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مواصلة التقدم
إعادة هيكلة ديون «كفيك» والخطوات القادمة

�أعلنت �شركة «كفيك» في  7يونيو � 2010أنها �أبرمت �إتفاقية �إعادة هيكلة ديونها الكاملة لمدة خم�س �سنوات مع جميع الم�ؤ�س�سات المالية الدائنة
البالغ عددها  22م�ؤ�س�سة محلية وعالمية .ومع �إنجاز هذه الخطوة الهامة� ،أ�صبحت «كفيك» اليوم من بين ال�شركات القليلة التي نجحت في توقيع
�إعادة هيكلة ديونها منذ بداية الأزمة المالية ،الأمر الذي يمكنها من التحول من �شركة تعتمد ب�شكل كبير على التمويل اال�ستهالكي �إلى �شركة
مالية رائدة ترتكز عملياتها الرئي�سية على �إدارة الإ�ستثمارات و�إدارة الأ�صول وتمويل م�ؤمن ب�أ�صول ال�شركات وخدمات الو�ساطة المالية في عالم
ما بعد الأزمة المالية .وهدفت «كفيك» لإجراء مثل هذا التحول منذ عام  2008وكان توقيع �إعادة هيكلة ديون ال�شركة الخطوة الأولى نحو ذلك.
وفي موا�صلتها التقدم� ،ست�ستمر «كفيك» في متابعة توجهها اال�ستثماري الذي يعتمد على
ال�سعي وراء اقتنا�ص فر�ص �إ�ستثمارية ال تعد واعدة فقط بل مح�صنة �أي�ض ًا من مخاطر
تقلبات الأ�سواق ،فهدفها في النهاية هو تحقيق العوائد الم�ستهدفة مع �أقل مخاطر
ممكنة ،لأن الأ�صول الجيدة هي التي تتميز بثباتها على الرغم من تقلبات الأ�سواق.
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تركيز العمليات
على التمويل
اال�ستهالكي

الفترة االنتقالية
المخطط لها ،في
ظل الأزمة

�شركة مالية
مرتكزة على �إدارة
الإ�ستثمارات والأ�صول

وخالل عام � ،2010سترتكز عمليات «كفيك» على دعم حقوق الم�ساهمين و�إكمال
عملية الهيكلة الإدارية الجديدة لل�شركة .وعلى الرغم من هذه التغييرات التي تقودها حالي ًا ،تتم�سك ال�شركة ب�إلتزاماتها اتجاه الم�ساهمين والعمالء
لموا�صلة اال�ستثمار في �أ�صول قوية ومتابعة الدقة والتحري في جميع عملياتها اليومية والتم�سك بقيمها لمواجهة �أي نتائج قد تحملها الأ�سواق.
تتغير التقييمات وتبقى األصول
القوية

�أجمعت جميع الم�ؤ�س�سات المالية الدائنة
خالل فترة �إجراءات �إعادة هيكلة ديون
ال�شركة على قوة ومتانة �أ�صول «كفيك»،
والتي وبف�ضلها تتمتع ال�شركة اليوم بو�ضع
نقدي ممتاز و�سيولة عالية وميزانية مليئة
تميزها من بين ال�شركات الزميلة.

تتغير الفرص وتبقى الدقة

تتغير األسواق وتبقى القيم

الدعم الكامل الذي ح�صلت عليه «كفيك»
من م�ساهمي ال�شركة والم�ؤ�س�سات المالية
الدائنة يعني �أن قرار ت�أجيل تنفيذ �إعادة
هيكلة ديون ال�شركة �إلى وقت ا�ستقرار
القطاع المالي كان قرار ًا �صائب ًا .واليوم،
نهدف لأن نكون ا�ست�شاريين و�شركاء
موثوقين لم�ساعدة عمالئنا على تفهم توجه
الأ�سواق .كفيك الآن فى �آخر مراحل �إعادة
هيكلة عملياتها الإدارية كي تتمكن من
موا�صلة تنفيذ ا�ستراتيجيتها ونموذج عملها
الجديد.

يتميز فريق عملنا باال�ست�شارات التي
يقدمها لعمالئنا �سواء في �أوقات الرخاء �أو
الأزمات والقيم التي يتبعها يومي ًا .فعندما
اختار  %90من عمالئنا اال�ستمرار
معنا خالل �أ�سو�أ �أزمة اقت�صادية �شهدها
العالم� ،أ�صبح جلي ًا �أن قيمنا هي التي تميز
�شركتنا .فريق عملنا هو من بين الأ�صول
الوحيدة التي ال تظهر في الميزانية
العمومية ،والتزامنا اتجاهه لن يتغير �أبداً.

أبرز المؤشرات المالية لعام 2009

أعضاء مجلس االدارة

األرباح في الخمس سنوات األخيرة

زيادة في سيولة الشركة من خالل:

• العوائد من بيع بع�ض من الإ�ستثمارات المحلية والعالمية والتي بلغت
16مليون د.ك.
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• �سداد ح�صة من الديون والتي بلغت  12مليون د.ك.
• العوائد من تمويل المحافظ والتي بلغت ما يقارب  30مليون د.ك.
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زيادة في معدل النقد لدى البنوك بنسبة  %445من خالل:

�صالح يعقوب الحمي�ضي
رئي�س مجل�س الإدارة

0

• بيع الح�ص�ص الإ�ستثمارية المحلية في ٍّ
كل من بيت التمويل الكويتي والتجارية
وبيت التمويل الخليجي حيث بلغت العوائد منها خم�سة ماليين د.ك.
• بيع الح�ص�ص الإ�ستثمارية الإقليمية في ٍّ
كل من بنك ريان ودار الإ�ستثمار
و“�إت�صاالت” حيث بلغت العوائد منها  10.7مليون د.ك.
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وبالنتيجة كان معدل النقد في نهاية عام  2009قد بلغ  16مليون د.ك .مقارنة
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المحتويات
ر�سالة رئي�س جمل�س االدارة

11

حوكمة ال�شركة

14

ملخ�ص عن �إعادة هيكلة الديون
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تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني

22

بيان املركز املايل املجمع

24

بيان الدخل املجمع

25

بيان الدخل ال�شامل املجمع

26
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بيان التدفقات النقدية املجمع
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مبادئنا في االستثمار
ندير المخاطر كما ندير
أعمالنا اليومية

القيادة من خالل المعرفة

تتقلب األسواق وتبقى القيم

بقدر ما نود التباهي بتوجهنا اال�ستثماري،
ف�إننا نركز �أكثر على �إدارة المخاطر في
الفر�ص التي ن�سعى ورائها لأننا ن�ؤمن
ب�أهمية تحقيق هذه الفر�ص لعوائد مع �أقل
مخاطر ممكنة للم�ستثمرين والم�ساهمين.
ونقوم بذلك من خالل تقييم مخاطر
الفر�ص الإ�ستثمارية قبل التوجه �إلى
اال�ستثمار ومن ثم موا�صلة تقييم انك�شاف
اال�ستثمار على المخاطر و�إدارتها طوال
فترة اال�ستثمار.

�أ�صبحت المعرفة اليوم من �أهم العنا�صر
التي توجه الم�ستثمرين في قرارتهم
الإ�ستثمارية وبالأخ�ص الم�ستثمرين الذين
�أ�صبحوا يتوجهون من اال�ستثمار في �أ�سواق
محلية �إلى اال�ستثمار في �أ�سواق عالمية.
لذلك ،نهدف لأن نكون ا�ست�شاريين
و�شركاء موثوقين لم�ساعدة عمالئنا على
تفهم �أ�سواق جديدة وعالم الجديد.

قد ت�شهد الأ�سواق فترات من االزدهار كما
ت�شهد فترات من اال�ستقرار واال�ضطراب،
ولكن في و�سط هذه التغ ّيرات ،تظل القيم
دائمة في قلب عملياتنا اليومية حيث
نتم�سك بها خالل تقديم �أف�ضل الخدمات
لعمالئنا وم�ساهمينا وخالل �إقتنا�ص
الفر�ص الإ�ستثمارية ذات الأ�سا�سيات
القوية التي تتميز بثباتها في تقلبات
الأ�سواق ،وخالل خدمة المجتمع الذي
ننتمي �إليه.
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ر�سالة رئي�س جمل�س الإدارة

2009

رسالة رئيس مجلس اإلدارة

“

اليوم تتمتع الشركة بوضع نقدي ممتاز وسيولة عالية وميزانية
مليئة تميزها من بين الشركات الزميلة في القطاع كما أنها اليوم
تعتمد توجه استراتيجي جديد للسنوات القادمة.

”

ال�سادة الم�ساهمون،
لقد كتبت �إليكم في تقرير العام الما�ضي عن بد�أ المفاو�ضات مع
جميع الم�ؤ�س�سات المالية الدائنة لإعادة هيكلة ديون ال�شركة ،وكنا
قد تو�صلنا بنهاية عام � 2008إلى �إعادة هيكلة جزء من هذه الديون.
واليوم وبعد ثمانية ع�شر �شهر ًا من بد�أ العملية ،نجحت ال�شركة في
�إكمالها مع �إبرام �إتفاقية �إعادة هيكلة كامل ديونها البالغة 145
مليون دينار كويتي بدعم من م�ساهمي ال�شركة وجميع الم�ؤ�س�سات
المالية الدائنة والتي يبلغ عددها  22م�ؤ�س�سة محلية وعالمية.
وال �شك �أن عام  2009كان من �أكثر ال�سنوات تحدي ًا للإقت�صاد
المحلي والعالمي ،فركزنا خالله جهودنا على تخفي�ض الخ�سائر
وزيادة الإيرادات الت�شغيلية في ظل الظروف االقت�صادية .واختتمنا
العام بو�ضع مالي �أف�ضل وزيادة في معدل ال�سيولة فى ميزانية
ال�شركة حيث بلغ معدل النقد لدى البنوك مبلغ وقدره 16,283,476
د .ك� .أي بزيادة مقدارها  %445عن العام الما�ضي ،كما قامت
ال�شركة بالعمل على تخفي�ض تكاليفها الت�شغيلية بن�سبة %11
وتكاليف موظفيها بن�سبة  %7وتكاليف التمويل بن�سبة .%18
وفي نهاية العام� ،سجلت ال�شركة خ�سائر بلغت  12.5مليون د .ك.
ومخ�ص�صات بلغت  12.37مليون د .ك .مقارنة بمخ�ص�صات بلغت
 30.6مليون د .ك .خالل عام  ،2008وتم و�ضع هذه المخ�ص�صات
ل�ضمان بداية جديدة لـ»كفيك» بميزانية مليئة في عام � .2010أما
بالن�سبة للإيرادات الت�شغيلية لل�شركة ،فقد حققت ال�شركة �إيرادات
ت�شغيلية لعام  2009بلغت  15,438,784د .ك .وذلك قبل احت�ساب
مخ�ص�صات االنخفا�ض فى القيمة وهي مق�سمة على النحو التالي :
�إيرادات التمويل 6,554,152 :د .ك.
�إيرادات الإ�ستثمارات والتوزيعات 3,642,747 :د .ك.
�إيرادات الأتعاب الإدارية 1,477,004 :د .ك.
�إيرادات �أتعاب الو�ساطة 3,430,177 :د .ك.
�إيرادات �أخرى 334,704 :د .ك.

ومع �أن هذه النتائج من �أدنى النتائج التي �سجلتها ال�شركة في
تاريخها� ،إال �أنها جيدة ن�سبي ًا مقارنة بحالة عدم ا�ستقرار الأ�سواق
و�آدائها ال�ضعيف خالل عام  .2009وعلى الرغم من التحديات التي
واجهت القطاع المالي ب�أكمله ،ف�إن عام  2009كان عام هام ًا جد ًا
بالن�سبة لـ»كفيك» حيث خرجت ال�شركة بمركز مالي معزز يوفر لها
المرونة في ن�شاطها الت�شغيلي .وفيما نوا�صل التقدم� ،سيكون عام
 2010من �أهم ال�سنوات ت�شغيلي ًا ومالي ًا في تاريخ ال�شركة.
وفي الختام� ،أتقدم بخال�ص ال�شكر والتقدير �إلى مقام ح�ضرة
�صاحب ال�سمو �أمير البالد ال�شيخ� /صباح الأحمد الجابر ال�صباح
و�إلى �سمو ولي العهد ال�شيخ /نواف الأحمد الجابر ال�صباح و�إلى
محافظ بنك الكويت المركزي على جهوده المتناهية في خدمة
القطاع المالي والم�صرفي و�إلى �أع�ضاء الحكومة الموقرة والوزارات
وم�ؤ�س�سات الدولة لدعمهم لأن�شطة ال�شركة ورعايتهم الدائمة
لم�سيرة التنمية في البالد و�أتوجه بال�شكر الجزيل كذلك لجميع
م�ساهمي ال�شركة الكرام على الثقة التي �أوليتمونا �إياها والتي كان
لها الأثر الكبير في تقدم وازدهار ال�شركة .كما �أتقدم بالتقدير
والعرفان لجميع العاملين بال�شركة لما بذلوه من جهود وتفاني
للنجاح المتوا�صل �سائ ًال المولى العلي القدير �أن يوفقنا جميعا لما
ير�ضاه.
واليوم وبينما �أقدم لكم هذه الر�سالة في �شهر مايو من ،2010
ي�سرني �أن �أقول ب�أن «كفيك» في طريقها ال�ستعادة ن�شاطها الت�شغيلي
مع نموذج عمل جديد بحلول الربع الأخير من العام ،و�أنها اليوم
تتمتع بو�ضع نقدي ممتاز و�سيولة عالية وميزانية مليئة تميزها
من بين ال�شركات الزميلة في القطاع كما �أنها اليوم تعتمد توجه
ا�ستراتيجي جديد لل�سنوات القادمة فيما ن�ستعد اليوم لو�ضع
الما�ضي خلفنا وموا�صلة التقدم.

�صالح يعقوب احلمي�ضي

تميــزنـــا
عندما اختار  %90من عمالئنا اال�ستمرار بالتعامل معنا خالل �أ�سو�أ �أزمة �إقت�صادية �شهدها العالم� ،أ�صبح من الوا�ضح �أن قيمنا وفريق عملنا
الذي يتّبع هذه القيم لتقديم الإ�ست�شارات المحافظة لعمالئنا �سواء خالل �صعود الأ�سواق �أو نزولها ،هو ما يميزنا في قطاع �إ�ستثماري تعتمد فيه
�سمعة ال�شركات على حجم المحافظ التي تديرها.
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حوكمة ال�شركة

2009

حوكمة الشركة

ت�ضم �شركة «كفيك» من بين الأق�سام الأخرى ق�سم �إدارة المخاطر
وااللتزام الذي يتمتع با�ستقاللية و هو م�س�ؤول �أمام مجل�س الإدارة،
ويحمل على كاهله في الوقت ذاته مهام تحديد وقيا�س وموازنة
وتقلي�ص جميع المخاطر المت�أ�صلة والمتبقية� ،إلى جانب �ضمان
االلتزام بجميع المتطلبات التنظيمية� .إ�ضافة �إلى ذلك ،و�ضعت
«كفيك» �إطار عمل لحوكمة ال�شركات يتوافق مع �أف�ضل الممار�سات
العالمية في دعم المراقبة الداخلية والمراقبة الفعالة لإدارة
ال�شركة.
ينه�ض ق�سم �إدارة المخاطر وااللتزام في «كفيك» ب�إدارة مخاطر
ال�شركة ( )ERMالتي ت�شتمل على تحديد المخاطر وتقييمها وقيا�سها
و�إدارتها بالتوافق مع متطلبات بنك الكويت المركزي التنظيمية
و�أف�ضل الممار�سات العالمية.
مبادئ إدارة المخاطر

القيم الأ�سا�سية التالية تعزز طريقتنا في �إدارة المخاطر:
• مجل�س �إدارة «كفيك» م�س�ؤول عن عملية الإ�شراف على �إدارة
المخاطر الكاملة بالن�سبة للمجموعة الم�شتركة ككل� ،إلى جانب
المراقبة التنظيمية لو�ضع المخاطر في المجموعة.
• تدير «كفيك» مخاطر االئتمان وال�سوق وال�سيولة والعمليات
الت�شغيلية والأن�شطة التجارية وتلك المتعلقة بال�سمعة بطريقة
متكاملة على جميع الم�ستويات ذات ال�صلة في المجموعة .وتم
اتخاذ هذه الطريقة �أي�ض ًا لتقلي�ص المخاطر المت�صاعدة من
االنك�شاف على التداول.

