيانات املالية للمجموعة .متثل ال�شركة التابعة املن�ش�أة التي ت�سيطر عليها
املجموعة من النواحي املالية والت�شغيلية  .وحت�صل املجموعة على حق ال�سيطرة تلك من خالل �سيطرتها على ما يزيد من ن�صف حقوق الت�صويت.
تنتهي الفرتة املالية لل�شركة التابعة يف  31دي�سمرب.
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 . 5تابع  /ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
 5.1تابع � /أ�س�س التجميع

لغر�ض التجميع ،مت حذف كافة املعامالت والأر�صدة بني �شركات املجموعة ،مبا يف ذلك الأرباح واخل�سائر غري املحققة من املعامالت بني �شركات
املجموعة .وحيث �أن اخل�سائر غري املحققة نتيجة معامالت بيع الأ�صول بني �شركات املجموعة قد مت عك�سها لأغرا�ض التجميع ،اال �أن تلك الأ�صول
مت اختبارها لتحديد �أي انخفا�ض يف قيمتها وذلك بالن�سبة للمجموعة ككل .مت تعديل املبالغ املدرجة يف البيانات املالية لل�شركة التابعة� ،أينما
وجدت ،للت�أكد من توحيد ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة للمجموعة.
مت ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر وااليرادات ال�شاملة الأخرى اخلا�صة بال�شركة التابعة امل�شرتاه �أو التي مت ا�ستبعادها خالل ال�سنة ،من تاريخ احليازة
اىل تاريخ اال�ستبعاد.
ان احل�ص�ص غري امل�سيطرة املدرجة كجزء من حقوق امللكية ،ميثل اجلزء من �أرباح �أو خ�سائر و�صايف �أ�صول ال�شركة التابعة التي ال متتلكها
املجموعة .تقوم املجموعة بف�صل االيرادات �أو اخل�سائر ال�شاملة لل�شركة التابعة بني مالكي ال�شركة الأم واحل�ص�ص غري امل�سيطرة وفق ح�ص�ص
ملكية كل منهم يف تلك ال�شركات.
عند بيع ح�صة غري م�سيطرة يف ال�شركة التابعة ،فان الفرق بني �سعر البيع و�صايف قيمة اال�صول باال�ضافة اىل فرق الرتجمة الرتاكمي ي�سجل يف
بيان الدخل املجمع.
 5.2االيرادات

يتم ت�سجيل االيرادات اىل احلد الذي يكون فيه امكانية احل�صول على املنفعة االقت�صادية للمجموعة حمتملة وميكن قيا�سها ب�شكل يعتمد عليه
وبغ�ض النظر عما اذا مت حت�صيل املقابل �أم ال.
تن�ش�أ االيرادات من مبيعات الب�ضاعة ويتم قيا�سها عن طريق القيمة العادلة للمبالغ امل�ستلمة �أو املزمع تقدميها ،بعد ا�ستبعاد ال�ضرائب �أو املرجتعات
�أو اخل�صومات  .تقوم املجموعة بتطبيق معيار حتقق االيرادات الوارد �أدناه وب�شكل منف�صل لبنود االيرادات لكل بند معرف.
 5.2.1مبيعات الب�ضاعة

يتم ت�سجيل مبيعات الب�ضاعة عندما تقوم املجموعة بتحويل املخاطر والفوائد اجلوهرية اخلا�صة بامللكية اىل امل�شرتي ،عادة عندما ي�ستلم الزبون
تلك الب�ضائع دون �أي قيود.
 5.2.2ايرادات الفوائد

يتم ت�سجيل ايرادات الفوائد عند ا�ستحقاقها وبا�ستخدام معدل �سعر الفائدة الفعلي.
 5.2.3ايراد توزيعات الأرباح

ايرادات توزيعات الأرباح يتم ت�سجيلها عندما يثبت حق ا�ستالم دفعات تلك الأرباح.
 5.3امل�صاريف الت�شغيلية

يتم ت�سجيل امل�صاريف الت�شغيلية �ضمن بيان الدخل املجمع عند ا�ستخدام اخلدمات املقدمة �أو عند حدوثها.
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 . 5تابع  /ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
 5.4تكاليف االقرتا�ض

يتم ر�سملة تكاليف االقرتا�ض اخلا�صة ب�شراء �أو بناء �أو انتاج �أ�صل معني وذلك خالل الفرتة اللآزمة لالنتهاء من حت�ضري هذا الأ�صل للغر�ض
املراد منه �أو لغر�ض البيع .ويتم حتميل تكاليف االقرتا�ض الأخرى كم�صاريف للفرتة التي حدثت فيها ويتم ادراجها كتكاليف متويل.
 5.5ال�ضرائب
 5.5.1م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ()KFAS

حتت�سب ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي بن�سبة  1%من ربح املجموعة اخلا�ضع لل�ضريبة وفقا لعملية االحت�ساب املعدلة بناء على قرار
اع�ضاء جمل�س امل�ؤ�س�سة والذي ين�ص على ان االيرادات من ال�شركات الزميلة والتابعة ،مكاف�آت اع�ضاء جمل�س االدارة والتحويل اىل االحتياطي
القانوين يجب ا�ستثنا�ؤها من ربح ال�سنة عند حتديد احل�صة.
� 5.5.2ضريبة دعم العمالة الوطنية ()NLST

حتت�سب �ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقا للقانون رقم  19ل�سنة  2000وقرار وزير املالية رقم  24ل�سنة  2006بن�سبة  % 2.5من ربح
املجموعة اخلا�ضع لل�ضريبة بعد خ�صم اتعاب اع�ضاء جمل�س االدارة لل�سنة .وطبقا للقانون ،فان االيرادات من ال�شركات الزميلة والتابعة وتوزيعات
االرباح النقدية من ال�شركات املدرجة اخلا�ضعة ل�ضريبة دعم العمالة الوطنية يجب خ�صمها من ربح ال�سنة.
 5.5.3الزكاة

حتت�سب ح�صة الزكاة بن�سبة  % 1من ربح املجموعة وفقا لقرار وزارة املالية رقم  58/2007ال�ساري املفعول اعتبارا من  10دي�سمرب .2007
 5.5.4ال�ضريبة على ال�شركات التابعة االجنبية

حتت�سب ال�ضريبة على ال�شركات التابعة االجنبية على ا�سا�س ا�سعار ال�ضرائب املطبقة واملقررة طبقا للقوانني ال�سائدة ولوائح وتعليمات الدول التي
تعمل فيها تلك ال�شركات التابعة.
 5.6املمتلكات واالالت واملعدات
 5.6.1الأرا�ضي

يتم ادراج الأرا�ضي امل�ستخدمة لالنتاج والأمور االدارية بالتكلفة .حيث �أنه ال ميكن تقدير العمر االنتاجي للأرا�ضي ،ال يتم ا�ستهالك القيمة
اجلارية لها.
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 5.6تابع  /املمتلكات والآالت واملعدات
 5.6.2املباين وال�سيارات واملعدات الأخرى

يتم ت�سجيل املباين وال�سيارات واملعدات الأخرى (مبا يف ذلك الأثاث والرتكيبات املزارع واخلدمات املتعلقة بها) مبدئيا بتكلفة ال�شراء �أو تكلفة
الت�صنيع مبا يف ذلك التكاليف اال�ضافية اللآزمة جللب هذا الأ�صل اىل املوقع واحلالة التي ميكن ا�ستخدامه من قبل ادارة املجموعة.
وبعد ذلك ،يتم قيا�س املباين وال�سيارات واملعدات الأخرى با�ستخدام منوذج التكلفة ،وهو التكلفة ناق�صا اال�ستهالك وخ�سائر هبوط القيمة .يتم
ت�سجيل اال�ستهالك با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت لتخفي�ض القيمة بعد خ�صم قيمة اخلردة للمباين وال�سيارات واملعدات الأخرى .يتم مراجعة
العمر االنتاجي وطريقة اال�ستهالك ب�شكل دوري للت�أكد من �أن الطريقة امل�ستخدمة وفرتة اال�ستهالك متماثلة مع املنافع االقت�صادية التاجتة من
مكونات املمتلكات واالالت واملعدات .يتم ا�ستخدام الأعمار االنتاجية التالية
املباين
� 25 - 20سنة
�آالت ومعدات
� 10سنوات
�سيارات واثاث وادوات
� 10 - 4سنوات
املزارع واخلدمات املتعلقة بها
� 10 – 5سنوات
يتم حتديث البيانات اخلا�صة بتقديرات قيمة اخلردة �أو العمر االنتاجي اللآزم� ،سنويا على الأقل.
عند بيع الأ�صل �أو ا�ستبعاده ،يتم حذف التكلفة واال�ستهالك املرتاكم اخلا�ص به من احل�سابات و�أية �أرباح �أو خ�سائر ناجتة عن اال�ستبعاد يتم
ت�سجيلها �ضمن بيان الدخل املجمع.
 5.7االدوات املالية
 5.7.1التحقق ،القيا�س املبدئي وعدم التحقق

يتم حتقق الأ�صول واخل�صوم املالية عندما ت�صبح املجموعة طرفا يف الأحكام التعاقدية للأداة املالية وتقا�س مبدئيا بالقيمة العادلة املعدلة
بتكاليف املعامالت ،با�ستثناء تلك املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والتي تقا�س مبدئيا بالقيمة العادلة .مبني ادناه القيا�س الالحق
لال�صول واخل�صوم املالية.
يتم ا�ستبعاد ا�صل مايل (�أو جزء من ا�صل مايل �أو جزء من جمموعة �أ�صول مالية مماثلة اذا كان ذلك منا�سبا).
 عندما ينتهي احلق يف ا�ستالم التدفقات النقدية من تلك اال�صول املالية عندما تقوم املجموعة بالتنازل عن حقها با�ستالم التدفقات النقدية من اال�صل �أو عندما تتحمل ال�شركة الإلتزام بدفع التدفقات بالكامل دونت�أخري مادي اىل طرف ثالث مبوجب ترتيب «القب�ض والدفع» �أو
(�أ) ان تقوم املجموعة بتحويل كافة خماطر ومزايا الأ�صل �أو
(ب) ان ال تقوم املجموعة بتحويل �أو االحتفاظ بكافة خماطر ومزايا الأ�صل ولكن قامت بتحويل ال�سيطرة على الأ�صل .
عندما تقوم املجموعة بالتنازل عن حقها يف ا�ستالم التدفقات النقدية من اال�صل او تكون قد دخلت يف ترتيب القب�ض والدفع ومل تقم بتحويل او االحتفاظ
جوهريا بكافة خماطر ومزايا اال�صل او حتويل ال�سيطرة على اال�صل ،عندها يتم حتقق ا�صل جديد اىل مدى التزام املجموعة املتوا�صل بذلك اال�صل.
ال يتم حتقق التزام مايل عندما يتم االعفاء من الإلتزام املحدد او �إعفا�ؤه او الغا�ؤه او انتهاء �صالحية ا�ستحقاقه  .عند ا�ستبدال التزام مايل حايل
ب�آخر من نف�س املقر�ض ب�شروط خمتلفة ب�شكل كبري ،او بتعديل �شروط الإلتزام املايل احلايل ب�شكل جوهري ،يتم معاملة هذا التبديل او التعديل
كعدم حتقق لاللتزام الأ�صلي وحتقق لاللتزام اجلديد ،ويدرج الفرق يف القيمة الدفرتية ذات ال�صلة يف بيان الدخل املجمع.
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 5.7.2الت�صنيف والقيا�س الالحق لال�صول املالية

