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بسم اهلل الرحمن الرحيم



ح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

�صــبــــاح الأحــمـــد اجلـــــابـــر ال�صبــــاح

اأمري دولة الكويت

�شمـــــو ال�شيـــخ 

نـــــواف الأحمــــد اجلـــابـــر ال�صبــــاح

ولـــــي العــهــــد

�شمـــــو ال�شيـــخ 

نـــا�صــــر املحمـــــد الأحمــــد ال�صبـــاح

رئي�س جمل�س الوزراء



اأن نكون مبثابة عالمة فارقة فـي خدمات الرعاية ال�شحية فـي دولة الكويت وَمْعلم جلميع اأن�شطة الرعاية 

ال�شحية فـي املنطقة.

اأن نكون اخليار الأول فـي منطقتنا عندما يتعلق الأمر بتوفري املنتجات ال�صحية:

• متثيل اأكرب عدد من ال�شركات العاملية الرائدة واملعرتف بها فـي قطاع االدوية.

• توفري اأعلى م�شتويات اجلودة واأحدث التكنولوجيا فـي جمال املعدات الطبية. 

• اأن نكون االف�شل فـي تقدمي اخلدمات ال�شحية.

رؤيتنـــــــا

رسالتنـــا



• التميز: ن�شعي للتميز فـي كافة اأعمالنا وخدماتنا. 

• القيادة: ن�شعى للمحافظة على ان نكون القدوة و مركز الريادة فـي ال�شوق.

• الإبداع: نعمل على التطوير خلدمة عمالئنا، واملر�شى و�شركائنا. 

• الحرتافية: نحن ال نقبل اجلمود ونوؤمن باالجراءات العملية، والتنظيم، والتحليل املنهجي فـي التعامل مع بع�شنا البع�س فـي الداخل ومع �شركائنا 

فـي ال�شوق ومناف�شينا.  

• ال�صدق: نحن ن�شعى جاهدين لتحقيق ال�شفافية و املعاملة ال�شريحة فـي معاملتنا مع ال�شوق. 

• التجارة الدولية: ن�شعي اإذا لزم االأمر الذهاب »ميل اإ�شافية«، لي�س فقط اىل �شركائنا واملر�شى ولكن اأي�شا لزمالئنا والتابعني.

• املرونة: نحن نبذل اجلهد واملحاولة لنتبنى طرق اف�شل اينما وجدت. 

• العالقات: الثقة هي جزء اأ�شا�شي فـي عملنا، ونحن ن�شعى ملعامالت طويلة االمد عند تطوير �شبكة عالقاتنا.

• املوؤ�ص�صة: ن�شعى بجهد من خالل التعليم والتطوير لتحقيق التميز والو�شول اىل االف�شل واالبتكار.

قيمنا



تاأ�ش�شت �شركة ياكو الطبية (ياكو)، يو�شف ابراهيم الغامن و�شركاه، خالل العام 1969 كوكيل عن جمموعة 

خمتارة من ال�شركات العاملية فـي املجاالت الطبية و العلمية ومت �شراء ال�شركة خالل العام 2001 من قبل 

بيت االأوراق املالية، ومت اإدراج اأ�شهم �شركة ياكو الطبية فـي �شوق الكويت لالوراق املالية فـي �شهر نوفمرب 

2007 ويبلغ حاليا راأ�س املال املدفوع 16.50 مليون دينار كويتي موزعة على 165 مليون �شهم.

ويرتكز الن�شاط الرئي�شي لل�شركة فـي املبيعات والت�شويق وتوزيع منتجات الرعاية ال�شحية التي ت�شمل 

االأدوية وم�شتح�شرات العناية بالب�شرة، البيطرة واملعدات الطبية ومعدات طب االأ�شنان. 

ومتثل ال�شركة حاليا كوكيل عن جمموعة خمتارة من ال�شركات العاملية فـي املجاالت الطبية و العلمية 

الكرث من 80 �شركة عاملية وقد ح�شلت ال�شركة موؤخرا على وكالة �شركة ا�شرتا زينيكا وغريها الكثري.

وجيزة  فرتة  خالل  اأ�شبحت  حتى  الكويتي  ال�شوق  فـي  فعاال  ح�شورا  الطبية  ياكو  �شركة  حققت  وقد 

ال�شركة االوىل فـي قطاع االدوية فقد زادت احل�شة ال�شوقية من منتجات االدوية والعناية بالب�شرة اىل 

للم�شتقبل، والرتكيز  بالعمل على ا�شرتاتيجية حمددة  ال�شركة  التزام  من خالل    )2007: 27%( 34.4%

على االأن�شطة االأ�شا�شية.  وفقا لذلك ، فقد منت مبيعات ياكو الأكرث من ال�شعف فـي ال�شنوات اخلم�س 

املا�شية.  ولدى  ال�شركة اأكرب �شل�شلة من ال�شيدليات اخلا�شة و املوزعة فـي جميع مناطق الكويت بحيث 

و�شل عددها اىل 28 �شيدلية. وفـي خطوة لدعم خططها التو�شعية، تدير ال�شركة حاليا اأعمالها فـي 

ال�شركة ح�شة  لها حيث متلك  التابعة  ال�شركات  واالإمارات من خالل  والكويت  بلدان وهم م�شر  ثالثة 

موؤثرة. كما ح�شلت ال�شركة اأي�شا على خدمات الرعاية املنزلية من خالل �شركة الراية للرعاية ال�شحية 

حيث متتلك فيها ح�شة 100%.

ياكـــو فـي سطـــور



قامت ال�شركـــة فـي نهايـــة ال�شنـــة من العـــام 2009 باجراء جرد �شامل للمخزون فـي م�شتودعات ال�شركـــة وذلك كاجــــراء من التح�شينــــات امل�شتمرة 

على الكفاءة الت�شغيلية. 

بعد اإدراج ال�شركة اأ�شهمها فـي البور�شة، قامت ال�شركة من الناحية العملية باعادة تقييم ان�شطة واأعمال وحداتها الت�شغيلية واتخاذ قرارات هامة التي كان 

من �شانها حت�شني االداء و الكفاءة واال�شهام فـي تنويع اال�شول وم�شادر الدخل وقد حتقق ذلك من خالل اال�شرتاتيجة التي تبنتها ال�شركة والتي �شاغتها 

بالتعاون مع �شركة ا�شت�شارية اأجنبية، وقد تطلب ذلك جهدا متوا�شال من االإدارة طوال العامني 2008 و2009. كما قامت ال�شركة خاللها بتطويرالبنية 

التحتية الداخلية لتتما�شى مع النمو امل�شتمر مع عملياتها بهدف رفع القدرة التناف�شية لتحقق بذلك اأهم اال�شرتاتيجيات فـي جعل �شركة ياكو الطبية 

قادرة على املناف�شة فـي جمال اخلدمات الطبية. 

تدريب  و�شيتم  الداخلي.  احل�شابات  مراقب  مع  بالتعاون  االإدارية  واالإجراءات  واملراقبة  العمل  واإجراءات  �شيا�شات  و�شياغة  اإعداد  على  االإدارة  تعمل 

املوظفني بالقدر الالزم لفهم هذه ال�شيا�شات وتطبيقها. وتقوم االدارة اأي�شا باإعادة هيكلة وتنظيم االإدارة املالية مبا فـي ذلك توثيق ال�شيا�شات املحا�شبية 

واالإجراءات و املراقبة الذي ال يزال قيد التجهيز.

كذلك ، مت اإعادة هيكلة ت�شهيالت القرو�س التقليدية وحتويلها اىل اإ�شالمية بعد التفاو�س من اأجل حت�شني هام�س الربح لعقود املرابحات. كذلك عقود 

التاأمني مت اإعادة هيكلتها وحتويلها اىل اإ�شالمية.

وت�شعى ال�شركة اأي�شا اإىل تو�شيع وجودها فـي ال�شوق املحلي عن طريق تطوير خدمات جديدة من خالل احل�شول على وكاالت دولية جديدة وتكنولوجيات 

جديدة وفقا الحتياجات املجتمع الكويتي.
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الـمحتويــــــات

9 جدول  اأعمال اجلمعية العامة العادية وغري العادية   

10 اأع�شاء جمل�س االإدارة      

12 تقرير جمل�س االإدارة      

 20 تقرير مراقبي احل�شابات امل�شتقلني     

22 بيان الدخل املجمع      

23 بيان الدخل ال�شامل املجمع      

24 بيان املركز املايل املجمع      

25 بيان التدفقات النقدية املجمع       

26 بيان التغريات فـي حقوق امللكية املجمع    

27 اي�شاحات حول البيانات املالية املجمعة    
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جدول أعمال الجمعية
العامة العادية وغير العادية

جدول أعمال الجمعية العامة  العادية

1. �شماع تقرير جمل�س االإدارة عن ال�شنة املالية املنتهية فـي 31 دي�شمرب 2009 ومناق�شته وامل�شادقة عليه. 

2. �شماع تقرير مراقبي احل�شابات عن ال�شنة املالية املنتهية فـي 31 دي�شمرب 2009 وامل�شادقة عليه.

3. مناق�شة البيانات املالية املجمعة لل�شنة املالية املنتهية فـي 31 دي�شمرب 2009 وامل�شادقة عليها.

4. املوافقة على تو�شيـــة جملــ�س االدارة بتوزيــع اأربــاح نقدية للم�شاهمني بن�شبة %5 من القيمة اال�شميـة لل�شهم اأي (بواقع 5 فلو�س لل�شهم الواحد) وذلك 
للم�شاهمني امل�شجلني فـي �شجالت ال�شركة بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية.

5. املوافقـة على معامالت ال�شركة مـع اأطـراف ذات �شلة.

6. املوافقة على تو�شية جمل�س االإدارة باعتماد �شرف مكافاأة لل�شادة اأع�شاء جمل�س االإدارة عن ال�شنة املالية املنتهية فـي 31 دي�شمرب 2009.

7. اإخالء طرف ال�شادة اأع�شاء جمل�س االإدارة واإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بت�شرفاتهم القانونية عن ال�شنة املالية املنتهية فـي 31 دي�شمرب 2009.

8. انتخاب وتعيني اأع�شاء جمل�س االدارة للثالث �شنوات القادمة.

9. تعيني اأو اإعادة تعيني مراقبي ح�شابات ال�شركة عن ال�شنة املالية املنتهية فـي 31 دي�شمرب 2009 وتفوي�س جمل�س االإدارة بتحديد اأتعابهما.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1. املوافقة على تعديل املادة )13( من عقد تاأ�شي�س ال�شركة  اخلا�شة بعدد اأع�شاء جمل�س االدارة على النحو التايل:

الن�ص احلايل:

يتوىل ادارة ال�شركة جمل�س ادارة مــوؤلف من )5( اأع�شاء تعــني منهم اجلهة اأو اجلهات التي يجــوز لهـــا انتــــداب ممثلني عنها من جمل�س االدارة بن�شبة ما 

متلكه من اأ�شهم فـي ال�شركة وتنتخب اجلمعية العامة االأع�شاء الباقني بالت�شويت ال�شري.

الن�ص الـمقتــرح:

يتوىل ادارة ال�شركة جمل�س ادارة موؤلف من )7( اأع�شاء تعني منهم اجلهة اأو اجلهـــات التـي يجوز لهــا انتــداب ممثلني عنها من جمل�س االدارة بن�شبة ما 

متلكه من اأ�شهم فـي ال�شركة وتنتخب اجلمعية العامة االأع�شاء الباقني بالت�شويت ال�شري.

(وذلك بعد موافقة اجلهات املخت�شة)
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أعضاء مجلس اإلدارة

الدكتور/ حامد اأحمد را�صد حمادة

رئي�س جمل�س االدارة و الع�شو املنتدب

ال�صيد/ حممود خالد اأحمد اجل�صار  

نائب رئي�س جمل�س االدارة
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ال�صيد / وليد عبد الرحمن ال�صميعي

ع�شو جمل�س االدارة

الدكتور / نا�صر م�صحي العنزي

ع�شو جمل�س االدارة

ال�صيد / عبد اهلل بدر املخيزمي 

ع�شو جمل�س ااالدارة
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تقريـــر مجلس اإلدارة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009

ح�صرات امل�صاهمني الكرام:

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

انه ملن دواعي �شروري البالغ اأن اأرحب بكم فـي هذه املنا�شبة وكلنا اأمل و رغبة فـي حتقيق املزيد من 

النجاح و االزدهار فـي العام املقبل ملوا�شلة �شعينا الدوؤوب واجلاد نحو التطور و النهو�س ملكانة ال�شركة 

الرائدة فـي قطاع اخلدمات ال�شحية فـي دولة الكويت وذلك عرب االرتقاء باالداء والتميز بالنتائج.

كما ي�شرين باال�شالة عن نف�شي ونيابة عن اخواين اأع�شاء جمل�س االدارة وجميع العاملني بال�شركة اأن 

للبيانات  ال�شركة واجنازاتها م�شفوعا بعر�شا  ال�شنوي الذي يت�شمن عر�شا الأن�شطة  التقرير  نقدم لكم 

املالية املجمعة وتقريرمراقبي احل�شابات امل�شتقلني لل�شنة املالية املنتهية فـي 31 دي�شمرب 2009.

مقدمة عن اأداء ال�صركة:

التابعة  و�شركاتها  ال�شركة  اأن�شطة  تتاأثر  ومل  جيدا  ت�شغيليا  اأداءا   2009 العام  خالل  ال�شركة  حققت 

االقت�شادي  والتباطئ  الركود  من  حالة  اىل  اأدت  والتي  غرياملواتية  والعاملية  االقليمية  بالظروف 

واالنتكا�شات االقت�شادية واالجراءات الت�شحيحية حيث مازالت ذيول تداعياته ظاهرة اىل االن، وذلك 

توؤكد  املالية اجليدة  النتائج  ان  ال�شركة.  تتبعها  التي  واملتنوعة  املتحفظة  الت�شغيلية  ال�شيا�شة  عائد اىل 

جناح اال�شرتاتيجية التي اتبعتها ال�شركة منذ بداية االزمة املالية والتي اعتمدت على عدة حماور تهدف 

اىل اتباع �شيا�شة احلد من املخاطر والرتكيز على القطاعات الت�شغيلية املتنوعة واملحافظة على حقوق 

امل�شاهمني. 

وا�شلت ال�شركة العمل خالل العام 2009 بتطويرالبنية التحتية الداخلية وتعيني املوظفني اجلدد وفقا 

ملعايري الكفاءات املهنية املعتمدة لدى ال�شركة، لتتما�شى مع النمو امل�شتمر مع عملياتها بهدف رفع القدرة 

التناف�شية لتحقق بذلك اأهم اال�شرتاتيجيات فـي جعل �شركة ياكو الطبية قادرة على املناف�شة فـي جمال 

التدريب  ميزانية  تقل�س  مل  اأنها  اال  ميزانيتها  تخفي�س  ا�شرتاتيجية  اعتماد  ورغم  الطبية.  اخلدمات 

والتطوير والرعاية و االعالم.
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تقريـــر مجلس اإلدارة )تتمة(
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009

كما �شهدت ال�شركة منوا و تطورا خالل ال�شنة املالية املنتهية فـي 31 دي�شمرب 2009 متثل فـي احل�شول على وكاالت عاملية جديدة، وقد حتقق ذلك من 

خالل االإ�شرتاتيجية التي تبنتها ال�شركة. ولقد قامت االدارة التنفيذية من الناحية العملية باعادة تقييم ان�شطة واأعمال وحداتها الت�شغيلية واتخاذ قرارات 

هامة التي كان من �شانها حت�شني االأداء و الكفاءة واالإ�شهام فـي تنويع اال�شول وم�شادر الدخل. 

وقد تبنت ال�شركة ا�شرتاتيجية متحفظة وفـي نف�س الوقت مرنة متت ترجمتها من خالل الرتوي قبل الدخول والتو�شع فـي اأن�شطة جديدة  للحد من 

االنفالت فـي �شيا�شة االقرتا�س واملحافظة على حجم التمويل املتنا�شب مع املعايري املعتمدة فـي نف�س قطاع ال�شناعة ال�شحية وعدم ترتيب مديونية 

�شخمة اىل حقوق امل�شاهمني.

كما اأن ال�شركة ت�شعى على حتقيـــق اأهدافهــا ون�شاطاتهــا عن طريق تدريب العاملني الذي يعترب ا�شتثمـارا ايجابيا يتفق مع االهداف وال�شيا�شات القائمة 

على اأ�شا�س من التخطيط ال�شليم والتنفيذ املنظم واملتابعة امل�شتمرة، حيث يلعب التدريب دورا كبريا فـي تطوير وتنميــة الـمهارات و�شقلهـــا لــدى العامليــن 

وتعريفهــم ب�شيا�شات واأهداف ال�شركة.

الطبية  الكويتي. وهي ق�شم االدوية وتطوير االعمال، وق�شم االجهزة  ال�شوق  بتلبية متطلبات  اأق�شام رئي�شية تقوم  الطبية من ثالثة  ياكو  تتاألف �شركة 

واملعدات واال�شنان، وق�شم املراكز الطبية.