• ورغم �أن ق�سم �إدارة المخاطر وااللتزام مرتبط ب�شكل وثيق
بخطوط العمل ومهام الدعم � ،إال �أنه يحافظ على اتباع طريقة
م�ستقلة وغير منحازة تمام ُا في تنفيذ �أعباءه.
• يزود ق�سم �إدارة المخاطر وااللتزام مجل�س الإدارة ولجانه ب�شكل
دوري ب�آخر الم�ستجدات من خالل تقارير منتظمة يرفعها �إليها.
حوكمة الشركات

تطمح �شركة «كفيك» للو�صول �إلى �أعلى المعايير في ال�سلوك
الأخالقي والحفاظ على االلتزام الكامل بالقواعد والقوانين
والتنظيمات التي تحكم �أعمال ال�شركة .كما تمثل الحوكمة في
«كفيك» عملية م�ستمرة بحيث ت�ضمن المراقبة الداخلية الفعالة
والإ�شراف على العالقة بين الم�ساهمين ومجل�س الإدارة والإدارة.
و�أ�س�ست ال�شركة لجان �إدارة ومجل�س �إدارة مختلفة منوطة
بم�س�ؤوليات محددة ب�شكل وا�ضح وم�ستوى �صالحيات تحكمها قواعد
يقرها مجل�س الإدارة .ويوفر نظام مجل�س الإدارة �إلى جانب قانون
الأخالق وال�سلوك المهني (على جميع الموظفين بمن فيهم �أع�ضاء
مجل�س الإدارة) وقواعد لجان مجل�س الإدارة ال�سلطة والممار�سات
من �أجل الحوكمة في ال�شركة.
االلتزام

تعترف �شركة «كفيك» بم�سو�ؤليتها عن توجيه عملياتها بما يتوافق
مع القوانين والتنظيمات الم�شرعة في البلدان التي تعمل بها .كما
يتم با�ستمرار مراقبة االلتزام مع التنظيمات العديدة والتوجيهات
رئي�س مجل�س الإدارة

لجنة المخاطر والتدقيق

لجنة المكاف�أة والتر�شيح

مجل�س الإدارة
الرئي�س التنفيذي
لجان الإدارة

لجنة توجيه تكنولوجيا
المعلومات

لجنة الت�صنيف
والمخ�ص�صات

لجنة الأ�صول والإلتزامات

لجنة االقترا�ض

لجنة الإ�ستثمار

طبقت ال�شركة القوانين الأخالقية التي تحدد ممار�سات العمل
وال�سلوك والتوجيه لمجل�س الإدارة ،والإدارة التنفيذية والموظفين.
كما تتطلب قيم «كفيك» من المديرين والموظفين في ال�شركة
التحلي بالنزاهة في جميع الأحوال وتعك�س النظم وال�ضوابط التي
تعزز الثقة.

وت�ضمن مثل هذه الطريقة في �إدارة مخاطر الم�شروع التحكم
بالمخاطر الرئي�سية ل�شركة كفيك مثل مخاطر االئتمان وال�سيولة
وال�سوق والعمليات الت�شغيلية ب�شكل كاف وتعقبها في تقارير.
وتتعر�ض �شركة «كفيك» للمخاطر المذكورة �أعاله من خالل تعاملها
ب�أدوات مالية ت�شتمل على النقد �أو مكافئاته ،والتداول بالأوراق
المالية ،والأوراق المالية الم�ؤجل ا�ستحقاقها والأوراق المالية
المتوافرة للبيع ،واال�ستثمار في �شركات تابعة مقيمة وفق قيمة عادلة
عبر بيان الدخل ،والذمم المالية ،وااللتزامات الم�ستحقة.

قوانين األخالقيات والسلوك المهني

السياسات واإلجراءات

خالل عام  ،2009بادر ق�سم االلتزام و�إدارة المخاطر في ال�شركة
بمراجعة و�إعادة �صياغة �سيا�سات و�إجراءات عديدة ت�شمل جميع
العمليات والأن�شطة التجارية.

عمليات واستراتيجيات إدارة المخاطر

تحدد �شركة «كفيك» المخاطر التجارية المت�أ�صلة المحتملة
با�ستمرار .ويمكن �أن تكون هذه المخاطر مرتبطة باال�ستثمار �أو
ال�شركات ،ك ما يمكن �أن تكون خارجية �أو داخلية في عمليات
ال�شركة.
و تخ�ضع مخاطر اال�ستثمار با�ستمرار للمراقبة من خالل ق�سم لجان
اال�ستثمار والإدارة والمعايير التي يتم اتخاذها ب�شكل مالئم لتجنبها
�أو تقلي�صها .من جهتها تتنوع ا�ستثمارات ال�شركة ب�شكل كبير مما
يحد من مخاطر فئات المخاطر والقطاعات والجغرافيات ،ويوفر
عوائد ا�ستثمارية م�ستمرة وم�ستقرة.
�أما مخاطر المراقبة الداخلية فيتم تقلي�صها عبر و�ضع �أنظمة تحكم
داخلية كافية واختبارها ب�صورة م�ستمرة من خالل اال�ستعانة بمدققين
داخليين .ويرفع المدققون للجنة مجل�س الإدارة للتدقيق تقاريرهم
عن جميع �أمور المراقبة الداخلية .وي�ضمن التدقيق الداخلي �أي�ض ًا �أن
تكون جميع ال�سيا�سات والإجراءات موثقة وملتزم بها.

لجان مجل�س الإدارة
اللجنة التنفيذية

ال�صادرة عن بنك الكويت المركزي و�سلطات تنظيمية �أخرى عبر
ق�سم �إدارة المخاطر وااللتزام والتقارير التي ترفع تباع ًا �إلى رئي�س
مجل�س �إدارة ال�شركة.

العمليات والأن�شطة التجارية ،ومتابعة �أي مراجعة لأ�ساليب التحكم
قد يتم �إنجازها والمخاطر المتخلفة التي تم تحديدها .ومن ثم يتم
تقييم المخاطر المتخلفة وتنفيذ تقنيات تقلي�ص المخاطر المطلوبة
للتحكم بمثل هذه المخاطر.

لجنة االئتمان التنفيذية

إطار عمل إدارة المخاطر المشروع

تتخذ �شركة «كفيك» طريقة �شمولية في �إدارة المخاطر على �أ�سا�س
م�ؤ�س�ساتي وا�سع الهدف منها تعزيز قيمة الم�ساهمين .ويتمحور هذا
الأمر حول تحديد المخاطر الرئي�سية المت�أ�صلة والم�صاحبة لجميع

من جانب �آخر� ،أطلقت كفيك خالل هذا العام �إطار عمل لإدارة
مخاطر الم�شروع ي�شتمل على �سيا�سات و�إجراءات مخاطر االئتمان
وال�سوق والعمليات الت�شغيلية� .إ�ضافة �إلى �أن ال�شركة بادرت بو�ضع
عملية تقييم مخاطر وتحكم ذاتية للنواحي الت�شغيلية والتجارية
الأ�سا�سية للوقوف على المخاطر والتو�صية ب�إجراءات منا�سبة
لتقلي�ص المخاطر.
التدقيق الداخلي

ا�ستعانت �شركة كفيك ب�شركة ديلويت الفهد والوزان و�شركاهم في
عملية التدقيق الداخلي بعد درا�سة حجم ونطاق �أعمالها التجارية.
واتبع المدققون الداخليون طريقة قائمة على المخاطر في �صياغة
خطة التدقيق الداخلي التي وافقت عليها لجنة التدقيق في بداية
العام ويتم تطبيق مثل هذه الخطط ب�شكل جيد كل ثالثة �أ�شهر على
مدار العام ،ورفعها في اجتماعات لجنة التدقيق الف�صلية .وتعد
وظيفة التدقيق الداخلي م�ستقلة تمام ًا عن عمليات ال�شركة ،وتر�سل
تقاريرها مبا�شرة �إلى لجنة التدقيق.
مراجعة التحكم الداخلي

تم �إنجاز مراجعة المراقبة الداخلية في  31دي�سمبر  2009وفق
توجيهات بنك الكويت المركزي و�أكد المراجع �أن �أنظمة المراقبة
الداخلية تامة ،وجرى الحفاظ عليها بالتوافق مع كتيب التوجيهات
العامة ال�صادر عن بنك الكويت المركزي.
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توجهنا اإلستثماري
يعتمد النجاح في �إدارة الإ�ستثمارات والأ�صول للم�ستثمرين على �إقتنا�ص الفر�ص الإ�ستثمارية التي ال تعد واعدة فقط بل مح�صنة �أي�ض ًا من تقلبات
الأ�سواق ،فالأ�صول الجيدة هي التي تتميز بثباتها خالل �إ�ضطرابات الأ�سواق.
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ملخ�ص عن �إعادة هيكلة الديون

2009

ملخص عن إعادة هيكلة الديون

الخلفية

�شرعنا في خطة لخف�ض ن�سبة الدين �إلى حقوق الملكية لتتنا�سب مع تغيير نموذج عمل ال�شركة من �شركة تقوم ب�شكل �أ�سا�سي على تمويل الم�ستهلكين
�إلى �شركة �إدارة ا�ستثمارات والأ�صول تركز على الم�ستثمرين من الم�ؤ�س�سات و�أ�صحاب الثروات المرتفعة و�أ�صحاب الثروات المتو�سطة .في ال�سابع
من يونيو  2010وقعنا على اتفاقية نافذة مع كل الدائنين لإعادة هيكلة كامل ديوننا والبالغة  145مليون دينار كويتي �أي حوالي  423مليون دوالر
�أميركي .وكان توقيع هذه االتفاقية بمثابة الخطوة الأخيرة �ضمن عملية تفاو�ض مع الدائني بد�أت في مار�س � ، 2008أي قبل �ستة �أ�شهر من �أزمة
االئتمان التي تحولت �إلى �أزمة مالية عالمية.
الجدول الزمني
يونيو 2010

مارس 2008

سبتمبر 2008

ديسمبر 2008

يونيو 2009

فبراير 2010

بد�أت �إدارة �شركة «كفيك»
في مهمة �إعادة هيكلة ديون
ال�شركة من �أجل المواءمة
بين التزامات ال�شركة على
المديين البعيد والق�صير.

�أثرت الأزمة العالمية على
االقت�صاد الكويتي ،و�أدت �إلى
عدم اال�ستقرار وا�ضطراب
قطاع الخدمات المالية .وهو
ما كان طبيعي ًا �أن يجبرنا
ودائنونا للتمهل في �إعادة
تقييم و�ضعنا ،وبالتالي تم
تمديد العملية .وخالل فترة
التمديد ،حافظت �شركة
«كفيك» على عالقات طيبة مع
دائنيها وتمكنت من الإيفاء
بكامل خدمات ديونها.

ا�ست�أنفت �شركة كفيك خطة
�إعادة هيكلة ديونها لموا�صلة
مهمتها طويلة المدى المتمثلة
بالتوفيق بين التزاماتها
ق�صيرة المدى وبين �أ�صولها
بعيدة المدى.

ا�ستعان مرتبو الهيكلة بطرف
ثالث لتقييم �أ�صول ال�شركة
كجزء من متطلباتهم.

�أثبت التقييم �أن و�ضع ال�شركة تم ن�شر و�أخذ الموافقة على
خطة «كفيك» في �إعادة
�أف�ضل مما كان متوقع ًا لإن
الهيكلة  ،وتم توقيع االتفاقية
�أ�صول «كفيك» كانت في
بين جميع الأطراف.
الواقع ت�ساوي �أكثر مما هو
م�سجل في دفاترها الأمر
الذي �أظهر حيطة «كفيك»
حين ا�شترت هذه الأ�صول.

مبادئ االتفاقية

تم التو�صل التفاق عام بين  22م�ؤ�س�سة مالية محلية وعالمية على مبادئ
�إعادة الهيكلة.
• الدعم الكامل من الدائنين والم�ساهمين لإ�ستراتيجية وخطة
عمل ال�شركة.
• التزام الم�ساهمين برفع ر�أ�س المال خالل . 2010
• �سيتم �إعادة جدولة �إجمالي محفظة الديون البالغ  145مليون
دينار كويتي على �أربع دفعات� ،سددت الدفعة الأولى يوم توقيع
هذه االتفاقية والأخيرة �سيتم ت�سديدها في  31دي�سمبر .2014
• تم �إجراء تقييم كامل لموجودات �شركة «كفيك» من قبل طرف
ثالث م�ستقل هي م�ؤ�س�سة �إيرن�ست �آند يونغ التي قدرتها ب�أعلى من
القيمة الدفترية بنحو  15%الأمر الذي عزز من قوة ال�شركة.

جدول سداد ديون كفيك الجديد

• ال�شريحة  :Aمبلغ  64مليون دينار كويتي �سيتم ت�أمينه بالكامل من
المحفظة المالية لل�شركة .و�سيتم ت�شديدها �ضمن خطة مدتها
خم�سة �سنوات وعلى �أق�ساط ربع �سنوية تبد�أ من تاريخ توقيع
القر�ض المجمع.
• ال�شريحة  :Bمبلغ  77.5مليون دينار كويتي �سيتم ت�أمينه بالكامل
من ا�ستثمارات ال�شركة حيث �سيتم ا�ستخدام �أي �أرباح مبيعات
من �أجل ال�سداد الجزئي لل�شريحة .B
• ال�شريحة  :Cمبلغ  3.8ماليين دينار كويتي �سيتم ت�سديده يوم
التوقيع.
• ال�شريحة  :Dمبلغ  5.7ماليين دينار كويتي �سيتم �سداده خالل 18
�شهر ًا وب�أربعة �أق�ساط مت�ساوية تبد�أ من يوم التوقيع على العقود
و�سيتم ت�أمينه من ا�ستثمارات ال�شركة.
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إلتـــزامنـــا:
األساسيات ثم األساسيات.

تحكم الأ�سا�سيات جميع �أن�شطتنا الإ�ستثمارية ،من المرحلة الأولى من التقييم مرور ًا بمرحلة التنفيذ و�إدارة الإ�ستثمارات.
ف�إن كانت هذه الأ�سا�سيات مبنية على �أ�س�س �صلبة وقوية ،نقوم باقتنا�ص الفر�صة الإ�ستثمارية ،ولكن �إن كانت هذه الأ�سا�سيات
م�شككة ،ف�إننا ننتقل �إلى الفر�صة الإ�ستثمارية التالية.
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ديلويت وتو�ش
الفهد والوزان و�شركائهم
مجمع ال�صالحية

مدخل  - 2الدور 4
�ص.ب 23049 :ال�صفاة
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البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني

2009

د� .سعود الحميدي و�شركاه
مح�سبون قانونيون
�ص.ب  ،1486ال�صفاة  13015الكويت
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يف  31دي�سمرب 2009

تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

بر�أينا كذلك � ،أن ال�شركة الأم تم�سك ح�سابات منتظمة و�أن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجل�س الإدارة فيما يتعلق
بتلك البيانات المالية متفقة مع ما ورد في دفاتر ال�شركة الأم ،و�أننا قد ح�صلنا على المعلومات التي ر�أيناها �ضرورية لأداء مهمتنا  ،و�أن
البيانات المالية المجمعة تت�ضمن كل ما ن�ص قانون ال�شركات التجارية ل�سنة  1960والتعديالت الالحقة له والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم على
وجوب �إثباته فيها  ،و�أن الجرد قد �أجري وفق ًا للأ�صول المرعية ،و�أنه في حدود المعلومات التي توفرت لدينا لم تقع خالل ال�سنة المنتهية في
 31دي�سمبر  2009مخالفات لأحكام قانون ال�شركات التجارية ل�سنة  1960والتعديالت الالحقة له �أو للنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم على وجه ي�ؤثر
مادي ًا في ن�شاط المجموعة �أو في مركزها المالي.
نبين �أي�ض َا �أنه خالل تدقيقنا لم يرد �إلى علمنا وجود �أية مخالفات مادية لأحكام القانون رقم  32ل�سنة  1968والتعديالت الالحقة له في �ش�أن النقد
وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة الم�صرفية والتعليمات المتعلقة به خالل ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر .2009

تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني �إىل امل�ساهمني
تقرير عن البيانات املالية

لقد دققنا البيانات المالية المجمعة المرفقة لل�شركة الكويتية للتمويل واال�ستثمار (�شركة م�ساهمة كويتية – مقفلة) ال�شركة الأم و�شركاتها التابعة
يعرفوا مجتمعين (بالمجموعة) والتي تت�ضمن بيان المركز المالي المجمع كما في  31دي�سمبر  2009وبيانات الدخل والدخل ال�شامل والتغيرات
في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة لل�سنة المنتهية بذلك التاريخ وكذلك ملخ�ص ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة والإي�ضاحات التف�صيلية
الأخرى.
م�سئولية الإدارة عن البيانات املالية

�إن �إعداد وعر�ض البيانات المالية المجمعة ب�شكل عادل وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما هي مطبقة بدولة الكويت على الم�ؤ�س�سات المالية
الخا�ضعة لرقابة بنك الكويت المركزي هو من م�سئولية الإدارة � .إن هذه الم�سئولية تت�ضمن ت�صميم وتطبيق واالحتفاظ بنظام رقابة داخلي يتعلق
ب�إعداد البيانات المالية وعر�ضها ب�شكل عادل بحيث تكون خالية من �أية �أخطاء مادية �سواء كانت ناتجة عن الغ�ش �أو الخط�أ ،كما تت�ضمن اختيار
وتطبيق ال�سيا�سات المحا�سبية المنا�سبة و�إعداد التقديرات المحا�سبية المعقولة وفق ًا للظروف المحيطة.