لغر�ض القيا�س الالحق ،فان اال�صول املالية يتم ت�صنيفها اىل الفئات التالية عند التحقق املبدئي:
• قرو�ض وذمم مدينة
• �أ�صول مالية متاحة للبيع (.)AFS
ان كافة اال�صول املالية تخ�ضع للمراجعة للت�أكد من عدم انخفا�ض قيمتها على االقل بتاريخ كل تقرير مايل وذلك لتحديد فيما اذا كان هناك اي
دليل مو�ضوعي بان احد اال�صول املالية او جمموعة ا�صول مالية قد انخف�ضت قيمتها .يتم تطبيق معايري خمتلفة لتحديد انخفا�ض القيمة لكل فئة
من فئات اال�صول املالية املبينة ادناه.
• القرو�ض والذمم املدينة
تعترب القرو�ض والذمم املدينة �أ�صول مالية غري م�شتقة تت�ضمن دفعات حمددة غري مدرجة يف الأ�سواق املالية الن�شطة .بعد التحقق املبدئي ،يتم
قيا�س تلك الأ�صول املالية با�ستخدام طريقة التكلفة املطف�أة بناء على معدل الفائدة الفعلي ،ناق�صا �أي انخفا�ض يف القيمة .ويتم الغاء خ�صم تلك
الأر�صدة عندما يكون هذا اخل�صم غري مادي.
يتم عادة مراجعة مدى انخفا�ض قيمة الأر�صدة اجلوهرية املدينة عندما يكونوا قد ا�ستحقوا لفرتة �أو يكون هناك دالئل واقعية على �أن احدى
اجلهات املدينة �سوف تتخلف عن الت�سديد .بالن�سبة للذمم املدينة التي ال ميكن اعتبارها منخف�ضة القيمة ب�شكل فردي ،يتم مراجعة انخفا�ض
قيمتها كمجموعة وذلك عن طريق ربطها بالقطاع الت�شغيلي اخلا�ص بها وباملنطقة وغريها من املخاطر املحيطة بها .عند ذلك ي�ستند تقدير
خ�سارة انخفا�ض القيمة على معدالت التخلف التاريخية االخرية للجهة املدينة لكل جمموعة حمددة.
تقوم املجموعة بت�صنيف القرو�ض والذمم املدينة اىل الفئات التالية:
• الذمم التجارية املدينة
تظهر الذمم التجارية املدينة مببلغ الفاتورة اال�صلي ناق�صا خم�ص�ص اي مبالغ غري قابلة للتح�صيل .يتم تقدير الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
عندما ال يكون هناك احتمال لتح�صيل املبلغ بالكامل .يتم �شطب الديون املعدومة عند حدوثها.
• النقد و�شبه النقد
يتكون النقد و�شبه النقد من نقد وار�صدة لدى البنوك ووديعة ثابتة التي ميكن حتويلها ب�سهولة اىل مبالغ معروفة من النقد وال تخ�ضع ملخاطر
هامة من التغريات يف القيمة.
• اال�صول املالية املتاحة للبيع
ان اال�صول املالية املتاحة للبيع هي ا�صول مالية غري م�شتقة اما حمددة لهذه الفئة او غري م�ؤهلة الدراجها يف اي فئات اخرى لال�صول املالية.
ان اال�صول املالية التي ال ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه يتم ادراجها بالتكلفة ناق�صا خ�سائر انخفا�ض القيمة ،ان وجدت .يتم
ت�سجيل تكاليف انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املجمع .ان جميع اال�صول املالية االخرى املتاحة للبيع يتم قيا�سها بالقيمة العادلة .كما ان
االرباح واخل�سائر ت�سجل يف االيرادات ال�شاملة االخرى وتدرج �ضمن احتياطي القيمة العادلة يف حقوق امللكية ،با�ستثناء خ�سائر انخفا�ض القيمة،
وفروقات حتويل العمالت االجنبية على اال�صول النقدية ت�سجل يف بيان الدخل املجمع  .عند ا�ستبعاد اال�صل او حتديده على انه قد انخف�ضت
قيمته ،فان االرباح او اخل�سائر الرتاكمية امل�سجلة يف االيرادات ال�شاملة االخرى يتم اعادة ت�صنيفها من احتياطي حقوق امللكية اىل بيان الدخل
املجمع وتظهر كتعديل اعادة ت�صنيف �ضمن االيرادات ال�شاملة االخرى.
تقوم املجموعة بتاريخ كل تقرير مايل بالتقييم فيما اذا كان هناك دليل مو�ضوعي على ان احد اال�صول املالية املتاحة للبيع او جمموعة ا�صول مالية
متاحة للبيع قد انخف�ضت قيمتها .ففي حال ا�ستثمارات اال�سهم امل�صنفة كا�صول مالية متاحة للبيع ،يت�ضمن الدليل املو�ضوعي انخفا�ضا جوهريا
او متوا�صال يف القيمة العادلة ال�ستثمار اال�سهم عن تكلفته .يتم تقييم «االنخفا�ض اجلوهري» مقابل التكلفة اال�صلية لال�ستثمار و «االنخفا�ض
املتوا�صل» مقابل الفرتة التي كانت فيها القيمة العادلة حتت تكلفتها اال�صلية .وحيثما كان هناك دليل على انخفا�ض القيمة ،يتم حذف اخل�سارة
الرتاكمية من االيرادات ال�شاملة االخرى ويتم ت�سجيلها يف بيان الدخل املجمع.
يتم ت�س�سجيل رد خ�سائر انخفا�ض القيمة يف االيرادات ال�شاملة االخرى ،با�ستثناء اال�صول املالية التي هي عبارة عن اوراق دين ت�سجل يف بيان
الدخل املجمع فقط اذا كان باالمكان ربط الرد ب�شكل مو�ضوعي بحدث ح�صل بعد ت�سجيل خ�سارة انخفا�ض القيمة.
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 5.7.3الت�صنيف والقيا�س الالحق للخ�صوم املالية

تت�ضمن اخل�صوم املالية للمجموعة من قرو�ض وذمم جتارية دائنة وح�سابات دائنة اخرى وم�ستحقات.
يعتمد القيا�س الالحق للخ�صوم املالية على ت�صنيفها على النحو التايل:

الذمم التجارية الدائنة وم�ستحقات
يتم ت�سجيل اخل�صوم ملبالغ �سيتم دفعها يف امل�ستقبل عن ب�ضائع وخدمات ا�ستلمت �سواء �صدر بها فواتري ام مل ت�صدر.

القرو�ض
تقا�س كافة القرو�ض الحقا بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية .كما ت�سجل االرباح واخل�سائر يف بيان الدخل املجمع عندما
يتم عدم حتقق اخل�صوم اي�ضا با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية ( )EIRعملية االطفاء.
 5.8حما�سبة تواريخ املتاجرة وال�سداد

ان جميع امل�شرتيات واملبيعات «بالطرق املعتادة» لال�صول املالية يتم ت�سجيلها على ا�سا�س تاريخ املتاجرة ،اي بالتاريخ الذي تلتزم فيه املن�ش�أة
ب�شراء او بيع اال�صول .ان امل�شرتيات اواملبيعات بالطرق املعتادة هي م�شرتيات او مبيعات اال�صول املالية التي تتطلب ت�سليم اال�صول خالل اطار
زمني يتم حتديده بالنظم او بالعرف ال�سائد يف اال�سواق.
 5.9ت�سوية االدوات املالية

يتم ت�سوية اال�صول واخل�صوم املالية ويتم ادراج �صايف املبلغ يف بيان املركز املايل املجمع فقط اذا كان هناك حق قانوين قابل للتنفيذ حاليا لت�سوية
املبالغ امل�سجلة وكانت هناك نية للت�سوية على ا�سا�س �صايف او لتحقق اال�صول وت�سوية اخل�صوم يف �آن واحد.
 5.10القيمة العادلة لالدوات املالية

ان القيمة العادلة لالدوات املالية التي يتم تداولها يف ا�سواق ن�شطة بتاريخ كل تقرير مايل يتم حتديدها بالرجوع اىل ا�سعار ال�سوق املدرجة او
ا�سعار املتداولني (�سعر العر�ض للمراكز املالية الطويلة و�سعر الطلب للمراكز املالية الق�صرية) ،دون اي خ�صم خا�ص بتكاليف املعاملة.
بالن�سبة لالدوات املالية التي ال يتم تداولها يف �سوق ن�شط ،يتم حتديد القيمة العادلة لها با�ستخدام تقنيات تقييم منا�سبة .وهذه التقنيات قد
تت�ضمن ا�ستخدام معامالت على ا�س�س جتارية حديثة يف ال�سوق؛ الرجوع اىل القيمة العادلة احلالية الداة مالية اخرى مماثلة ب�صورة جوهرية؛
حتليل تدفقات نقدية خم�صومة او ا�ساليب تقييم اخرى.
حتليل القيم العادلة لالدوات املالية وتفا�صيل اخرى عن كيفية قيا�سها متوفرة يف االي�ضاح .28
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 5.11اختبار انخفا�ض اال�صول غري املالية

يتم االعرتاف بالفرق ما بني القيمة املدرجة للأ�صل �أو الوحدة املنتجة للنقد والقيمة املمكن حتقيقها (وهي القيمة العادلة ناق�صا تكاليف بيع
قيمة الأ�صل قيد اال�ستخدام) ،كخ�سارة انخفا�ض يف القيمة .ولغر�ض تقدير قيمة الأ�صل قيد اال�ستخدام ،تقوم االدارة بتقدير التدفقات النقدية
امل�ستقبلية املتوقعة من هذا الأ�صل وكذلك تقدير �سعر فائدة معقول لغر�ض احت�ساب القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية امل�ستقبلية .علما ب�أن
املعلومات امل�ستخدمة الختبار انخفا�ض القيمة تكون مرتبطة مبا�شرة ب�آخر موازنة تقديرية معتمدة للمجموعة ،والتي يتم تعديلها عند ال�ضرورة
ال�ستبعاد ت�أثري اعادة الهيكلة وتطوير الأ�صول .كما يتم تقدير �سعر اخل�صم ب�شكل منف�صل ولكل وحدة منتجة للنقد على حدة وهو ميثل انعكا�س
للمخاطر امل�صاحبة لهذا الأ�صل كما مت تقديرها من قبل االدارة.
يتم ا�ستخدام مبلغ انخفا�ض القيمة �أوال لتخفي�ض القيمة اجلارية لل�شهرة املرتبطة بهذا الأ�صل .ويتم توزيع ما تبقى من هذا االنخفا�ض على
الأ�صول الأخرى كل ح�سب ن�سبته .وبا�ستثناء ال�شهرة ،يتم الحقا اعادة تقدير قيمة الأ�صول التي مت تخفي�ض قيمتها يف ال�سابق كما يتم الحقا رد
قيمة هذا االنخفا�ض حتى يعود هذا الأ�صل اىل قيمته اجلارية.
 5.12الب�ضاعة