وقد حقق ق�شم االأدوية وتطوير االعمال بحمد اهلل وتوفيقه ح�شورا فعاال فـي ال�شوق الكويتي حتى اأ�شبحت خالل فرتة وجيزة ال�شركة االوىل فـي قطاع 

االدوية فقد زادت احل�شة ال�شوقية من منتجات االدوية والعناية بالب�شرة اىل %34.4. كما يدير الق�شم اأكرب �شل�شلة من ال�شيدليات اخلا�شة و املوزعة فـي 

جميع مناطق الكويت بحيث و�شل عددها اىل 28 �شيدلية.

اأما ق�شم املعدات الطبية واال�شنان فقد وا�شل منوه من حيث احل�شة ال�شوقية حتى و�شلت ح�شة االجهزة واملعدات الطبية واال�شنان اىل %14. وتعترب 

�شركة ياكو الطبية من اأكرب موردي �شناعة اخلدمات ال�شحية فـي الكويت مبا فـي ذلك وزارة ال�شحة ووزارة الدفاع و�شركات النفط واملوؤ�ش�شات اخلا�شة 

وامل�شت�شفيات و اجلامعات ومعاهد االبحاث و ال�شيدليات.

ويدير ق�شم املراكز الطبية اأول م�شروع طبي وفق نظام البناء و الت�شغيل و التحويل (بي او تي) وهو مركز العدان لال�شعة والطب النووي واملختربات. كما 

يتوىل هذا الق�شم ادارة مركز ياكو اأبوللو الطبي فـي ال�شاملية. 
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كما كان لل�شركة دورا فعاال فـي مواجهة وباء انفلوانزااخلنازير حيث قامت فـي وقت قيا�شي بتجهيز واعداد خمتربات لوزارة ال�شحة لفح�س وحتليل 

الطبية و  املراكز  الوباء اىل جميع  للحماية من  النوعية اجليدة اخلا�شة  الواقية ذات  بتوفري االقنعة  ال�شركة  للمر�شى. وقامت  اللقاح  النتائج وتقدمي 

امل�شت�شفيات و ال�شيدليات. 

وفيما يلي �شرحا لن�شاطات ال�شركة فـي ال�شنة املالية املنتهية فـي 31 دي�شمرب 2009:

1. بيان الدخل املجمع لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2009

لقد حققت ال�شركة منوا فـي الن�شاط الت�شغيلي مقارنة مع ال�شنة املالية املنتهية فـي 31 دي�شمرب 2008, و الذي انعك�س ايجابا على جميع بنود الدخل 

وفيما يلي حتليل لبع�س البنود الهامة:

جدول رقم )1(

الن�شبة % التغري 2008 2009 البيــــان 

+29% 15,662,577 54,079,909 69,742,486 املبيعات

+20% 2,952,302 14,731,502 17,683,804 جممل الربح

-21% )800,243( 3,785,899 2,985,656 الربح الت�شغيلي

+79% 613,656 778,786 1,392,442 �شافـي ربح ال�شنة 

+79% 3.72 4.72 8.44 ربحية ال�شهم (فل�س)

لقد قام جمل�س ادارة ال�شركة  اىل عمل مراجعة �شاملة فـي اعادة تقييم دقيق لال�شول املتداولة لل�شركة  ومت�شيا مع مبداأ احليطة واحلذر باحت�شاب 

خم�ش�شات احرتازية جميعها من نتائج اأعمال االن�شطة الت�شغيلية ملقابلة االنخفا�س فـي قيمة الذمم املدينة ب�شبب تقادم تلك االر�شدة التجارية املدينة 

للمخزون، االمر الذي  الب�شاعة بعد عمل جرد �شامل  واأي�شا مت احت�شاب خم�ش�شات ملقابلة االنخفا�س فـي قيمة  والعائدة اىل عدة �شنوات ما�شية 

�شينعك�س ايجابا على اأداء ال�شركة و قيم اال�شول املتداولة و�شتجنى ال�شركة ثمار اأعمالها فـي ال�شنوات القادمة مع اكتمال التعافـي االإقت�شادي. 

وفيما يلي ر�شم بياين يو�شح املوؤ�شرات املالية:

تقريــــــر مجلــس اإلدارة )تتمة(
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009
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يت�شح من خالل البيانات املالية لل�شركة الزيادة فـي املبيعات مما نتج عن ذلك اأربــاح �شافيــة اأدت اإلــى زيــادة حقــوق امل�شاهمـني ومنواالأ�شــول، وفيــما 

يلي بع�س املوؤ�شرات املاليـــة: 

- حققت �شركة ياكو الطبية منوا فـي املبيعات مبعدل %29 لتبلغ 69.742 مليون دينار كويتي مقارنة مع 54.080 مليون ديناركويتي لنف�س الفرتة من ال�شنة 

املالية املنتهية 31 دي�شمرب 2008.

- بلغ جممل الربح منوا مبعدل 20% ليبلغ 17.7 مليون دينار كويتي باملقارنة مع 14.7 مليون دينار كويتي من ال�شنة املالية املنتهية 31 دي�شمرب 2008.

- انخف�س الربح الت�شغيلي مبعدل 21% ليبلغ 3 مليون دينار كويتي باملقارنة مع 3.8 مليون دينار كويتي من ال�شنة املالية املنتهية 31 دي�شمرب 2008. وذلك 

عائد اىل خم�ش�شات احرتازية التي مت تكوينها.

- ارتفع �شافـي الربح مبعدل %79 ليبلغ 1.392 مليون دينار كويتي باملقارنة مع 0.779 مليون دينار كويتي من ال�شنة املالية املنتهية فـي 31 دي�شمرب 2008.

- ربحية ال�شهم 8.44 فل�س مقارنة  4.72 فل�شا من ال�شنة املالية املنتهية 31 دي�شمرب 2008.

2. امليزانية العمومية املجمعة فـي 31 دي�صمرب 2009.

لقد انعك�س النمو فـي الن�شاط الت�شغيلي ايجابا على امليزانية العمومية لل�شركة حيث حققت منوا فـي موجوداتها وكذلك فـي حقوق امل�شاهمني مقارنة مع 

نف�س الفرتة فـي 31 دي�شمرب 2008.  وفيما يلي ر�شم بياين يو�شح املوؤ�شرات املالية:

- ارتفع اجمايل اأ�شول ال�شركة مبعدل %16.8 لتبلغ 58.2 مليون دينار كويتي مقابل 49.8 مليون دينار كويتي من ال�شنة املالية املنتهية 31 دي�شمرب 2008.

- العائد على اجمايل اال�شول هو %2.4 مقارنة مع 1.6% من ال�شنة املالية املنتهية 31 دي�شمرب 2008.

- وارتفع اجمايل حقوق م�شاهمي ال�شركة االأم اىل 23 مليون دينار كويتي باملقارنة مع 22.7 مليون دينار كويتي من ال�شنة املنتهية فـي 31 دي�شمرب 2008 

مبعدل بلغ 1.2%. 

- العائد على اجمايل حقوق امل�شاهمني هو 6% باملقارنة مع 3.4% من ال�شنة املالية املنتهية 31 دي�شمرب 2008.

تقريــــــر مجلــس اإلدارة )تتمة(
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009
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الت�صهيالت الئتمانية:

ارتفع معدل االقرا�س ارتفاعا طفيفا حيث بلغ %58 باملقارنة مع %52 فـي 31 دي�شمرب 2008 وذلك ب�شبب النمو فـي الن�شاط الت�شغيلي خالل العام 2009. 

وجنحت ال�شركة يف التخارج من القرو�س التقليدية واعادة هيكلتها بت�شهيالت ائتمانية ا�شالمية. تتمتع �شركة ياكو الطبية بال�شيولة الالزمة ملتابعة اعمالها 

الت�شغيلية من خالل ا�شولها القادرة على خلق تدفقات نقدية كافية لتغطي تكاليف الت�شغيل واالعباء وخدمة املرابحات.

توزيع اأرباح عن ال�صنة املالية املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2009.

اأو�شى جمل�س االدارة للجمعية العمومية بتوزيع اأرباح نقدية لل�شنة املالية املنتهية فـي 31 دي�شمرب 2009 بن�شبة %5 من القيمة اال�شمية بواقع 5 فلو�س لل�شهم الواحد. 

تطلعات ال�صركة خالل ال�صنة املالية 2010:

تعترب جميع اأن�شطة �شركة ياكو الطبية و ال�شركات التابعة لها اأن�شطة ت�شغيلية بالدرجة االوىل االمر الذي اأعطى قوة لل�شركة نحو النمو واملزيد من التفاوؤل  

لعام 2010 معتمدا على جودة اأ�شول ال�شركة وعدم وجود معوقات مالية تعوق عملها الت�شغيلي.  ان من اأهم النقاط فـي ا�شرتاتيجية �شركة ياكو الطبية 

فـي  العام 2010 هي ال�شري على خطى النمو و التطور فـي  االأداء والرتكيز على االن�شطة الت�شغيلية لزيادة االيرادات واالرباح الت�شغيلية عن طريق زيادة 

ح�شتها فـي جمال االدوية و املعدات الطبية وتو�شيع تواجدها فـي ال�شوق املحلى وتطوير خدمات جديدة باحل�شول على وكاالت عاملية و تكنولوجيا جديدة 

لالرتقاء باخلدمات ال�شحية متا�شيا مع متطلبات القطاع ال�شحي فـي ال�شوق الكويتي. 

ان �شيا�شة ال�شركة فـي املرحلة املقبلة هي تنويع اال�شول وم�شادر الدخل باال�شافة اىل الدخول فـي م�شاريع ا�شرتاتيجية ت�شغيلية جديدة والتو�شع املدرو�س 

فـي ا�شواق واعدة مع احلفاظ على مبداأ احليطة وقيا�س املخاطر. كما اأن من �شيا�شتنا امل�شاركة فـي بع�س ال�شركات ذات االن�شطة املماثلة على ان تكون  

�شهلة التخارج منها.

تقريــــــر مجلــس اإلدارة )تتمة(
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009
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ان العمل جاري على خطة تر�شيد عمليات ال�شركة واعادة هيكلتها وتقييم جميع اأن�شطتها ووحداتها الت�شغيلية واعـادة درا�شة التكاليف الت�شغيليــة وو�شع 

خطــط لتخفيــ�س النفقات، االمر الذي ا�شتحوذ على جزء مهم من جهودنا خالل العام 2009، حيث متت ترجمة هذه الروؤية من خالل التخل�س من 

اأن�شطتها الغري منتجة باال�شافة اىل تطوير وحتديث نظم الت�شغيل االآلية داخل ال�شركة بهدف رفع كفاءة نظم املعلومات االإدارية وال�شوابط الداخلية 

وخدمة العمالء وتطوير اخلدمات اللوج�شتية و التخزيـــن. 

ان منو ومتيز ال�شوق الكويتي فـي قطاع اخلدمات ال�شحية وتوفر الكوادر الطبية املتميزة وتوفر الكفاءة الب�شرية املتخ�ش�شة فـي �شتى الفروع والتخ�ش�شات 

الطبية والفنية والتكنولوجية على حد �شواء �شينعك�س ايجابا عى اأداء ال�شركة خالل االعوام القادمة. 

اأخريا، يتقدم اأع�شاء جمل�س االدارة  بال�شكر والتقدير اإىل كافة العاملني بال�شركة على العمل الدوؤوب و اجلهد املخل�س لتحقيق التقدم و ا�شتمرار ال�شركة، 

كما يتقدم املجل�س بال�شكر و التقدير اإىل �شائـــر ال�شركـــات التابعة مل�شاندتهـــم وتعاونهم امل�شتمر. كما ويعرب عن �شكره اجلزيل لل�شادة امل�شاهمني ويعتز 

بثقتهم الغالية ودعمهم جلهود ال�شركة. 

وال�صالم عليكم و رحمة اهلل وبركاته،،،

د. حـــــــامد اأحــمــــــــد حمــــــادة

رئي�س جمل�س االدارة والع�شو املنتدب

تقريــــــر مجلــس اإلدارة )تتمة(
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009
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البيانات المالية الـمجمعة وتقرير 
مراقبـي الحسابات الـمستقلين

31 ديسمبر 2009
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�صركة ياكو الطبية - �ص.م.ك )مقفلة(

الكويت

لقد دققنا البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�شركة ياكو الطبية �س.م.ك. (مقفلة) (“ال�شركة االأم”) و�شركاتها التابعة (“املجموعة”)، والتي تتكون من بيان 

املركز املايل املجمع كما فـي 31 دي�شمرب 2009 وبيانات الدخل والدخل ال�شامل والتدفقات النقدية والتغريات فـي حقوق امللكية املجمعة املتعلقة بها لل�شنة 

املنتهية بذلك التاريخ وملخ�س ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة واالإي�شاحات االأخرى. 

م�صئولية اأع�صاء جمل�ص الإدارة عن البيانات املالية املجمعة

اإن اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة االأم هم امل�شئولون عن اإعداد هذه البيانات املالية املجمعة والعر�س العادل لها وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية. 

وتت�شمن هذه امل�شوؤولية: و�شع اأدوات الرقابة الداخلية وتطبيقها واالحتفاظ بها فيما يتعلق باإعداد البيانات املالية املجمعة والعر�س العادل لها والتاأكد اأن 

هذه البيانات املالية املجمعة خالية من اأي اأخطاء مادية �شواء كانت ب�شبب الغ�س اأو اخلطاأ، وكذلك اختيار وتطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية املنا�شبة واإجراء 

تقديرات حما�شبية تتوافق مع الظروف ب�شورة معتدلة.

م�صئولية مراقبي احل�صابات

اإن م�شئوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه البيانات املالية املجمعة ا�شتناداً اإىل اأعمال التدقيق التي قمنا بها وفقاً ملعايري التدقيق الدولية التي تتطلب منا 

االلتزام باملتطلبات االأخالقية وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�شول على تاأكيدات معقولة باأن البيانات املالية املجمعة خالية من اأخطاء مادية.

مل نقم بتدقيق البيانات املالية ل�شركات الكمال لالإ�شترياد والت�شويق – ذ.م.م و�شركة يونيفر�شال لل�شناعات الطبية – �س.م.م. لقد قام مدققون م�شتقلون 

اآخرون بتدقيق  البيانات املالية لتلك ال�شركات ، ومت تزويدنا بتقريرهم عن تدقيق تلك البيانات واأن تقريرنا حول املبالغ التي مت االإف�شاح عنها فـي البيانات 

املالية لل�شركات التابعة قد ا�شتند فقط على تقرير املدققني االآخرين غري املتحفظ. بلغ اإجمايل االأ�شول واالأرباح لهذه ال�شركات التابعة املت�شمنة فـي 

البيانات املالية املجمعة 3,392,989 د.ك )2008: 3,459,693 د.ك( و 305,965 د.ك )2008: 255,132 د.ك( على التوايل.

ي�شتمل التدقيق على تنفيذ اإجراءات للح�شول على اأدلة تدقيق حول املبالغ واالإف�شاحات التي تت�شمنها البيانات املالية املجمعة. ت�شتند االإجراءات املختارة 

اإىل تقدير مراقبي احل�شابات، مبا فـي ذلك تقييم خماطر االأخطاء املادية فـي البيانات املالية املجمعة �شواء كانت تلك االأخطاء ب�شبب الغ�س اأو اخلطاأ. 

عند تقييم هذه املخاطر، ياأخذ مراقبو احل�شابات فـي االعتبار اأدوات الرقابة الداخلية املتعلقة باإعداد املجموعة للبيانات املالية املجمعة والعر�س العادل 

اأدوات الرقابة الداخلية للمجموعة.   لها، وذلك من اأجل و�شع اإجراءات تدقيق تتنا�شب مع الظروف، ولكن لي�س بغر�س التعبري عن راأي حول فاعلية 

وي�شتمل التدقيق اأي�شاً على تقييم مالئمة ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة و�شحة التقديرات املحا�شبية الهامة التي اأجرتها االإدارة ، وكذلك تقييم العر�س 

ال�شامل للبيانات املالية املجمعة.
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين )تتمة(

وباعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها كافية ومنا�شبة لتقدمي اأ�شا�س ميكننا من اإبداء راأي التدقيق.

الـراأي

فـي راأينا، ا�شتناداً اإىل تدقيقنا واإىل تقرير املدققني امل�شتقلني االآخرين غري املتحفظ، اأن البيانات املالية املجمعة تعرب ب�شورة عادلة، من جميع النواحي 

املادية، عن املركز املايل للمجموعة كما فـي 31 دي�شمرب 2009 وعن نتائج اأداءها املايل وتدفقاتها النقدية لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايري 

الدولية للتقارير املالية.

تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

اأن ال�شركة االأم حتتفظ بدفاتر حما�شبية منتظمة واأن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة فـي تقرير جمل�س االإدارة فيما يتعلق  فـي راأينا اأي�شاً 

بالبيانات املالية املجمعة متفقة مع ما هو وارد فـي هذه الدفاتر ، واأننا قد ح�شلنا على كافة املعلومات واالإي�شاحات التي راأيناها �شرورية الأغرا�س التدقيق 

، كما اأن البيانات املالية املجمعة تت�شمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون ال�شركات التجارية لعام 1960 والتعديالت الالحقة له والنظام االأ�شا�شي 

لل�شركة االأم واأنه قد اأجري اجلرد وفقاً لالأ�شول املرعية . ح�شبما و�شل اإليه علمنا واعتقادنا مل تقع خالل ال�شنة املنتهية فـي 31 دي�شمرب 2009 خمالفات 

لقانون ال�شركات التجارية لعام 1960 والتعديالت الالحقة له اأو النظام الأ�شا�شي لل�شركة الأم على وجه قد يكون له تاأثري مادي على ن�شاط املجموعة اأو 

مركزها املايل.

عبد اللطيف حممد العيبان )CPA(وليد عبد اهلل الع�صيمـــــي

(مراقب مرخ�س رقم 94 فئة اأ)مراقب مرخ�س رقم 68 فئة اأ

القطامي والعيبان  و�شركاهم – جرانت ثورنتون(العيبان والع�شيمي و�شركاهم)

ع�شو فـي ارن�شت ويونغ

15 مار�س 2010
الكويت
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20092008

د.كد.كاإي�شاحات

69,742,48654,079,909املبيعات 

)39,348,407()52,058,682(تكلفة املبيعات 

17,683,80414,731,502جممل الربح 

3503,642765,621اإيرادات اأخرى

)2,821,378()3,495,061(تكاليف توزيع

)8,889,846()11,706,729(م�شروفات اإدارية 

2,985,6563,785,899

71,500101,000اإيرادات توزيعات اأرباح

11304,830235,773ح�شة فـي نتائج �شركات زميلة

)735,718()290,445(خ�شارة غري حمققة من ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

)1,515,444()720,580(15خم�ش�س الديون املعدومة والديون امل�شكوك فـي حت�شيلها 

)135,293(-     انخفا�س قيمة ال�شهرة

)12,500(-     11انخفا�س قيمة اال�شتثمارات فـي �شركات زميلة

)766,998()693,414(4تكاليف متويل 

)43,697()91,814(5اأتعاب اإدارة

1,565,733913,022ربح ال�صنة قبل �صرائب الدخل 

)82,781()79,604(�شرائب الدخل 
ربح ال�صنة قبل مكافاأة اأع�صاء جمل�ص الإدارة وح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي و�صريبة دعم 

العمالة الوطنية والزكاة  
1,486,129830,241

)5,000()15,000(مكافاأة اأع�شاء جمل�س االإدارة 

)4,995()10,191(ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي 

)20,098()40,283(�شريبة دعم العمالة الوطنية 

)8,039()13,065(الزكاة 

61,407,590792,109ربح ال�صنة

اخلا�ص بـ:

1,392,442778,786م�شاهمي ال�شركة االأم

15,14813,323ح�ش�س غري م�شيطرة 

1,407,590792,109

4.72 فل�س8.44 فل�ص7ربحية ال�صهم الأ�صا�صية واملخففة اخلا�صة مب�صاهمي ال�صركة الأم 

بيان الدخل المجمع
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009

اإن االإي�شاحــــات الـمبينـــــة من 1 اإىل 29 ت�شكـــل جــــزءاً من هـــذه البيانـــات الـماليـــة الـمجمعــــــة
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20092008

د.كد.ك

1,407,590792,109ربح ال�شنة 

اإيرادات �شاملة اأخرى  

)56,715(76,315فروق حتويل عمالت ناجتة من ترجمة عمليات اأجنبية 

)56,715(76,315اإجمايل االإيرادات (امل�شروفات) ال�شاملة االأخرى 

1,483,905735,394اإجمايل االإيرادات ال�شاملة لل�شنة 

اإجمايل االإيرادات ال�شاملة اخلا�شة بـ :

1,486,565750,164م�شاهمي ال�شركة االأم 

)14,770()2,660(ح�ش�س غري م�شيطرة 

1,483,905735,394

بيان الدخل الشامل المجمع
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009

اإن االإي�شاحــــات الـمبينـــــة من 1 اإىل 29 ت�شكـــل جــــزءاً من هـــذه البيانـــات الـماليـــة الـمجمعــــــة
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20092008
د.كد.كاإي�شاحات

ال�صول

ال�صول غري املتداولة 

88,612,4738,485,605عقار واآالت ومعدات
9216,545359,584ب�شاعة خم�ش�شة لعمالء

10143,94571,333قفليات
115,599,3955,374,152ا�شتثمار فـي �شركات زميلة

121,327,6001,618,782ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
13117,600117,600ا�شتثمارات متاحة للبيع

16,017,55816,027,056
ا�صول متداولة

1418,350,78716,263,847ب�شاعة 
1521,370,44315,970,235مدينون ومدفوعات مقدماً 
162,455,0821,561,938اأر�شدة لدى البنوك ونقد 

42,176,31233,796,020
58,193,87049,823,076جمموع ال�صول

حقوق امللكية واخل�صوم

حقوق امللكية

1716,500,00016,500,000راأ�س املال 
182,182,3452,035,247احتياطي قانوين 

18120,622120,622احتياطي اختياري 
18637,472637,472احتياطي عام 

174,49580,372احتياطي حتويل عملة اأجنبية
3,307,1023,280,482اأرباح حمتفظ بها

22,922,03622,654,195حقوق امللكية اخلا�صة مب�صاهمي ال�صركة الأم 
86,31588,975ح�ش�س غري م�شيطرة 
23,008,35122,743,170اإجمايل حقوق امللكية
خ�صوم غري متداولة 

20345,701509,500دائنو مرابحة
211,176,4201,036,089مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفـني 

1,522,1211,545,589
خ�صوم متداولة

5,695,170-     16ح�شابات مك�شوفة لدى البنوك 
2220,150,12415,068,281دائنون وم�شروفات م�شتحقة

231,1672,254,683قرو�س الأجل
2013,512,1072,516,183دائنو مرابحة 

33,663,39825,534,317
35,185,51927,079,906اإجمايل اخل�صوم 

58,193,87049,823,076جمموع حقوق امللكية واخل�صوم

د . حامد اأحمد حماده 

(رئي�س جمل�س االإدارة والع�شو املنتدب)

بيان المركز المالي المجمع
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009

اإن االإي�شاحــــات الـمبينـــــة من 1 اإىل 29 ت�شكـــل جــــزءاً من هـــذه البيانـــات الـماليـــة الـمجمعــــــة
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20092008
د.كد.كاإي�شاحات

اأن�صطة الت�صغيل

1,407,590792,109ربح ال�صنة 
تعديالت:

10 ا�شتهالك واإطفاء  ، 81,358,0391,241,254
-     4,089 خ�شارة بيع عقار واآالت ومعدات 

)235,773()304,830(11 ح�شة فـي نتائج �شركات زميلة
290,445735,718 خ�شارة غري حمققة من ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

21224,737192,001 خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفـني
)101,000()71,500( اإيرادات توزيعات اأرباح 

693,414766,998 تكاليف متويل
15720,5801,515,444 خم�ش�س الديون املعدومة والديون امل�شكوك فـي حت�شيلها 

135,293-      انخفا�س قيمة ال�شهرة
12,500-      انخفا�س قيمة اال�شتثمارات فـي �شركة زميلة

79,60482,781 �شرائب الدخل 
4,402,1685,137,325

التغريات فـي راأ�س املال العامل:

)4,562,361()2,364,799( ب�شاعة 
)1,917,652()6,120,788( مدينون ومدفوعات مقدماً 

4,036,433843,239 دائنون وم�شروفات م�شتحقة 
)499,449()46,986(النقد امل�شتخدم فـي العمليات

)87,739()84,406(21مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفـني مدفوعة 
)82,781()79,604(�شرائب دخل مدفوعة

)669,969()210,996(�صافـي النقد امل�صتخدم فـي الأن�صطة الت�صغيلية
اأن�صطة ال�صتثمار

)1,670,743()1,563,114(�شراء عقار واآالت ومعدات 
76,89415,165املح�شل من بيع عقار واآالت ومعدات

)14,000()57,000(قفليات مدفوعة
    143,039356,178�شافـي احلركة فـي ب�شاعة خم�ش�شة لعمالء

-     737املح�شل من بيع ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
-     79,587توزيعات اأرباح م�شتلمة من �شركة زميلة 

71,500101,000توزيعات اأرباح م�شتلمة
)1,212,400()1,248,357(�صافـي النقد امل�صتخدم فـي اأن�صطة ال�صتثمار

اأن�صطة التمويل

)766,998()588,869(تكاليف متويل مدفوعة
)3,707,464(10,832,125�شافـي املح�شل من / (املدفوع اىل) مرابحة

1,704,683)2,253,516(�شافـي (املدفوع اىل) / املح�شل من قرو�س الأجل
)2,769,779(7,989,740�صافـي النقد الناجت من )امل�صتخدم فـي( اأن�صطة التمويل 

)58,264(57,927�صافـي تاأثري تعديل حتويل العمالت الأجنبية 
)4,710,412(6,588,314�صافـي الزيادة )النق�ص( فـي النقد والنقد املعادل 

 577,180)4,133,232(16النقد والنقد املعادل فـي 1 يناير 
)4,133,232(162,455,082النقد والنقد املعادل فـي 31 دي�صمرب  

معامالت غري نقدية: 

1,500,000-    19اإ�صدار اأ�صهم منحة

بيان التدفقات النقدية المجمع
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009

اإن االإي�شاحــــات الـمبينـــــة من 1 اإىل 29 ت�شكـــل جــــزءاً من هـــذه البيانـــات الـماليـــة الـمجمعــــــة
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76,315

رتة 
ف
ة لل

مل
�شا

ت ال
دا

را
الإي

يل ا
ما

ج
اإ

    -
    -

    -
    -

94,123
1,392,442

1,486,565
(2,660)

1,483,905

ين
و
قان

ي ال
ط

حتيا
الإ
ىل ا

ل ا
و
ح

مل
ا

    -
147,098

    -
    -

    -
      (147,098)

    -
    -

    -

2009
رب 

م
�ش

دي
 31

ي 
فـ
د 

�شي
ر
ال

16,500,000
2,182,345

120,622
637,472

174,495
3,307,102

22,922,036
86,315

23,008,351

2008
ر 

1 يناي
ي 

فـ
د 

�شي
ر
ال

15,000,000
1,953,555

120,622
637,472

108,994
4,083,388

21,904,031
103,745

22,007,776

ة 
�شن

ح ال
رب

    -
    -

    -
    -

      -
778,786

778,786
13,323

792,109

ى 
ر
خ

ة اأ
مل

�شا
ت 

دا
را

اإي
    -

    -
    -

    -
(28,622)

    -
(28,622)

(28,093)
(56,715)

رتة 
ف
ة لل

مل
�شا

ت ال
دا

را
الإي

يل ا
ما

ج
اإ

    -
    -

    -
    -

(28,622)
778,786

750,164
(14,770)

735,394

(19
ح 

�شا
(اإي

ة 
ح

من
م 

ه
�ش

ر اأ
دا

�ش
اإ

  1,500,000
    -

    -
    -

    -
(1,500,000)

    -
    -

    -

ين
و
قان

ي ال
ط

حتيا
الإ
ىل ا

ل ا
و
ح

مل
ا

    -
81,692

    -
    -

      -
      (81,692)

    -
    -

    -

2008
رب 

م
�ش

دي
 31

ي 
فـ
د 

�شي
ر
ال

16,500,000
2,035,247

120,622
637,472

 80,372
3,280,482

22,654,195
88,975

22,743,170

ة
عــــــ

م
ج

م
ة الـ

ماليـــ
ت الـ

ذه البيانـــا
هـــ

ن 
م
ءاً 

ز
جــــ

ل 
كـــ

�ش
29 ت

ىل 
1 اإ

ن 
م
ة 

مبينـــــ
ت الـ

حــــا
�شا

الإي
ن ا

اإ
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1. تأسيس وأنشطة الشركة 

مت الت�شريح باإ�شدار البيانات املالية املجمعة ل�شركة ياكو الطبية – �س.م.ك. (مقفلة) (»ال�شركة االأم«) و�شركاتها التابعة (»املجموعة«) لل�شنـة املنتهية فـي 

31 دي�شمرب 2009 وفقاً لقرار اأع�شاء جمل�س االإدارة فـي 15 مار�س 2010. وهي تخ�شع ملوافقة اجلمعية العمومية للم�شاهمني.

تاأ�ش�شت ال�شركة االأم بتاريخ 15 يناير 1969 فـي الكويت. ويتمثل الن�شاط الرئي�شي للمجموعة فـي ا�شترياد وبيع املنتجات واملعدات الطبية والكيميائية 

واملتعلقة باالأ�شنان. 

اإن اأ�شهم ال�شركة االأم مدرجة فـي �شوق الكويت لالأوراق املالية.

عنوان مكتب ال�شركة االأم امل�شجل هو �س.ب: 435 ال�شفاة 13005 دولة الكويت.

متار�س املجموعة ن�شاطها الرئي�شي فـي الكويت.

2. السياسات المحاسبية الهامة 

بيان اللتزام 

يتم اعداد البيانات املالية املجمعة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�شادرة عن جمل�س معايري املحا�شبة الدولية ووفقا ملتطلبات القرار الوزاري رقم 

18 ل�شنة 1960.

اأ�صا�ص الإعداد 

يتم عر�س البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي (د.ك) وهي العملة االأ�شا�شية لل�شركة االأم.

يتم اعداد البيانات املالية املجمعة وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية املعدل ليت�شمن قيا�س اال�شتثمارات املتاحة للبيع واال�شتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة 

من خالل بيان الدخل وفقاً للقيمة العادلة.

التغريات فـي ال�صيا�صة املحا�صبية والإف�صاحات 

ان ال�شيا�شات املحا�شبية امل�شتخدمة فـي اإعداد البيانات املالية املجمعة مماثلة مع تلك املطبقة فـي البيانات املالية املجمعة لل�شنة املالية ال�شابقة با�شتثناء 

ما يلي:

قامت املجموعة خالل ال�شنة بتطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة وتف�شريات جلنة تف�شريات املعايري الدولية للتقارير املالية التالية والتي ت�شري على الفرتات 

املالية التي تبداأ فـي اأو بعد 1 يناير 2009: 

پ معيار املحا�شبة الدويل 1: عر�س البيانات املالية (معدل)

پ املعيار الدويل للتقارير املالية 7: االإف�شاحات حول االأدوات املالية (معدل)

پ املعيار الدويل للتقارير املالية 8: قطاعات الت�شغيل 

اإن تطبيق هذه التعديالت مل يكن له تاأثري على املركز املايل اأو اأداء املجموعة:

معيار املحا�شبة الدويل رقم 1: عر�س البيانات املالية (معدل)

يف�شل املعيار بني التغريات فـي حقوق ملكية املالك وغري املالك. �شوف يت�شمن بيان التغريات فـي حقوق امللكية فقط تفا�شيل املعامالت مع املالكني ويتم 

عر�س التغريات فـي حقوق ملكية غري املالكني فـي بند م�شتقل. اإ�شافة اإىل ذلك، يقدم املعيار بيان الدخل ال�شامل: وهو ميثل كافة البنود امل�شجلة فـي 

االإيرادات وامل�شروفات �شواء مت ذلك فـي بيان م�شتقل اأو فـي بيانني جمتمعني. اختارت املجموعة عر�س بيانني.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2009
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شركـــــــة ياكــــــــو الطبيـــــــــــة - ش.م.ك )مقفلة( وشركاتهـــــــا التابعـــــة

2. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

التغريات فـي ال�صيا�صة املحا�صبية والإف�صاحات )تتمة(

املعيار الدويل للتقارير املالية 7 االأدوات املالية: االإف�شاحات (معدل)

يتطلب املعيار املعدل اف�شاحات اإ�شافـية عن قيا�س القيمة العادلة  وخماطر ال�شيولة. اإن  قيا�شات القيمة العادلة املتعلقة بالبنود املدرجة بالقيمة العادلة 

يجب اأن يتم االإف�شاح عنها وفقاً مل�شدر مدخالت با�شتخدام جدول هرمي من ثالثة م�شتويات للقيمة العادلة وفقاً لفئتها وذلك جلميع االأدوات املالية 

املدرجة بالقيمة العادلة. يتطلب املعيار املعدل اأي�شا االإف�شاح عن التطابق بني الر�شيد االفتتاحي و الر�شيد اخلتامي لقيا�س القيمة العادلة من امل�شتوى 

الثالث، وكذلك التحويالت الهامة بني امل�شتويات فـي جدول القيمة العادلة. تو�شح التعديالت اأي�شاَ متطلبات االإف�شاح عن خماطر ال�شيولة فـيما يتعلق 

باملوجودات امل�شتخدمة الإدارة ال�شيولة. اإن اف�شاحات خماطر ال�شيولة مل تتاأثر ب�شورة جوهرية بهذه التعديالت ومت عر�شها فـي اإي�شاح 28. مل تدرج 

املجموعة اأي من اأدواتها املالية بالقيمة العادلة وبالتايل فاإن متطلبات االإف�شاح حول التقييم العادل لالأدوات املالية لي�س لها تاأثري على البيانات املالية. 