بدر عبد اهلل الوزان

�سجل مراقبي احل�سابات رقم  62فئة �أ

د� .سعود احلميدي

�سجل مراقبي احل�سابات رقم  51فئة �أ
ع�ضو يف بيكر تلي العاملية

م�سئولية مراقبي احل�سابات

�إن م�سئوليتنا هي �إبداء ر�أي على تلك البيانات المالية المجمعة اعتماد ًا على �أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا بالتدقيق وفق ًا لمعايير
التدقيق الدولية � .إن هذه المعايير تتطلب منا االلتزام بمتطلبات المهنة الأخالقية وتخطيط و�أداء �أعمال التدقيق للح�صول على ت�أكيد معقول
ب�أن البيانات المالية ال تحتوي على �أخطاء مادية� .إن �أعمال التدقيق تتطلب تنفيذ �إجراءات للح�صول على �أدلة تدقيق على المبالغ والإي�ضاحات
الواردة في البيانات المالية� .إن تلك الإجراءات تعتمد على الحكم المهني لمراقب الح�سابات بما في ذلك تقييم خطر وجود �أخطاء مادية في
البيانات المالية �سواء كانت ناتجة عن الغ�ش �أو الخط�أ .في �سبيل تقييم تلك الأخطار ف�إن مراقب الح�سابات ي�أخذ في عين االعتبار الرقابة الداخلية
المرتبطة ب�إعداد البيانات المالية وعر�ضها ب�شكل عادل وذلك بهدف ت�صميم �إجراءات التدقيق المالئمة  ،ولي�س بغر�ض �إبداء ر�أي على فعالية نظم
الرقابة الداخلية المطبقة بال�شركة� .إن �أعمال التدقيق تت�ضمن �أي�ض ًا تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات المحا�سبية المطبقة ومدى معقولية التقديرات
المحا�سبية التي �أعدتها الإدارة بالإ�ضافة �إلى تقييم العر�ض ال�شامل للبيانات المالية.
باعتقادنا �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفير �أ�سا�س معقول يمكننا من �إبداء ر�أينا.
الر�أي

بر�أينا� ،أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر ب�صورة عادلة – من جميع النواحي المادية – عن المركز المالي للمجموعة كما في
 31دي�سمبر  2009وعن �أدائها المالي وتدفقاتها النقدية لل�سنة المنتهية بذلك التاريخ وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما هي مطبقة بدولة
الكويت .

الكويت في � 19إبريل 2010
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بيان املركز املايل املجمع كما يف  31دي�سمرب

البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني

2009

بيان الدخل املجمع لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب

2009

املوجودات

�إي�ضاح

2009

2008

3

16,283,476

2,986,689

4

31,178,453

29,090,110

5

60,708,479

88,561,477

6

22,650,964

30,319,099

7

22,425,834

25,104,711

8

2,552,651

3,855,150

9

جمموع املوجودات

1,377,651

908,709

22,739,241

22,752,541

179,916,749

203,578,486

املطلوبات

بنوك – �سحب على املك�شوف
قرو�ض لأجل
�سندات
مطلوبات �أخرى

10

9,597,765

11,645,816

11

114,881,333

121,129,666

12

21,493,792

21,456,542

13

2,440,963

5,527,169

148,413,853

159,759,193

حقوق امللكية

حقوق امللكية املتاحة مل�ساهمي ال�شركة الأم
ر�أ�س املال
عالوة �إ�صدار
�أ�سهم خزانة
احتياطي قانوين
احتياطي عام
احتياطي التغري يف القيمة العادلة
احتياطي �أ�سهم خزانة
احتياطي ترجمة عمالت �أجنبية
احتياطي معامالت مع م�ساهمي املجموعة
خ�سائر مرتاكمة

جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

14

41,930,970

41,930,970

2,210,849

2,210,849

()10,945,477

()13,836,304

8,948,771

8,948,771

6,371,986

7,704,302

()5,407,145

()4,777,937

-

162,389

1,494,826

385,866

130,781

130,781

()25,314,775

()12,769,451

19,420,786

30,090,236

12,082,110

13,729,057

31,502,896

43,819,293

179,916,749

203,578,486

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات المالية المجمعة

�سناء جمعه

الرئي�س التنفيذي

�إي�ضاح

الإيرادات

�إيرادات متويل
خ�سائر ا�ستثمارات
ح�صة املجموعة من نتائج �أعمال �شركات زميلة
خ�سائر بيع ح�ص�ص يف �شركة زميلة
�إيرادات �أتعاب �إدارة وا�ست�شارات
�صايف عموالت و�ساطة
�إيرادات �أخرى

2009

2008

6,554,152

11,817,770

15

()8,722,990

()24,558,917

7

()518,986

()113,734

()117,561

-

1,477,004

3,202,677

3,430,177

3,506,699

334,704

554,530

2,436,500

()5,590,975

امل�صاريف

املطلوبات وحقوق امللكية

حقوق اجلهات غري امل�سيطرة
جمموع حقوق امللكية

2009

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

النقد والنقد املعادل
ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة – بيان الدخل
مدينو متويل
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
موجودات �أخرى
ممتلكات ومعدات
موجودات غري ملمو�سة

يف  31دي�سمرب 2009

�صالح يعقوب احلمي�ضي

رئي�س مجل�س الإدارة

تكاليف متويل
م�صاريف موظفني
ا�ستهالكات و�إطفاءات
م�صاريف ت�سويقية
م�صاريف ت�شغيل �أخرى
خم�ص�صات

3,754,776

4,036,753

525,250

439,271

80,326

233,128

16

3,382,683

5,774,825

5

603,588

()238,180

17,141,123

20,966,837

()14,704,623

()26,557,812

�صايف خ�سارة ال�سنة
يوزع كالتايل:

مل�ساهمي ال�شركة لأم
حقوق اجلهات غري امل�سيطرة
�صايف خ�سارة ال�سنة
خ�سارة ال�سهم (فل�س)

8,794,500

10,721,040

17

()12,545,324

()25,277,132

()2,159,299

()1,280,680

()14,704,623

()26,557,812

()32.63

()63.82

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات المالية المجمعة

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2009

�إجمايل (اخل�سائر)  /الدخل
ال�شامل لل�سنة

خ�سائر بيع �أ�سهم خزانة

بيع �أ�سهم خزانة

�شراء �أ�سهم خزانة

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2008

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2008

�إجمايل (اخل�سائر)/الدخل
ال�شامل لل�سنة

توزيع �أ�سهم منحة عن عام
2007

41,930,970

-

-

-

-

41,930,970

41,930,970

-

6,988,495

2,210,849

-

-

-

()548,410

()13,836,304

()10,945,477

-

-

3,439,237

-

2,210,849

2,210,849

()13,836,304

-

-

-

6,371,986

-

()1,332,316

-

-

7,704,302

7,704,302

-

-

-

-

-

-

-

-

7,704,302

احتياطي عام

()5,407,145

()629,208

-

-

-

()4,777,937

()4,777,937

()4,561,831

-

-

-

-

-

-

-

()216,106

العادلة

القيمة

احتياطي

التغري يف

-

-

()162,389

-

-

162,389

162,389

-

-

-

-

-

76,979

-

-

85,410

خزانة

ا�سهم

احتياطى

حقوق امللكية املتاحة مل�ساهمي ال�رشكة الأم

1,494,826

1,108,960

-

-

-

385,866

385,866

370,828

-

-

-

-

-

-

-

15,038

عمالت �أجنبية

ترجمة

احتياطي

130,781

-

-

-

-

130,781

130,781

-

-

-

130,781

-

-

-

-

-

املجموعة

مع م�ساهمي

معامالت

احتياطيات

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات المالية المجمعة

8,948,771

-

-

-

-

8,948,771

8,948,771

-

-

()13,712,519

()31,537,175

توزيعات نقدية عن عام

()1,646,947

()2,069,040

2007

-

-

-

-

()12,065,572

()29,468,135

االحتياطي الناجت عن زيادة
امل�ساهمة يف �شركات تابعة
-

-

-

-

-

توزع كما يلي:
مل�ساهمي ال�شركة الأم
اجلهات الغري م�سيطرة

�شراء ح�صة يف �شركات تابعة
-

-

-

-

-

-

�إجمايل اخل�سائر ال�شاملة لل�سنة

()13,712,519

()31,537,175

ربح بيع �أ�سهم خزانة
-

-

-

2,341,428

-

()10,861,551

-

8,948,771

1,603,863

325,726

بيع �أ�سهم خزانة
-

-

34,942,475

2,210,849

()5,316,181

�إ�صدار

عالوة

�أ�سهم خزانة

احتياطي قانوين

الإ�ستثمارات املتاحة للبيع
ترجمة بيانات مالية بعملة �أجنبية

()611,759

()5,305,089

�شراء �أ�سهم خزانة

()14,704,623

()26,557,812

ر�أ�س املال

الدخل ال�شامل الآخر

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2007

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

2009

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية اجملمعة

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب

2009

2008

�صايف خ�سارة ال�سنة

2009
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2009

بيان الدخل ال�شامل املجمع لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب

البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني

يف  31دي�سمرب 2009

()25,314,775

()12,545,324

-

-

-

()12,769,451

()12,769,451

()25,277,132

()6,988,495

()10,139,992

-

-

-

-

-

29,636,168

مرتاكمة

خ�سائر

19,420,786

()12,065,572

()1,494,705

3,439,237

()548,410

30,090,236

30,090,236

()29,468,135

-

()10,139,992

130,781

-

76,979

2,341,428

()10,861,551

78,010,726

املجموع

12,082,110

()1,646,947

-

-

-

13,729,057

13,729,057

()2,069,040

-

()60,000

-

()12,759,402

-

-

-

28,617,499

31,502,896

()13,712,519

()1,494,705

3,439,237

()548,410

43,819,293

43,819,293

()31,537,175

-

()10,199,992

130,781

()12,759,402

76,979

2,341,428

()10,861,551

106,628,225

غري امل�سيطرة

حقوق اجلهات

املجموع
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البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني

2009

يف  31دي�سمرب 2009

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009

بيان التدفقات النقدية املجمع لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
�أن�شطة الت�شغيل

�صايف خ�سارة ال�سنة
ت�سويات :
(�إيرادات)  /خ�سائر ا�ستثمارات متاحة للبيع
خ�سائر انخفا�ض يف �شركة زميلة
ح�صة املجموعة من نتائج �أعمال �شركات زميلة
تكاليف متويل
ا�ستهالكات و�إطفاءات
االنخفا�ض يف قيمة رخ�صة الو�ساطة
خم�ص�صات
�إطفاء �أتعاب �إ�صدار �سندات
خ�سائر بيع ح�ص�ص يف �شركة زميلة
(خ�سارة)  /ربح الت�شغيل قبل التغريات يف موجودات ومطلوبات العمليات
مدينو التمويل
ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة – بيان الدخل
موجودات �أخرى
مطلوبات �أخرى
�صايف النقد الناجت من �أن�شطة الت�شغيل

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

2009
�إي�ضاح

15
7

2009

2008

()14,704,623

()26,557,812

()440,202

21,932,229

3,091,235

-

518,986

113,734

8,794,500

10,721,040

525,250

439,271

9

-

1,979,300

5

603,588

()238,180

37,250

37,250

117,561

-

()1,456,455

8,426,832

27,249,410

6,024,612

()2,088,343

2,060,962

1,302,499

1,346,048

()1,637,514

()1,873,185

23,369,597

15,985,269

()998,054

()408,157

17,162

20,517

.1

�إن ال�شركة الكويتية للتمويل واال�ستثمار �ش.م.ك( .مقفلة) (ال�شركة الأم) هي �شركة م�ساهمة كويتية مقفلة تم ت�أ�سي�سها في
مار�س  2000طبق ًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية رقم  15لعام  .1960تخ�ضع ال�شركة الأم ل�ضوابط بنك الكويت المركزي ك�شركة
ا�ستثمار.
�إن ال�شركة الأم مدرجة بكل من �سوق الكويت للأوراق المالية و�سوق دبي للأوراق المالية.
تقوم ال�شركة الأم و�شركاتها التابعة التالية يعرفوا مجتمعين (بالمجموعة) ب�صورة رئي�سية بتقديم خدماتها المتعلقة بعمليات التمويل
التجاري واال�ستهالكي و�إدارة ال�صناديق والمحافظ الإ�ستثمارية ل�صالح الغير واال�ستثمار في الأ�سهم و�أن�شطة الو�ساطة المالية وتقديم
الخدمات اال�ست�شارية.
29

الن�شاط

�شركة كفيك للو�ساطة املالية (�ش.م.ك.م)
�صندوق كيفك للملكيات اخلا�صة

992,314

575,798

)(853,156

()5,744,699

257,301

-

-

()12,628,621

()55,014,678

()26,524,361

61,502,095

12,844,460

5,902,984

()31,865,063

()8,296,384

42,255,779

()9,075,532

()10,353,547

�أن�شطة التمويل

قرو�ض لأجل وت�سهيالت �سحب على املك�شوف
تكاليف متويل مدفوعة
�شراء �أ�سهم خزانة
بيع �أ�سهم خزانة
توزيعات �أرباح مدفوعة
�صايف النقد (امل�ستخدم يف)  /الناجت من �أن�شطة التمويل
الزيادة ( /النق�ص) يف النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة
النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة

3

()548,410

()10,861,551

1,944,532

2,418,407

-

()10,139,992

()15,975,794

13,319,096

13,296,787

()2,560,698

2,986,689

5,547,387

16,283,476

2,986,689

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات المالية المجمعة

و�ساطة مالية
ا�ستثمار

ن�سبة امللكية

2009

2008

%94

%94

%66.97

%66.97

في �سبتمبر  2008قام م�ساهمو ال�شركة الأم بالموافقة على تعيين ا�ست�شاري م�ستقل لعمل الدرا�سات الالزمة لتقييم جدوى تحويل
�أن�شطة ال�شركة لتتواءم مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحاء ،بعد الح�صول على موافقة بنك الكويت المركزي
�إن مركز ال�شركة الأم الم�سجل يقع في برج العربية ،ال�شرق ،مدينة الكويت.
تم الت�صريح ب�إ�صدار تلك البيانات المالية المجمعة من مجل�س الإدارة بتاريخ � 19إبريل  ،2010وهي خا�ضعة لموافقة م�ساهمي ال�شركة
الأم في الجمعية العمومية.