تظهر الب�ضاعة بالتكلفة والقيمة املمكن حتقيقها ايهما اقل .تت�ضمن التكلفة كافة امل�صاريف املتعلقة مبا�شرة بعملية الت�صنيع باال�ضافة اىل ن�سب
منا�سبة مل�صاريف االنتاج غري املبا�شرة املتعلقة بها وذلك ا�ستنادا اىل الطاقة العادية للت�شغيل .اما التكاليف اخلا�صة بالبنود القابلة للتبادل
ب�صورة عادية فيتم حتديدها با�ستخدام �صيغة التكلفة.
يتمثل �صايف القيمة املمكن حتقيقها يف �سعر البيع املقدر يف ال�سياق العادي لالعمال ناق�صا اية م�صاريف بيع مالئمة.
 5.13حقوق امللكية ،االحتياطيات ودفعات توزيعات االرباح

يتمثل ر�أ�س املال يف القيمة اال�سمية لال�سهم التي مت ا�صدارها ودفعها.
تت�ضمن عالوة ا�صدار اال�سهم اي عالوات يتم ا�ستالمها عند ا�صدار ر�أ�س املال .واي تكاليف معامالت مرتبطة با�صدار اال�سهم يتم خ�صمها من
عالوة اال�صدار.
يتكون االحتياطي القانوين واالختياري من خم�ص�صات لأرباح الفرتة احلالية وال�سابقة وفقا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية وعقد ت�أ�سي�س
ال�شركة االم.
يتكون االحتياطي العام من خم�ص�صات الرباح الفرتة احلالية وال�سابقة .
تت�ضمن البنود االخرى حلقوق امللكية ما يلي:
• احتياطي حتويل العمالت االجنبية – والذي يتكون من فروقات حتويل العمالت االجنبية الناجتة عن حتويل البيانات املالية لل�شركات االجنبية
للمجموعة اىل الدينار الكويتي.
• احتياطي القيمة العادلة – والذي يتكون من االرباح واخل�سائر املتعلقة باال�صول املالية املتاحة للبيع.
تت�ضمن االرباح املحتفظ بها كافة االرباح املحتفظ بها للفرتة احلالية وال�سابقة .وجميع املعامالت مع مالكي ال�شركة االم ت�سجل ب�صورة منف�صلة
�ضمن حقوق امللكية.
توزيعات االرباح امل�ستحقة ال�صحاب حقوق امللكية تدرج يف اخل�صوم االخرى عند اعتماد تلك التوزيعات يف اجتماع اجلمعية العمومية.
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 . 5تابع  /ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
 5.14معامالت مع اطراف ذات �صلة

تتمثل االطراف ذات ال�صلة ب�أع�ضاء جمل�س االدارة واملوظفني التنفيذيني و�أع�ضاء العائلة املقربني وال�شركات التي ميلكون فيها ح�ص�صا رئي�سية.
يتم اعتماد املعامالت مع �أطراف ذات �صلة من قبل االدارة .
 5.15مكاف�أة نهاية اخلدمة

تقدم املجموعة مكاف�آت نهاية اخلدمة ملوظفيها .ي�ستند ا�ستحقاق هذه املكاف�آت اىل الراتب النهائي وطول مدة اخلدمة للموظفني خ�ضوعا المتام
حد ادنى من مدة اخلدمة وفقا لقانون العمل وعقود املوظفني .كما ان التكاليف املتوقعة لهذه املكاف�آت ت�ستحق طوال فرتة التعيني .ان هذا االلتزام
غري املمول ميثل املبلغ امل�ستحق الدفع لكل موظف نتيجة النتهاء اخلدمة بتاريخ التقرير.
بالن�سبة ملوظفيها الكويتيني ،تقوم املجموعة بعمل م�ساهمات للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية حتت�سب كن�سبة من رواتب املوظفني وتقت�صر
التزامات املجموعة على هذه امل�ساهمات التي ت�سجل كم�صاريف عند ا�ستحقاقها.
 5.16ترجمة العمالت االجنبية
 5.16.1عملة العر�ض الرئي�سية

تعر�ض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي والتي هي اي�ضا العملة الرئي�سية لل�شركة االم .تقوم كل من�ش�أة يف املجموعة بتحديد عملتها
الرئي�سية اخلا�صة بها والبنود املدرجة يف البيانات املالية لكل من�ش�أة يتم قيا�سها با�ستخدام تلك العملة الرئي�سية.
 5.16.2معامالت العملة االجنبية واالر�صدة

يتم حتويل معامالت العملة االجنبية اىل العملة الرئي�سية للمن�ش�أة املعنية يف املجموعة با�ستخدام ا�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تواريخ املعامالت
(�سعر ال�صرف الفوري) .ان ارباح وخ�سائر ال�صرف االجنبي الناجتة عن ت�سوية مثل تلك املعامالت وعن اعادة قيا�س البنود النقدية املقومة
بالعملة االجنبية با�سعار ال�صرف يف نهاية ال�سنة املالية ت�سجل يف بيان الدخل املجمع .بالن�سبة للبنود غري النقدية ،اليتم اعادة ترجمتها يف نهاية
ال�سنة ويتم قيا�سها بالتكلفة التاريخية (حتول با�ستخدام ا�سعار ال�صرف يف تاريخ املعاملة) ،با�ستثناء البنود غري النقدية املقا�سة بالقيمة العادلة
والتي يتم ترجمتها با�ستخدام ا�سعار ال�صرف يف التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة.
 5.16.3العمليات االجنبية

يف البيانات املالية للمجموعة ،فان جميع اال�صول واخل�صوم واملعامالت اخلا�صة مبن�ش�آت املجموعة ذات العملة الرئي�سية بخالف الدينار الكويتي
يتم ترجمتها اىل الدينار الكويتي عند التجميع .كما ان العملة الرئي�سية ملن�ش�آت املجموعة بقيت دون تغيري خالل فرتة التقارير املالية.
مت عند التجميع حتويل اال�صول واخل�صوم اىل الدينار الكويتي ب�سعر االقفال بتاريخ التقرير .ان االيرادات وامل�صاريف قد مت حتويلها اىل الدينار
الكويتي مبتو�سط ال�سعر طوال فرتة التقرير .فروقات ال�صرف حتمل على/تقيد يف االيرادات ال�شاملة االخرى وت�سجل يف احتياطي ترجمة العملة
االجنبية �ضمن حقوق امللكية .وعند بيع عملية اجنبية ،فان فروقات الرتجمة الرتاكمية املتعلقة بها وامل�سجلة يف حقوق امللكية يتم اعادة ت�صنيفها
اىل بيان الدخل املجمع وت�سجل كجزء من االرباح او اخل�سائر عند البيع.
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 . 5تابع  /ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
 5.17املخ�ص�صات ،اال�صول وااللتزامات الطارئة

يتم ت�سجيل املخ�ص�صات عندما يكون على املجموعة التزام حايل قانوين او ا�ستداليل نتيجة حلدث ما�ضي ويكون هناك احتمال الطلب من
املجموعة تدفق م�صادر اقت�صادية اىل اخلارج ويكون باالمكان تقدير املبالغ ب�شكل يعتمد عليه .ان توقيت او مبلغ هذا التدفق قد يظل غري م�ؤكد.
يتم قيا�س املخ�ص�صات بالنفقات املقدرة املطلوبة لت�سوية االلتزام احلايل ا�ستنادا اىل الدليل االكرث وثوقا واملتوفر بتاريخ التقرير املايل ،مبا يف
ذلك املخاطر والتقديرات غري امل�ؤكدة املرتبطة بااللتزام احلايل .وحيثما يوجد عدد من االلتزامات املماثلة ،فان احتمالية طلب تدفق م�صادر
اقت�صادية اىل اخلارج يف الت�سوية حتدد بالنظر يف درجة االلتزامات ككل .كما يتم خ�صم املخ�ص�صات اىل قيمها احلالية ،حيث تكون القيمة
الزمنية للنقود جوهرية.
ال يتم ت�سجيل اال�صول الطارئة يف البيانات املالية املجمعة لكن يتم االف�صاح عنها عندما يكون هناك احتمال تدفق منافع اقت�صادية اىل
الداخل.
ال يتم ت�سجيل االلتزامات الطارئة يف بيان املركز املايل املجمع لكن يتم االف�صاح عنها اال اذا كان احتمال تدفق منافع اقت�صادية اىل اخلارج امرا
م�ستبعدا.
 5.18التقارير القطاعية

للمجموعة قطاعني ت�شغيليني :القطاع ال�صناعي والقطاع اال�ستثماري .ولغر�ض تعريف تلك القطاعات الت�شغيلية ،تقوم االدارة بتتبع اخلطوط
االنتاجية للمنتجات الرئي�سية واخلدمات .يتم ادارة تلك القطاعات الت�شغيلية ب�شكل منف�صل حيث �أن احتياجات وطرق ادارة كل قطاع تكون
خمتلفة .يتم معاجلة كافة املعامالت البينية بني القطاعات بالأ�سعار املتداولة.
ولأغرا�ض االدارة ،ت�ستخدم املجموعة نف�س �سيا�سات املقايي�س امل�ستخدمة �ضمن البيانات املالية .باال�ضافة اىل ذلك ،فان الأ�صول �أو اخل�صوم
غري املخ�ص�صة لقطاع ت�شغيلي معني ،ال يتم ادراجها للقطاع.
 .6احكام االدارة الهامة وعدم الت�أكد من التقديرات
ان اعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة يتطلب من االدارة اتخاذ االحكام والتقديرات واالفرتا�ضات التي ت�ؤثر على القيمة املدرجة لكل من
االيرادات وامل�صاريف واال�صول واخل�صوم واالف�صاح عن االلتزامات الطارئة يف نهاية فرتة التقارير املالية .مع ذلك ،فان عدم الت�أكد من تلك
االفرتا�ضات والتقديرات قد ت�ؤدي اىل نتائج تتطلب تعديال جوهريا على القيمة املدرجة لكل من اال�صول واخل�صوم والتي قد تت�أثر يف الفرتات
امل�ستقبلية.
� 6.1أحكام االدارة الهامة

عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة ،تقوم االدارة باتخاذ االحكام الهامة التالية والتي لها اكرب االثر على املبالغ املدرجة يف البيانات
املالية املجمعة:
 6.1.1ت�صنيف االدوات املالية

يتم اتخاذ احكام يف ت�صنيف االدوات املالية بناء على نية االدارة بال�شراء.
تقوم املجموعة بت�صنيف اال�صول املالية كا�صول حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة اذا متت حيازتها ب�صفة ا�سا�سية من اجل حتقيق ربح ق�صري االجل.
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.6