املعيار الدويل للتقارير املالية 8 »قطاعات الت�شغيل«:

يتطلب املعيار اجلديد اف�شاحات حول املعلومات املتعلقة بالقطاعات الت�شغيلية باملجموعة ويحل حمل املتطلبات لتحديد القطاع الرئي�شي (قطاع االأعمال) 

والقطاع الثانوي (القطاع اجلغرافـي).  لن يكون لتطبيق هذا املعيار اثر على اأداء املجموعة اأو مركزها املايل. يتم عر�س معلومات القطاع على نف�س 

االأ�شا�س امل�شتخدم فـي تقدمي التقارير لالغرا�س الداخلية. 

حت�شينات املعايري الدولية للتقارير املالية 

اأ�شدر جمل�س معايري املحا�شبة الدولية فـي مايو 2008 وابريل 2009 جمموعة من التعديالت فـي بع�س املعايري حيث يهدف ب�شورة رئي�شية اإىل ا�شتبعاد 

حاالت عدم التوافق وتقدمي التو�شيحات حول هذه املعايري. هناك اأحكام انتقالية منف�شلة لكل معيار. اإن تطبيق التعديالت التالية نتج عنه تغيريات فـي 

ال�شيا�شات املحا�شبية ولكن لي�س له تاأثري على اأداء املجموعة اأو مركزها املايل.

معيار املحا�شبة الدويل رقم 1: عر�س البيانات املالية. ال يتم ت�شنيف املوجودات واملطلوبات امل�شنفة كمحتفظ بها للمتاجرة وفقاً ملعيار املحا�شبة الدويل 

39: االأدوات املالية: التحقق والقيا�س، تلقائياً كموجودات اأو مطلوبات متداولة فـي بيان املركز املايل املجمع. قامت املجموعة بتحليل ما اإذا كانت الفرتة 
املتوقعة لتحقق املوجودات واملطلوبات املالية قد تختلف عن ت�شنيف االأداة. مل ينتج عن هذا اأي اإعادة ت�شنيف لالأدوات املالية بني متداولة وغري متداولة 

فـي بيان املركز املايل املجمع.  

معيار املحا�شبة الدويل 16 العقار واالآالت واملعدات: ي�شتبدل م�شطلح »�شافـي �شعر البيع »مب�شطلح« القيمة العادلة ناق�شاً التكاليف حتى البيع«. اإن 

التغري فـي ال�شيا�شة املحا�شبية مل توؤثر على املركز املايل للمجموعة. 

معيار املحا�شبة الدويل 18: االإيرادات: قام املجل�س باإ�شافة تعليمات (م�شاحبة للمعيار) لتحديد ما اإذا كانت املن�شاأة تعمل ك�شركة اأ�شا�شية عن نف�شها اأو 

وكيل. اإن املقومات لتحديد ما اإذا كانت املن�شاأة: 

پ لديها امل�شئولية االأ�شا�شية فـي توفـري الب�شاعة اأو اخلدمات. 

پ لديها خماطر الب�شاعة 

پ لديها حرية حتديد االأ�شعار

پ تتعر�س ملخاطر االئتمان   

قامت املجموعة بتقييم ترتيبات اإيراداتها مقابل هذه املعايري وانتهت اإىل اأنها تعمل على اأنها من�شاأة اأ�شا�شية تعمل عن نف�شها فـي جميع الرتتيبات. وبالتايل 

مت حتديث ال�شيا�شة املحا�شبية لتحقق االإيرادات. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2009
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2. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

التغريات فـي ال�صيا�صة املحا�صبية والإف�صاحات )تتمة(

تعديالت اأخرى نتجت عن حت�شينات املعايري الدولية للتقارير املالية للمعايري التالية ولي�س لها اأي تاأثري على ال�شيا�شات املحا�شبية اأو املركز اأو االأداء 

املايل للمجموعة.

املعيار الدويل للتقارير املالية 7: االأدوات املالية: االإف�شاحات 

پ معيار املحا�شبة الدويل 19: مزايا املوظفـني 

پ معيار املحا�شبة الدويل 27: البيانات املالية املجمعة واملنف�شلة 

پ معيار املحا�شبة الدويل 38: املوجودات غري امللمو�شة 

پ معيار املحا�شبة الدويل 39: االأدوات املالية: التحقق والقيا�س 

مت اإ�شدار املعايري والتف�شريات التالية عن جمل�س معايري املحا�شبة الدولية اإال اأنها لي�شت �شارية ومل تقم املجموعة بالتطبيق املبكر لها.

املعيار الدويل للتقارير املالية 3: (جمموعة) دمج االأعمال (ي�شري على الفرتات التي تبداأ فـي اأو بعد 1 يوليو 2009)

املعيار الدويل للتقارير املالية 9: االأدوات املالية 

معيار املحا�شبة الدويل 27: (معدل) البيانات املالية املجمعة واملنف�شلة (ي�شري على الفرتات التي تبداأ فـي اأو بعد 1 يوليو 2009)

تف�شري جلنة تف�شريات املعايري الدولية للتقارير املالية 17: توزيعات املوجودات غري النقدية على املالكني 

املعيار الدويل للتقارير املالية 3 معدل دمج االأعمال: يقدم هذا املعيار عدداً من التغريات فـي املحا�شبة عن دمج االأعمال التي متت بعد هذا التاريخ والذي 

�شوف يوؤثر على مبلغ ال�شهرة املحقق والنتائج امل�شجلة فـي الفرتة التي متت فـيها احليازة والنتائج امل�شتقبلية امل�شجلة. 

يتطلب معيار املحا�شبة الدويل 27 معدل اأن يتم املحا�شبة عن التغري فـي ح�شة امللكية فـي �شركة تابعة (مع عدم فقدان ال�شيطرة) كمعاملة حقوق ملكية. 

لذلك، لن توؤدي هذه املعامالت بعد االآن اإىل �شهرة وال حتى اأرباح اأو خ�شائر. اإ�شافة اإىل ذلك، تغري املعايري املعدلة املحا�شبة عن اخل�شائر املتكبدة من 

قبل ال�شركة التابعة وكذلك فقدان ال�شيطرة على �شركة تابعة. مت اإجراء تعديالت اإ�شافـية على معيار املحا�شبة الدويل 7: بيان التدفقات النقدية ومعيار 

املحا�شبة الدويل 12: �شرائب الدخل ومعيار املحا�شبة الدويل 21: تاأثري التغريات فـي معدالت �شرف العمالت االأجنبية ومعيار املحا�شبة الدويل28: 

اال�شتثمار فـي �شركات زميلة ومعيار املحا�شبة الدويل 31 ح�ش�س فـي �شركات حما�شة. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2009
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شركـــــــة ياكــــــــو الطبيـــــــــــة - ش.م.ك )مقفلة( وشركاتهـــــــا التابعـــــة

2. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

التغريات فـي ال�صيا�صة املحا�صبية والإف�صاحات )تتمة(

�شوف توؤثر تغريات املعيار الدويل للتقارير املالية 3 معدل ومعيار املحا�شبة الدويل 27 معدل على احليازات امل�شتقبلية اأو على فقدان ال�شيطرة وعلى 

املعامالت مع احل�ش�س غري امل�شيطرة. ويجوز تطبيق املعايري مبكراً. ومع ذلك ال تعتزم املجموعة اال�شتفادة من هذه االمكانية. 

املعيار الدويل للتقارير املالية 9: االأدوات املالية 

مت اإ�شدار املعيار فـي نوفمرب 2009 وي�شري على ال�شنوات املالية التي تبداأ فـي اأو بعد 1 يناير 2013 . اإن املعيار الدويل للتقارير املالية 9 يعزز من قدرة 

امل�شتثمرين وم�شتخدمي املعلومات املالية االآخرين على فهم املحا�شبة عن املوجودات املالية كما يقلل ذلك من التعقيد. ي�شتخدم املعيار الدويل للتقارير 

املالية 9 طريقة واحدة لتحديد ما اإذا كان قد مت قيا�س اأ�شل مايل بالتكلفة املطفاأة اأو بالقيمة العادلة. ت�شتند طريقة املعيار الدويل للتقارير املالية اإىل 

كيفـية اإدارة املن�شاأة الأدواتها املالية (منوذج االأعمال) واخل�شائ�س التعاقدية للتدفقات النقدية للموجودات املالية. يتطلب املعيار اجلديد اأي�شاً ا�شتخدام 

طريقة واحدة لتحديد انخفا�س القيمة. 

تف�شري جلنة تف�شريات املعايري الدولية للتقارير املالية 17 : توزيعات املوجودات غري النقدية على املالكني 

�شوف ي�شري هذا التف�شري على الفرتات املالية التي تبداأ فـي اأو بعد 1 يوليو 2009.  يقدم هذا التف�شري اإر�شادات حول كيفـية املحا�شبة عن التوزيعات غري 

النقدية للمالكني. يو�شح التف�شري متى يتم حتقق االلتزام وكيف يتم قيا�شه وكذلك املوجودات املتعلقة به، كما يبني متى يتم عدم حتقق االأ�شل اأو االلتزام. 

ال تتوقع املجموعة اأن يكون لتف�شري جلنة تف�شريات املعايري الدولية للتقارير املالية 17 اأي تاأثري على البيانات املالية للمجموعة حيث اأن املجموعة مل تقم 

باأي توزيعات غري نقدية على املالك فـي املا�شي. 

�شوف يتم تطبيق هذه املعايري على البيانات املالية عندما ت�شبح املعايري والتف�شريات �شارية املفعول ومن غري املتوقع اأن يكون لها تاأثري جوهري على 

البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

اأ�صا�ص التجميع 

تت�شمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�شركة االأم و�شركاتها التابعة كما فـي 31 دي�شمرب كل �شنة.  يتم اإعداد البيانات املالية لل�شركة التابعة 

لنف�س تاريخ البيانات املالية لل�شركة االأم با�شتخدام �شيا�شات حما�شبية مماثلة. يتم اإجراء تعديالت على ال�شيا�شات املحا�شبية غري املوحدة التي قد تن�شاأ. 

اإن ال�شركات التابعة هي تلك ال�شركات التي ت�شيطر عليها ال�شركة االأم. وتكون ال�شيطرة قائمة عندما يكون لل�شركة االأم القدرة، بطريقة مبا�شرة اأو غري 

مبا�شرة، على التحكم بال�شيا�شات املالية والت�شغيلية للمن�شاأة للح�شول على املنافع من اأن�شطتها. يتم جتميع ال�شركات التابعة بالكامل من تاريخ احليازة 

وهو التاريخ الذي حت�شل فـيه ال�شركة االأم على ال�شيطرة وت�شتمر حتى تاريخ توقف هذه ال�شيطرة. 

يتم جتميع البيانات املالية لل�شركة التابعة لكل بند باإ�شافة بنود االأ�شول واخل�شوم واالإيرادات وامل�شروفات. ويتم ا�شتبعاد جميع االأر�شدة واملعامالت 

اجلوهرية واأي اأرباح اأو اأرباح وخ�شائر غري حمققة ما بني ال�شركات عند التجميع. 

متثل احل�ش�س غري امل�شيطرة اجلزء من االأرباح اأو اخل�شائر و�شافـي االأ�شول التي ال حتتفظ بها املجموعة وتعر�س ب�شورة منف�شلة فـي بيان الدخل 

املجمع وبيان الدخل ال�شامل املجمع و�شمن حقوق امللكية فـي بيان املركز املايل املجمع ب�شورة منف�شلة عن حقوق ملكية م�شاهمي ال�شركة االأم.  يتم 

احت�شاب حيازة احل�ش�س غري امل�شيطرة با�شتخدام طريقة زيادة انت�شار ال�شركة االأم التي مبوجبها يتم ت�شجيل الفرق بني املقابل والقيمة الدفرتية للح�شة 

فـي �شافـي االأ�شول التي مت حيازتها ك�شهرة. اإن اأي مبلغ تكلفة حيازة اأدنى من القيمة العادلة ل�شافـي االأ�شول املحددة التي مت حيازتها (اأي اخل�شم عند 

احليازة) ي�شجل مبا�شرة فـي بيان الدخل املجمع فـي �شنة احليازة.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2009



31

التقريــــــــر السنــــــــــوي 2009

2. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

اأ�صا�ص التجميع  )تتمة(

اإن البيانات املالية املجمعة تت�شمن البيانات املالية لل�شركة االأم و�شركاتها التابعة التالية كما فـي 31 دي�شمرب: 

ا�شم ال�شركة

بلد

التاأ�شي�س

ح�شة امللكية %

  كما فـي 31 دي�شمرب

االأن�شطة الرئي�شية
20092008

ا�شترياد وت�شويق وت�شنيع املواد الطبية اخلام واملعدات الطبية%95%95م�شر�شركة الكمال لال�شترياد والت�شويق – ذ.م.م.

%100%100م�شر�شركة يونفـري�شال لل�شناعات الطبية – �س.م.م.
ت�شنيع املواد الكيماوية املعملية وامل�شتلزمات الطبية واالأدوية واملواد 

الغذائية لالأطفال وتغليف منتجات ال�شركة فـي م�شر

تقدمي اخلدمات ال�شياحية%100%100الكويت�شركة اخلليج الدولية لل�شياحة – ذ.م.م 

تقدمي اخلدمات الطبية%100%100الكويت�شركة الراية للرعاية ال�شحية  - ذ.م.م.

تقدمي اخلدمات الطبية%100%100الكويت�شركة املدينة الطبية للتجارة العامة ذ.م.م.

حتقق الإيرادات 

تتحقق االإيرادات اإىل احلد الذي ي�شبح فـيه تدفق املزايا االقت�شادية للمجموعة حمتماًل وميكن قيا�س االإيرادات ب�شورة موثوق منها. يتم قيا�س االإيرادات 

بالقيمة العادلة للمقابل امل�شتلم ناق�شاً اخل�شومات والتخفـي�شات. قامت املجموعة بتقييم ترتيبات اإيراداتها وفقاً لهذه املعايري وانتهت اإىل اأنها تعمل 

ب�شفتها جمموعة اأ�شا�شية تعمل ل�شاحلها فـي جميع الرتتيبات. وبالتايل مت حتديث ال�شيا�شة املحا�شبية لتحقق االإيرادات. 

يجب حتقق معايري التحقق التالية قبل حتقق االإيرادات: 

تقيد مبيعات الب�شائع الطبية عندما تنتقل املخاطر واملزايا الرئي�شية مللكية الب�شاعة اإىل امل�شرتي، وعندما يكون باالإمكان قيا�س مبلغ االإيرادات ب�شورة 

موثوق منها عند الت�شليم للعميل عادة.

تقيد اإيرادات تقدمي اخلدمات، املت�شمنة فـي املبيعات، عندما يكون من املمكن قيا�س حم�شلة املعاملة ب�شورة موثوق منها بالرجوع اإىل مرحلة اإمتام 

املعاملة فـي تاريخ بيان املركز املايل.

تقيد اإيرادات توزيعات االأرباح عندما يثبت حق املجموعة فـي ا�شتالم تلك الدفعات. 

ح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي

حتت�شب ال�شركة االأم ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي وفقاً لطريقة االحت�شاب املعدلة وفقاً لقرار جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي الذي 

ين�س على اأن االإيرادات من ال�شركات الزميلة والتابعة ومكافاأة اأع�شاء جمل�س االإدارة واملحول اإىل االحتياطي القانوين يجب اقتطاعها من ربح ال�شنة 

عند حتديد احل�شة. 

زكـاة

قامت املجموعة باحت�شاب خم�ش�س للزكاة وفقاً ملتطلبات القانون رقم 46 ل�شنة 2006. ويتم حتميل م�شروف الزكاة املحت�شب وفقاً لهذه املتطلبات فـي 

بيان الدخل املجمع.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2009



32
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2. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

�صريبة دعم العمالة الوطنية 

حتت�شب ال�شركة االأم �شريبة دعم العمالة الوطنية وفقاً للقانون رقم 19 ل�شنة 2000 وقرار وزير املالية رقم 24 ل�شنة 2006 بواقع %2.5 من ربح ال�شنة 

اخلا�شع لل�شريبة.  وفقاً للقانون، مت اقتطاع االإيرادات من ال�شركات الزميلة والتابعة وتوزيعات االأرباح من ال�شركات املدرجة التي تخ�شع ل�شريبة دعم 

العمالة الوطنية من ربح ال�شنة. 

عقار واآلت ومعدات

يدرج العقار واالآالت واملعدات بالتكلفة ناق�شاً اال�شتهالك املرتاكم واأي انخفا�س فـي القيمة.

ال يتم ا�شتهالك االأرا�شي. يحت�شب اال�شتهالك بطريقة الق�شط الثابت على مدى االأعمار االإنتاجية املقدرة لكافة االأ�شول االأخرى كما يلي:

10 – 50 �شنة املباين

3 �شنوات �شيارات 
6 – 10 �شنوات اأثاث ومعدات مكتبية

3 - 10 �شنوات اآالت ومعدات

3 – 10 �شنوات مركز االأ�شعة

اإن فئات العقار واالآالت واملعدات الواردة اأعاله تت�شمن املباين التي متثل جزءاً من م�شروع م�شت�شفى عدان والذي يعمل وفقاً للعقود لفرتة 10 �شنوات 

من تاريخ توقيع العقد. وحيث اإن هذه البنود ت�شكل جزءاً من هذا امل�شروع فاإنه يتم ا�شتهالكها كما يلي:

اإذا كان العمر االإنتاجي الفعلي لالأ�شل اأقل من فرتة العقد – يحت�شب اال�شتهالك على مدى العمر االإنتاجي.