�أن�شطة اال�ستثمار

�شراء ممتلكات ومعدات
بيع ممتلكات ومعدات
توزيعات �أرباح مقبو�ضة
املدفوع القتناء �شركات زميلة
املح�صل من بيع �شركة زميلة
املدفوع ل�شراء ح�صة �إ�ضافية يف �شركات تابعة
�شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع
املح�صل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
�صايف النقد الناجت من ( /امل�ستخدم يف) �أن�شطة اال�ستثمار

ن�شاط املجموعة

�	.2أ�س�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
2.1

�أ�س�س الإعداد

تم �إعداد البيانات المالية المجمعة وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة في دولة الكويت على الم�ؤ�س�سات المالية التي تخ�ضع
لرقابة بنك الكويت المركزي� .إن هذه اللوائح تتطلب تطبيق كافة المعايير الدولية للتقارير المالية فيما عدا معيار المحا�سبة الدولي
رقم ( )39ب�ش�أن المخ�ص�ص العام والتي تحل محلها تعليمات بنك الكويت المركزي حول الحد الأدنى للمخ�ص�ص العام كما هو مو�ضح
ب�إي�ضاح (.)2.6
تم �إعداد هذه البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي  ،على �أ�سا�س التكلفة التاريخية المعدل ب�إعادة تقييم الأدوات المالية الم�صنفة
بالقيمة العادلة – بيان الدخل وتلك الم�صنفة “متاحة للبيع”وكذلك الإ�ستثمارات المملوكة في ال�شركات التي يتم اقتنائها على مراحل
في عملية تجميع الأعمال.
�إن �إعداد البيانات المالية المجمعة وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من الإدارة �إ�صدار الأحكام والتقديرات التي يمكن
�أن ت�ؤثر في الموجودات وااللتزامات المدرجة في هذه البيانات المالية المجمعة بالإ�ضافة �إلى ت�أثيرها على االف�صاحات المتعلقة
بالموجودات وااللتزامات المحتملة في تاريخ البيانات المالية المجمعة وكذلك الإيرادات والم�صروفات المدرجة خالل الفترة .كما
يتطلب ذلك �أي�ضا من الإدارة ممار�سة تقديراتها في عملية تطبيق ال�سيا�سات المحا�سبية الخا�صة بالمجموعة� .إن المناطق التي تتطلب
درجة عالية من التقديرات �أو تلك التي تكون فيها التقديرات واالفترا�ضات جوهرية بالن�سبة للبيانات المالية المجمعة ،قد تم الإف�صاح
عنها في �إي�ضاح رقم (.)22
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2.2

التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية

معايير وتعديالت جديدة قامت المجموعة بتطبيقها وهى:
• معيار المحا�سبة الدولي رقم ( – )1معدل “عر�ض البيانات المالية” والواجب التطبيق من  1يناير � .2009إن ذلك المعيار المعدل
يمنع عر�ض تفا�صيل الإيرادات والم�صروفات والناتجة عن معامالت بخالف المعامالت مع الم�ساهمين �ضمن بيان التغيرات في
حقوق الملكية ،حيث �أن تلك الإيرادات والم�صروفات يتم عر�ضها ب�شكل منف�صل عن التغيرات الناتجة عن معامالت مع الم�ساهمين
�ضمن بيان الدخل ال�شامل .وعلى ذلك قامت المجموعة بعر�ض كافة التغيرات الخا�صة بالمعامالت مع الم�ساهمين �ضمن بيان
التغيرات في حقوق الملكية بينما المعامالت الأخرى بخالف تلك التي مع الم�ساهمين تم عر�ضها في بيان الدخل ال�شامل.
ال يوجد ت�أثير لذلك التعديل على �صافي الخ�سائر وخ�سارة ال�سهم لل�سنة.
• معيار التقرير المالي الدولي رقم ( – )7معدل “الأدوات المالية – الإف�صاح” والواجب التطبيق من  1يناير � .2009إن التعديل
يتطلب مزيد من الإف�صاح عن قيا�س القيمة العادلة وخطر ال�سيولة .بالأخ�ص يتطلب التعديل الإف�صاح عن مقايي�س القيمة العادلة
بناء ًا على ت�سل�سل م�ستويات قيا�س القيمة العادلة� .إن �أثر هذا التعديل في ال�سيا�سة المحا�سبية يتمثل في الإف�صاح فقط حيث ال يوجد
�أثر لذلك على �صافي الخ�سائر وخ�سارة ال�سهم لل�سنة.

تقوم المجموعة ب�شكل منف�صل باالعتراف بالمطلوبات المحتملة المتكبدة من عملية دمج الأعمال �إذا كانت التزام ًا قائم ًا من �أحداث
وقعت بالما�ضي ومن الممكن تقدير قيمتها العادلة ب�شكل موثوق به.
�إن التعوي�ض الم�ستلم من البائع في عملية دمج الأعمال نتيجة حدث طارئ �أو عدم ت�أكد متعلق بكل �أو جزء من �أ�صل �أو التزام مدرج في
تاريخ االقتناء بقيمته العادلة وقت االقتناء يتم �إدراجه ك�أ�صل تعوي�ض في تاريخ االقتناء بقيمته العادلة وقت االقتناء.
ت�ستخدم المجموعة قيم م�ؤقتة للمحا�سبة المبدئية عن عملية دمج الأعمال وتقوم بت�سجيل �أي تعديل على هذه القيم الم�ؤقتة خالل فترة
القيا�س وهي اثنا ع�شر �شهر ًا من تاريخ االقتناء.
2.4

�إن ال�شركات التابعة هي ال�شركات التي يكون للمجموعة �سيطرة على ال�سيا�سات المالية والت�شغيلية لها .ب�صفة عامة يفتر�ض وجود
ال�سيطرة عندما يكون للمجموعة �أكثر من  %50من حقوق الت�صويت في هذه ال�شركات� .إن وجود حقوق ت�صويت محتملة والقابلة
للممار�سة يتم �أخذها في االعتبار عند تحديد ما �إذا كانت هناك �سيطرة من المجموعة على �شركة �أخرى .ويتم تجميع البيانات المالية
لل�شركات التابعة بالكامل من تاريخ ال�سيطرة على تلك ال�شركات ويتم التوقف عن التجميع عند فقد هذه ال�سيطرة.
�إن حقوق الجهات غير الم�سيطرة في ال�شركات الم�ستحوذ عليها يتم �إثباتها بقيمة ح�صتها الن�سبية في الموجودات وااللتزامات المقتناة
كما في تاريخ االقتناء بالإ�ضافة �إلى ح�صتها في التغيرات في حقوق الملكية منذ تاريخ االقتناء .يتم توزيع حقوق الملكية و�صافي الربح
للجهات غير الم�سيطرة حتى لو �أدى ذلك �إلى وجود ر�صيد مدين للجهات غير الم�سيطرة  .يتم عر�ض حقوق الجهات غير الم�سيطرة
ب�شكل منف�صل في بيان المركز المالي المجمع وبيان الدخل المجمع ويتم تبويبها كمطلوبات مالية �إلى الحد الذي يكون هناك فيه التزام
لت�سديد مبلغ محدد من النقد �أو �أ�صل مالي �أخر مقابل تلك الحقوق.
يتم �إعداد البيانات المالية المجمعة با�ستخدام �سيا�سات محا�سبية موحدة لنف�س المعامالت داخل المجموعة ويتم الإعداد بناء ًا على
�أخر بيانات مالية مدققة �أو معلومات مالية لل�شركة التابعة� .إن المعامالت المتبادلة بين �شركات المجموعة يتم ا�ستبعادها بالكامل .عند
فقد ال�شركة الأم لل�سيطرة على �شركة تابعة  ،يتم حذف تلك ال�شركة التابعة بما فيها ال�شهرة من الدفاتر بقيمتها الدفترية في تاريخ فقد
ال�سيطرة بما فيها حقوق الجهات غير الم�سيطرة� .إن �أي ا�ستثمار محتفظ به بعد فقد ال�سيطرة يتم قيا�سه بالقيمة العادلة في تاريخ فقد
ال�سيطرة ويتم �إثبات الفرق بالإ�ضافة �إلى �أي فروق تم االعتراف بها �سابق ًا في حقوق الملكية في بيان الدخل المجمع للفترة.

•" معيار التقرير المالي الدولي رقم (“ )8قطاعات الت�شغيل” �إن المعيار الجديد يحل محل معيار المحا�سبة الدولي رقم
“قطاعات الت�شغيل” والذي يتطلب “طريقة �إدارة” والتي يتم بموجبها عر�ض معلومات القطاع على نف�س الأ�سا�س الم�ستخدم
لأغرا�ض التقرير الداخلي .بالإ�ضافة �إلى ذلك  ،يتم �إعداد تقارير عن القطاعات بطريقة مت�سقة مع التقارير الداخلية المقدمة �إلى
�صانع القرار الت�شغيلي الرئي�سي.
معايير وتف�سيرات غير واجبة التطبيق بعد ،ولم تقم المجموعة بتطبيقها مبكر ًا.
 تف�سير لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم (“ )17توزيع الموجودات غير النقدية على المالك” والواجب التطبيق من 1يوليو .2009
 معيار المحا�سبة الدولي رقم ( – )27معدل “البيانات المالية المجمعة والمنف�صلة” والواجب التطبيق من  1يوليو .2009 معيار المحا�سبة الدولي رقم ( – )38معدل “الموجودات غير الملمو�سة”. معيار التقرير المالي الدولي رقم (“ )9الأدوات المالية” .تم �إ�صدار هذا المعيار في نوفمبر  2009و�سي�سري على ال�سنوات المالية التيتبد�أ في �أو بعد  1يناير � .2013إن هذا المعيار ي�ضع �أ�س�س الت�صنيف والتقييم للموجودات المالية بحيث يقوم بتقديم معلومات هامة
ومفيدة لم�ستخدمي البيانات المالية في تقييمهم لمبالغ وتوقيت وعامل عدم الت�أكد للتدفقات النقدية الم�ستقبلية للمجموعة.
�إن هذه المعايير والتعديالت والتف�سيرات من غير المتوقع �أن ينتج عنها �أثر مادي على البيانات المالية للمجموعة و�سوف تقوم المجموعة
بتطبيقها على المعامالت عندما ت�صبح تلك المعايير والتعديالت �سارية المفعول.
14

2.3

املعامالت مع احلقوق غري امل�سيطرة

�إن المجموعة تعالج المعامالت مع الحقوق غير الم�سيطرة والتي ال ت�ؤدي �إلى ن�شوء �أو فقد �سيطرة كمعامالت مع حقوق الملكية في
المجموعة بالن�سبة لعمليات ال�شراء من الحقوق غير الم�سيطرة ،ف�إن �أي فروق بين المبالغ المدفوعة وح�صة ملكية ال�شركة الأم بالقيمة
الدفترية ل�صافي موجودات ال�شركة التابعة يتم ت�سجيله في حقوق الملكية� .إن �أرباح وخ�سائر اال�ستبعاد لأ�صحاب الحقوق غير الم�سيطرة
يتم �أي�ض ًا ت�سجيله في حقوق الملكية كـ “احتياطي معامالت مع م�ساهمي المجموعة”.

اندماج الأعمال

دمج الأعمال هي عملية تجميع �أعمال منف�صلة في كيان واحد نتيجة ح�صول كيان واحد وهو الم�شتري ،لل�سيطرة على واحد �أو �أكثر
من الأعمال الأخرى .يتم ا�ستخدام طريقة االقتناء في المحا�سبة عن عمليات دمج الأعمال .يتم قيا�س مبلغ ال�شراء المحول لالقتناء
بالقيمة العادلة للموجودات والأ�سهم الم�صدرة والمطلوبات المتكبدة �أو تلك التي يتم افترا�ض تحملها في تاريخ العملية� .إن المبلغ
المحول يت�ضمن القيمة العادلة لأي موجودات �أو مطلوبات ناتجة من ترتيب �شراء محتمل .يتم تحميل التكاليف التي تتعلق بعملية االقتناء
عند تكبدها .يتم مبدئي ًا قيا�س الموجودات المقتناة المحددة والمطلوبات وكذلك المطلوبات المحتملة التي يتم افترا�ض تحملها في
عملية دمج الأعمال (�صافي الموجودات المقتناة في عملية دمج الأعمال) بالقيمة العادلة في تاريخ االقتناء .يتم �إدراج الحقوق غير
الم�سيطرة في ال�شركة التابعة المقتناة بن�سبة ح�صة الحقوق غير الم�سيطرة في �صافي موجودات ال�شركة المقتناة.
عند تنفيذ عملية دمج الأعمال على مراحل ،يتم �إعادة قيا�س الح�ص�ص المملوكة �سابق ًا في ال�شركة المقتناة بالقيمة العادلة في تاريخ
االقتناء ويتم �إدراج الأرباح �أو الخ�سائر الناتجة في بيان الدخل .يتم تحديد القيمة العادلة لح�ص�ص ملكية ال�شركة المقتناة في تاريخ
االقتناء با�ستخدام و�سائل تقييم مع الأخذ في االعتبار نتيجة المعامالت الحديثة لموجودات مماثلة في نف�س ال�صناعة ونف�س القطاع
الجغرافي.

جتميع ال�شركات التابعة

2.5

النقد والنقد املعادل

لأغرا�ض �إعداد بيان التدفقات النقدية المجمع  ،يت�ضمن النقد والنقد المعادل  ،الأر�صدة النقدية و�أر�صدة البنوك والودائع ق�صيرة
الأجل وتحت الطلب التي ت�ستحق خالل فترة �أقل من ثالث �شهور من تاريخ الإيداع.
2.6

الأدوات املالية  -الت�صنيف ،القيا�س ،التحقق وعدم التحقق ،املقا�صة و�إعادة الت�صنيف
الت�صنيف

تقوم المجموعة بت�صنيف الموجودات المالية عند االقتناء – ح�سب الغر�ض من اقتناء تلك الإ�ستثمارات وقد قامت المجموعة بت�صنيف
موجوداتها المالية �إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة – بيان الدخل  ،قرو�ض ومدينون  ،موجودات متاحة للبيع ،والتزامات مالية
بخالف تلك الم�صنفة بالقيمة العادلة – بيان الدخل.
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موجودات مالية بالقيمة العادلة  -بيان الدخل
�إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة – بيان الدخل هي موجودات مالية بغر�ض المتاجرة وموجودات مالية بالقيمة العادلة عند
االعتراف المبدئي� .إن الموجودات المالية يتم ت�صنيفها بالقيمة العادلة عندما يتم اقتنائها بغر�ض بيعها في الأجل الق�صير� .إن
الم�شتقات يتم ت�صنيفها �أي�ض ًا بغر�ض المتاجرة �إذا لم يتم ت�صنيفها ك�أدوات تحوط � .إن الموجودات في هذا الت�صنيف يتم ت�صنيفها
كموجودات متداولة.

القيمة العادلة

يتم تحديد القيمة العادلة للأدوات المالية التي يتم تداولها في �سوق مالي منظم ،طبق ًا ل�سعر �آخر �أمر �شراء معلن .بالن�سبة لال�ستثمارات
غير الم�سعرة �أو لتلك التي يكون فيها ال�سوق غير ن�شط  ،فيتم تحديد قيمتها العادلة بالرجوع �إلى و�سائل تقييم� .إن تلك الو�سائل تت�ضمن
القيمة ال�سوقية لال�ستثمارات الم�شابهة �أو باالعتماد على التدفقات النقدية المخ�صومة المتوقعة �أو با�ستخدام نماذج الخيارات مع
االعتماد ب�شكل كبير على عوامل ال�سوق واالعتماد ب�شكل قليل على ظروف ال�شركة الخا�صة� .إن الإ�ستثمارات المتاحة للبيع التي ال يمكن
تحديد قيمتها العادلة يتم �إثباتها بالتكلفة ناق�ص ًا االنخفا�ض في القيمة.

قرو�ض ومدينون
هي موجودات مالية  -بخالف الم�شتقات المالية – ذات ا�ستحقاق ثابت �أو محدد وتكون غير م�سعرة في �أ�سواق ن�شطة� .إن القرو�ض
والمدينون في المجموعة في تاريخ بيان المركز المالي تتمثل في مدينو التمويل والأر�صدة المدينة والنقد والنقد المعادل.