تابع  /احكام االدارة الهامة وعدم الت�أكد من التقديرات

 6.1.1تابع /ت�صنيف االدوات املالية

ان ت�صنيف اال�صول املالية كا�صول حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يعتمد على كيفية قيام االدارة مبراقبة اداء تلك اال�صول املالية.
وعندما ال يتم ت�صنيفها للمتاجرة ولكن يكون لها قيم عادلة متوفرة ب�سهولة والتغريات يف القيم العادلة يتم ادراجها كجزء من بيان الدخل املجمع
يف ح�سابات االدارة ،عندها يتم ت�صنيفها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
ان ت�صنيف اال�صول كقرو�ض ومدينني يعتمد على طبيعة تلك اال�صول .فاذا مل تتمكن املجموعة من املتاجرة يف هذه اال�صول املالية ب�سبب �سوق
غري ن�شط وكانت النية هي ا�ستالم دفعات ثابتة او حمددة ،عندها يتم ت�صنيف اال�صول املالية كقرو�ض ومدينني.
جميع اال�صول املالية االخرى يتم ت�صنيفها كا�صول متاحة للبيع.
 6.2عدم الت�أكد من التقديرات

ان املعلومات حول التقديرات واالفرت�ضات التي لها اهم االثر على حتقق وقيا�س اال�صول واخل�صوم وااليرادات وامل�صاريف مبينة ادناه .قد تختلف
النتائج الفعلية ب�صورة جوهرية.
 6.2.1انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات اال�سهم املتاحة للبيع

تقوم املجموعة مبعاملة ا�ستثمارات اال�سهم املتاحة للبيع على انها انخف�ضت قيمتها عندما يكون هناك انخفا�ض جوهري او متوا�صل يف القيمة
العادلة عن تكلفتها او عند وجود دليل مو�ضوعي على انخفا�ض القيمة .ان حتديد االنخفا�ض «اجلوهري» او «املتوا�صل» يتطلب تقديرات هامة.
 6.2.2انخفا�ض قيمة الذمم التجارية املدينة

يتم عمل تقدير للمبلغ املمكن حت�صيله لالر�صدة التجارية املدينة عند عدم امكانية حت�صيل املبلغ بالكامل .بالن�سبة للمبالغ الهامة الفردية ،يتم
عمل هذا التقدير على ا�سا�س افرادي .اما بالن�سبة للمبالغ غري الهامة ب�صورة فردية ولكن فات موعد ا�ستحقاقها ،فيتم تقييمها ب�صورة جممعة
ويتم تطبيق خم�ص�ص لها ح�سب طول مدة الت�أخري ا�ستنادا اىل معدالت اال�سرتداد التاريخية.
بتاريخ املركز املايل ،بلغ جممل االر�صدة التجارية املدينة  33,328,506د.ك ( 29,972,323 :2010د.ك) كما بلغ خم�ص�ص الديون
امل�شكوك يف حت�صيلها  2,955,187د.ك ( 2,029,706 :2010د.ك) .و�أي فرق بني املبالغ التي يتم حت�صيلها فعال يف فرتات م�ستقبلية
واملبالغ املتوقعة �سيتم ت�سجيله يف بيان الدخل املجمع.
 6.2.3انخفا�ض قيمة الب�ضاعة

ت�سجل الب�ضاعة بالتكلفة و�صايف القيمة املمكن حتقيقه ايهما اقل .وعندما ت�صبح الب�ضاعة قدمية او متقادمة ،يتم عمل تقدير ل�صايف قيمتها املمكن
حتقيقه .بالن�سبة للمبالغ الهامة ب�صورة فردية ،يتم عمل هذا التقدير على ا�سا�س افرادي .اما بالن�سبة للمبالغ غري الهامة ب�صورة فردية ،لكنها قدمية
او متقادمة ،فيتم تقييمها ب�صورة جممعة ويتم تطبيق خم�ص�ص لها ح�سب نوع الب�ضاعة ودرجة القدم او التقادم ا�ستنادا اىل ا�سعار البيع التاريخية.
تقوم االدارة بتقدير �صايف القيمة املمكن حتقيقه للب�ضاعة مع االخذ بعني االعتبار الدليل االكرث وثوقا املتوفر بتاريخ كل تقرير مايل .قد يت�أثر
التحقق امل�ستقبلي لهذه الب�ضاعة بالتكنولوجيا امل�ستقبلية او باية تغريات اخرى يحدثها ال�سوق والتي قد تخف�ض من ا�سعار البيع امل�ستقبلية.
بتاريخ املركز املايل ،بلغ جممل الب�ضاعة  35,339,679د.ك ( 34,018,023 :2010د.ك) كما بلغ خم�ص�ص الب�ضاعة القدمية واملتقادمة
 335,598د.ك ( 336,149 :2010د.ك) .و�أي فرق بني املبالغ التي يتم حتقيقها فعال يف فرتات م�ستقبلية واملبالغ املتوقعة �سيتم ت�سجيله
يف بيان الدخل املجمع.
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تابع  /احكام االدارة الهامة وعدم الت�أكد من التقديرات

 6.2تابع  /عدم الت�أكد من التقديرات
 6.2.4االعمار االنتاجية لال�صول القابلة لال�ستهالك

تقوم االدارة مبراجعة تقديرها لالعمار االنتاجية لال�صول القابلة لال�ستهالك بتاريخ كل تقرير مايل ا�ستنادا اىل اال�ستخدام املتوقع لال�صول .كما
ان التقديرات غري امل�ؤكدة يف هذه التقديرات تتعلق بتقادم فني قد يغري ا�ستخدام بع�ض الربامج واملعدات.
 6.2.5القيمة العادلة لالدوات املالية

تقوم االدارة بتطبيق تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة لالدوات املالية عندما التتوفر هناك ا�سعار �سوق ن�شط .وهذا يتطلب من االدارة تطوير
تقديرات وافرتا�ضات ا�ستنادا اىل معطيات �سوقية وذلك با�ستخدام بيانات مر�صودة �سيتم ا�ستخدامها من قبل املتداولني يف ال�سوق يف ت�سعري
االداة املالية .فاذا كانت تلك البيانات غري مر�صودة ،تقوم االدارة با�ستخدام اف�ضل تقديراتها .قد تختلف القيم العادلة املقدرة لالدوات املالية
عن اال�سعار الفعلية التي �سيتم حتقيقها يف معاملة على ا�س�س جتارية بتاريخ التقرير (�أنظر اي�ضاح .)28

 .7تكاليف املوظفني
التكاليف املتعلقة بالرواتب واملزايا املمنوحة ملوظفي املجموعة مت�ضمنة يف احل�سابات التالية :

تكلفة املبيعات
م�صاريف ادارية
م�صاريف جتارية

� .8صايف (اخل�سارة)  /الربح على اال�صول املالية
حتليل �صايف (اخل�سارة)  /الربح على اال�صول املالية من خالل الفئات كما يلي :

ار�صدة لدى البنوك
وديعة ثابته
ا�ستثمارات متاحة للبيع
�صايف الربح املحقق
�صايف (اخل�سارة)  /الربح غري املحقق امل�سجل يف حقوق امللكية

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2011
د.ك

ال�سنة املنتهية يف

 31دي�سمرب 2010

د.ك

2,751,436

2,725,659

2,684,478

3,259,024

549,631

477,617

5,985,545

6,462,300

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2011
د.ك

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2010
د.ك

17,423

11,335

4,292

19,433

23,266,240

27,565,656

23,287,955

27,596,424

()89,599,084

64,184,669

()66,311,129

91,781,093
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 .9تكاليف التمويل
جمموع تكاليف التمويل متعلق بقرو�ض لأجل والتي تتمثل بخ�صوم مالية م�سجلة بالتكلفة املطف�أة .
 .10ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة اخلا�صة مبالكي ال�شركة االم
يتم احت�ساب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة بق�سمة ربح ال�سنة اخلا�ص مبالكي ال�شركة الأم على املتو�سط املوزون لعدد الأ�سهم كما يلي :
ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2011

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2010

ربح ال�سنة اخلا�ص مبالكي ال�شركة الأم (د.ك)

36,300,217

26,403,034

املتو�سط املوزون لعدد الأ�سهم ال�صادرة خالل ال�سنة (عدد)

209,931,310

209,931,310

ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة اخلا�صة مبالكي ال�شركة االم

 173فل�س

 126فل�س

.11

ممتلكات و�آالت ومعدات

 31دي�سمرب 2011

التكلفة
يف  1يناير ( 2011كما هو مدرج)
تعديل �سنه �سابقه(انظر ادناه)
يف  1يناير ( 2011معدل)
ا�ضافات
املحول
ا�ستبعاد
تعديل عملة �أجنبية
يف  31دي�سمرب 2011
اال�ستهالك املرتاكم
يف  1يناير ( 2011كما هو مدرج)
تعديل �سنه �سابقه(انظر ادناه)
يف  1يناير (2011معدل)
املحمل على ال�سنة
املتعلق باال�ستبعاد
تعديل عملة �أجنبية
يف  31دي�سمرب 2011
�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب 2011
23

ارا�ضي

مبانـي

�آالت ومعدات

�سيارات
اثاث وادوات

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

املزارع
واخلدمات
املتعلقة بها
د.ك

�أ�صول قيد
التنفيذ

املجموع

د.ك

د.ك

274,031

7,909,586

24,263,521

1,796,834

565,525

1,925,997

36,735,494

-

204,752

1,253,548

-

-

()1,458,300

-

274,031

8,114,338

25,517,069

1,796,834

565,525

467,697

36,735,494

-

10,635

25,824

87,491

2,347

133,860

260,157

-

83,948

203,916

-

52,431

()340,295

-

-

-

-

()10,622

()46,939

-

()57,561

()2,561

()8,378

()72,760

()2,281

()5,303

()1,804

()93,087

271,470

8,200,543

25,674,049

1,871,422

568,061

259,458

36,845,003

-

5,117,308

15,632,879

1,268,727

100,558

-

22,119,472

-

-

641,895

-

-

-

641,895

-

5,117,308

16,274,774

1,268,727

100,558

-

22,761,367

-

221,382

1,640,355

194,733

23,090

-

2,079,560

-

-

-

()10,620

()7,118

-

()17,738

-

()971

()25,233

()895

()1,277

-

()28,376

-

5,337,719

17,889,896

1,451,945

115,253

-

24,794,813

271,470

2,862,824

7,784,153

419,477

452,808

259,458

12,050,190
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تابع/ممتلكات و�آالت ومعدات

 31دي�سمرب 2010

التكلفة
الر�صيد يف  1يناير (2010كما هم مدرج)
تعديل �سنه �سابقه(انظر ادناه)

ارا�ضي

مبانـي

�آالت ومعدات

د.ك

د.ك

د.ك

املزارع
�سيارات
واخلدمات
اثاث وادوات
املتعلقة بها
د.ك
د.ك

�أ�صول قيد
التنفيذ

املجموع

د.ك

د.ك

280,277

6,833,790

22,784,424

1,478,558

578,415

4,329,661

36,285,125

-

204,752

1,253,548

-

-

()1,458,300

-

يف  1يناير (2010معدل)
ا�ضافات

280,277

7,038,542

24,037,972

1,478,558

578,415

2,871,361

36,285,125

-

1,509

186,999

65,679

-

440,223

694,410

املحول

-

1,093,313

1,488,140

257,490

-

()2,838,943

-

تعديل عملة �أجنبية

()6,246

()19,026

()196,042

()4,893

()12,890

()4,944

()244,041

يف  31دي�سمرب 2010

274,031

8,114,338

25,517,069

1,796,834

565,525

467,697

36,735,494

اال�ستهالك املرتاكم
الر�صيد يف  1يناير (2010كما هم مدرج)
تعديل �سنه �سابقه(انظر ادناه)