اإذا كان العمر االإنتاجي الفعلي لالأ�شل اأكرث من فرتة العقد – يحت�شب اال�شتهالك على مدى فرتة العقد.

يتم مراجعة القيمة الدفرتية للعقار واالآالت واملعدات لغر�س حتديد انخفا�س القيمة فـي حالة وجود اأحداث اأو تغريات فـي الظروف ت�شري اإىل اأن القيمة 

الدفرتية قد تكون غري قابلة لال�شرتداد. فـي حالة وجود مثل هذا موؤ�شر وزيادة القيمة الدفرتية عن املبلغ املقدر واملمكن ا�شرتداده، فاإنه يتم تخفـي�س 

االأ�شول اإىل قيمتها املمكن ا�شرتدادها والتي متثل القيمة العادلة ناق�شاً التكاليف حتى البيع والقيمة اأثناء اال�شتخدام اأيهما اأكرب. 

يتم ر�شملة امل�شروفات املتكبدة ال�شتبدال بند العقار واالآالت واملعدات التي يتم املحا�شبة عنها ب�شورة منف�شلة ويتم �شطب القيمة الدفرتية للعن�شر 

امل�شتبدل. ويتم ر�شملة امل�شروفات الالحقة االأخرى عندما حتقق زيادة املنافع االقت�شادية امل�شتقبلية لبند العقار واالآالت واملعدات املتعلقة بها. وتتحقق 

كافة امل�شروفات االأخرى فـي بيان الدخل املجمع عند تكبدها.

قفليات

يتم ر�شملة تكاليف القفليات املتعلقة بال�شيدليات حيث اأنها تدرج بالتكلفة ناق�شا االإطفاء واي انخفا�س فـي القيمة، اإن وجد. يحت�شب االإطفاء با�شتخدام 

طريقة الق�شط الثابت بن�شب مقدره الإطفاء تلك التكاليف على فرتة عمر االإ�شتفادة املقـدرة لها حيث تتـراوح من 5 - 10 �شنوات.

ب�صاعة خم�ص�صة لعمالء

يتم التعامل مع تكلفة بنود ب�شاعة معينة خم�ش�شة لال�شتخدام من قبل العمالء، ناق�شاً اأي ا�شرتداد، كب�شاعة خم�ش�شة لعمالء. حتمل تكلفة الب�شاعة 

املخ�ش�شة للعمالء على فرتة االتفاقية مع العميل املعني.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2009
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2. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

دمج الأعمال وال�صهرة

يتم املحا�شبة عن دمج االأعمال با�شتخدام طريقة ال�شراء املحا�شبية التي تت�شمن اإدراج االأ�شول املحددة (مبا فـيها االأ�شول غري امللمو�شة التي مل يتم 

ت�شجيلها �شابقاً( واخل�شوم )مبا فـيها واخل�شوم املحتملة بخالف اإعادة الهيكلة امل�شتقبلية) لالأعمال التي مت حيازتها وفقاً للقيمة العادلة.

يتم قيا�س ال�شهرة امل�شرتاة فـي دمج االأعمال مبدئياً بالتكلفة التي متثل زيادة تكلفة ال�شراء عن ح�شة املجموعة فـي القيمة العادلة فـي �شافـي االأ�شول 

املحددة لل�شركة امل�شرتاة كما فـي تاريخ احليازة.  بعد الت�شجيل املبدئي، يتم قيا�س ال�شهرة بالتكلفة ناق�شاً خ�شائر انخفا�س القيمة.  اإن اأي زيادة فـي 

ح�شة املجموعة من القيمة العادلة ل�شافـي االأ�شول املحددة امل�شرتاة فـي ال�شركة امل�شتثمر فـيها فـي تاريخ احليازة عن تكلفة احليازة يتم اإدراجها فـي 

بيان الدخل املجمع.

يتم توزيع ال�شهرة على كل من الوحدات املنتجة للنقد باملجموعة اأو جمموعات من الوحدات املنتجة للنقد ويتم اختبارها �شنويا لتحديد انخفا�س القيمة. 

يتم حتديد انخفا�س قيمة ال�شهرة بتقييم املبلغ املمكن ا�شرتداده للوحدة املنتجة للنقد التي تتعلق بها ال�شهرة.  اإن املبلغ املمكن ا�شرتداده هو القيمة اأثناء 

اال�شتخدام للوحدة املنتجة للنقد الذي ميثل �شافـي القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة املتوقعة من الوحدة املنتجة للنقد.  عندما يكون 

املبلغ املمكن ا�شرتداده للوحدة املنتجة للنقد اأقل من القيمة الدفرتية للوحدة، يتم توزيع خ�شائر انخفا�س القيمة اأوالً لتخفـي�س القيمة الدفرتية الأي �شهرة 

موزعة على الوحدة ثم توزع على االأ�شول االأخرى للوحدة ب�شورة ن�شبية على اأ�شا�س القيمة الدفرتية لكل اأ�شل بالوحدة.  اإن اأي خ�شارة من انخفا�س 

القيمة املحققة لل�شهرة ال يتم عك�شها فـي فرتة الحقة.

عندما ت�شكل ال�شهرة جزءا من الوحدة املنتجة للنقد (جمموعة من الوحدات املنتجة للنقد) ويتم ا�شتبعاد جزءا من العمليات بداخل الوحدة، يتم اإدراج 

ال�شهرة املرتبطة بالعمليات امل�شتبعدة فـي القيمة الدفرتية للعمليات عند حتديد الربح اأو اخل�شارة الناجتة عن ا�شتبعاد العمليات.  يتم قيا�س ال�شهرة 

امل�شتبعدة فـي هذه احلالة على اأ�شا�س القيم الن�شبية للعمليات امل�شتبعدة واجلزء املحتفظ به من الوحدة املنتجة للنقد.

عندما يتم بيع ال�شركات الزميلة اأو التابعة فاإن الفرق بني �شعر البيع و�شافـي االأ�شول زائدا فرق الرتجمة املرتاكم وال�شهرة يتم ت�شجيله فـي بيان الدخل 

املجمع.

ا�صتثمار فـي �صركات زميلة

يتم املحا�شبة عن اإ�شتثمار املجموعة فـي �شركات زميلة با�شتخدام طريقة حقوق امللكية. اإن ال�شركات الزميلة هي ال�شركات التي متار�س عليها املجموعة 

تاأثرياً ملمو�شاً ولي�شت �شركات تابعة اأو �شركات م�شرتكة. تدرج اال�شتثمارات فـي �شركات زميلة فـي بيان املركز املايل املجمع بالتكلفة زائداً التغريات بعد 

احليازة فـي ح�شة املجموعة من �شافـي ا�شول ال�شركة الزميلة ناق�شاً اأي انخفا�س فـي القيمة. يت�شمن بيان الدخل املجمع ح�شة املجموعة فـي نتائج 

ال�شركات الزميلة. 

يتم ا�شتبعاد االأرباح اأو اخل�شائر غري املحققة الناجتة عن املعامالت بني املجموعة و�شركاتها الزميلة اىل حد ن�شبة ح�شة املجموعة فـي هذه ال�شركات. 

اإن تواريخ البيانات املالية لل�شركات الزميلة واملجموعة مت�شابهة اأو ال تتجاوز الثالثة اأ�شهر اإذا كانت خمتلفة. يتم عمل تعديالت لتعك�س تاأثري املعامالت 

اأو االأحداث اجلوهرية التي جتري فـي الفرتة بني ذلك التاريخ وتاريخ البيانات املالية املجمعة للمجموعة. اإن ال�شيا�شات املحا�شبية لل�شركة الزميلة مماثلة 

مع تلك امل�شتخدمة من قبل املجموعة مثل املعامالت واالأحداث التي ح�شلت فـي ظروف م�شابهة.

اإ�شافـية ال�شتثمارات املجموعة فـي  اإذا كان من ال�شروري ت�شجيل خ�شارة انخفا�س فـي القيمة  بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، حتدد املجموعة ما 

ال�شركات الزميلة. حتدد املجموعة فـي تاريخ كل بيان مركز مايل ما اإذا كان هناك دلياًل مو�شوعياً على االنخفا�س فـي قيمة اال�شتثمار فـي �شركة زميلة. 

فـي حالة االنخفا�س فـي القيمة، حتت�شب املجموعة مبلغ االنخفا�س فـي القيمة بالفرق بني القيمة العادلة لل�شركة الزميلة وتكلفة احليازة وت�شجل املبلغ 

فـي بيان الدخل املجمع. 
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شركـــــــة ياكــــــــو الطبيـــــــــــة - ش.م.ك )مقفلة( وشركاتهـــــــا التابعـــــة

2. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

يتم قيا�س اال�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل مبدئياً بالقيمة العادلة (�شعر املعاملة). بعد الت�شجيل املبدئي. يتم ت�شجيل تكاليف املعاملة 

املتعلقة باال�شتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة كم�شروف مبا�شرًة. 

تت�شمن املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ا�شتثمارات حمتفظ بها للمتاجرة اأو التي يتم ت�شنيفها عند التحقق املبدئي 

كا�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. ت�شنف اال�شتثمارات كمحتفظ بها للمتاجرة اإذا مت حيازتها لغر�س البيع فـي امل�شتقبل القريب. 

تتحقق االأرباح اأو اخل�شائر من اال�شتثمارات املحتفظ بها للمتاجرة فـي بيان الدخل املجمع. ت�شنف اال�شتثمارات كا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

بيان الدخل اإذا متت اإدارتها وتقييم اأدائها على اأ�شا�س قيمة عادلة موثوق منها وفقاً الإ�شرتاتيجية ا�شتثمار موثقة. 

بعد التحقق املبدئي، يتم اإعادة قيا�س اال�شتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وفقاً للقيمة العادلة مع اإدراج كافة التغريات فـي القيمة 

العادلة �شمن بيان الدخل املجمع.

ا�صتثمارات متاحة للبيع 

ت�شجل االإ�شتثمارات املتاحة للبيع مبدئيا بالتكلفة مبا فـي ذلك تكاليف املعاملة. 

بعد الت�شجيل املبدئي يعاد قيا�س اال�شتثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة با�شتثناء اال�شتثمارات فـي اأ�شهم التي لي�س لها اأ�شعار �شوقية معلنة فـي �شوق 

ن�شط والتي ال ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�شورة موثوق منها حيث تدرج بالتكلفة ناق�شاً انخفا�س القيمة اإن وجدت.

اإن االأرباح اأو اخل�شائر غري املحققة الناجتة عن اإعادة قيا�س اال�شتثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة يتم ت�شجيلها مبا�شرة فـي االإيرادات ال�شاملة 

االأخرى فـي ح�شاب »احتياطي التغريات املرتاكمة فـي القيمة العادلة« حتى يتم ا�شتبعاد اال�شتثمار اأو اأن يتحدد انخفا�س قيمته حيث يتم عندها اإدراج 

االأرباح اأو اخل�شائر املرتاكمة امل�شجلة �شابقاً فـي بيان الدخل املجمع �شمن اإيرادات / خ�شائر اال�شتثمار ويتم ا�شتبعاده من التغريات املرتاكمة فـي احتياطي 

القيمة العادلة. 

انخفا�ص قيمة الأ�صول غري املالية 

تقوم املجموعة بتاريخ كل تقرير مايل مبراجعة القيمة الدفرتية ملوجوداتها غري املالية لتحدد ما اإذا كان هناك اأي دليل على وجود انخفا�س فـي قيمة 

هذه املوجودات. فاإذا ما ظهر مثل ذلك الدليل ، يتم حتديد املبلغ املقدر املمكن ا�شرتداده لهذا االأ�شل حتى ميكن حتديد مقدار خ�شارة االنخفا�س فـي 

القيمة (اإن وجدت). فـي احلالة التي ال ميكن فـيها تقدير املبلغ امل�شرتد الأ�شل ما، تقوم املجموعة بتقدير القيمة امل�شرتدة للوحدة املولدة للنقد التي ينتمي 

اإليها هذا االأ�شل. حينما ميكن حتديد اأ�شا�س معقول وثابت للتوزيع ، توزع املوجودات اأي�شاً على وحدات فردية مولدة للنقد اأو يتم توزيعها على اأ�شغر 

جمموعات من الوحدات املولدة للنقد والتي ميكن اأن يحدد لها اأ�شا�س معقول وثابت للتوزيع.

اإن القيمة امل�شرتدة هي القيمة العادلة ناق�شاً التكاليف الالزمة للبيع اأو القيمة حمل اال�شتخدام ، اأيهما اأكرب. عند حتديد القيمة حمل اال�شتخدام ، 

يتم خ�شم التدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة اإىل قيمتها احلالية با�شتخدام معدل اخل�شم الذي يعك�س تقييم ال�شوق احلايل للقيمة الزمنية لالأموال 

واملخاطر املتعلقة باالأ�شل. عند حتديد القيمة العادلة ناق�شاً تكاليف حتى البيع يتم ا�شتخدام منوذج تقييم منا�شب. 

فـي حالة تقدير القيمة امل�شرتدة لالأ�شل (اأو الوحدة املولدة للنقد) باأقل من القيمة املدرجة له، يتم تخفـي�س القيمة املدرجة لالأ�شل (الوحدة املولدة للنقد) 

اإىل مقدار القيمة امل�شرتدة له. يتم حتقق خ�شارة االنخفا�س فـي القيمة فـي بيان الدخل املجمع مبا�شرة.

، يتم زيادة القيمة املدرجة لالأ�شل (الوحدة املولدة للنقد) اإىل مقدار التقدير املعدل لقيمته  فـي حالة مت عك�س خ�شارة االنخفا�س فـي القيمة الحقاً 

امل�شرتدة بحيث اأال تتجاوز القيمة املدرجة الزائدة تلك القيمة املدرجة التي كان �شيتم حتديدها فـي حال عدم حتقق اأي خ�شارة نتيجة االنخفا�س فـي 

قيمة االأ�شل (الوحدة املولدة للنقد) فـي ال�شنوات ال�شابقة. يتم حتقق عك�س خ�شارة االنخفا�س فـي القيمة فـي بيان الدخل املجمع مبا�شرة.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2009



35

التقريــــــــر السنــــــــــوي 2009

2. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

حتقق وعدم حتقق الأ�صول واخل�صوم املالية

يتم حتقق االأ�شل املالـي اأو االلتزام املايل عندما ت�شبح املجموعة طرفاً فـي االأحكام التعاقدية لالأداة املالية. اإن جميع امل�شرتيات واملبيعات »بالطريقة 

املعتادة« يتم ت�شجيلها على اأ�شا�س تاريخ املتاجرة، اأي بالتاريخ الذي تلتزم فـيه املجموعة ب�شراء اأو بيع االأ�شل. اإن م�شرتيات اأو مبيعات الطريقة النظامية 

هي م�شرتيات اأو مبيعات االأ�شول املالية التي تتطلب ت�شليم االأ�شول خالل اإطار زمني يتم حتديده عموماً بالتعليمات التنظيمية اأو بالعرف فـي االأ�شواق.

يتم اإلغاء حتقق اأ�شل مايل (كلياً اأو جزئياً) عندما: )1( عندما ينتهي احلق فـي التدفقات النقدية من ذلك االأ�شل؛ اأو  )2( عندما حتتفظ املجموعة باحلق 

فـي ا�شتالم التدفقات النقدية من ذلك االأ�شل ولكن تتحمل التزام بدفع التدفقات بالكامل دون تاأخري اإىل طرف ذي عالقة مبوجب ترتيب “القب�س 

والدفع”؛ اأو )3( عندما تقوم املجموعة بتحويل احلق فـي ا�شتالم التدفقات النقدية من ذلك االأ�شل وعندما اإما (اأ) اأن تقوم املجموعة بتحويل كافة خماطر 

ومزايا االأ�شل اأو (ب) اأن ال تقوم املجموعة بتحويل اأو االحتفاظ بكافة خماطر ومزايا االأ�شل ولكن فقدت ال�شيطرة على االأ�شل. عندما تقوم املجموعة 

بتحويل حقوقها فـي التدفقات النقدية من االأ�شل ومل تقم بتحويل اأو االحتفاظ بكافة خماطر ومزايا االأ�شل اأو مل تقم بتحويل ال�شيطرة على االأ�شل، يتم 

ت�شجيل االأ�شل مبقدار ا�شتمرار املجموعة فـي ال�شيطرة على االأ�شل.

وال يتم حتقق التزام مايل عندما يتم االإعفاء من االلتزام املحدد فـي العقد اأو اإلغاوؤه اأو انتهاء �شالحية ا�شتحقاقه. 

املقا�صة

يتم اإجراء مقا�شة بني االأ�شول واخل�شوم املالية و�شافـي املبلغ فـي بيان املركز املايل املجمع فقط عندما يكون للمجموعة حق قانوين يلزم مبقا�شة املبالغ 

املحققة وتنوي املجموعة ت�شوية هذه املبالغ على اأ�شا�س ال�شافـي.