انخفا�ض قيمة املوجودات املالية

يتعرض األصل املالي لالنخفاض في القيمة �إذا كانت القيمة الدفترية �أكبر من القيمة المقدرة الممكن ا�ستردادها .يتم بتاريخ كل بيان
مركز مالي مجمع �إجراء تقييم لتحديد فيما �إذا كان هناك �أي دليل �إيجابي على �أن �أ�صل مالي محدد �أو مجموعة من الموجودات قد
تنخف�ض قيمتها .في حالة الموجودات المالية الم�صنفة كمتاحة للبيع ،يتم احت�ساب الهبوط الكبير �أو المتوا�صل في القيمة العادلة
للموجودات بما يقل عن تكلفتها في تحديد تعر�ض الموجودات لالنخفا�ض في القيمة .في حالة وجود �أي من هذه الأدلة بالن�سبة
للموجودات المالية المتاحة للبيع  ،ف�إن الخ�سارة المتراكمة المقدرة بالفرق بين تكاليف الحيازة والقيمة العادلة الحالية  ،ناق�ص ًا �أية
خ�سائر انخفا�ض في القيمة على هذا الأ�صل المالي والتي �سبق تحققها في بيان الدخل المجمع يتم ا�ستبعادها من حقوق الملكية وتتحقق
في بيان الدخل المجمع .ال يتم عك�س خ�سائر االنخفا�ض في القيمة بالن�سبة لال�ستثمارات المتاحة للبيع في �أ�سهم من خالل بيان الدخل
المجمع.
تخ�ضع القرو�ض والمدينين لمخ�ص�ص مخاطر االئتمان لقاء انخفا�ض قيمة القرو�ض في حالة وجود دليل مو�ضوعي على �أن القيمة لن
يمكنها تح�صيل كافة المبالغ الم�ستحقة� .إن مبلغ المخ�ص�ص هو الفرق بين القيمة الدفترية والمبلغ الممكن ا�سترداده  ،القيمة الحالية
للتدفقات النقدية الم�ستقبلية المحتملة  ،بما في ذلك المبلغ الممكن ا�سترداده من ال�ضمانات والرهونات مخ�صومة بمعدالت الفائدة
التعاقدية  .ي�أخذ مبلغ الخ�سارة الناتجة من االنخفا�ض في القيمة �إلى بيان الدخل المجمع.
�إ�ضافة �إلى ذلك ووفق ًا لتعليمات بنك الكويت المركزي ،يتم احت�ساب مخ�ص�ص عام بحد �أدنى %2على كافة القرو�ض وال�سلف كما في
 31دي�سمبر ( 2006بال�صافي بعد فئات ال�ضمانات المحظورة) التي لم يتم احت�ساب مخ�ص�ص لها .في مار�س � ،2008أ�صدر بنك
الكويت المركزي تعميم بالتعديل على �أ�سا�س احت�ساب الحد الأدنى للمخ�ص�صات العامة على الت�سهيالت لتغيير المعدل من � %2إلى
 %1للت�سهيالت النقدية ومن � %1إلى  %0.5للت�سهيالت غير النقدية .وقد تم تطبيق المعدالت المطلوبة اعتبار ًا من  1يناير  2007على
�صافي الزيادة في الت�سهيالت ،بال�صافي بعد ا�ستبعاد بع�ض فئات ال�ضمانات خالل فترة التقرير.

املوجودات املتاحة للبيع
هي تلك الموجودات المالية بخالف الم�شتقات المالية والتي لم يتم ت�صنيفها �ضمن �أي من الت�صنيفات المذكورة �أعاله.
االلتزامات املالية
ً
�إن االلتزامات المالية بخالف تلك الم�صنفة بالقيمة العادلة – بيان الدخل يتم قيا�سها الحقا بالتكلفة المطف�أة با�ستخدام طريقة معدل
الفائدة� .إن حقوق الملكية يتم ت�صنيفها كالتزامات عندما يكون هناك التزام تعاقدي ل�سداد نقد �أو �أي �أ�صل مالي �أخر.
التحقق وعدم التحقق
يتحقق الأ�صل �أو االلتزام المالي عندما تكون المجموعة طرف ًا في التزام تعاقدي على هذه الأداة .يتم حذف الموجودات المالية عندما
ينتهي حق المجموعة في التدفقات النقدية النا�شئة عن هذا الأ�صل �أو عندما يتم تحويل الأ�صل �أو تحويل المخاطر والمنافع المرتبطة
بالملكية للغير� .إذا ما زالت المجموعة تحتفظ بال�سيطرة ف�إنه يتم اال�ستمرار في االعتراف بالأ�صل المالي في حدود درجة تدخل
المجموعة.

يتم حذف االلتزام المالي عندما يتم �إنهاء االلتزام �أو يتم �إلغائه عندما يتم �إحالل التزام محل التزام �آخر من نف�س الدائن ب�شروط
مختلفة جوهري ًا �أو عند تعديل ال�شروط الخا�صة بالتزام حالي مادي ًا ف�إن هذا الإحالل �أو التعديل يتم اعتباره كحذف لاللتزام المالي
الموجود واثبات التزام مالي جديد.
يتم �إثبات الم�شتريات والمبيعات من الأدوات المالية طبق ًا لتاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تكون فيه المجموعة طرف ًا في التزام
تعاقدي متعلق ب�أداة مالية.
مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية
تتم المقا�صة بين الموجودات والمطلوبات المالية ويتم �إدراج �صافي المبلغ في بيان المركز المالي فقط عند وجود حق قانوني ملزم
ب�إجراء المقا�صة على المبالغ الم�سجلة وتنوي المجموعة الت�سوية على �أ�سا�س �صافي المبالغ.
القيا�س
ً
يتم قيا�س جميع الموجودات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة (ي�ضاف �إليها تكاليف المعاملة في حالة ما �إذا كانت لي�ست مبوبة �ضمن
الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل) .الحق ًا يتم قيا�س الإ�ستثمارات المالية بالقيمة العادلة – بيان الدخل والإ�ستثمارات
المتاحة للبيع بالقيمة العادلة والقرو�ض والمدينون بالتكلفة المطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
يتم �إدراج كافة الأرباح والخ�سائر الغير محققة الناتجة من التغير في القيمة العادلة لال�ستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل �ضمن الأرباح والخ�سائر .كما يتم �إدراج التغير في القيمة العادلة لال�ستثمارات النقدية والغير نقدية والمبوبة كمتاحة
للبيع مبا�شرة في احتياطي التغير في القيمة العادلة �ضمن حقوق الملكية� .إن التغير في القيمة العادلة للأدوات النقدية بعملة �أجنبية
والمبوبة كا�ستثمارات متاحة للبيع يتم تحليله �إلى فروق ترجمة ناتجة عن التغير في التكلفة المطف�أة للأداة المالية وتغيرات �أخرى � .إن
التغيرات الناتجة عن الترجمة يتم االعتراف بها في بيان الدخل المجمع بينما يتم االعتراف بالتغيرات الأخرى في حقوق الملكية .في
حالة ا�ستبعاد الموجودات المالية المتاحة للبيع يتم تحويل الر�صيد المتراكم للتغيرات في القيمة العادلة �ضمن حقوق الملكية �إلى بيان
الدخل المجمع.

2.7

ا�ستثمارات يف �شركات زميلة

ال�شركات الزميلة هي تلك ال�شركات التي يكون للمجموعة ت�أثير جوهري فيها وال يمتد �إلى ال�سيطرة عليها .ب�صفة عامة هي تلك التي
تملك فيها المجموعة حقوق ت�صويت بن�سبة تتراوح بين  %20و � .%50إن الزيادة في تكلفة اال�ستثمار عن ح�صة المجموعة في �صافي
القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات ال�شركة الزميلة المحددة يتم �إثبات ك�شهرة .يتم �إثبات ال�شهرة الناتجة من االقتناء �ضمن القيمة
الدفترية لال�ستثمارات في ال�شركات الزميلة .تتحقق الإ�ستثمارات في ال�شركات الزميلة مبدئي ًا بالتكلفة ويتم المحا�سبة عنها الحق ًا
بطريقة حقوق الملكية من تاريخ ممار�سة الت�أثير الفعلي حتى توقف هذا الت�أثير .وفق ًا لطريقة حقوق الملكية ،ف�إن ح�صة المجموعة
من نتائج �أعمال ال�شركة الزميلة بعد االقتناء يتم االعتراف بها في بيان الدخل المجمع كما يتم االعتراف �ضمن حقوق الملكية بح�صة
المجموعة في تغيرات ما بعد االقتناء في االحتياطيات والتي تعترف بها ال�شركة الزميلة مبا�شرة في حقوق الملكية� .إن الحركات
المتراكمة لما بعد االقتناء و�أي انخفا�ض في القيمة يتم تعديلها مبا�شر ًة على القيمة الدفترية لل�شركة الزميلة .يتم عمل التعديالت
المالئمة مثل اال�ستهالك والإطفاء وخ�سائر انخفا�ض القيمة على ح�صة المجموعة من الربح �أو الخ�سارة بعد االقتناء للمحا�سبة عن �أثر
تعديالت القيمة العادلة التي تمت وقت االقتناء.
عندما تت�ساوى ح�صة خ�سائر المجموعة مع �أو تزيد عن ح�صتها في ال�شركة الزميلة بما في ذلك �أي �أر�صدة مدينة غير م�ضمونة ،ف�إن
المجموعة ال تقوم باالعتراف ب�أي خ�سائر �إ�ضافية ما لم تكن قد تكبدت التزامات �أو دفع �أي مدفوعات نيابة عن ال�شركة الزميلة.
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2.8

املمتلكات واملعدات

2.12

تتحقق �إيرادات التمويل على �أ�سا�س ن�سبي زمني بحيث تعطي معدل فائدة دوري ثابت على الر�صيد القائم  .ويتم تعليق �إيرادات التمويل
عندما تنخف�ض قيمة القرو�ض ك�أن تكون م�ستحقة لفترات �أكثر من  90يوم .
يتم االعتراف ب�إيرادات توزيعات الأرباح عندما يت�أكد حق المجموعة في ا�ستالم هذه التوزيعات.
تتحقق عموالت الو�ساطة و�أتعاب الإدارة واال�ست�شارات عند تقديم الخدمة.

تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك المتراكم وخ�سائر االنخفا�ض في القيمة .تت�ضمن التكلفة تكلفة االقتناء وجميع
التكاليف المبا�شرة لإعداد الأ�صل بالحالة التي ت�سمح با�ستخدامه في الغر�ض المتوقع له .يحت�سب اال�ستهالك على �أ�سا�س الق�سط الثابت
على مدار الأعمار الإنتاجية بتاريخ كل بيان مركز مالي مجمع.
2.9

املوجودات غري امللمو�سة وال�شهرة

�إن الموجودات غير النقدية المحددة والتي يتم اقتنا�ؤها في دمج الأعمال ويكون لها منافع م�ستقبلية متوقعة يتم اعتبارها موجودات غير
ملمو�سة .تت�ضمن الموجودات غير الملمو�سة رخ�ص مزاولة ن�شاط الو�ساطة وقفليات.
يتم �إطفاء الموجودات غير الملمو�سة التي لها عمر محدد على مدى �أعمارها الإنتاجية.
تن�ش�أ ال�شهرة من دمج الأعمال ويتم احت�سابها كالزيادة في مجموع المبلغ المحول ون�سبة ح�صة الحقوق غير الم�سيطرة في �صافي
الموجودات المحددة لل�شركة المقتناة �إن وجدت والقيمة العادلة في تاريخ االقتناء لح�صة ملكية ال�شركة المقتنية المحتفظ بها �سابق ًا
في ال�شركة المقتناة عن �صافي القيم العادلة في تاريخ االقتناء للموجودات المحددة المقتناة والمطلوبات المتكبدة� .إن �إي عجز هو
زيادة من �صفقة ال�شراء ويتم �إدراجه مبا�شر ًة في بيان الدخل المجمع.
يتم ت�ضمين ال�شهرة الناتجة عن اقتناء �شركات تابعة في بند الموجودات غير الملمو�سة .يتم توزيع ال�شهرة على كل وحدة توليد نقد
تنتمي �إليها وذلك لغر�ض تقييم االنخفا�ض في قيمة ال�شهرة� .إن �أرباح وخ�سائر بيع ال�شركة التابعة �أو جزء منها تت�ضمن القيمة الدفترية
لل�شهرة المتعلقة بال�شركة التابعة المباعة �أو الجزء المباع منها.
يتم مراجعة قيمة ال�شهرة والموجودات غير الملمو�سة ذات الأعمار الإنتاجية غير المحددة �سنوي ًا على الأقل لتحديد فيما �إذا كان هناك
انخفا�ض في القيمة وتدرج ال�شهرة بالتكلفة ناق�ص ًا خ�سائر االنخفا�ض في القيمة المتراكمة.
لغر�ض تحديد االنخفا�ض في قيمة ال�شهرة والموجودات غير الملمو�سة ،يتم تجميع الموجودات لأقل م�ستوى يمكن عنده تحديد تدفقات
نقدية ب�شكل م�ستقل (وحدات توليد النقد) لتلك المجموعة من الموجودات .في حال كانت القيمة الممكن ا�ستردادها لوحدة توليد النقد
�أقل من قيمتها الدفترية ،يتم توزيع خ�سائر االنخفا�ض في القيمة لتخفي�ض القيمة الدفترية لأي �شهرة مخ�ص�صة لوحدة توليد النقد
�أو ًال ثم الموجودات الأخرى لوحدات توليد النقد بالتنا�سب على �أ�سا�س القيمة الدفترية لكل �أ�صل في الوحدة� .إن خ�سارة االنخفا�ض
المتعلقة بال�شهرة ال يتم عك�سها مرة �أخرى في الفترات التالية� .إن القيمة الممكن ا�ستردادها هي القيمة العادلة ناق�ص ًا تكلفة البيع �أو
قيمة اال�ستخدام �أيهما �أعلى .عند تحديد قيمة اال�ستخدام يتم خ�صم التدفقات النقدية الم�ستقبلية المتوقعة لقيمتها الحالية با�ستخدام
معدل الخ�صم قبل ال�ضرائب والذي يعك�س تقييمات ال�سوق الحالية للقيمة الحالية للنقد ومخاطر محددة تتعلق بالأ�صل الذي لم يتم
فيه تعديل تقدير التدفقات النقدية الم�ستقبلية .تقوم المجموعة ب�إعداد خطط ر�سمية تغطي فترة خم�س �سنوات لأعمالها التجارية.
ت�ستخدم هذه الخطط في عمليات احت�ساب القيمة �أثناء اال�ستخدام .يتم ا�ستخدام معدالت النمو طويلة الأجل للتدفقات النقدية على
مدى فترة تتجاوز الخم�س �سنوات .يتم تحديد القيمة العادلة ناق�ص تكلفة البيع با�ستخدام و�سائل تقييم مع الأخذ في االعتبار نتيجة
المعامالت الحديثة لموجودات مماثلة في نف�س ال�صناعة ونف�س القطاع الجغرافي.
2.10

حتقق االيراد

2.13

العمالت الأجنبية

تم�سك ال�شركة الأم دفاتر بالدينار الكويتي  ،ويتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سارية
في تاريخ المعاملة .وتحول الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية �إلى الدينار الكويتي في تاريخ بيان المركز
المالي المجمع با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سارية في ذلك التاريخ ،وت�ؤخذ جميع فروق العملة الناتجة �إلي بيان الدخل المجمع.
يتم ترجمة �صافي موجودات ال�شركات التابعة والزميلة الأجنبية با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سارية في تاريخ بيان المركز المالي
المجمع كما يتم تحويل بنود الإيرادات والم�صروفات با�ستخدام متو�سط �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة خالل ال�سنة .وت�ؤخذ فروق العملة
الناتجة �إلى حقوق الملكية مبا�شرة في ح�ساب احتياطي ترجمة عمالت �أجنبية.
2.14

�أ�سهم اخلزانة

يتم ت�صنيف تكلفة �أ�سهم ال�شركة الأم الم�شتراه بما فيها التكاليف المبا�شرة في بيان حقوق الملكية .يتم االعتراف بالأرباح والخ�سائر
الناتجة من بيع �أ�سهم الخزانة �ضمن ح�ساب م�ستقل في حقوق الملكية وهي غير قابلة للتوزيع .ال يحق لأ�سهم الخزانة �أية توزيعات
نقدية ،وي�ؤدي �إ�صدار �أ�سهم منحة �إلي زيادة عدد �أ�سهم الخزانة بنف�س الن�سبـة وتخفي�ض متو�سط تكلفة ال�سهم دون ت�أثير على �إجمالي
تكلفة �أ�سهم الخزينة � .إن االحتياطيات التي ت�ساوي تكلفة �أ�سهم الخزينة المحتفظ بها غير متاحة للتوزيع.
2.15

التقرير القطاعي

يتم التقرير عن قطاعات الت�شغيل بطريقة تتطابق مع التقارير الداخلية المقدمة �إلى �صانع القرار الت�شغيلي الرئي�سي.
2.16

املوجودات ب�صفة �أمانة

ال تعتبر الموجودات التي تحتفظ بها المجموعة ب�صفة الوكالة �أو الأمانة من موجودات المجموعة ،وبناء ًا على ذلك ال تت�ضمن البيانات
المالية للمجموعة تلك الموجودات.
.3

النقد والنقد املعادل
ح�سابات لدى البنوك
ودائع ثابتة

املخ�ص�صات

يتم االعتراف بالمخ�ص�ص فقط عندما يكون على المجموعة التزام قانوني حالي �أو التزام متوقع نتيجة لحدث وقع في الما�ضي ويكون
قابل للتقدير بدرجة موثوق بها  ،ويتوقع �أن ين�ش�أ عنه تدفقا �صادرا من موارد المجموعة االقت�صادية لت�سوية هذا االلتزام.
2.11

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

تقوم المجموعة وفق ًا لقانون العمل الكويتي ب�سداد مبالغ للموظفين عند ترك الخدمة وفق ًا لالئحة مزايا محددة ،ويتم �سداد تلك المبالغ
دفعة واحدة عند نهاية خدمة الموظفين � .إن هذا االلتزام غير ممول ويتم ح�سابه على �أ�سا�س المبلغ الم�ستحق بافترا�ض وقوع كامل
االلتزام كنتيجة لإنهاء خدمة العاملين في تاريخ بيان المركز المالي المجمع وتتوقع الإدارة �أن ينتج عن هذه الطريقة تقدير ًا منا�سب ًا
للقيمة الحالية اللتزام المجموعة.