-

4,897,995

14,308,505

1,079,292

79,605

-

20,365,397

-

-

641,895

-

-

-

641,895

يف  1يناير ( 2010معدل)
املحمل على ال�سنة

-

4,897,995

14,950,400

1,079,292

79,605

-

21,007,292

-

221,886

1,370,625

191,707

24,081

-

1,808,299

تعديل عملة �أجنبية

-

()2,573

()46,251

()2,272

()3,128

-

()54,224

يف  31دي�سمرب 2010

-

5,117,308

16,274,774

1,268,727

100,558

-

22,761,367

�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب 2010

274,031

2,997,030

9,242,295

528,107

464,967

467,697

13,974,127

�إن املباين مقامة على �أر�ض م�ست�أجرة من وزارة املالية والهيئة العامة لل�صناعة على ا�سا�س ايجار طويل االجل ابتداء من ال�سنة  1977ولفرتة
�أما � 5سنوات �أو � 25سنة .ان عقد االيجار لفرتة خم�س �سنوات قابل للتجديد لفرتة مماثلة� ،أما عقد االيجار ملدة � 25سنة فقد مت جتديده يف �سنة
 2007خلم�س �سنوات ا�ضافية .
خالل ال�سنه قامت ال�شركه التابعه بر�سمله بنود حمدده للمتلكات و االالت و املعدات التى لديها تكلفه ا�صليه مببلغ  1,458,300د.ك مت
ا�ستهالكها من تاريخ �شراء هذه اال�صول .ان م�صروف اال�ستهالك للفرته املنتهيه يف  31دي�سمرب  2010مببلغ  641,895د.ك مت االعرتاف به
كتعديل ل�سنه �سابقه .ان التاثري على ربح ال�سنه املنتهيه يف  31دي�سمرب  2010لي�س جوهريا .مبا يتما�شى مع متطلبات املعايري الدوليه للتقارير
املاليه قامت املجموعه بتعديل الر�صيد االفتتاحي لالرباح املرحله كما يف  31دي�سمرب  2010و  2011و مت تعديل ارقام املقارنه.
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 .12ا�ستثمارات متاحة للبيع

حمافظ مداره
�أ�سهم م�سعرة
�صناديق مدارة
ا�سهم غري م�سعرة
�صناديق غري م�سعرة

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

د.ك

د.ك

120,242,791

206,903,490

13,977,310

22,961,561

1,972,917

2,358,452

5,941,103

6,327,513

851,283

1,238,267

142,985,404

239,789,283

تت�ضمن ال�صناديق غري امل�سعرة �إ�ستثمارات يف �صناديق ملكية خا�صة تبلغ قيمتها  851,283د.ك ( 1,238,267 : 2010د.ك) � .إن
املعلومات املتعلقة بتلك الإ�ستثمارات حمددة بتقارير مالية دورية مقدمة من قبل مدراء الإ�ستثمار  .تدرج هذه الإ�ستثمارات ب�صايف قيمة الأ�صول
بح�سب تقارير مدراء الإ�ستثمار  .ب�سبب طبيعة هذه الإ�ستثمارات ،ان �صايف قيمة الأ�صول بح�سب تقارير مدراء الإ�ستثمار ،متثل اف�ضل تقدير
للقيمة العادلة للإ�ستثمارات .
�سجلت املجموعة خ�سارة هبوط قيمة مببلغ  2,453,524د.ك ( 3,048,294 : 2010د.ك) متعلقة ب�إ�ستثمارات متاحة للبيع حمدده .
 .13ب�ضاعـة

مواد �أولية
ب�ضاعة جاهزة
ب�ضاعة حتـت الت�صنيع
قطع الغيار
خم�ص�ص ب�ضاعة متقادمة
ب�ضاعة بالطريق واعتمادات م�ستندية مدفوعة مقدما
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 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

د.ك

د.ك

15,495,085

14,673,564

11,491,646

9,959,105

6,662,514

7,857,724

1,690,434

1,527,630

35,339,679

34,018,023

()335,598

()336,149

35,004,081

33,681,874

2,357,941

3,094,934

37,362,022

36,776,808

التقرير السنوي 2011

.14

ذمم جتارية مدينة

ذمم جتارية مدينة
خم�ص�ص الذمم امل�شكوك يف حت�صيلها

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

د.ك

د.ك

33,328,506

29,972,323

()2,955,187

()2,029,706

30,373,319

27,942,617

� 14.1إن القيم املدرجة للأ�صول املالية �أعاله تقارب قيمها العادلة وت�ستحق جميعها خالل �سنة .

الذمم التجارية ال حتمل فائدة وهي ت�ستحق ب�شكل عام من  180 – 30يوما .
ان التحليل الزمني للذمم التجارية كما يف  31دي�سمرب كما يلي :

مل يفت موعد ا�ستحقاقها وال يوجد هبوط يف قيمتها :
 اقل من ثالثة ا�شهر  3اىل  6ا�شهريوجد هبوط يف قيمتها
 اكرث من �ستة ا�شهرجمموع الذمم التجارية املدينة
.15

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

د.ك

د.ك

16,813,841

12,026,703

9,543,848

7,241,559

6,970,817

10,704,061

33,328,506

29,972,323

ر�أ�س املال

امل�صرح وامل�صدر واملدفوع بالكامل  :بقيمة ا�سمية  100فل�س كويتي لل�سهم

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

د.ك

د.ك

20,993,131

20,993,131

 .16عالوة �إ�صدار �أ�سهم
ان ر�صيد ح�ساب عالوة �إ�صدار الأ�سهم غري قابل للتوزيع .
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 .17االحتياطيات
وفقا لقانون ال�شركات التجارية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة االم يتم حتويل  % 10من ربح ال�سنة اخلا�ص بال�شركة الأم قبل خ�صم ح�صة م�ؤ�س�سة
الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة اىل الإحتياطي القانوين ويوقف هذا التحويل بقرار
من م�ساهمي ال�شركة االم عند بلوغ االحتياطي  % 50من ر�أ�س املال املدفوع .
ان توزيع الإحتياطي القانوين حمدود باملبلغ الالزم لدفع توزيعات تعادل  % 5من ر�أ�س املال املدفوع يف ال�سنوات التي تكون فيها الأرباح املرحلة
غري كافيه لدفع هذه التوزيعات .
وفقا للنظام اال�سا�سي لل�شركة االم وقانون ال�شركات التجارية يتم حتويل  % 10من ربح ال�سنه اخلا�ص بال�شركة الأم قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت
للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة اىل االحتياطي االختياري .
قرر �أع�ضاء جمل�س االدارة بتحويل  % 10من ربح ال�سنة اخلا�ص بال�شركة االم قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة
الوطنية والزكاة ومكاف�أة اع�ضاء جمل�س االدارة اىل االحتياطي العام.
ال يوجد قيود على توزيع الإحتياطي الإختياري والعام .
.18

بنود �أخرى حلقوق امللكية

الر�صيد يف  1يناير 2011

فروقات حتويل ناجتة من ترجمة االن�شطة الأجنبية
�أ�صول مالية متاحة للبيع
 �صايف اخل�سارة الناجت خالل ال�سنةاملحول اىل بيان الدخل املجمع من اال�سرتداد  /البيعاملحول اىل بيان الدخل املجمع من هبوط القيمةجمموع اخل�سائر ال�شاملة الأخرى

احتياطي القيمة
العادلة

د.ك

احتياطي حتويل
عملة اجنبية

د.ك

109,693,343

()197,201

-

()25,870
-

()89,599,084

املجموع

د.ك

109,496,142
()25,870
()89,599,084

385,129

-

385,129

2,453,524

-

2,453,524

()86,760,431

()25,870

()86,786,301

22,932,912

()223,071

22,709,841

الر�صيد يف  1يناير 2010

44,826,440

()88,766

44,737,674

فروقات حتويل ناجتة من ترجمة االن�شطة الأجنبية
�أ�صول مالية متاحة للبيع
 �صايف اخل�سارة الناجت خالل ال�سنةاملحول اىل بيان الدخل املجمع من اال�سرتداد  /البيعاملحول اىل بيان الدخل املجمع من هبوط القيمةجمموع الإيرادات ( /اخل�سائر) ال�شاملة الأخرى
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2010

-

()108,435

()108,435

64,184,669

-

64,184,669

()2,366,060

-

()2,366,060

3,048,294

-

3,048,294

64,866,903

()108,435

64,758,468

109,693,343

()197,201

109,496,142

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011
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قرو�ض لأجل

قرو�ض طويلة الأجل:
 ت�سهيل مببلغ  12,500,000 :دوالر �أمريكي ت�سهيل مببلغ  55,000,000 :دوالر �أمريكي ت�سهيل مببلغ  20,000,000 :دوالر �أمريكيدفعات م�ستحقة خالل الإثني ع�شر �شهرا القادمة
دفعات م�ستحقة بعد اثني ع�شر �شهرا
قرو�ض ق�صرية الأجل:
 -ديناركويتي

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

د.ك

د.ك

-

1,465,625

4,389,786

8,844,000

2,346,540

2,363,760

6,736,326

12,673,385

()5,507,186

()5,008,250

1,229,140

7,665,135

40,000,000

67,000,000

ان القر�ض طويل الأجل عبارة عن ت�سهيالت م�صرفية مببلغ  55,000,000دوالر�أمريكي مت احل�صول عليه من بنك اقليمي  .القر�ض غري
م�ضمون ويحمل فائدة بن�سبة  % 1.5فوق معدل �سعر خ�صم الاليبور ملدة �ستة ا�شهر  .القر�ض ي�سدد على �سبعة دفعات ن�صف �سنوية مببلغ
 7,857,143دوالر�أمريكي لكل دفعة تنتهي فـي � 4سبتمرب . 2012
ان القر�ض طويل الأجل عبارة عن ت�سهيالت م�صرفية مببلغ  20,000,000دوالر �أمريكي مت احل�صول عليه من بنك حملي .القر�ض غري م�ضمون
ويحمل فائدة بن�سبة فعلية  % 1.75فوق خ�صم الاليبور ملدة ثالثة ا�شهر  .القر�ض ي�سدد على ع�شرين دفعة ربع �سنوية مببلغ  1,000,000دوالر
امريكي لكل دفعة تنتهي يف  31اكتوبر .2016
ان القرو�ض ق�صرية الأجل القائمة بتاريخ  31دي�سمرب  2011مت احل�صول عليها من بنك حملي  .القرو�ض غري م�ضمونة وحتمل فائدة مبعدل
فعلي  % 2.5فوق �سعر اخل�صم املعلن من بنك الكويت املركزي �سنويا .ت�سدد القرو�ض خالل الإثني ع�شر �شهر من نهاية ال�سنة.
. 20