حما�صبة تواريخ املتاجرة وال�صداد

اإن جميع م�شرتيات ومبيعات االأ�شول املالية »بالطريقة االعتيادية« يتم ت�شجيلها على اأ�شا�س »تاريخ ال�شراء«، اأي بالتاريخ الذي تلتزم فـيه املجموعة ب�شراء 

اأو بيع االأ�شل املايل. اإن م�شرتيات اأو مبيعات الطريقة االعتيادية هي م�شرتيات اأو مبيعات االأ�شول املالية التي تتطلب ت�شليم االأ�شول خالل اإطار زمني 

يتم حتديده عموماً بالتعليمات التنظيمية اأو بالعرف فـي االأ�شواق.

ب�صاعة 

تدرج الب�شاعة بالتكلفة اأو �شافـي القيمة املمكن حتقيقها اأيهما اأقل. اإن التكلفة هي امل�شروفات املتكبدة اإىل اأن يتم حتويل املنتج اإىل موقعه وحالته 

احلالية كما يلي: 

- تكاليف ال�شراء املتكبدة حتى تاريخ بيان املركز املايل.  - ب�شاعة فـي الطريق    

- على اأ�شا�س املتو�شط املرجح - ب�شاعة للبيع     

ي�شتند �شافـي القيمة املمكن حتقيقها اإىل �شعر البيع املقدر ناق�شاً اأية تكاليف اإ�شافـية متوقع تكبدها عند االإمتام واال�شتبعاد.

مدينون 

يدرج املدينون مببلغ الفاتورة االأ�شلي ناق�شاً املخ�ش�س لقاء اأي مبالغ م�شكوك فـي حت�شيلها. يتم تقدير املبالغ امل�شكوك فـي حت�شيلها عندما يعد حت�شيل 

املبلغ بالكامل اأمراً غري ممكناً. ت�شطب الديون املعدومة عند تكبدها.

النقد والنقد املعادل

يتكون النقد والنقد املعادل، الأغرا�س بيان التدفقات النقدية املجمع، من النقد فـي ال�شندوق واأر�شدة لدى البنوك بال�شافـي بعد االأر�شدة املك�شوفة 

القائمة لدى البنوك. 
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شركـــــــة ياكــــــــو الطبيـــــــــــة - ش.م.ك )مقفلة( وشركاتهـــــــا التابعـــــة

2. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

دائنون وم�صروفات م�صتحقة 

يتم قيد اخل�شوم عن مبالغ �شتدفع فـي امل�شتقبل لقاء ب�شائع اأو خدمات مت ت�شلمها، �شواء �شدرت بها فواتري من قبل املورد اأو مل ت�شدر. 

خم�ص�صات

تقيد املخ�ش�شات عندما يكون لدى املجموعة التزامات (قانونية اأو ا�شتداللية) ناجتة عن حدث وقع من قبل، كما اأن تكاليف ت�شوية االلتزام حمتملة 

وميكن قيا�شها ب�شورة موثوق فـيها.

قرو�ص لأجل

تدرج القرو�س لأجل فـي بيان املركز املايل املجمع مببالغها الأ�شا�شية . تظهر الأق�شاط امل�شتحقة خالل �شنة واحدة كخ�شوم متداولة. حتمل الفائدة 

كم�شروفات عند ا�شتحقاقها ويتم اإدراج املبالغ غري املدفوعة فـي »دائنون وم�شروفات م�شتحقة«. 

دائنو مرابحة 

ميثل دائنو املرابحة املبالغ امل�شتحقة على اأ�شا�س ال�شداد املوؤجل لالأ�شول امل�شرتاة مبوجب ترتيبات مرابحة. يدرج دائنو املرابحة باإجمايل املبلغ الدائن بعد 

خ�شم تكاليف التمويل املوؤجلة. يتم حتميل تكاليف التمويل املوؤجلة كم�شروف على اأ�شا�س توزيع ن�شبي زمني ياأخذ فـي االعتبار معدل االإقرتا�س اخلا�س 

بهم والر�شيد القائم.

انخفا�ص قيمة الأ�صول املالية وعدم اإمكانية حت�صيلها 

يتم بتاريخ كل تقرير مايل اإجراء تقييم لتحديد فـيما اإذا كان هناك دليل مو�شوعي على اأن اأ�شل مايل حمدد قد تنخف�س قيمته. تنخف�س قيمة اأ�شل مايل 

اأو جمموعة اأ�شول مالية فقط اإذا ما توفر دليل مو�شوعي على انخفا�س القيمة كنتيجة لوقوع حدث واحد اأو اأكرث بعد التحقق املبدئي لالأ�شل (»حدث 

خ�شارة« متكبد)  ويكون حلدث اخل�شارة (اأحداث) تاأثري على التدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة لالأ�شل املايل اأو جمموعة االأ�شول املالية التي ميكن 

قيا�شها ب�شورة موثوق منها. فاإذا ما توفر مثل ذلك الدليل، تدرج خ�شائر انخفا�س القيمة فـي بيان الدخل ال�شامل. 

انخفا�ص قيمة الأ�صول املالية وعدم اإمكانية حت�صيلها )تتمة(

بالن�شبة للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة، فاإن انخفا�س القيمة ميثل الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة ناق�شاً اأي خ�شارة انخفا�س فـي   اأ) 

القيمة م�شجلة �شابقاً فـي بيان الدخل ال�شامل.  

بالن�شبة للموجودات املدرجة بالتكلفة، فاإن انخفا�س القيمة ميثل الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية   ب) 

املخ�شومة مبعدل عائد ال�شوق احلايل الأ�شل مايل مماثل.  

بالن�شبة للموجودات املدرجة بالتكلفة املطفاأة، فاإن انخفا�س القيمة ي�شتند اإىل التدفقات النقدية املخ�شومة مبعدل الفائدة الفعلي االأ�شلي. ج) 

يتم ت�شجيل عك�س خ�شائر انخفا�س القيمة امل�شجل فـي ال�شنوات ال�شابقة عندما يظهر موؤ�شر على عدم وجود خ�شائر انخفا�س قيمة االأ�شل املايل اأو 

انخفا�شها وميكن ربط االنخفا�س ب�شورة مو�شوعية بحيث يقع بعد ت�شجيل انخفا�س القيمة. يتم ت�شجيل عك�س خ�شائر انخفا�س القيمة فـي بيان الدخل 

املجمع اإىل احلد الذي ال يتجاوز معه القيمة الدفرتية لالأ�شل تكلفته املطفاأة فـي تاريخ العك�س. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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2. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفـني

حتت�شب املجموعة خم�ش�شاً ملكافاأة نهاية اخلدمة ملوظفـيها. اإن ا�شتحقاق هذه املكافاأة ي�شتند عادة اإىل الراتب النهائي للموظف وطول مدة اخلدمة واإىل 

اإمتام احلد االأدنى من فرتة اخلدمة طبقاً لقانون العمل الكويتي وعقود املوظفـني. اإن التكاليف املتوقعة لهذه املكافاآت يتم ت�شجيلها كم�شروفات م�شتحقة 

على مدى فرتة اخلدمة. 

وبالن�شبة للموظفـني الكويتيني، ت�شاهم ال�شركة االأم فـي برنامج املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات االجتماعية على اأ�شا�س ن�شبة مئوية من رواتب املوظفـني. اإن 

التزامات املجموعة حمددة مب�شاهمتها التي تقيد كم�شروف عند ا�شتحقاقها.

العمالت الأجنبية 

يتم عر�س البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي وهي العملة الرئي�شية لل�شركة االأم وعملة التقارير.

اإن العملة الرئي�شية لل�شركات التابعة هي اجلنيه امل�شري.

تقوم كل �شركة فـي املجموعة بتحديد العملة الرئي�شة لها، كما يتم قيا�س البنود املدرجة فـي البيانات املالية لكل �شركة با�شتخدام العملة الرئي�شة. ت�شجل 

املعامالت بالعمالت االأجنبية مبدئياً باأ�شعار العملة الرئي�شة ال�شائدة بتاريخ املعاملة. يعاد حتويل االأ�شول واخل�شوم املالية بالعمالت االأجنبية وفقاً الأ�شعار 

�شرف العملة الرئي�شة ال�شائدة بتاريخ بيان املركز املايل لكل �شركة. توؤخذ جميع الفروق اإىل بيان الربح اأو اخل�شارة. اإن البنود غري النقدية التي يتم قيا�شها 

بالتكلفة التاريخية بعملة اأجنبية يتم حتويلها با�شتخدام اأ�شعار ال�شرف كما فـي تواريخ املعامالت املبدئية. 

كما فـي تاريخ البيانات، يتم حتويل االأ�شول واخل�شوم النقدية وغري النقدية لل�شركات االأجنبية من العملة الرئي�شية اإىل عملة العر�س (دينار كويتي) 

باأ�شعار ال�شرف ال�شائدة فـي تاريخ بيان املركز املايل، وحتول بيانات الدخل مبتو�شط اأ�شعار ال�شرف املوزون لل�شنة. توؤخذ كافة فروق حتويل العمالت 

االأجنبية مبا�شرة �شمن االإيرادات ال�شاملة االأخرى حتى يتم بيع ال�شركات االأجنبية. 

معلومات القطاعات

اإن القطاع هو جزء مميز من املجموعة بحيث يقدم منتجات اأو خدمات (قطاع اأعمال) اأو يقدم منتجات اأو خدمات �شمن بيئة اقت�شادية حمددة (قطاع 

جغرافـي) ويتعر�س ملخاطر ومنافع خمتلفة عن غريه من القطاعات.

الأحداث املحتملة  

ال يتم اإدراج اخل�شوم املحتملة �شمن البيانات املالية املجمعة. بل يتم االإف�شاح عنها ما مل يكن احتمال حتقيق منافع اقت�شادية م�شتبعداً.  

ال يتم اإدراج االأ�شول املحتملة �شمن البيانات املالية املجمعة بل يتم االإف�شاح عنها عندما يكون حتقيق منافع اقت�شادية مرجحاً. 

الأحكام املحا�صبية الهامة والتقديرات

اإن اإعداد البيانات املالية املجمعة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب من االإدارة و�شع اأحكام وتقديرات وافرتا�شات توؤثر على املبالغ املدرجة 

التاأكد من هذه  فاإن عدم  ذلك  ومع   . املالية  البيانات  تاريخ  فـي  الطارئة  واخل�شوم  االأ�شول  واالإف�شاح عن  واخل�شوم  واالأ�شول  واخل�شائر  لالإيرادات 

االفرتا�شات والتقديرات قد يوؤدي اإىل نتائج حتتاج اإىل تعديل جوهري على القيمة الدفرتية لالأ�شل اوااللتزام املتاأثر فـي امل�شتقبل.

ت�شجل اأي فروق بني املبالغ التي يتم حت�شيلها بالفعل فـي الفرتات امل�شتقبلية واملبالغ املتوقعة فـي بيان الدخل املجمع.
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2. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

التقديرات والفرتا�صات  

اإن االفرتا�شات الرئي�شية التي تتعلق بامل�شادر امل�شتقبلية وامل�شادر الرئي�شية االأخرى لعدم التاأكد من التقديرات كما فـي تاريخ بيان املركز املايل والتي تنطوي 

على خماطر كبرية من حيث الت�شبب فـي اإجراء تعديالت مادية على القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�شنة املالية التالية مو�شحة كما يلي: 

ت�صنيف الأ�صول واخل�صوم املالية 

تقوم االإدارة باتخاذ قرار ب�شاأن حيازة اأ�شول مالية �شواء كان يجب ت�شنيفها كاأ�شول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل اأو متاحة للبيع.

تقوم املجموعة بت�شنيف االأ�شول املالية كاأ�شول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل اإذا مت حيازتها ب�شفة اأ�شا�شية لغر�س حتقيق ربح 

على املدى الق�شري.

لهذه  كان  اإذا  اال�شتثمارات.  هذه  الأداء  االإدارة  مراقبة  كيفـية  على  يعتمد  الدخل  بيان  خالل  من  العادلة  بالقيمة  كمدرجة  اال�شتثمارات  ت�شنيف  اإن 

اال�شتثمارات قيم عادلة متوفرة وكانت التغريات فـي القيمة العادلة مدرجة كجزء من االأرباح اأو اخل�شائر فـي ح�شابات االإدارة، فاإن هذه اال�شتثمارات 

ت�شنف كا�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. يتم ت�شنيف كافة اال�شتثمارات االأخرى كا�شتثمارات متاحة للبيع.

تقييم اال�شتثمارات فـي االأ�شهم غري املدرجة 

ي�شتند تقييم اال�شتثمارات فـي االأ�شهم غري املدرجة عادًة اإىل اأحد العوامل التالية:

پ معامالت حديثة فـي ال�شوق ب�شروط جتارية بحتة. 

پ القيمة العادلة احلالية الأداة اأخرى مماثلة اإىل حد كبري. 

پ التدفقات النقدية املتوقعة خم�شومة باملعدلت احلالية املطبقة للبنود ذات �شروط و�شمات خماطر مماثلة.

پ مناذج تقييم اأخرى.

انخفا�ص قيمة ال�صتثمارات

تقوم املجموعة مبعاملة اال�شتثمارات املتاحة للبيع فـي اأ�شهم كا�شتثمارات انخف�شت قيمتها اإذا كان هناك انخفا�س جوهري اأو متوا�شل فـي القيمة العادلة 

مبا يقل عن تكلفتها اأو عند وجود دليل مو�شوعي اأخر على انخفا�س القيمة.  اإن عملية حتديد االنخفا�س »اجلوهري« اأو »املتوا�شل« تتطلب اأحكام اأ�شا�شية. 

اأ�شعار االأ�شهم بالن�شبة لالأ�شهم املدرجة والتدفقات النقدية  التقلبات العادية فـي  اإ�شافة اإىل ذلك، تقوم املجموعة بتقييم العوامل االأخرى مبا فـي ذلك 

امل�شتقبلية وعوامل اخل�شم لالأ�شهم غري املدرجة.

انخفا�ص قيمة ال�صهرة

تقوم املجموعة على االأقل مرة واحدة �شنوياً بتحديد ما اإذا كانت ال�شهرة قد انخف�شت قيمتها.  ويتطلب ذلك تقدير للقيمة اأثناء اال�شتخدام للوحدات 

املنتجة للنقد التي تتوزع عليها ال�شهرة.  كما اأن تقدير القيمة عند اال�شتخدام يتطلب من املجموعة عمل تقدير للتدفقات النقدية امل�شتقبلية املتوقعة من 

الوحدة املنتجة للنقد وكذلك اختيار معدل اخل�شم املنا�شب الحت�شاب القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية.

انخفا�ص قيمة املدينني

يتم عمل تقدير للمبالغ املمكن حت�شيلها من االأر�شدة التجارية املدينة عندما يعد حت�شيل املبلغ بالكامل اأمراً غري ممكناً.  ويتم عمل هذا التقدير بالن�شبة 

لكل مبلغ من املبالغ اجلوهرية على اأ�شا�س اإفرادي.  

اأما املبالغ التي ال يعترب اأي منها جوهري ولكن مر موعد ا�شتحقاقها، يتم تقييمها ب�شورة جممعة ويتم تطبيق خم�ش�س تبعاً لطول فرتة التاأخر ا�شتناداً 

اإىل معدالت اال�شرتداد التاريخية.
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31 ديسمبر 2009



39

التقريــــــــر السنــــــــــوي 2009

2. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

انخفا�ص قيمة الب�صاعة

تدرج الب�شاعة بالتكلفة اأو �شافـي القيمة املمكن حتقيقها اأيهما اأقل. عندما ت�شبح الب�شاعة قدمية اأو متقادمة يتم عمل تقدير ل�شافـي قيمتها املمكن 

حتقيقها. يتم عمل هذا التقدير بالن�شبة لكل مبلغ من املبالغ اجلوهرية على اأ�شا�س اإفرادي. يتم تقييم املبالغ غري اجلوهرية ب�شورة منف�شلة، ولكن قدمية 

اأو متقادمة، وذلك ب�شورة جممعة ويتم تطبيق خم�ش�س تبعاً لنوع الب�شاعة ودرجة القدم اأو التقادم ا�شتناداً اإىل اأ�شعار البيع التاريخية.

الأحكام املحا�صبية الهامة والتقديرات )تتمة(

االأعمار االإنتاجية للعقار واالآالت واملعدات

حتدد اإدارة املجموعة االأعمار االإنتاجية املقدرة للعقار واالآالت واملعدات لغر�س احت�شاب اال�شتهالك. يتحدد هذا التقدير بعد احت�شاب اال�شتخدام املتوقع 

لالأ�شل اأو التاآكل من اال�شتعمال. تراجع االإدارة القيمة املتبقية واالأعمار االإنتاجية �شنوياً ويتم تعديل م�شروف اال�شتهالك امل�شتقبلي عندما ترى االإدارة 

اأن االأعمار االإنتاجية تختلف عن التقديرات ال�شابقة.