.4

2009

2008

14,150,968

2,857,423

2,132,508

129,266

16,283,476

2,986,689

ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة  -بيان الدخل
ا�ستثمارات بغر�ض املتاجرة  -م�سعرة
ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة عند االعرتاف املبدئي  -م�سعرة
ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة عند االعرتاف املبدئي – غري م�سعرة

2009

2008

7,327,662

16,935

3,025,713

577,273

20,825,078

28,495,902

31,178,453

29,090,110
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 −تم تقييم الإ�ستثمارات الم�سعرة طبق ًا ل�سعر �أخر �أمر �شراء في الأ�سواق المدرجة بها.
 −تم التو�صل �إلى القيمة العادلة لال�ستثمارات غير الم�سعرة باال�ستر�شاد ب�أ�سعار �آخر �صفقات تمت على تلك الإ�ستثمارات وو�سائل تقييم
�أخرى.
 −فيما يلي تحليل بالإ�ستثمارات بالقيمة العادلة – بيان الدخل على �أ�سا�س جغرافي:
ا�ستثمارات يف �أ�سهم يف ال�شرق الأو�سط
ا�ستثمارات يف �أ�سهم �أجنبية

.5

فيما يلي درجة التعر�ض لمخاطر االئتمان على م�ستوى ت�صنيف الجودة االئتمانية للموجودات المالية:
مل يحل ميعاد ا�ستحقاقها ومل تنخف�ض قيمتها
جودة عالية
2009

2009

2008

31,178,453

29,040,864

مدينو التمويل:

-

49,246

31,178,453

29,090,110

متويل ا�ستهالكي
متويل جتاري

مدينو متويل

ناق�ص ًا  :خم�ص�ص خ�سائر االئتمان

2009

2008

67,900,530

100,432,167

()3,740,509

()9,022,736

64,160,021

91,409,431

()3,451,542

()2,847,954

60,708,479

88,561,477

 −ان �أر�صدة مدينو تمويل الم�ستحقة لفترة �أقل من ثالثة �أ�شهر ال تعتبر من �ضمن الذمم واجبة التخفي�ض .ان �أر�صدة مدينو التمويل
التي ا�ستحقت وال يوجد بها انخفا�ض في القيمة بلغت  7,457,381دينار كويتي كما في  31دي�سمبر  5,969,132( 2009دينار كويتي
كما في  31دي�سمبر .)2008
فيما يلي بيان بتحليل ا�ستحقاق مدينو التمويل:
�أقل من ثالثة �أ�شهر
�أكرث من ثالثة �أ�شهر و�أقل من �ستة �أ�شهر
�أكرث من �ستة �أ�شهر و�أقل من �سنة
�أكرث من �سنة

2009

2008

24,066,047

25,053,682

9,004,708

7,729,694

18,688,298

27,502,170

12,400,968

31,123,885

64,160,021

91,409,431

 −بلغت القيمة العادلة لل�ضمانات التي ح�صلت عليها المجموعة مقابل مدينو التمويل  77,295,043دينار كويتي كما في  31دي�سمبر
 92,232,951( 2009دينار كويتي كما في  31دي�سمبر .)2008
� "−إن القيمة العادلة لمدينو التمويل بلغت  62,060,104دينار كويتي كما في  31دي�سمبر  90,054,392( 2009دينار كويتي كما في
 31دي�سمبر  )2008با�ستخدام معدالت الخ�صم ال�سارية كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة.
 −فيما يلي تحليل حركة مخ�ص�ص الإنخفا�ض في القيمة:
خم�ص�صات �أنتفي الغر�ض منها
مبالغ مكونة خالل ال�سنة

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2008

خم�ص�صات انتفى الغر�ض منها
مبالغ مكونة خالل ال�سنة
�صايف حركة املخ�ص�ص خالل ال�سنة

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2009

5,735,664

4,118,633

9,854,297

36,839,426

5,846,602

42,686,028

42,575,090

9,965,235

52,540,325

2008

�إجمايل املدينني
ناق�ص ًا � :أثر اخل�صم

الر�صيد كما يف  1يناير 2008

جودة متو�سطة

الإجمايل

خم�ص�ص حمدد

خم�ص�ص عام

الإجمايل

1,182,982
()204,100
992,077
1,970,959
()380,860
1,264,250
883,390
2,854,349

1,903,152
()1,648,682
622,525
876,995
()571,650
291,848
()279,802
597,193

3,086,134
()1,852,782
1,614,602
2,847,954
()952,510
1,556,098
603,588
3,451,542

مدينو التمويل:

متويل ا�ستهالكي
متويل جتاري

.6

16,641,689

6,477,599

23,119,288

55,002,092

3,608,956

58,611,048

71,643,781

10,086,555

81,730,336

ا�ستثمارات متاحة للبيع
2009

2008

ا�ستثمارات م�سعرة

15,801,557

22,965,316

ا�ستثمارات غري م�سعرة

6,849,407

7,353,783

22,650,964

30,319,099

 −فيما يلي تحليل الإ�ستثمارات المتاحة للبيع على �أ�سا�س جغرافي
2009

2008

ا�ستثمارات يف ال�شرق الأو�سط

19,291,506

29,959,291

ا�ستثمارات �أجنبية

3,359,458

359,808

22,650,964

30,319,099

 −خالل ال�سنة قامت المجموعة بت�سجيل خ�سائر انخفا�ض في القيمة �ضمن بيان الدخل المجمع بمبلغ  1,526,026دينار كويتي
( 22,261,557دينار كويتي كما في  31دي�سمبر  )2008للأ�سهم الم�سعرة� .إن هذا االنخفا�ض هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة
لتلك الإ�ستثمارات كما في  31دي�سمبر  2009بعد خ�صم االنخفا�ض في القيمة الذي تم ت�سجيله �سابق ًا.
� −إن الإ�ستثمارات في �أ�سهم م�سعرة تم تقييمها وفق ًا لأخر �أمر �شراء كما في  31دي�سمبر .2009
 −تم التو�صل �إلى القيمة العادلة لال�ستثمارات الغير م�سعرة باال�ستر�شاد ب�أ�سعار �أخر �صفقات تمت على تلك الإ�ستثمارات وو�سائل
تقييم �أخرى.
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.7

ا�ستثمارات يف �شركات زميلة

.9
2009

ا�سم ال�رشكة

�شركة كابيتال العربية للتمويل واال�ستثمار
�شركة �صلبوخ للتجارة
�شركة بيت التمويل العربي القاب�ضة

الكيان
القانوين

�ش.م.ك.م.
�ش.م.ك.م.
�ش.م.ل.

بلد
املن�ش�أ

الكويت
الكويت
لبنان

2008

ن�سبة
امل�ساهمة

القيمة
الدفرتية

ن�سبة
امل�ساهمة

القيمة
الدفرتية

%24.49

7,209,785

%24.49

7,328,600

%25.10

6,167,100

%23.48

9,321,983

%29.17

9,048,949

%29.17

8,454,128

22,425,834

رخ�صة الو�ساطة
االنخفا�ض يف رخ�صة الو�ساطة
قفليات

.10

�إ�سم ال�رشكة

املوجودات

�صــافـــي
(اخل�سارة)  /الربح

القيمة
العادلة

�شركة كابيتال العربية للتمويل واال�ستثمار
�شركة �صلبوخ للتجارة
�شركة بيت التمويل العربي القاب�ضة

7,789,691

1,622,591

()93,300

()434,845

4,368,363

11,730,875

6,032,002

756,155

309,674

غري م�سعرة

�إ�سم ال�رشكة

املوجودات

7,271,943

2,840,358

151,251

9,933

23,233

22,739,241

22,752,541

()393,815

.11

غري م�سعرة

قرو�ض لأجل

�إن القرو�ض لأجل ممنوحة من م�ؤ�س�سات مالية �أجنبية ومحلية وم�ضمونة عن طريق رهن �سلبي على جميع موجودات المجموعة.
فيما يلي تحليل ب�أر�صدة القرو�ض:
2009

2008

�صــافـــي
(اخل�سارة) /الربح

�أقل من �سنة
من �سنة �إىل �سنتني
من �سنتني �إىل خم�س �سنوات

القيمة
العادلة

املطلوبات

الإيرادات

7,283,005

2,732,606

1,130,788

()162,579

10,384,178

2,751,425

765,995

-

8,364,615

10,055,209

4,951,157

502,950

48,845

غري م�سعرة

غري م�سعرة

 −قامت المجموعة باختبار القيمة الدفترية ال�ستثمارها في �شركة �صلبوخ للتجارة بغر�ض تحديد االنخفا�ض في القيمة  ،وقد قامت
باالعتراف بخ�سائر انخفا�ض في القيمة بلغت  3,091,235دينار كويتي خالل ال�سنة.
� −إن اال�ستثمار في �شركة بيت التمويل العربي القاب�ضة يت�ضمن �شهرة بمبلغ  3,350,076دينار كويتي كما في  31دي�سمبر .2009
( 3,350,076دينار كويتي كما في  31دي�سمبر .)2008
� −إن ح�صة المجموعة من خ�سائر �شركة كابيتال العربية للتمويل واال�ستثمار و�شركة �صلبوخ للتجارة والبالغة  828,660دينار كويتي،
قد تم ت�سجيلها بناء ًا علي بيانات مالية غير مدققة والمعدة بوا�سطة �إدارة تلك ال�شركات الزميلة.
 .8موجودات �أخرى
2009

2008

97,091

301,717

616,961

1,708,360

1,481,951

1,634,707

106,648

154,566

250,000

55,800

2,552,651

3,855,150

�−إن الإيرادات الم�ستحقة تتمثل في �أتعاب �إدارة محافظ العمالء و�صناديق ا�ستثمارية مدارة بمعرفة المجموعة.

2008

رصيد

معدل

رصيد

معدل

القروض

الفائدة

القروض

الفائدة

108,881,333

%5,26

110,129,666

%6.06

2,000,000

%6,00

4,000,000

%6.13

4,000,000

%6,00

7,000,000

%6.57

114,881,333

121,129,666

 وفق ًا لأخر مرا�سالت بين كل من ال�شركة الأم والبنك الرئي�سي القائم بعملية �إعادة الهيكلة ممث ًال عن البنوك المقر�ضة ،وقد تمالتو�صل بين كل من ال�شركة الأم والبنوك المقر�ضة الى ال�شروط النهائية للهيكلة والتي �سوف يتم تنفيذها قريب ًا والتي تت�ضمن
تحويل كافة القرو�ض القائمة �إلى قر�ض واحد مجمع ،على �أن يكون هذا القر�ض م�ضمون بكامل موجودات المجموعة ،وتت�ضمن
ال�شروط �أي�ض ًا زيادة ر�أ�س مال ال�شركة الأم  ،والتزام الم�ساهمين الرئي�سيين باالكتتاب في الجزء الغير مكتتب من زيادة ر�أ�س
المال.
 قام بع�ض الم�ساهمين الرئي�سيين لل�شركة الأم بتوقيع كتب التزام فيما يتعلق بالتزامهم بزيادة ر�أ�س المال كما هو مطلوب وفق ًال�شروط �إعادة الهيكلة.

()113,734

ال�شركة الكويتية للمقا�صة
�أر�صدة مدينة �أخرى
�إيرادات م�ستحقة
م�صاريف مدفوعة مقدماً
نظام �ضمان حفظ الو�ساطة

-

()1,979,300

بنوك �سحب على املك�شوف

()518,986

�شركة كابيتال العربية للتمويل واال�ستثمار
�شركة �صلبوخ للتجارة
�شركة بيت التمويل العربي القاب�ضة

22,729,308

24,708,608

�إن كافة �أر�صدة بنوك �سحب على المك�شوف بالدينار الكويتي وم�ضمونة عن طريق رهن �سلبي على جميع موجودات المجموعة.

2009

الإيرادات

2009

2008

25,104,711

 −فيما يلي ح�صة المجموعة في موجودات ،ومطلوبات  ،و�إيرادات ،ونتائج �أعمال ال�شركات الزميلة من واقع �أخر بيانات مالية
متاحة.
املطلوبات

موجودات غري ملمو�سة

.12

�سندات

قامت ال�شركة الأم ب�إ�صدار �سندات ذات فائدة متغيرة بقيمة ا�سمية  21,500,000دينار كويتي ب�سعر �إ�صدار � .%100إن هذه ال�سندات
تحمل فوائد � %1.5سنوي ًا فوق �سعر خ�صم البنك المركزي ت�ستحق ن�صف �سنوي ًا  .ت�ستحق تلك ال�سندات بتاريخ  1مار�س  2010وبلغ
معدل الفائدة الحالي على ال�سندات  %5.25( %5.25كما في  31دي�سمبر � )2008إن ال�سندات م�ضمونة عن طريق رهن �سلبي على
جميع موجودات المجموعة مع ال�سماح بترتيب رهن تحت ح�ساب قر�ض جماعي بمبلغ  300مليون دوالر �أمريكي.
الحق ًا لتاريخ البيانات المالية المجمعة ،وافق حاملي ال�سندات في اجتماعهم الم�ؤرخ  7فبراير  2010على تمديد موعد �سداد التزامات
ال�سندات �إلى  31دي�سمبر  2012بالإ�ضافة �إلى زيادة �سعر الفائدة المطبق على ال�سنوات  2010و  2011لي�صبح  %2فوق �سعر خ�صم
البنك المركزي و  %4فوق �سعر خ�صم البنك المركزي ل�سنة  .2012وت�ستحق الفائدة كل ربع �سنة.
�إن المبلغ الكامل لل�سندات وكذلك الفوائد الم�ستحقة على تلك ال�سندات �سي�ستحق �سدادها في  1مايو � 2010إذا لم تتمكن ال�شركة الأم
من التو�صل �إلى ت�سوية مع مقر�ضيها كما هو مو�ضح ب�إي�ضاح رقم � 11أعاله بحلول ذلك التاريخ.
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.13

مطلوبات �أخرى
م�ستحق ملوردين و�آخرون
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
م�صاريف م�ستحقة و�أر�صدة دائنة �أخرى

.14

.16
2009

2008

307,884

2,346,401

480,159

318,244

1,652,920

2,862,524

2,440,963

5,527,169

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
خ�سائر انخفا�ض يف قيمة رخ�صة الو�ساطة
م�صاريف �أخرى
.17

ر�أ�س املال واالحتياطيات

�سهم بقيمة ا�سمية  100فل�س لل�سهم الواحد ( 41,930,970دينار كويتي موزع ًا على عدد � 419,309,700سهم بقيمة �أ�سمية  100فل�س
لل�سهم الواحد كما في  31دي�سمبر .)2008