ح�سابات دائنة اخرى وم�ستحقات

م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
خم�ص�ص �ضريبة دعم العمالة الوطنية
الزكاة
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س االدارة
م�ستحق اىل عمالء بالو�ساطة
ارباح غري موزعة
م�ستحق للموظفني
خ�صوم اخرى

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

د.ك

د.ك

374,411

271,625

329,628

129,916

126,851

47,967

310,000

310,000

1,557,034

1,245,837

1,866,957

2,447,052

4,484,876

4,215,544

694,562

1,474,520

9,744,319

10,142,461
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 . 21النقد و�شبه النقد
يتكون النقد و�شبه النقد الظاهر يف بيان التدفقات النقدية املجمع من ار�صدة بيان املركز املايل املجمع كما يلي:

وديعة ثابتة
نقد يف ال�صندوق
نقد يف حمفظة
ار�صدة لدى البنوك
النقد و�شبه النقد
مطروحا منه  :وديعة ثابتة ت�ستحق بعد ثالثة ا�شهر
مطروحا منه  :بنوك دائنة
النقد و�شبه النقد لبيان التدفقات النقدية

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

د.ك

د.ك

402,411

395,759

56,072

252,949

414,178

-

9,958,935

11,251,947

10,831,596

11,900,655

-

()395,759

()155,729

()78,730

10,675,867

11,426,166

 . 22توزيعات ارباح مقرتحة
خ�ضوعا للموافقات املطلوبة من اجلهات املخت�صة واجلمعية العمومية للم�ساهمني� ،أو�صى جمل�س الإداره بتوزيع �أرباح نقدية على امل�ساهمني بواقع
 73فل�س لل�سهم الواحد من ر�أ�س املال املدفوع ،عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2011وذلك للم�ساهمني امل�سجلني بتاريخ اجلمعية
العمومية .
اعتمدت اجلمعية العمومية ال�سنوية للم�ساهمني واملنعقدة يف  10مار�س  2011البيانات املالية املجمعة للمجموعة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
 2010وعلى توزيع �أرباح نقدية بواقع  65فل�س لكل �سهم ب�إجمايل قدره  13,645,535د.ك لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2010وقد مت الدفع
بعد احل�صول على تلك املوافقة.
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 . 23معلومات القطاعات
متثل القطاعات املعرو�ضة للمجموعة ت�صنيع الكابالت الكهربائية والإ�ستثمار  .فيما يلي املعلومات املتعلقة بهذه القطاعات :

يف  31دي�سمرب 2011

االيرادات
ربح القطاع
م�صاريف غري موزعة
ربح ال�سنة
جمموع الأ�صول
جمموع اخل�صوم
�صايف الأ�صول امل�ستخدمة
نفقات ر�أ�سمالية
ا�ستهالك
هبوط قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع

يف  31دي�سمرب 2010

االيرادات
ربح القطاع
م�صاريف غري موزعة
ربح ال�سنة
جمموع الأ�صول (معدل)
جمموع اخل�صوم
�صايف الأ�صول امل�ستخدمة (معدل)
نفقات ر�أ�سمالية
ا�ستهالك
هبوط قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع

اال�ستثمار
د.ك

املجموع
د.ك

ت�صنيع الكابالت الكهربائية
د.ك

17,715,268

19,894,154

37,609,422

91,028,354

143,388,434

234,416,788

()14,083,833

()46,788,679

()60,872,512

76,944,521

96,599,755

173,544,276

260,157

-

260,157

2,079,260

-

2,079,260

-

2,453,524

2,453,524

119,290,341

23,111,339

142,401,680
()1,140,890
36,468,532

ت�صنيع الكابالت الكهربائية
د.ك

املجموع
د.ك

اال�ستثمار
د.ك

93,159,319

27,382,298

120,541,617

3,873,613

23,284,528

27,158,141

90,876,944

240,185,042

331,061,986

()13,879,515

()79,673,385

()93,552,900

76,997,429

160,511,657

237,509,086

694,410

-

694,410

1,808,299

-

1,808,299

-

3,048,294

3,048,294

()759,508
26,398,633

املعلومات اجلغرافية-:
الإيرادات:
الكويت
ال�شرق الأو�سط
دويل

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

د.ك

د.ك

125,550,985

106,477,281

16,859,615

13,898,787

()8,920

165,549

142,401,680

120,541,617
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 .24معامالت مع �أطراف ذات عالقة
متثل هذه املعامالت تلك التي متت مع �أطراف ذات عالقة (اع�ضاء جمل�س الإدارة واملديرين التنفيذيني يف ال�شركة الأم و�أطراف ذات عالقة
بهم) مت اعتمادها من قبل �إدارة ال�شركة الأم.

مبالغ مت�ضمنة يف بيان املركز املايل املجمع
ذمم جتارية مدينة
ذمم جتارية دائنة
مبالغ مت�ضمنة يف بيان الدخل املجمع
مبيعات
م�صاريف �صناعية
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
مكاف�أة الإداره العليا :
رواتب ومنافع �أخرى ق�صرية الأجل
مكاف�أة نهاية اخلدمة

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

د.ك

د.ك

2,185,689

2,615,006

24,509

3,128

1,138,563

2,505,258

133,133

32,019

613,093

-

1,451,125

2,041,435

5,556

3,646

1,456,681

2,045,081

 .25ارتباطات را�سمالية
بتاريخ  31دي�سمرب  ،2011يوجد على املجموعة ارتباطات ر�أ�سمالية متعلقة ب�شراء ا�ستثمارات مببلغ ال �شيء د.ك ( 31دي�سمرب :2010
 1,000,000د.ك) ومتعلقة ب�شراء مكائن ومعدات جديدة مببلغ  130,585د.ك ( 31دي�سمرب  93,830 : 2010د.ك).
 .26التزامات طارئة
الإلتزامات الطارئة بتاريخ  31دي�سمرب  2011متمثلة يف خطابات �ضمـان مببلـغ  8,546,430د.ك ( 31دي�سمرب 7,131,643 : 2010
د.ك).
�	.27أهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر
تتعر�ض �أن�شطة املجموعة اىل العديد من املخاطر املالية ،مثل :خماطر ال�سوق (وت�شمل خماطر �سعر العملة وخماطر �سعر الفائدة وخماطر
تقلبات الأ�سعار) ،وخماطر االئتمان وخماطر ال�سيولة.
اع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة الأم هم امل�س�ؤولني ب�شكل عام عن �إدارة املخاطر وتقدمي اال�سرتاتيجيات ومبادىء املخاطرة  .تركز ادارة خماطر
املجموعة ب�شكل �أ�سا�سي على ت�أمني االحتياجات النقدية ق�صرية ومتو�سطة الأجل للمجموعة والتقليل من احتمالية التفاعل مع امل�ؤ�شرات ال�سلبية
التي قد ت�ؤدي اىل الت�أثري على نتائج �أن�شطة املجموعة  .وتدار اال�ستثمارات املالية طويلة الأجل على �أ�سا�س �أنها �ستعطي مردودا دائما.
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 .27تابع�/أهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر
ال تدخل املجموعة يف � /أو تتاجر يف الأدوات املالية ،مبا يف ذلك م�شتقات الأدوات املالية ،على �أ�سا�س التخمينات امل�ستقبلية.
ان �أهم املخاطر املالية التي تتعر�ض لها املجموعة هي كما يلي:
 27.1خماطر ال�سوق
�أ) خماطر العملة الأجنبية
تعمل املجموعة ،وب�شكل �أ�سا�سي ،يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وبع�ض الدول ال�شرق �أو�سطية ،وهي بذلك عر�ضة ملخاطر العملة الأجنبية
الناجتة من العديد من العمالت الأجنبية ،وب�شكل رئي�سي املرتبطة ب�أ�سعار �صرف الدوالر الأمريكي  .تن�ش�أ خماطر العملة الأجنبية من املعامالت
التجارية امل�ستقبلية والأ�صول واخل�صوم و�صايف اال�ستثمارات اخلا�صة مبعامالت الأن�شطة الأجنبية.
للتخفيف من تعر�ض املجموعة ملخاطر العملة الأجنبية ،يتم مراقبة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية ،غري الكويتية ،ويتم الدخول يف عقود
التبادل الآجلة ،عند احلاجة ،وفقا ملتطلبات �سيا�سة املجموعة الدارة املخاطر .وب�شكل عام ،تتطلب االجراءات املتبعة لدى املجموعة ف�صل
التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية ق�صرية الأجل (التي ت�ستحق خالل فرتة � 12شهرا) عن التدفقات النقدية طويلة الأجل.
ويف حالة التوقع ب�أن املبالغ امل�ستحق دفعها واملبالغ املتوقع ا�ستالمها قد يتم ت�سويتها بع�ضها ببع�ض ،ال يتم عمل �أية اجراءات حتوط لتلك املعامالت.
ويتم الدخول يف عقود التبادل الآجلة للعملة الأجنبية عند ن�شوء عوار�ض خماطر جوهرية طويلة الأجل للعملة الأجنبية والتي لن يتم ت�سويتها
مبعامالت عملة �أجنبية �أخرى.
تتعر�ض املجموعة اىل خماطر العملة الأجنبية التالية والتي مت حتويلها اىل الدينار الكويتي ب�أ�سعار االقفال يف نهاية ال�سنة:

دوالر �أمريكي

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

د.ك

د.ك

1,085,729

()6,680,271

مت اجراء اختبارات احل�سا�سية املتعلقة بالعملة الأجنبية بناء على تغري �أ�سعار ال�صرف بن�سبة  )% 2 : 2010( % 2زيادة �أو نق�صان يف �سعر
ال�صرف  .ال يوجد هناك تغري خالل ال�سنة على الأ�ساليب والإفرتا�ضات امل�ستخدمة يف اعداد حتليل احل�سا�سية.
ويف حالة ما اذا ارتفع �سعر �صرف الدينار الكويتي مقابل تلك العمالت الأجنبية وبافرتا�ض ن�سبة احل�سا�سية ذاتها ،يكون ت�أثري ذلك على ربح
ال�سنة على النحو التايل  .ال يوجد هناك �أي ت�أثري على حقوق امللكية للمجموعة .
ربح ال�سنة
 31دي�سمرب 2011