انخفا�س قيمة القفليات 

ت�شجل خ�شارة انخفا�س القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفرتية القيمة املمكن ا�شرتدادها. اإن القيمة املمكن ا�شرتدادها هي القيمة العادلة ناق�شاً التكلفة 

حتى البيع والقيمة اأثناء اال�شتخدام اأيهما اأكرب. يتم ت�شجيل خ�شائر انخفا�س القيمة فـي بيان الدخل املجمع. 

3. إيرادات أخرى

20092008

د.كد.ك

165,600-    مكافاآت م�شتلمة

503,642600,021اإيرادات متنوعة

503,642765,621 

4. تكاليف تمويل 

20092008

د.كد.ك

70,674173,683فائدة على ح�شابات مك�شوفة لدى البنوك

371,314489,354فائدة على قرو�س حمددة االأجل

251,426103,961تكاليف متويلية لدائني مرابحة

693,414766,998

5. أتعاب اإلدارة

ميثل هذا البند اأتعاب االإدارة امل�شتحقة لرئي�س جمل�س االإدارة والع�شو املنتدب وكبري املدراء املاليني ا�شتناداً اإىل ن�شبة 6.5% )2008: 5%( من الربح قبل 

مكافاأة اأع�شاء جمل�س االإدارة وح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي و�شريبة دعم العمالة والزكاة. 
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6. ربح السنة

يدرج ربح ال�شنة بعد حتميل:  

20092008

د.كد.ك

6,400,6934,970,451تكاليف املوظفـني

-     400,000خم�ش�س اإغالق عيادة 

964,874774,165اإيجار 

7. ربحية السهم األساسية والمخففة

يتم احت�شاب ربحية ال�شهم االأ�شا�شية واملخففة بتق�شيم ربح ال�شنة على املتو�شط املوزون لعدد االأ�شهم القائمة خالل ال�شنة كما يلي: 

20092008

1,392,442778,786ربح ال�شنه اخلا�س مب�شاهمي ال�شركة االم (د.ك)

165,000,000165,000,000املتو�شط املوزون لعدد اال�شهم القائمة خالل ال�شنه

4.72 فل�س8.44 فل�صربحية ال�شهم االأ�شا�شية واملخففة 

8. عقار وآالت ومعدات 

مركز االأ�شعة�شياراتمبايناأر�س
اأثاث ومعدات 

مكتبية
اآالت ومعدات

اأ�شول  حتت 

االإن�شاء
املجموع

د.كد.كد.كد.كد.كد.كد.كد.ك

التكلفة

871,9283,469,217362,222344,8853,161,8504,805,943407,65113,423,696فـي 1 يناير 2009

196,0911,365,201149,0211,710,313-    -    -    -    االإ�شافات

)427,086(-    )952()280()344,885()5,739(-    )75,230(االإ�شتبعادات

25,299-    7512,158-    3,3028,78210,306تعديالت ترجمة العملة االأجنبية

)31,350()31,350(-    -    -    -    -    -    املحول اإىل القفليات (اإي�شاح 10)

-    )358,353(-    358,353-    -    -    -    املحوالت

)147,199()147,199(-    -    -    -    -    -    �شطب االأ�شول حتت االإن�شاء

3,716,7656,172,35019,77014,553,673-    800,0003,477,999366,789فـي 31 دي�شمرب 2009

اال�شتهالك املرتاكم

4,938,091-    829,146153,525335,5581,946,1991,673,663-    فـي 1 يناير 2009 

1,342,301-    267,50072,9554,932349,063647,851-    املحمل لل�شنة 

)346,103(-    )911()277()340,490()4,425(-    -    متعلق باالإ�شتبعادات

6,911-    2941,197-    1,2734,147-    تعديالت ترجمة العملة االأجنبية

5,941,200-    2,295,2792,321,800-    1,097,919226,202-    فـي 31 دي�شمرب 2009 

�شافـي القيمة الدفرتية
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1,421,4863,850,55019,7708,612,473-    800,0002,380,080140,587فـي 31 دي�صمرب 2009

8. عقار وآالت ومعدات )تتمة(

مركز االأ�شعة�شياراتمبايناأر�س
اأثاث ومعدات 

مكتبية
اآالت ومعدات

اأ�شول  حتت 

االإن�شاء
املجموع

د.كد.كد.كد.كد.كد.كد.كد.ك

التكلفة

871,6553,398,492262,547344,8852,796,0884,014,653150,83611,839,156فـي 1 يناير 2008

270,370812,7151,165,7702,437,018-    70,000118,163-    االإ�شافات

)88,137(-    )21,569()47,349(-    )19,219(-    -    االإ�شتبعادات

1,934-    61144-    273725731تعديالت ترجمة العملة االأجنبية

-    )142,680(-    142,680-    -    -    -    املحوالت 

)766,275()766,275(-    -    -    -    -    -    �شطب االأ�شول حتت االإن�شاء

871,9283,469,217362,222344,8853,161,8504,805,943407,65113,423,696فـي 31 دي�شمرب 2008

اال�شتهالك املرتاكم

3,906,115-    568,516120,021327,9051,718,6871,170,986-    فـي 1 يناير 2008 

1,104,563-    260,53948,9067,653274,651512,814-    املحمل لل�شنة 

)72,972(-    )10,212()47,159(-   )15,601(-    -    متعلق باالإ�شتبعادات

385-    2075-    91199-    تعديالت ترجمة العملة االأجنبية

4,938,091-    829,146153,525335,5581,946,1991,673,663-    فـي 31 دي�شمرب 2008 

�شافـي القيمة الدفرتية

871,9282,640,071208,6979,3271,215,6513,132,280407,6518,485,605فـي 31 دي�شمرب 2008

اإن �شطب االأ�شول حتت االإن�شاء يعك�س امل�شروفات املتكبدة على م�شاريع حالية والتي مل يعد من املتوقع اأن توؤدي اإىل تدفق منافع اقت�شادية م�شتقبلية.

مت اإدراج اال�شتهالك املحمل خالل ال�شنة �شمن امل�شروفات االإدارية فـي بيان الدخل املجمع.

9. بضاعة مخصصة لعمالء

20092008

د.كد.ك

359,584715,762الر�شيد فـي 1 يناير 

16,03414,779اإ�شافات خالل ال�شنة

)370,957()159,073(امل�شتخدم خالل ال�شنة

216,545359,584الر�شيد كما فـي 31 دي�شمرب

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2009
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10. القفليات

20092008

د.كد.ك

التكلفة

292,500278,500فـي 1 يناير

57,00014,000اإ�شافات

-     31,350املحول من عقار واآالت ومعدات  (اإي�شاح 8)

380,850292,500فـي 31 دي�شمرب

االإطفاء

221,167171,300فـي 1 يناير

15,73849,867املحمل لل�شنة 

236,905221,167فـي 31 دي�شمرب

�شافـي القيمة الدفرتية

143,94571,333فـي 31 دي�شمرب 

11. استثمار فـي شركات زميلة

اإن ال�شركات الزميلة التابعة للمجموعة واملدرجة �شمن هذه البيانات املالية املجمعة كما يلي:

االن�شطه20092008بلد املن�شاأاال�شم

معدات طبية ومنتجات ذات عالقه%25%25الكويت�شركة املزايا لالدوية – ذ.م.م

اأدوية ومعدات طبية ومنتجات ذات عالقه%20%20الكويت�شركة م�شت�شفى ال�شالم �س.م.ك. (مقفلة)

اإن �شركة م�شت�شفى ال�شالم �س.م.ك. )مقفلة( هي �شركة م�شاهمة مقفلة مت ت�شجيلها فـي الكويت وتعمل على تقدمي خدمات الرعاية الطبية للمر�شى 

الداخليني واخلارجيني امل�شت�شفى.

اإن احلركة فـي القيمة الدفرتية ال�شتثمارات ال�شركات الزميلة كما يلي:

20092008

د.كد.ك

5,374,15212,500الر�شيد االفتتاحي

)12,500(-      انخفا�س قيمة �شركة املزايا لالدوية – ذ.م.م

5,138,379-      التحويل من اال�شتثمارات املتاحة للبيع 

304,830235,773ح�شة فـي نتائج �شركات زميلة

-      )79,587(توزيعات اأرباح م�شتلمة 

5,599,3955,374,152

اإن اال�شتثمار فـي �شركة املزايا لالدوية – ذ.م.م غري م�شعر ومل تبداأ ال�شركة اأعمالها كما فـي تاريخ بيان املركز املايل. وبالتايل قرر اأع�شاء جمل�س االإدارة 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2009
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ت�شجيل انخفا�س فـي قيمة هذا اال�شتثمار فـي ال�شنة ال�شابقة.

11. استثمار فـي شركات زميلة )تتمة(

يبني اجلدول التايل معلومات موجزة ال�شتثمارات املجموعة فـي ال�شركات الزميلة:

20092008

د.كد.ك

القيمة الدفرتية لال�شتثمار فـي ال�شركات الزميلة:

5,374,15212,500فـي 1 يناير

)12,500(-     �شطب �شركة املزايا لالدوية – ذ.م.م

5,138,379-     املحول خالل ال�شنة

304,830235,773ح�شة فـي نتائج ال�شنة

-     )79,587(توزيعات اأرباح م�شتلمة 

5,599,3955,374,152فـي 31 دي�شمرب

اإجمايل بيان املركز املايل لل�شركات الزميلة:

1,618,9821,421,173 موجودات متداولة

4,884,9945,158,900 موجودات غري متداولة

)1,420,983()1,430,522( مطلوبات متداولة

)1,198,219()887,340( مطلوبات غري متداولة

4,186,1143,960,871

1,413,2811,413,281ال�شهرة املت�شمنة فـي القيمة الدفرتية لل�شركة الزميلة

5,599,3955,374,152

اإجمايل اإيرادات واأرباح ال�شركات الزميلة:

4,375,0153,519,868االإيرادات

304,830235,773االأرباح

اإن اأ�شهم �شركة م�شت�شفى ال�شالم مرهونة مقابل دائني املرابحة (اإي�شاح 20). 

12. استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

20092008

د.كد.ك

1,327,6001,618,782�شندوق اأوراق مالية 

تت�شمن االأوراق املالية فـي اأحد ال�شناديق ب�شورة رئي�شية من ا�شتثمارات فـي اأ�شهم غري مدرجة ويحتاج تقييم هذه اال�شتثمارات اإىل تقديرات اأ�شا�شية 

وي�شتند اإىل املعلومات املتاحة حول املركز املايل ونتائج اأن�شطة ال�شركات امل�شتثمر فـيها واملعلومات املتاحة حول االأرباح امل�شتقبلية املتوقعة لهذه ال�شركات. 

كما يتم مراعاة اأ�شعار اأية معامالت حديثة معروفة فـيما يتعلق باالأ�شهم فـي ال�شركة امل�شتثمر فـيها اأو ال�شركات املماثلة. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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13. استثمارات متاحة للبيع

20092008

د.كد.ك

117,6005,255,979اأ�شهم غري م�شعرة افتتاحية - حملية

)5,138,379(-     التحويل اإىل ا�شتثمار فـي �شركات زميلة 

117,600117,600اأ�شهم غري م�شعرة ختامية - حملية

تدرج تلك اال�شتثمارات بالتكلفة نتيجة لعدم وجود طرق اأخرى منا�شبة للتو�شل اإىل قيمة عادلة موثوق منها. لي�س لدى االإدارة علم باأية ظروف ت�شري اىل 

اإنخفا�س قيمة االإ�شتثمارات فـي تاريخ بيان املركز املايل.

14. بضاعة

20092008

د.كد.ك

309,658321,474ب�شاعة فـي الطريق

18,041,12915,942,373ب�شاعة للبيع 

18,350,78716,263,847

خالل ال�شنة مت �شطب ب�شاعة مببلغ 277,859 دينار كويتي، كجزء من تعديل العام ال�شابق،  اإىل الر�شيد االفتتاحي لالأرباح املحتفظ بها (اإي�شاح 26). 

15. مدينون ومدفوعات مقدمًا

20092008

د.كد.ك

18,221,16612,648,874مدينون جتاريون 

-    19,329مبالغ م�شتحقة من اأطراف ذات عالقة (اإي�شاح 25)

562,792413,260مدينون اآخرون

1,771,9842,416,855م�شروفات م�شرتدة 

469,047203,854دفعات مقدماً ملوردين
275,911226,717م�شروفات مدفوعة مقدماً

50,21460,675موظفون مدينون 

21,370,44315,970,235

كما فـي 31 دي�شمرب 2009، انخف�شت قيمة املدينني التجاريني بقيمة ا�شمية 2,000,925 د.ك. )2008: 2,022,097 د.ك(.

اإن احلركات فـي خم�ش�س انخفا�س قيمة املدينني كما يلي: 

20092008

د.كد.ك

2,022,097506,653فـي بداية ال�شنة

720,5801,515,444املحمل خالل ال�شنة

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2009
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-    )741,752(مبلغ معكو�س غري م�شتخدم 

2,000,9252,022,097فـي نهاية ال�شنة

15. مدينون ومدفوعات مقدمًا )تتمة(

كما فـي 31 دي�شمرب، كان معدل تقادم االأر�شدة التجارية املدينة غري منخف�شة القيمة كما يلي: 

متاأخرة ولكن غري منخف�شة القيمة

املجموع
غري متاأخرة اأو 

منخف�شة القيمة

اأكرث من 120 يوما90ً-120 يوما60ً-90 يوماًاأقل من 60  يوماً

د.كد.كد.كد.كد.كد.ك

200918,221,1665,467,3435,819,2571,837,163763,5704,333,833

200812,648,8744,609,4115,472,273621,085632,5251,313,580

من املتوقع ا�شتناداً اإىل اخلربات ال�شابقة اأن يتم ا�شرتداد االأر�شدة غري منخف�شة القيمة بالكامل. مل تعتاد املجموعة احل�شول على �شمانات على االأر�شدة 

املدينة وبالتايل فاإن اأغلبية هذه االأر�شدة غري مكفولة ب�شمان.

16. النقد والنقد المعادل

ي�شتمل النقد والنقد املعادل املت�شمن فـي بيان التدفقات النقدية املجمع على مبالغ بيان املركز املايل املجمع التالية:

20092008

د.كد.ك

2,455,0821,561,938اأر�شدة لدى البنوك ونقد

)5,695,170(-      ح�شابات مك�شوفة لدى البنوك

2,455,082)4,133,232(

حتمل احل�شابات املك�شوفة لدى البنوك فائدة ترتاوح بني %2 اإىل %2.5 )2008: %2.75( �شنوياً فوق معدل خ�شم بنك الكويت املركزي وهي غري م�شمونة.

17. رأس المال  

امل�شرح به وامل�شدر واملدفوع بالكامل 

20092008

د.كد.ك

16,500,00016,500,000اأ�شهم بقيمة 100 فل�س لكل �شهم

18. االحتياطيات

الحتياطي القانوين

وفقاً لقانون ال�شركات التجارية والنظام االأ�شا�شي لل�شركة االأم، مت حتويل %10 من ربح ال�شنة اخلا�س مب�شاهمي ال�شركة االأم قبل مكافاأة اأع�شاء جمل�س 

االإدارة وح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي و�شريبة دعم العمالة والزكاة اإىل االحتياطي القانوين. يجوز مل�شاهمي ال�شركة االأم اأن يقرروا وقف هذا 

التحويل عندما يعادل ر�شيد االحتياطي القانوين %50 من راأ�س املال املدفوع.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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اإن توزيع هذا االحتياطي حمدد باملبلغ املطلوب لتوزيع اأرباح على امل�شاهمني حيث ال تزيد عن %5 من راأ�س املال املدفوع فـي ال�شنوات التي ال ت�شمح فـيها 

االأرباح املرحلة بتاأمني هذا احلد.

18. االحتياطيات )تتمة(

الحتياطي الختياري والحتياطي العام 

قررت ال�شركة االأم اإيقاف التحويل ال�شنوي بن�شبة 10% من ربح ال�شنة اخلا�س مب�شاهمي ال�شركة االأم قبل مكافاأة اأع�شاء جمل�س االإدارة وح�شة موؤ�ش�شة 

الكويت للتقدم العلمي و�شريبة دعم العمالة والزكاة اإىل االحتياطي االختياري والعام. ال يوجد قيود على توزيعات هذه االحتياطيات.

19. الجمعية العمومية للمساهمين 

اعتمدت اجلمعية العمومية ال�شنوية مل�شاهمي ال�شركة االأم املنعقدة فـي 8 مايو 2008 اإ�شدار اأ�شهم منحة عدد 1 لكل 10 ح�ش�س مما اأدى اإىل زيادة فـي 

عدد اال�شهم ال�شادرة اإىل 15,000,000 وزيادة راأ�س املال مببلغ 1,500,000 د.ك.

اعتمدت اجلمعية العمومية ال�شنوية مل�شاهمي ال�شركة االأم املنعقدة فـي 13 مايو 2009 البيانات املالية املجمعة لل�شنة املنتهية فـي 31 دي�شمرب 2008.