عدد الأ�سهم (�سهم)
الن�سبة لأ�سهم ر�أ�س املال ()%
القيمة ال�سوقية

34,324,453

41,739,466

8.19

9.95

5,751,109

9,487,219

االحتياطي القانوين

وفق ًا لمتطلبات قانون ال�شركات التجارية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ف�إنه يتم تحويل  %10من �صافي ربح ال�سنة قبل ح�صة م�ؤ�س�سة
الكويت للتقدم العلمي ومكاف�أة مجل�س الإدارة و�ضريبة دعم العمالة الوطنية وم�صروف الزكاة �إلى االحتياطي القانوني ،و�إذا زاد هذا
االحتياطي عن  %50من ر�أ�س المال جاز لل�شركة الأم وقف هذا التحويل .ال يجوز توزيع االحتياطي القانوني على الم�ساهمين و�إنما يجوز
ا�ستعماله لت�أمين توزيع �أرباح على الم�ساهمين ت�صل �إلى  %5من ر�أ�س المال المدفوع في ال�سنوات التي ال ت�سمح فيها �أرباح ال�شركة الأم
بت�أمين هذا الحد .لم يتم التحويل لالحتياطي القانوني هذه ال�سنة نظر ًا لأن نتائج �أعمال ال�سنة كانت خ�سارة.
االحتياطي العام

وفق ًا لمتطلبات قانون ال�شركات التجارية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم يمكن لمجل�س �إدارة ال�شركة الأم تحويل جزء من �صافي الربح
�إلى االحتياطي العام .لم يتم االقتراح بالتحويل لالحتياطي العام هذه ال�سنة نظر ًا لأن نتائج �أعمال ال�سنة كانت خ�سارة .
.15

خ�سائر ا�ستثمارات
2009

2008

ا�ستثمارات متاحة للبيع

توزيعات �أرباح نقدية
االنخفا�ض يف القيمة
�أرباح ( /خ�سائر) بيع

ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة  -بيان الدخل

توزيعات �أرباح نقدية
التغري يف القيمة العادلة
�أرباح بيع

انخفا�ض يف قيمة �شركة زميلة
فوائد دائنة

992,314
()1,526,026
973,914
440,202

575,798
()22,261,557
()246,470
()21,932,229

252,712
()7,748,476
1,301,030
()6,194,734

1,959,974
()6,325,874
1,719,500
()2,646,400

)(3,091,235
122,777

19,712

)(8,722,990

()24,558,917

878,546
2,504,137
3,382,683

5,774,825

خ�سارة ال�سهم

�صايف خ�سارة ال�سنة مل�ساهمي ال�شركة الأم
املتو�سط املرجح للأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة
خ�سارة ال�سهم (فل�س)

�أ�سهم اخلزانة
2009

2009

2008
1,548,237
1,979,300
2,247,288

يتم احت�ساب خ�سارة ال�سهم بق�سمة �صافي خ�سارة ال�سنة لم�ساهمي ال�شركة الأم على المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة
خالل ال�سنة كما يلي :

�إن ر�أ�س المال الم�صدر والمدفوع لل�شركة الأم كما في  31دي�سمبر  2009بلغ  41,930,970دينار كويتي موزع ًا على عدد 419,309,700

2008

م�صاريف ت�شغيل �أخرى

.18

2009

2008

()12,545,324
384,525,839
()32.63

()25,277,132
396,057,569
()63.82

معامالت مع �أطراف ذات �صلة

تتمثل الأطراف ذات �صلة في الم�ساهمين الرئي�سيين و�أع�ضاء مجل�س الإدارة وموظفي الإدارة العليا للمجموعة و�شركات ي�سيطرون
عليها �أو يمار�سون عليها �سيطرة م�شتركة �أو ت�أثير ًا ملمو�س ًا .تتم الموافقة على �شروط كافة معامالت الأطراف ذات �صلة من قبل �إدارة
المجموعة.
فيما يلي المعامالت مع الأطراف ذات ال�صلة المت�ضمنة في البيانات المالية المجمعة:
عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة واملديرين التنفيذيني
2009

2008

املبلغ (دينار كويتي)
2009

2008

10,527,556

2,020,954

�أع�ضاء جمل�س الإدارة

مدينو متويل

8

2

أرصدة أطراف ذات صلة

ا�ستثمارات و�صناديق مدارة ب�صفة الأمانة

2009

2008

دينار كويتي

دينار كويتي

85,404,323

39,372,068

معامالت مع أطراف ذات صلة

�أتعاب �إدارة مكت�سبة
�إيرادات فوائد

2009

2008

دينار كويتي

دينار كويتي

441,858

191,772

764,360

11,327

مكافآت اإلدارة العليا

رواتب ومزايا �أخرى ق�صرية الأجل

1,176,548

1,427,401
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51,412,562

69,132,194

774,759

5,896,331

6,671,090

2009

69,250,827

91,289,529

5,595,372

6,351,370

11,946,742

2008

متويل

59,243,003

53,989,057

()11,662,112

4,741,357

()6,920,755

2009

54,396,640

72,380,393

()8,042,658

4,164,155

()3,878,503

2008

ا�ستثمار ومتويل �رشكات

37,508,966

31,480,236

()3,317,099

2,890,188

()426,911

2009

35,185,221

9,547,506

()20,687,022

3,975,808

()16,711,214

2008

�إدارة �أ�صول

249,322

25,315,262

()500,171

3,613,247

3,113,076

2009

926,505

30,361,058

()3,423,504

6,475,504

3,052,000

2008

و�ساطة مالية وخدمات
تداول الكرتونية

148,413,853

179,916,749

()14,704,623

17,141,123

2,436,500

2009

159,759,193

203,578,486

()26,557,812

20,966,837

()5,590,975

2008

الإجمايل

يتركز ن�شاط المجموعة في �أربع قطاعات ت�شغيلية رئي�سية  :تمويل ،ا�ستثمار وتمويل �شركات� ،إدارة الأ�صول ،و�ساطة مالية وخدمات تداول اليكترونية ويتم التقرير عن نتائج القطاعات �إلى الإدارة
التنفيذية العليا بالمجموعة .يتم قيا�س الإيرادات والأرباح والموجودات وااللتزامات وفق ًا لنف�س الأ�س�س المحا�سبية المتبعة في �إعداد البيانات المالية للمجموعة.

موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

تقدير القيمة العادلة

�إن القيم العادلة للأدوات المالية ال تختلف مادي ًا عن قيمها الدفترية .بالن�سبة للموجودات والمطلوبات المالية عالية ال�سيولة �أو التي
تتمتع با�ستحقاق ق�صير الأجل (�أقل من � 3شهور) .ف�إن قيمتها الدفترية تقارب قيمها العادلة وهذا يطبق على الودائع تحت الطلب
وح�سابات التوفير بدون ا�ستحقاق محدد.
�إن الطرق واالفترا�ضات الم�ستخدمة لتحديد القيم العادلة للأدوات المالية مو�ضحة في ق�سم القيمة العادلة من �إي�ضاح رقم (:)2
ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة.
ت�ستخدم المجموعة الم�ستويات الآتية للتحديد والإف�صاح عن مقايي�س القيمة العادلة للأدوات المالية.

املعلومات القطاعية

نتائج القطاعات
م�صروفات موزعة
�صايف الربح( /اخل�سارة)

.19

.20

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

 الم�ستوى الأول :الأ�سعار المعلنة للأدوات المالية الم�سعرة في �أ�سواق ن�شطة. الم�ستوى الثاني :الأ�سعار المعلنة في �سوق ن�شط للأدوات المماثلة �أو الأ�سعار المعلنة من مديري ال�صناديق الم�ستثمر فيها �أو طرقتقييم �أخرى والتي تكون فيها كافة المدخالت الهامة ت�ستند الى معلومات �سوق مقارنة �سواء ب�شكل مبا�شر �أو
غير مبا�شر.
الجدول التالي يو�ضح تحليل الأدوات المالية الم�سجلة بالقيمة العادلة ح�سب الم�ستويات المذكورة �أعاله:
امل�ستوى الأول

امل�ستوى الثاين

 31دي�سمرب :2009

�إجمايل
القيمة العادلة

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة – بيان الدخل

ا�ستثمارات يف �أ�سهم

ا�ستثمارات متاحة للبيع

ا�ستثمارات يف �أ�سهم
ا�ستثمارات يف �صناديق

.21

10,353,375

20,825,078

31,178,453

10,353,375

20,825,078

31,178,453

15,801,557
-

3,816,022
3,033,385

19,617,579
3,033,385

15,801,557

6,849,407

22,650,964

�إدارة املخاطر املالية

تتعر�ض المجموعة من خالل الأن�شطة التي تقوم بها �إلى مجموعة من المخاطر المالية وهي مخاطر ال�سوق ومخاطر تغير ال�سعر
بالإ�ضافة �إلى مخاطر االئتمان ومخاطر ال�سيولة .تنق�سم مخاطر ال�سوق �إلى مخاطر العمالت الأجنبية ومخاطر �أ�سعار الأ�سهم ومخاطر
�سعر الفائدة ومخاطر ال�سداد المبكر� .إن الإطار العام لبرنامج �إدارة المخاطر يركز على عامل عدم التنب�ؤ بمتغيرات ال�سوق والبحث
والدرا�سة لتقليل احتماالت وجود �آثار �سلبية على الأداء المالي للمجموعة.
تقوم المجموعة من خالل �إدارة المخاطر بتحديد الأخطار الهامة وقيا�سها ورقابتها .فيما يلي الإطار العام لإدارة المخاطر وال�سيا�سات
المتبعة في المجموعة:
• هيكل �إدارة املخاطر
جمل�س الإدارة
�إن مجل�س �إدارة ال�شركة الأم هو الجهة الم�سئولة عن و�ضع الإطار العام ل�سيا�سة �إدارة المخاطر بالمجموعة كما �أنه هو المنوط
باعتماد ا�ستراتيجيات �إدارة المخاطر.
�إدارة اخلزانة
�إن �إدارة الخزانة في المجموعة هي المنوطة ب�إدارة الموجودات وااللتزامات المالية بالإ�ضافة �إلى المراقبة على عملية التمويل
وال�سيولة.
�إدارة املخاطر ونظام التقارير
�إن المراقبة على المخاطر المالية يتم عن طريق التقارير المعدة بمعرفة ق�سم �إدارة المخاطر بالمجموعة بالإ�ضافة �إلى الحدود
المو�ضوعة بوا�سطة مجل�س الإدارة� .إن هذه الحدود تعك�س ا�ستراتيجية المجموعة وظروف ال�سوق والبيئة التي تعمل بها المجموعة.
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(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

 21.1خماطر ال�سوق

�إن الجدول �أدناه يو�ضح �أثر زيادة م�ؤ�شر الأ�سواق المختلفة على �صافي خ�سائر المجموعة لل�سنة وعلى حقوق الملكية� .إن هذا التحليل
يفتر�ض زيادة م�ؤ�شر هذه الأ�سواق بن�سبة  %10مع ثبات كافة العوامل الأخرى .

�إن خطر ال�سوق هو ذلك الخطر الذي ي�ؤدي الى وجود تغير في قيمة الموجودات نتيجة للتغير في مدخالت ال�سوق مثل �أ�سعار الفائدة
و�أ�سعار ال�صرف و�أ�سعار الأ�سهم �سواء كانت تلك التغيرات ب�سبب عوامل متعلقة باال�ستثمار �أو م�صدر الأداة المالية �أو بالإ�ستثمارات
المتداولة في ال�سوق ب�شكل عام.
()i

الأثر على بيان الدخل املجمع

خماطر العمالت الأجنبية

�إن خطر العملة الأجنبية هو خطر التغير في قيمة الأداة المالية نتيجة للتغير في �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية� .إن ن�شاط المجموعة
يجعلها عر�ضة لخطر التغير في العمالت الأجنبية لكثير من العمالت وب�صفة �أ�سا�سية الدوالر الأمريكي والدرهم الإماراتي والريال
ال�سعودي والريال القطري.
تقوم المجموعة بمراقبة مراكز العمالت الأجنبية ب�شكل دوري.
في حالة زيادة العمالت الأجنبية التالية بمعدل  %5مقابل الدينار الكويتي مع ثبات كل المتغيرات الأخرى ف�إن �صافي ربح وحقوق ملكية
المجموعة كان �سي�صبح كالآتي :
2009

البيـــــان

الدوالر الأمريكي
ريال �سعودي
درهم �إماراتي
ريال قطري
�أخرى

الأثر على بيان
الدخل املجمع

البيــــــان

2009

2008

2009

2008

�سوق الكويت للأوراق املالية
�سوق قطر للأوراق املالية
�سوق دبي للأوراق املالية
�سوق الأردن للأوراق املالية
�أخرى
الإجمايل

2,054,984

1,694

1,217,085

1,049,323

-

-

54,777

584,341

32,254

-

287,873

571,300

26,782

57,727

-

-

1,346,116

-

674,486

125,784

3,460,136

59,421

2,234,221

2,330,748

�إن هذا التحليل يفتر�ض انخفا�ض م�ؤ�شر هذه الأ�سواق بن�سبة  10%مع ثبات كافة العوامل الأخرى.
الأثر على بيان الدخل املجمع

2008

الأثر على
حقوق امللكية

الأثر على بيان
الدخل املجمع

الأثر على
حقوق امللكية

137,197

255,944

572,831

190,569

8,246

70,631

5,919

25,013

231,062

143,937

6,465

470,193

228,273

27,389

1,897

292,170

70,509

10,668

30,324

37,879

الأثر على حقوق امللكية

الأثر على حقوق امللكية

البيــــــان

2009

2008

2009

2008

�سوق الكويت للأوراق املالية
�سوق قطر للأوراق املالية
�سوق دبي للأوراق املالية
�سوق الأردن للأوراق املالية
�أخرى
الإجمايل

()2,054,984

()1,694

()1,217,085

()1,049,323

-

-

()54,777

()584,341

()32,254

-

()287,873

()571,300

()26,782

()57,727

-

-

()1,346,116
()3,460,136

()674,486

-

()2,234,221

()59,421

()125,784
()2,330,748

�صايف مراكز �أهم العمالت الأجنبية:

()iii

2009

�صايف مراكز �أهم العمالت الأجنبية

دوالر �أمريكي

ريال �سعودي

درهم �إماراتي

ريال قطري

�أخرى

7,862,818

1,577,536

7,499,968

5,113,235

1,623,544

2008

�صايف مراكز �أهم العمالت الأجنبية

()ii

دوالر �أمريكي

ريال �سعودي

درهم �إماراتي

ريال قطري

�أخرى

15,268,007

618,625

9,533,156

5,881,346

1,364,074

خماطر ال�سعر

ينتج خطر ال�سعر نتيجة للتقلبات في القيمة العادلة لال�ستثمارات في �أ�سهم� .إن المجموعة معر�ضة لمخاطر ال�سعر من خالل ا�ستثماراتها
المبوبة في البيانات المالية المجمعة كا�ستثمارات متاحة للبيع �أو كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
لإدارة هذا الخطر ف�إن �إدارة المجموعة تقوم بتنويع ا�ستثماراتها داخل القطاعات المختلفة بالإ�ضافة �إلى توزيع الإ�ستثمارات في �أ�سواق
مختلفة حتى ال تتعر�ض لخطر التركز ،بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن لدى المجموعة �سيا�سات خا�صة بدرا�سة وتقييم الفر�ص الإ�ستثمارية� .إن
هذه ال�سيا�سات يتم تنفيذها من خالل �سلطات الم�سئوليات وال�صالحيات المعتمدة من مجل�س �إدارة المجموعة.
بالن�سبة لال�ستثمارات المتاحة للبيع غير الم�سعرة ،تقوم �إدارة المجموعة ب�شكل دوري بعمل الدرا�سات المالئمة لتحديد مدى وجود
انخفا�ض في قيمة تلك الإ�ستثمارات.