دوالر �أمريكي

د.ك

 31دي�سمرب 2010

د.ك

()21,715

133,605

()21,715

133,605

ويف حالة اذا ما انخف�ض �سعر ال�صرف الدينارالكويتي مقابل تلك العمالت االجنبية وبافرتا�ض ن�سبة احل�سا�سية ذاتها ،عندها �سيكون الت�أثري على
ربح ال�سنة للمجموعة م�ساو ومناق�ض ملا مت االف�صاح عنه �أعاله .
وتتفاوت خماطر تقلبات �صرف العملة الأجنبية خالل ال�سنة ح�سب حجم وطبيعة املعامالت .ولكن ،ميكن اعتبار التحاليل �أعاله على �أنها متثل
مدى تعر�ض املجموعة ملخاطر تقلبات �أ�سعار العملة الأجنبية.
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 .27تابع�/أهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر
 27.1تابع  /خماطر ال�سوق
ب) خماطر معدالت �أ�سعار الفائدة
تن�ش�أ خماطر معدالت �أ�سعار الفائدة عادة من احتمال ت�أثري التغريات يف معدالت �أ�سعار الفائدة على الأرباح امل�ستقبلية �أو القيم العادلة للأدوات
املالية .ومبا �أن املجموعة ال يوجد لديها �أ�صول جوهرية مرتبطة مبا�شرة ب�أ�سعار الفائدة ما عدا ار�صدة لدى البنوك ووديعة ثابتة ق�صرية الأجل،
تتعر�ض املجموعة ملخاطر معدالت �أ�سعار الفائدة فيما يتعلق بقرو�ضها ذات املعدالت الثابتة وذات املعدالت املتغرية .تقوم املجموعة بادارة تلك
املخاطر عن طريق املحافظة على خليط منا�سب من قرو�ضها ذات املعدالت الثابتة والأخرى ذات املعدالت املتغرية .كما يقوم جمل�س االدارة
مبراقبة معدالت ا�سعار الفائدة من خالل و�ضع قيود .
وتقوم املجموعة مبراقبة املراكز املالية ب�شكل منتظم ،كما �أن خطط املجموعة ب�ش�أن التحوط ت�ستخدم ،اذا تطلب الأمر ،لأهداف املحافظة على
مراكزها املالية �ضمن تلك احلدود.
اجلدول التايل يو�ضح درجات احل�سا�سية على ربح ال�سنة بناء على تغريات معقولة يف معدالت �أ�سعار الفائدة ،ترتاوح بني  % 1+و ( % 1-ترتاوح بني 1+
 %و  % 1-يف  )2010وب�أثر رجعي من بداية ال�سنة .وتعترب تلك التغريات معقولة بناء على معدالت �أ�سعار الفائدة يف ال�سوق .متت عملية االحت�ساب
بناء على الأدوات املالية للمجموعة املحتفظ بها يف تاريخ املركز املايل مع بقاء كافة املتغريات ثابتة  .ال يوجد هناك �أي ت�أثري على حقوق امللكية للمجموعة .
 31دي�سمرب 2011
%

1+

د.ك

ربح ال�سنة

()243,289

 31دي�سمرب 2010

% 1-

1+

د.ك
243,289

%

د.ك

% 1-

د.ك

()628,781

628,781

ال يوجد تغيري خالل ال�سنة على الأ�ساليب والإفرتا�ضات امل�ستخدمة يف اعداد حتليل احل�سا�سية .
ج) املخاطر ال�سعرية
تتعر�ض املجموعة ملخاطر التقلبات ال�سعرية لإ�ستثماراتها ،خا�صة املتعلقة با�ستثماراتها يف م�ساهمات امللكية .يتم ت�صنيف اال�ستثمارات يف
م�ساهمات امللكية ك�إ�ستثمارات متاحة للبيع.
والدارة املخاطر الناجتة عن التقلبات ال�سعرية ال�ستثماراتها يف الأوراق املالية تقوم املجموعة بتنويع حمافظها اال�ستثمارية.
يو�ضح اجلدول التايل درجات احل�سا�سية التي تتعر�ض لها املجموعة واملتعلقة با�ستثماراتها يف الأوراق املالية ،وعلى �أ�سا�س املخاطر املحتملة لأ�سعار
تلك الأوراق كما يف تاريخ الإقرار املايل  .ال يوجد هناك تغيري خالل ال�سنة على الأ�ساليب والإفرتا�ضات امل�ستخدمة يف اعداد حتليل احل�سا�سية .
اذا تغريت �أ�سعار الأوراق املالية بن�سبة  )% 2 : 2010( % 2بالزيادة  /النق�صان فان ت�أثري تلك التغريات على ربح ال�سنة وحقوق امللكية
�ستكون كما يلي:
 31دي�سمرب 2011

الت�أثري على حقوق امللكية
الت�أثري على ربح ال�سنة
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 31دي�سمرب 2010

زيادة

نق�صان

زيادة

نق�صان

%2

%2

% 10

% 10

2,859,708

()1,791,708

4,698,627

()4,442,473

-

()1,068,000

-

()256,154
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 .27تابع�/أهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر
 27.2خماطر االئتمان
خماطر االئتمان هي تلك املخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من �أطراف الأدوات املالية الوفاء بالتزاماته جتاه الطرف الآخر م�سببا بذلك
خ�سارة مالية للطرف الآخر  .ان �سيا�سة املجموعة جتاه تعر�ضها ملخاطر االئتمان تتطلب مراقبة تلك املخاطر ب�شكل دائم .كما حتاول املجموعة
عدم تركيز تلك املخاطر على �أفراد �أو جمموعة عمالء يف مناطق �أو �أعمال حمددة من خالل تنويع تعامالتها يف �أن�شطة خمتلفة .كما يتم احل�صول
على �ضمانات حيثما كان ذلك منا�سبا.
ان مدى تعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان حمدود باملبالغ املدرجة �ضمن الأ�صول املالية كما يف تاريخ بيان املركز املايل وامللخ�صة على النحو التايل:
 31دي�سمرب 2011

ا�ستثمارات متاحة للبيع
ذمم جتارية مدينة
ح�سابات مدينة �أخرى ومدفوعات مقدما
وديعه ثابتة
نقد و�أر�صدة لدى البنوك

د.ك

 31دي�سمرب 2010

د.ك

122,215,708

209,261,942

30,373,319

27,942,617

665,856

545,509

402,411

395,759

10,373,113

11,504,896

164,030,407

249,650,723

�إن النقد والأر�صدة لدى البنوك والوديعه الثابتة حمتفظ بها لدى م�ؤ�س�سات مالية ذات كفاءه ائتمانية عالية  .مت عر�ض ذمم جتارية مدينة بعد
خ�صم خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها  .باعتقاد الإدارة ف�إن �صايف الأر�صدة مل يفت موعد ا�ستحقاقها وال يوجد هبوط يف قيمتها.
 27.3خماطر ال�سيولة
ان خماطر ال�سيولة هي تلك املخاطر التي ت�ؤدي اىل عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها جتاه الغري عند ا�ستحقاقها .وللحد من تلك
املخاطر ،قامت ادارة املجموعة بتنويع م�صادر التمويل وادارة �أ�صولها بعد الأخذ بعني االعتبار ال�سيولة ومراقبة تلك ال�سيولة ب�شكل منتظم.
اجلدول ادناه يلخ�ص تواريخ الإ�ستحقاق اخلا�صة بالأ�صول واخل�صوم للمجموعة  .ان تواريخ اال�ستحقاق اخلا�صة باال�صول واخل�صوم ح�سب
االتفاقيات التعاقدية ،مبنية على �أ�سا�س الفرتات املتبقية من تاريخ بيان املركز املايل اىل تاريخ اال�ستحقاق التعاقدي �.إن تواريخ الإ�ستحقاق
اخلا�صة بالإ�ستثمارات املتاحة للبيع حددت بناء على تقديرات الإدارة لت�صفية تلك الإ�ستثمارات.
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 .27تابع�/أهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر
 27.3تابع/خماطر ال�سيولة
فرتات الإ�ستحقاق للأ�صول واخل�صوم يف  31دي�سمرب : 2011
2011

الأ�صول

ممتلكات واالت ومعدات
ا�ستثمارات متاحه للبيع
ب�ضاعه
ذمم جتارية مدينة
ح�سابات مدينه اخرى ومدفوعات مقدما
وديعه ثابته
نقد وار�صده لدى البنوك
اخل�صوم

خم�ص�ص نهاية اخلدمة
قرو�ض الجل
ذمم جتاريه دائنه
ح�سابات دائنه اخرى وم�ستحقات
بنوك دائنه

خالل �شهر واحد  1اىل � 3أ�شهر  3اىل � 12شهر
د.ك
د.ك
د.ك

-

-

-

ما يزيد عن �سنه
د.ك

12,050,190

املجموع
د.ك

12,050,190

-

-

-

142,985,404

142,985,404

7,472,404

14,944,809

14,944,809

-

37,362,022

7,355,829

17,653,991

5,363,499

-

30,373,319

37,719

171,431

605,107

-

814,257

402,411

-

-

-

402,411

10,429,185

-

-

-

10,429,185

25,697,548

32,770,231

20,913,415

155,035,594

234,416,788

-

-

-

1,715,052

1,715,052

279,350

42,474,243

2,753,593

1,229,140

46,736,326

-

2,521,086

-

-

2,521,086

2,440,000

3,413,035

3,891,284

-

9,744,319

155,729

-

-

-

155,729

2,875,079

48,408,364

6,644,877

2,944,192

60,872,512

فرتات الإ�ستحقاق للأ�صول واخل�صوم يف  31دي�سمرب : 2010
2010

الأ�صول

ممتلكات واالت ومعدات
ا�ستثمارات متاحه للبيع
ب�ضاعه
ذمم جتارية مدينة
ح�سابات مدينه اخرى ومدفوعات مقدما
وديعه ثابته
نقد وار�صده لدى البنوك

خالل �شهر واحد
د.ك

 1اىل � 3أ�شهر  3اىل � 12شهر ما يزيد عن �سنه
د.ك
د.ك
د.ك

املجموع
د.ك

-

-

-

13,974,127

13,974,127

-

-

-

239,789,283

239,789,283

7,355,362

14,710,723

14,710,723

-

36,776,808

6,985,654

16,765,570

4,191,393

-

27,942,617

56,617

152,911

468,968

-

678,496

-

-

395,759

-

395,759

11,504,896

-

-

-

11,504,896

25,902,529

31,629,204

19,766,843

253,763,410

331,061,986

اخل�صوم

خم�ص�ص نهاية اخلدمة
قرو�ض الجل
ذمم جتاريه دائنه
ح�سابات دائنه اخرى وم�ستحقات
بنوك دائنه
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-

-

-

1,512,196

1,512,196

-

40,422,000

31,586,250

7,665,135

79,673,385

-

2,146,128

-

-

2,146,128

3,310,000

2,735,746

4,096,715

-

10,142,461

78,730

-

-

-

78,730

3,388,730

45,303,874

35,682,965

9,177,331

93,552,900
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 .27تابع�/أهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر
 27.3تابع/خماطر ال�سيولة
فرتات اال�ستحقاق لاللتزامات املالية يف  31دي�سمرب  2011و  2010للمجموعة ا�ستنادا اىل �إلتزامات ال�سداد التعاقدية غري املخ�صومة
كالتايل:
 31دي�سمرب 2011

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
قرو�ض لأجل
ذمم جتاريه دائنه
ح�سابات دائنه اخرى وم�ستحقات
بنوك دائنه
ارتباطات ر�أ�سمالية

 1اىل � 3أ�شهر
د.ك

خالل �شهر واحد
د.ك

 3اىل � 12شهر ما يزيد عن �سنه
د.ك
د.ك

املجموع
د.ك

-

-

-

1,715,052

1,715,052

279,860

42,880,000

2,808,081

1,356,881

47,324,822

-

2,521,086

-

-

2,521,086

2,440,000

3,413,035

3,891,284

-

9,744,319

155,729

-

-

-

155,729

7,341

-

123,244

-

130,585

2,882,930

48,814,121

6,822,609

3,071,933

61,591,593

 31دي�سمرب 2010

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
قرو�ض لأجل
ذمم جتاريه دائنه
ح�سابات دائنه اخرى وم�ستحقات
بنوك دائنه
ارتباطات ر�أ�سمالية