خطر �سعر الفائدة

�إن خطر �سعر الفائدة هو خطر التغير في القيمة العادلة للأداة المالية نظر ًا لوجود تغير في معدالت الفائدة� .إن خطر �سعر الفائدة
ينتج عن �إمكانية التغير في �أ�سعار الفائدة والتي ت�ؤثر بدورها على قيم الموجودات المالية وكذلك التدفقات النقدية عن تلك الأدوات.
تتعر�ض المجموعة لخطر التقلبات في التدفقات النقدية الناتجة عن التغيرات في �أ�سعار الفائدة من خالل قرو�ضها المالية المحملة
ب�أ�سعار فائدة متغيرة.
تتعر�ض المجموعة لخطر �سعر الفائدة نتيجة وجود فجوات في تواريخ �إعادة ت�سعير الموجودات وااللتزامات المالية .تقوم المجموعة
ب�إدارة ذلك الخطر من خالل مقابلة فترات �إعادة ت�سعير الموجودات والمطلوبات من خالل �سيا�ساتها الخا�صة ب�إدارة المخاطر.
فيما لو زادت �أ�سعار الفائدة بمقدار  ، %5كان �صافي خ�سارة المجموعة �سينخف�ض بمقدار  439,725دينار كويتي عن ال�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر  459,593 2009دينار كويتي عن ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر .)2008
فيما يلي تواريخ تعر�ض المجموعة للتغير في �أ�سعار الفائدة على القرو�ض لأجل:
خالل �ستة �أ�شهر

2009

2008

105,881,333

84,145,250
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 21.2خماطر االئتمان

 21.3خماطر ال�سيولة

�إن خطر االئتمان يتمثل في احتمال خ�سارة المجموعة نتيجة عدم قدرتها على تح�صيل المديونية نتيجة �إخالل الطرف الآخر بااللتزامات
المالية تجاه المجموعة� .إن الموجودات المعر�ضة لخطر االئتمان تتمثل في النقد والودائع لدى البنوك والم�ؤ�س�سات المالية ومدينو
التمويل.
تقوم المجموعة ب�إدارة خطر االئتمان المتعلق بالنقد والودائع من خالل التعامل مع م�ؤ�س�سات مالية محلية و�أجنبية تحظى ب�سمعة
ائتمانية طيبة  ،فيما يتعلق بمدينو التمويل  ،فقد قامت المجموعة بو�ضع الأ�س�س التالية لإدارة المخاطر الناتجة عن مدينو التمويل.
الهيكل العام لإدارة خماطر االئتمان

قامت المجموعة بو�ضع �سيا�سة ائتمانية تحدد �أ�س�س ومعايير عملية االقترا�ض .قام مجل�س الإدارة باعتماد هذه ال�سيا�سة االئتمانية� .إن
�أي تعديل على تلك ال�سيا�سة يتم من خالل اعتماد مجل�س الإدارة ،كما تم تكوين لجان ائتمان للبت في عملية منح االئتمان.
ال�ضمانات

إن اجلدول اآلتي يبني حتليل اللتزامات اجملموعة على مدار الفترات املتوقعة من تاريخ البيانات املالية اجملمعة .إن األرصدة املفصح عنها هي
التدفقات النقدية غير اخملصومة طبقا ً لتواريخ التعاقد .إن األرصدة املستحقة خالل  12شهر من تاريخ البيانات املالية اجملمعة تساوي
تقريبا ً القيمة الدفترية لها ومن ثم فإن أثر اخلصم يعتبر غير مادي.
فيما يلي حتليل استحقاق املطلوبات كما في  31ديسمبر :2009
من � 3أ�شهر
�إىل � 6شهور

خالل � 3أ�شهر
املطلوبات

يتم الح�صول على �ضمانات مقابل مدينو التمويل .تتمثل تلك ال�ضمانات في ا�ستثمارات م�سعرة وغير م�سعرة وعقارات وموجودات مدارة
بمعرفة المجموعة .تقوم الإدارة بمتابعة القيمة ال�سوقية لل�ضمانات وتطلب مزيد من ال�ضمانات طبق ًا ل�سيا�ساتها االئتمانية وذلك من
خالل مراجعتها لكافة مخ�ص�صات الديون الم�شكوك في تح�صيلها لمدينو التمويل.
قامت املجموعة بت�صنيف عمالئها بناء ًا على درجة اخلطر كما يلي :

 −عمالء ذو جودة عالية :يتمثلون في العمالء الذين يعر�ضون المجموعة للخطر العادي وه�ؤالء يتم تغطية �أر�صدتهم بن�سبة �أكثر
من  %100بال�ضمانات.
 −عمالء ذوي جودة متو�سطة :يتمثلون في العمالء الذين لم يقدموا �ضمانات كافية.
كما في  31دي�سمبر  ،2009بلغت قيمة �أر�صدة مدينو التمويل والذين لهم �ضمانات بالكامل  )% 55 -2008( %59من �إجمالي �أر�صدة
مدينو التمويل.
قيا�س خطر االئتمان

تقوم المجموعة بقيا�س خطر االئتمان من حيث جودة الأ�صل با�ستخدام طريقتي قيا�س �أ�سا�سيتين هما ن�سبة المخ�ص�صات ون�سبة مدينو
التمويل غير المنتظمة.

تعريفات جتاوز فرتة اال�ستحقاق واالنخفا�ض يف القيمة

الت�صنيف التالي لإف�صاحات مخاطر االئتمان ت�ؤخذ في االعتبار من قبل المجموعة لتحديد الت�سهيالت التي انخف�ضت قيمتها-:
عدد �أيام جتاوز فرتة اال�ستحقاق

الت�صنيف

قائمة املتابعة
غري مقبول
م�شكوك فيه
�سيىء

�أكرث من  30يوم و�أقل من  90يوم
�أكرث من  90يوم و�أقل من  180يوم
�أكرث من  180يوم و�أقل من  365يوم
�أكرث من  365يوم

�إن الحد الأق�صى للتعر�ض لمخاطر االئتمان في تاريخ البيانات المالية المجمعة ،هو القيم الدفترية لكل نوع من �أنواع الموجودات المالية
المدرجة في الميزانية العمومية المجمعة.
فيما يلي الموجودات المتعر�ضة لخطر االئتمان بدون �أخذ ال�ضمانات في االعتبار.
�أر�صدة لدى البنوك
مدينو متويل

إن خطر السيولة يستوجب على اجملموعة االحتفاظ برصيد كافي من النقد واإلستثمارات املتداولة باإلضافة إلى إتاحة مصادر التمويل
من خالل االتفاق على تسهيالت ائتمانية توفر السيولة للمجموعة ،نظرا ً لديناميكية مجال األعمال فقد قامت اجملموعة بتوفير مصادر
متويل متنوعة وإدارة موجوداتها لتوفير السيولة املطلوبة مع املراقبة على التدفقات النقدية بصورة دورية .إن هذا يتطلب تقدير التدفقات
النقدية باإلضافة إلى إتاحة الضمانات الكافية للحصول على التسهيالت االئتمانية املطلوبة في وقت مالئم عند احلاجة لها.

2009

2008

16,283,476
60,708,479
76,991,955

2,986,689
88,561,477
91,548,166

بنوك – �سحب على املك�شوف
قرو�ض لأجل
�سندات
مطلوبات �أخرى

من �سنة �إىل
� 3سنوات

من � 6شهور
�إىل �سنة

�أكرث من 3

�سنوات

الإجمايل

9,642,130

-

-

-

-

9,642,130

107,485,093

4,119,671

2,240,986

600,658

2,119,671

116,566,079

21,658,563

-

-

-

-

21,658,563

1,891,049

-

549,914

-

-

2,440,963

140,676,835

4,119,671

2,790,900

600,658

2,119,671

150,307,735

كما هو موضح في إيضاح رقم ( )11فإن اجملموعة حاليا ً في مفاوضات حول شروط وتواريخ سداد التزاماتها.
فيما يلي حتليل استحقاق املطلوبات كما في  31ديسمبر :2008
خالل 3

�أ�شهر

من � 3أ�شهر
�إىل � 6شهور

من �سنة �إىل
� 3سنوات

من � 6شهور
�إىل �سنة

�أكرث من 3

�سنوات

الإجمايل

املطلوبات

بنوك – �سحب على املك�شوف
قرو�ض لأجل
�سندات
مطلوبات �أخرى

11,645,816

-

-

-

-

11,645,816

69,801,375

16,252,517

27,047,256

8,068,110

4,405,370

125,574,628

352,660

285,323

576,917

21,684,990

-

22,899,890

5,527,169

-

-

-

-

5,527,169

87,327,020

16,537,840

27,624,173

29,753,100

4,405,370

165,647,503

خماطر ال�سداد املبكر

هي المخاطر التي تن�ش�أ عن تكبد المجموعة لخ�سائر مالية نتيجة ل�سداد العمالء �أو طلبهم �سداد م�ستحقاتهم ب�شكل مبكر ،مثال للقرو�ض
التي تحمل معدالت فائدة ثابتة �أثناء �إنخفا�ض معدالت فائدة .
 21.4خماطر ر�أ�س املال

�إن �أهداف ال�شركة الأم عند �إدارة ر�أ�س المال هو حماية قدرتها على اال�ستمرارية بهدف توفير عائد للم�ساهمين ومنافع للم�ستفيدين
الآخرين .وللإبقاء على �أو تعديل هيكل ر�أ�س المال ،قد تعدل ال�شركة الأم التوزيعات المدفوعة للم�ساهمين �أو ترد ر�أ�س المال للم�ساهمين
�أو ت�صدر �أ�سهم جديدة �أو تبيع �أ�صول لتخفي�ض ديونها .وتم�شي ًا مع ال�شركات الأخرى في نف�س المجال ،تقوم ال�شركة الأم بمتابعة ر�أ�س
المال على �أ�سا�س ن�سب المديونية �إلى حقوق الملكية.
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تقوم ال�شركة الأم ب�إدارة هذا الخطر من خالل مراقبة ن�سبة المديونية �إلى حقوق الملكية .يتم احت�ساب هذه الن�سبة على �أ�سا�س �صافي
الديون مق�سوما على �إجمالي ر�أ�س المال .يتم احت�ساب �صافي الديون على �أ�سا�س �إجمالي القرو�ض ناق�ص ًا النقد والنقد المعادل� .إن ر�أ�س
المال هو المعادل لحقوق الملكية في الميزانية العمومية المجمعة زائدا �صافي الديون.
خالل ال�سنة ونظر ًا للأحداث الغير اعتيادية والغير متوقعة على االقت�صاد العالمي ف�إن ن�سبة المديونية الخا�صة بالمجموعة ت�أثرت ب�شكل
كبير نتيجة لالنخفا�ض الحاد في �أ�سعار الأ�سهم في �أ�سواق المال مما �أدى �إلى وجود انخفا�ض حاد في حقوق ملكية المجموعة  .تقوم
الإدارة حالي ًا بالعمل على الو�صول �إلى ن�سبة مديونية في حدود  50%من خالل القيام بتفعيل �إجراءات زيادة ر�أ�س المال.
ن�سب المديونية كما في  31دي�سمبر  2009 /2008كما يلي:
�إجمايل التمويل
(ناق�ص ًا) �أر�صدة لدى البنوك
�صايف الديون
�إجمايل حقوق امللكية
�إجمايل ر�أ�س املال
الن�سبة

2009

2008

145,972,890

154,232,024

()16,283,476

()2,986,689

129,689,414

151,245,335

31,502,896

43,819,293

161,192,310

195,064,628

%80.46

%77.54

.22

		 التقديرات والأحكام املحا�سبية الهامة

فيما يلي المناطق التي تتطلب درجة عالية من التقديرات �أو تلك التي يكون فيها التقديرات واالفترا�ضات جوهرية بالن�سبة للبيانات
المالية المجمعة.
الأحكام

ت�صنيف الأدوات املالية

تقرر الإدارة عند اقتناء الإ�ستثمارات فيما لو يجب �أن ت�صنف كا�ستثمارات بالقيمة العادلة – بيان الدخل �أو متاحة للبيع  .خالل اتخاذ
ذلك القرار ت�أخذ المجموعة في االعتبار الغر�ض الرئي�سي من حيازتها وكيف تعتزم �إدارتها وتقديم تقارير عن �أدائها  .تحدد مثل تلك
الأحكام ما �إذا كان يتم قيا�سها الحق ًا بالتكلفة �أو بالقيمة العادلة وما �إذا كانت التغيرات في القيمة العادلة للأدوات يتم �إدراجها في
بيان الدخل المجمع �أو مبا�شرة في حقوق الملكية  .تقوم المجموعة بت�صنيف الإ�ستثمارات كمحتفظ بها للمتاجرة �إذا تم اقتنائها لغر�ض
تحقيق �أرباح ق�صيرة الأجل .يتم ت�صنيف جميع الإ�ستثمارات الأخرى كمتاحة للبيع.
دليل االنخفا�ض يف القيمة

تحدد المجموعة االنخفا�ض في الإ�ستثمارات المتاحة للبيع عندما يكون هناك انخفا�ض طويل الأمد �أو مادي في قيمة الإ�ستثمارات
المدرجة “المتاحة للبيع”� ،إن تحديد ما هو طويل الأمد �أو مادي يتطلب من الإدارة ممار�سة حكمها في هذا ال�ش�أن .بالإ�ضافة لذلك
تقوم المجموعة بتقييم �ضمن عوامل متعددة التذبذب المعتاد في �أ�سعار الأ�سهم المدرجة والتدفقات النقدية المتوقعة ومعدالت الخ�صم
لال�ستثمارات غير الم�سعرة� .إن االنخفا�ض في القيمة يعتبر مالئم ًا عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي على تدهور في المركز المالي
في ال�شركة الم�ستثمر فيها �أو في ال�صناعة التي تعمل بها وكذلك في �أداء القطاع والتكنولوجيا وعوامل �أخرى ت�شغيلية ومالية مرتبطة
بالتدفقات النقدية.
انخفا�ض يف قيمة املوجودات غري امللمو�سة

تقوم المجموعة بدرا�سة مدى وجود خ�سائر انخفا�ض في قيمة الموجودات غير الملمو�سة طبق ًا ل�سيا�سة المجموعة كما وردت ب�إي�ضاح
( .)2.9يتم تحديد القيمة اال�ستردادية بناء ًا على قيمة اال�ستخدام.
عدم الت�أكد من التقديرات

تقوم المجموعة بتحديد تقديرات وافترا�ضات تتعلق بالم�ستقبل� .إن ناتج التقديرات المحا�سبية �سيكون نادر ًا ما ي�ساوي الناتج الفعلي.
�إن التقديرات واالفترا�ضات والتي قد يكون لها خطر هام يتعلق بت�سويات م�ؤثرة على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل ال�سنة
المالية التالية هي :
القيمة العادلة  -ا�ستثمارات يف �أوراق مالية غري م�سعرة

�إن و�سائل التقييم الفنية لال�ستثمارات في �أوراق مالية غير م�سعرة يتم فيها ا�ستخدام تقديرات مثل التدفقات النقدية الم�ستقبلية،
�أ�سعار الخ�صم ،منحنيات العائد� ،أ�سعار ال�سوق الحالية المعدلة ،مخاطر االئتمان ،التكاليف المرتبطة وو�سائل تقييم فنية �أخرى
ي�ستخدمها الم�شاركون في ال�سوق ب�صورة عامة .تحدد المجموعة الو�سائل الفنية للتقييم ب�صورة دورية وتقوم باختبارها للت�أكد من مدى
مالئمة هذه الو�سائل با�ستخدام الأ�سعار من معامالت حالية مثبتة في ال�سوق في نف�س الأداة المالية �أو �أي بيانات مالية �سوقية متاحة
�أخرى .
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2009

خ�سائر انخفا�ض القيمة يف قرو�ض ومدينون

تقوم المجموعة بمراجعة القرو�ض غير المنتظمة ب�صفة م�ستمرة لتحديد ما �إذا كان يجب ت�سجيل مخ�ص�ص لقاء انخفا�ض القيمة في
بيان الدخل المجمع .وب�صفة خا�صة يتم عمل تقدير من قبل الإدارة بالن�سبة لتحديد مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية الم�ستقبلية عند
تحديد م�ستوى المخ�ص�صات المطلوبة .تلك التقديرات ت�ستند بال�ضرورة على عدة افترا�ضات حول عدة عوامل تت�ضمن درجات متفاوتة
من الأحكام وعدم الت�أكد ،وقد تختلف النتائج الفعلية مما ي�ؤدي �إلى تغيرات م�ستقبلية عن تلك المخ�ص�صات.
املوجودات امللمو�سة والغري ملمو�سة

تقوم المجموعة بتقدير العمر الإنتاجي والقيمة التخريدية للموجودات الملمو�سة والغير ملمو�سة ب�أعمار �إنتاجية محددة.
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موجودات أمانة

بلغت قيمة المحافظ تحت �إدارة ال�شركة الأم  347,744,634دينار كويتي كما في  31دي�سمبر  406,079,072( 2009دينار كويتي-
.)2008