-

-

-

1,512,196

1,512,196

248,068

40,795,670

32,400,164

8,015,517

81,459,419

3,310,000

2,735,746

4,096,715

-

10,142,461

-

2,146,128

-

-

2,146,128

78,730

-

-

-

78,730

7,550

-

86,280

1,000,000

1,093,830

3,644,348

45,677,544

36,583,159

10,527,713

96,432,764
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 .28ملخ�ص فئات الأ�صول واخل�صوم املالية
يتم ت�صنيف القيم الدفرتية لال�صول واخل�صوم املالية للمجموعة الواردة يف بيان املركز املايل املجمع على النحو التايل:
 31دي�سمرب 2011

القيمة الدفرتية القيمة العادلة
د.ك
د.ك
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ذمم جتارية مدينة
ح�سابات مدينة �أخرى ومدفوعات مقدما
وديعة ثابتة
نقد وار�صدة لدى البنوك
قرو�ض لأجل
ذمم جتارية دائنة
ح�سابات دائنة �أخرى وم�ستحقات
بنوك دائنة

 31دي�سمرب 2010

القيمة العادلة
د.ك

القيمة الدفرتية
د.ك

-

142,985,404

-

239,789,283

30,373,319

-

27,942,617

-

665,856

-

545,509

-

402,411

-

397,759

-

10,429,185

-

11,504,896

-

41,870,771

142,985,404

40,390,781

239,789,283

46,736,326

-

79,673,385

-

2,521,086

-

2,146,128

-

9,744,319

-

10,142,461

-

155,729

-

78,730

-

59,157,460

-

92,040,704

-

االدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة
يو�ضح اجلدول التايل اال�صول واخل�صوم املالية املقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن بيان املركز املايل املجمع وفقا للت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة.
يقوم الت�سل�سل الهرمي للمجموعة بت�صنيف اال�صول واخل�صوم املالية اىل ثالثة م�ستويات ا�ستنادا اىل اهمية املدخالت امل�ستخدمة يف قيا�س القيمة
العادلة لال�صول واخل�صوم املالية .فيما يلي م�ستويات الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة:
-

م�ستوى : 1
م�ستوى : 2

ا�سعار مدرجة (غري معدلة) يف ا�سواق ن�شطة ال�صول او خ�صوم مماثلة.
معطيات غري اال�سعار املدرجة املت�ضمنة يف م�ستوى  1والتي ميكن تتبعها لال�صول اواخل�صوم �سواء ب�صورة مبا�شرة (كاال�سعار)
او ب�صورة غري مبا�شرة (معطيات متعلقة بالأ�سعار) .

-

م�ستوى : 3

معطيات لال�صول او اخل�صوم التي ال ت�ستند اىل معلومات �سوقية ميكن تتبعها (معطيات غري قابلة للمراقبة).

امل�ستوى الذي ت�صنف �ضمنه اال�صول او اخل�صوم املالية يتم حتديده بناء على ادنى م�ستوى للمعطيات الهامة التي �أدت اىل قيا�س القيمة
العادلة.
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 .28تابع/ملخ�ص فئات الأ�صول واخل�صوم املالية
تابع/االدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة
مت ت�صنيف اال�صول واخل�صوم املالية املقا�سة بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل املجمع ح�سب الت�سل�سل الهرمي امل�ستخدم لقيا�س القيمة العادلة
كما يلي:
 31دي�سمرب 2011

اي�ضاح
اال�صول:
ا�ستثمارات متاحة للبيع :
اوراق مالية م�سعرة
�صناديق م�سعرة
حمافظ مداره
اوراق مالية غري م�سعرة
�صناديق غري م�سعرة

أ�
ب
ج
د
هـ

م�ستوى 1

م�ستوى 2

م�ستوى 3

د.ك

د.ك

د.ك

املجموع
د.ك

13,977,310

-

-

13,977,310

-

1,972,917

-

1,972,917

120,242,791

-

-

120,242,791

-

-

5,941,103

5,941,103

-

-

851,283

851,283

134,220,101

1,972,917

6,792,386

142,985,404

 31دي�سمرب 2010

اال�صول:
ا�ستثمارات متاحة للبيع :
اوراق مالية م�سعرة
�صناديق م�سعرة
حمافظ مداره
اوراق مالية غري م�سعرة
�صناديق غري م�سعرة

أ�
ب
ج
د
هـ

22,961,561

-

-

22,961,561

-

2,358,452

-

2,358,452

206,903,490

-

-

206,903,490

-

-

6,327,513

6,327,513

-

-

1,238,267

1,238,267

229,865,051

2,358,452

7,565,780

239,789,283

مل تكن هنالك حتويالت جوهرية بني امل�ستويني  1و  2خالل فرتة التقارير املالية.
القيا�س بالقيمة العادلة
الطرق وتقنيات التقييم امل�ستخدمة لغر�ض قيا�س القيمة العادلة مل تتغري باملقارنة مع فرتة التقارير املالية ال�سابقة.

�أ) اوراق مالية م�سعرة
جميع اال�سهم العادية املدرجة يتم تداولها عموما يف ا�سواق االوراق املالية .كما مت حتديد القيم العادلة بالرجوع اىل �آخر عرو�ض ا�سعار بتاريخ
التقارير املالية.

ب) �صناديق م�سعرة
ا�ستثمارات ال�صندوق امل�سعر تتكون ا�سا�سا من اوراق مالية حملية م�سعرة مت حتديد قيمها العادلة بالرجوع اىل �آخر عرو�ض ا�سعار بتاريخ التقارير
املالية.
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 .28تابع/ملخ�ص فئات الأ�صول واخل�صوم املالية
تابع/االدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة

ج) حمافظ مدارة
ا�ستثمارات املحافظ املدارة تتكون ا�سا�سا من اوراق مالية حملية م�سعرة مت حتديد قيمها العادلة بالرجوع اىل �آخر عرو�ض �أ�سعار بتاريخ التقارير
املالية .

د) اوراق مالية غري م�سعرة
ا�ستثمارات االوراق املالية غري املدرجة تقا�س بالقيمة العادلة با�ستخدام بع�ض االفرتا�ضات التي ال تعتمد على ا�سعار او معدالت �سوقية
مر�صودة.

هـ) �صناديق غري م�سعرة
ال�صناديق غري امل�سعرة متثل ا�ستثمارات يف �صناديق مالية خا�صة  .تدرج هذه الإ�ستثمارات ب�صايف قيمة الأ�صول بح�سب تقارير مدراء الإ�ستثمار.
ب�سبب طبيعة هذه الإ�ستثمارات ،ان �صايف قيمة الأ�صول بح�سب تقارير مدراء الإ�ستثمار ،متثل اف�ضل تقدير للقيمة العادلة لال�ستثمارات .
م�ستوى  : 3قيا�سات القيمة العادلة
ان ا�صول وخ�صوم املجموعة املالية امل�صنفة �ضمن امل�ستوى  3تعتمد على تقنيات تقييم ت�ستند اىل معطيات هامة ال ترتكز على معلومات �سوقية
معلنة  .كما ان االدوات املالية �ضمن هذا امل�ستوى ميكن ت�سويتها من بداية ال�سنة املالية اىل نهايتها كما يلي:
ا�ستثمارات متاحة للبيع
 31دي�سمرب 2011

الأر�صدة االفتتاحية
�شراء
بيع  /ا�سرتداد
ارباح او خ�سائر م�سجلة يف:
 بيان الدخل املجمع ايرادات �شاملة اخرى جممعةالأر�صدة النهائية

 31دي�سمرب 2010

�أوراق مالية غري م�سعرة
د.ك

�صناديق غري م�سعرة
د.ك

�أوراق مالية غري م�سعرة
د.ك

�صناديق غري م�سعرة
د.ك

6,327,513

1,238,267

7,561,833

1,761,510

-

15,903

-

2,617

()2,540,000

()238,132

-

()452,980

()135,000

()74,723

()1,317,269

-

2,288,590

()90,032

82,949

()72,880

5,941,103

851,283

6,327,513

1,238,267

االرباح او اخل�سائر امل�سجلة يف بيان الدخل املجمع (الواردة اعاله) لل�سنة مت�ضمنة (خ�سارة)  /الربح من  /ا�سرتداد  /بيع ا�ستثمارات متاحة
للبيع.
يغي ب�صورة جوهرية املبالغ امل�سجلة يف كل
�إن تغيري املعطيات اىل امل�ستوى  – 3بناء على عمليات التقييم وافرتا�ضات بديلة حمتملة ومعقولة ،لن رّ
من بيان الدخل واجمايل اال�صول او اجمايل اخل�صوم او اجمايل حقوق امللكية.
مل تكن هنالك حتويالت اىل او من امل�ستوى  3يف فرتة التقارير املالية قيد املراجعة .
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�	.29أهداف �إدارة ر�أ�س املال
ان �أهداف املجموعة اخلا�صة بادارة ر�أ�س املال هي الرتكيز على مبد�أ اال�ستمرارية للمجموعة وحتقيق العائد املنا�سب للم�ساهمني ،وذلك من
خالل ا�ستغالل �أف�ضل لهيكلة ر�أ�س املال.
تقوم املجموعة بادارة هيكلة ر�أ�س املال وعمل التعديالت اللآزمة ،على �ضوء املتغريات يف الظروف االقت�صادية واملتغريات الأخرى املتعلقة باملخاطر
املرتبطة ب�أ�صول املجموعة .وللمحافظة على هيكلة ر�أ�س املال �أوتعديلها ،قد تقوم املجموعة بتعديل املبالغ املدفوعة عن �أرباح امل�ساهمني وعوائد
ر�أ�س املال على امل�ساهمني �أو ا�صدار �أ�سهم جديدة �أو بيع �أ�صول لتخفي�ض املديونيات.
يتكون هيكل ر�أ�س مال املجموعة من البنود التالية:

قرو�ض طويلة الأجل (اي�ضاح )19
قرو�ض ق�صرية الأجل (اي�ضاح )19
يطرح  :النقد و�شبه النقد (اي�ضاح )21
�صايف املديونيات
حقوق امللكية اخلا�صة مبالكي ال�شركة الأم

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

د.ك

د.ك

6,736,326

12,673,385

40,000,000

67,000,000

()10,675,867

()11,426,166

36,060,459

68,247,219

173,134,713

237,266,332

ومت�شيا مع اجلهات الأخرى يف نف�س القطاع ،تقوم املجموعة مبراقبة ر�أ�س املال عن طريق ن�سبة املديونية .
مت احت�ساب معدالت املتغريات الن�سبية تلك عن طريق ق�سمة �صايف املديونية على جمموع حقوق امللكية اخلا�صة مبالكي ال�شركة االم ،وكما يلي :
 31دي�سمرب 2011

�صايف املديونية
جمموع حقوق امللكية
ن�سبة املديونية

د.ك

 31دي�سمرب 2010

د.ك

36,060,459

68,247,219

173,134,713

237,266,332

% 21

% 29
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