خالل ال�شنة، اقرتح جمل�س اإدارة ال�شركة االأم توزيعات نقدية بقيمة %5 )2008:ال �شيء( من راأ�س املال املدفوع مببلغ 825,000 د.ك. )2008:ال �شيء( 

ويخ�شع هذا االقرتاح ملرافقة م�شاهمي ال�شركة االأم فـي اجلمعية العمومية ال�شنوية.

20. دائنو مرابحة 

ميثل دائنو املرابحة قيمة ال�شلع امل�شرتاة على اأ�شا�س الدفع املوؤجل ويرتاوح الربح الفعلي عليهـا من %5.5 اإىل %9.5 )2008: %8 اإىل %9.5( �شنوياً. ت�شتحق 

املرابحة ال�شداد فـي تواريخ خمتلفة اآخرها فـي 31 مايو 2015 وم�شمونة برهن على عقار واآالت ومعدات وب�شاعة ب�شافـي قيمة دفرتية 779,813 د.ك. 

)2008: 817,157 د.ك.( مقابل اأ�شهم �شركة م�شت�شفى ال�شالم (اإي�شاح 11).  تظهر املبالغ امل�شتحقة خالل االثني ع�شر �شهرا القادمة كخ�شوم متداولة.

21. مكافأة نهاية الخدمة للموظفـين 

اإن احلركة فـي املخ�ش�س امل�شجل فـي بيان املركز املايل املجمع هي كما يلي:

20092008

د.كد.ك

1,036,089931,827املخ�ش�س كما فـي 1 يناير

224,737192,001املحمل خالل ال�شنة

)87,739()84,406(املدفوع خالل ال�شنة

1,176,4201,036,089

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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22. دائنون ومصروفات مستحقة 

20092008

د.كد.ك

15,476,45811,786,932دائنون جتاريون 

9,104168,306مبالغ م�شتحقة اإىل اأطراف ذات عالقة (اإي�شاح 25)

2,193,831854,919دائنون اآخرون

1,557,899977,395م�شروفات م�شتحقة

260,472275,104خ�شوم وكالة

652,3601,005,625مبالغ م�شتلمه مقدما من عمالء

20,150,12415,068,281

23. قروض محددة األجل 

متثل القرو�س حمددة االأجل قرو�س م�شتحقة اإىل بنوك حملية. حتمل القرو�س فائدة مبعدل متو�شط 2.5% �شنوياً )2008: 2.5% �شنوياً) فوق معدل خ�شم 

بنك الكويت املركزي على اجلزء امل�شتغل منه وهي غري م�شمونة. ت�شتحق القرو�س ال�شداد خالل �شنة واحدة من تاريخ البيانات املالية.

24. خصوم طارئة والتزامات رأسمالية

فـي 31 دي�شمرب 2009، كان على املجموعة خ�شوم طارئة تتعلـق بخطـابات �شمان قائمة �شمن الن�شاط العادي لأعمال املجموعة مببلغ 16,790,032 د.ك 

)2008: 2,583,320 د.ك( والتي تت�شمن �شمان مببلغ 11,000,000 د.ك )2008: ال �شيء( مت منحه مقابل املرابحة الدائنة. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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25. معامالت مع أطراف ذات عالقة

ميثل االأطراف ذات عالقة امل�شاهمني الرئي�شيني واأع�شاء جمل�س االإدارة وموظفـي االإدارة العليا للمجموعة ومع �شركات ي�شيطرون عليها اأو ميار�شون 

عليها �شيطرًة م�شرتكة اأو تاأثرياً ملمو�شاً. يتم اعتماد �شيا�شات ت�شعري و�شروط هذه املعامالت من قبل اإدارة املجموعة.

اإن املبالغ امل�شتحقة من وامل�شتحقة اإىل اأطراف ذات عالقة مف�شح عنها فـي اإي�شاحي 15 و 22 على التوايل.

اإن املعامالت مع اأطراف ذات عالقة املت�شمنة فـي بيان الدخل املجمع كما يلي:

20092008

د.كد.ك

91,81443,697اأتعاب اإدارة

مكافاآت موظفـي الإدارة العليا

اإن مكافاآت اأع�شاء جمل�س االإدارة واالأع�شاء االآخرين باالإدارة العليا خالل ال�شنة كما يلي:

20092008

د.كد.ك

196,540147,000مزايا ق�شرية االأجل

12,17278,771مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفـني

208,712225,771

26. تعديالت السنة السابقة

1- خالل ال�شنة، وكجزء من التح�شينات امل�شتمرة على الكفاءة الت�شغيلية للمجموعة، قامت املجموعة باإجراء مراجعة �شاملة الأماكن تخزين ب�شائعها، بجانب اإجراء 
جرد للب�شاعة بتاريخ 31 دي�شمرب 2009. كانت الب�شاعة التي مت جردها فـي احد املواقع اقل مما هو مدرج فـي �شجالت املجموعة مببلغ 277,859 د.ك. او�شحت 

املراجعة اأن هذا املوقع مل يخ�شع اإال جلرد عينات فـي ال�شنوات القليلة ال�شابقة. ولذلك، وحيث اأن من غري املمكن حتديد التاأثريات على الفرتات املحددة لهذا 

اخلطاأ على فرتات املقارنة املعرو�شة، فقد مت تعديل الر�شيد االفتتاحي لالرباح املحتفظ بها مببلغ 227,859 د.ك. لت�شحيح هذا االأمر.

2- دخلت املجموعة فـي ال�شنوات ال�شابقة فـي اتفاقيات بيع وحت�شيل للديون (مع حق الرجوع) مع بنك حملي. توقفت هذه االتفاقيات فـي 1 اأكتوبر 2007، 
حيث قامت املجموعة فـي هذا الوقت با�شتحداث اإدارة مراقبة االئتمان اخلا�شة بها. 

خالل ال�شنة، طالب البنك املحلي ب�شداد مبلغ 940,865 د.ك. مقابل املبالغ املدينة التي مل يتمكن من حت�شيلها خالل الفرتة التي كانت فـيها هذه 

االتفاقيات �شارية. كان هذا اأول اإخطار تت�شلمه املجموعة من البنك املحلي، الذي مل يتمكن من تقدمي تفا�شيل هذه املبالغ. ومع ذلك، ونظراً الأن 

االتفاقيات مع البنك املحلي كانت مع حق الرجوع، قررت االإدارة دفع هذه املبالغ امل�شتحقة. 

وفـي ظل املعلومات املتاحة، فاإن االإدارة غري قادرة على حتديد باأي فرتة تتعلق هذه املبالغ املدينة. ولذلك، ونظراً لعدم اإمكانية حتديد التاأثريات على 

الفرتات املحددة  لهذا اخلطاأ على فرتات املقارنة املعرو�شة، فقد مت تعديل الر�شيد االفتتاحي لالرباح املحتفظ بها لل�شنة مببلغ 940,865 د.ك. 

لت�شحيح هذا االأمر. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2009
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27. معلومات القطاعات  

يتم عر�س القطاعات الرئي�شية للمجموعة على اأ�شا�س الن�شاط والذي يتكون من املنتجات الطبية والن�شطة املتعلقة بها والن�شاط ال�شتثماري .

تراقب املجموعة النتائج الت�شغيلية لوحدات االأعمال اخلا�شة بها ب�شورة منف�شلة بغر�س اتخاذ القرارات حول توزيع امل�شادر وتقييم االأداء. يتم تقييم اأداء 

القطاع ا�شتناداً اإىل الربح الت�شغيلي ويتم قيا�شه ب�شورة تتوافق مع ربح اأو خ�شارة الت�شغيل فـي البيانات املالية املجمعة.ومع ذلك، يتم اإدارة متويل املجموعة 

)مبا فـي ذلك تكاليف واإيرادات التمويل( و�شرائب الدخل على اأ�شا�س املجموعة وال يتم توزيعها على قطاعات الت�شغيل. 

 
املنتجات الطبية 

املجموعاال�شتثمارواالن�شطه املتعلقة بها

د.كد.كد.ك

فـي 31 دي�شمرب 2009

64,489,46285,88569,828,371ايرادات القطاع

1,400,24485,8851,486,129النتائج 

)78,539(م�شروفات غري موزعة

1,407,590ربح ال�شنة

51,149,2757,044,59558,193,870اأ�شول الت�شغيل  

)35,185,519(-    )35,185,519(خ�شوم الت�شغيل 

معلومات القطاعات االأخرى 

)1,358,039(-    )1,358,039( ا�شتهالك واإطفاء  

)400,000(-    )400,000( خم�ش�س اإغالق عيادة 

304,830-    304,830 ح�شة فـي اأرباح �شركة زميلة 

ا ف�شاحات اأخرى  

5,599,3955,599,395-    ا�شتثمار فـي �شركة زميلة 

1,767,313-    1,767,313م�شاريف راأ�شمالية

 
املنتجات الطبية 

املجموعاال�شتثمارواالن�شطه املتعلقة بها

د.كد.كد.ك

فـي 31 دي�شمرب 2008

53,533,171(546,738)54,079,909ايرادات القطاع

830,241(546,738)1,376,979النتائج 

(38,132)-    -    م�شروفات غري موزعة

792,109-   -    ربح ال�شنة

42,712,5427,110,53449,823,076اأ�شول الت�شغيل  

(27,079,906)-    (27,079,906)خ�شوم الت�شغيل 

معلومات القطاعات االأخرى 

(1,154,430)-    (1,154,430) ا�شتهالك واإطفاء  

(135,293)(135,293)-     انخفا�س فـي قيمة ال�شهرة   

(12,500)(12,500)-     خم�ش�س اإغالق عيادة 

235,773235,773-     ح�شة فـي اأرباح �شركة زميلة 

اف�شاحات اأخرى  

5,374,1525,374,152-    ا�شتثمار فـي �شركة زميلة 

2,451,018-    2,451,018م�شاريف راأ�شمالية

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2009
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27. معلومات القطاعات )تتمة(  

املعلومات اجلغرافـية 

 يتم عر�س القطاعات الثانوية على اأ�شا�س املنطقة اجلغرافـية للعمالء واالأ�شول غري املتداولة كما يلي :

املجموعم�شرالكويت  

د.كد.كد.ك

فـي 31 دي�شمرب 2009

64,489,4625,338,90969,828,371اإيردات  القطاع

8,972,9637,044,59516,017,558اأ�شول غري متداولة 

فـي 31 دي�شمرب 2008

49,491,6114,041,56053,533,171ايرادات القطاع

8,916,5227,110,53416,027,056اأ�شول غري متداولة

28. إدارة المخاطر 

مقدمة

تكمن املخاطر �شمن اأن�شطة املجموعة ولكن يتم اإدارة هذه املخاطر بطريقة التحديد والقيا�س واملراقبة امل�شتمرة وفقاً حلدود املخاطر وال�شوابط االأخرى.  

اإن هذه الطريقة فـي اإدارة املخاطر ذات اأهمية كبرية ال�شتمرار املجموعة فـي حتقيق االأرباح ويتحمل كل فرد باملجموعة م�شئولية التعر�س للمخاطر فـيما 

يتعلق بامل�شئوليات املنوطة به.  تتعر�س املجموعة ملخاطر االئتمان وخماطر ال�شيولة وخماطر ال�شوق. وينق�شم النوع االأخري اإىل خماطر معدالت الفائدة 

وخماطر العمالت االأجنبية وخماطر اأ�شعار االأ�شهم.  كما تتعر�س املجموعة للمخاطر الت�شغيلية. ال ت�شمل عملية مراقبة املخاطر امل�شتقلة خماطر االأعمال 

مثل التغريات فـي تكنولوجيا البيئة وقطاع االأعمال.  يتم مراقبة هذه التغريات من خالل عملية التخطيط االإ�شرتاتيجي اخلا�شة باملجموعة.

احلد الأق�صى لرتكز املخاطر 

تن�شاأ الرتكزات عندما ي�شرتك عدد من االأطراف املقابلة فـي اأن�شطة مت�شابهة، اأو فـي اأن�شطة فـي نف�س املنطقة اجلغرافـية، اأو عندما يكون لهم �شمات 

اقت�شادية متماثلة مما قد يجعل عندهم اال�شتعداد ملواجهة التزامات تعاقدية تتاأثر ب�شكل مماثل بالتغريات فـي الظروف االقت�شادية اأو ال�شيا�شية اأو 

غريها. ت�شري الرتكزات اإىل احل�شا�شية الن�شبية الأداء املجموعة نحو التطورات التي توؤثر على قطاع اأعمال بذاته اأو على منطقة جغرافـية معينة.

خماطر الئتمان 

اإن خماطر االئتمان هي خماطر اأن يعجز اأحد اأطراف اأداة مالية عن الوفاء بالتزامه مما يوؤدي اإىل تكبد طرف اآخر خل�شارة مالية. تتعر�س املجموعة 

ملخاطر االئتمان على اأر�شدتها لدى البنوك واملدينني وبع�س االأ�شول االأخرى فـي بيان املركز املايل املجمع.

ت�شعى املجموعة للحد من خماطر االئتمان فـيما يتعلق بالعمالء بو�شع حدود ائتمانية للعمالء االأفراد ومراقبة اأر�شدة املدينني القائمة. اإن احلد االأق�شى 

للتعر�س ملخاطر االئتمان هو القيمة الدفرتية املف�شح عنها فـي اإي�شاح 15. ت�شعى املجموعة للحد من خماطر االئتمان فـيما يتعلق بالبنوك من خالل 

التعامل مع بنوك جيدة ال�شمعة فقط.

تبيع املجموعة منتجاتها اإىل عدد كبري من العمالء. متثل االأر�شدة امل�شتحقة من الهيئات احلكومية ن�شبة 59% من االأر�شدة التجارية املدينة القائمة كما 

فـي 31 دي�شمرب 2009 )2008: %55(. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2009
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28. إدارة المخاطر )تتمة(

فـيما يتعلق مبخاطر االئتمان الناجتة من االأدوات املالية االأخرى للمجموعة، ومنها االأر�شدة لدى البنوك والنقد، ينتج تعر�س املجموعة ملخاطر االئتمان 

من عجز الطرف املقابل وبحيث يعادل احلد االأق�شى للتعر�س للمخاطر القيمة الدفرتية لهذه االأدوات. 

خماطر ال�صيولة 

تتمثل خماطر ال�شيولة فـي مواجهة املجموعة �شعوبات فـي توفـري االأموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها التي تتعلق باالأدوات املالية. 

حتد املجموعة من خماطر ال�شيولة لديها عن طريق التاأكد من توفر الت�شهيالت البنكية. تتطلب �شيا�شة املجموعة بالن�شبة للمبيعات دفع املبالغ خالل -45

90 يوماً من تاريخ البيع. ت�شدد االأر�شدة التجارية الدائنة عادًة خالل 60-90 يوماً من تاريخ ال�شراء. يتم مراقبة قائمة اال�شتحقاق من قبل اإدارة املجموعة 
ل�شمان املحافظة على توفر ال�شيولة الكافـية. 

يلخ�س اجلدول التايل ا�شتحقاقات اخل�شوم املالية غري املخ�شومة للمجموعة كما فـي 31 دي�شمرب 2009 ا�شتناداً اإىل تواريخ ال�شداد التعاقدي واأ�شعار 

الفائدة احلالية فـي ال�شوق.

1 اإىل 5 �شنوات3 اإىل 12 �شهراًاأقل من 3 اأ�شهرعند الطلب31 دي�شمرب 2009
  5 من  اأكرث 

�شنوات
املجموع

د.كد.كد.كد.كد.كد.ك

2,406,36011,514,572299,736116,38914,337,057-    مرابحة دائنة

19,497,764-    -    9,10414,016,1325,472,528دائنون وم�شروفات م�شتحقة

9,10416,422,49216,987,100299,736116,38933,834,821املجموع

1 اإىل 5 �شنوات3 اإىل 12 �شهراًاأقل من 3 اأ�شهرعند الطلب31 دي�شمرب 2008
  5 من  اأكرث 

�شنوات
املجموع

د.كد.كد.كد.كد.كد.ك

2,390,625-    -    2,390,625-    -    قرو�س الأجل

2,516,838502,891107,8383,258,015  130,448-    مرابحة دائنة

15,068,281-    -    168,30612,750,6372,149,338دائنون وم�شروفات م�شتحقة
لدى  مك�شوفة  ح�شابات 

البنوك
5,695,170    -    -    -    -5,695,170

5,863,47612,881,0857,056,801502,891107,83826,412,091املجموع

خماطر ال�صوق

تُعرف خماطر ال�شوق باأنها خماطر تكبد خ�شائر فـي قيمة االأدوات املالية املدرجة وغري املدرجة فـي بيان املركز املايل ب�شبب التغريات فـي اأ�شعار اأو 

معدالت ال�شوق   (ومنها التغريات فـي اأ�شعار الفائدة واأ�شعار االأ�شهم واأ�شعار �شرف العمالت االأجنبية).

تدار خماطر ال�شوق على اأ�شا�س توزيع االأ�شول ب�شورة حمددة م�شبقاً على فئات متعددة لالأ�شول وتنويع االأ�شول وفقاً للتوزيع اجلغرافـي والرتكز فـي 

قطاعات االأعمال والتقييم امل�شتمر لظروف ال�شوق واجتاهاته، وتقدير االإدارة للتغريات طويلة وق�شرية االأجل فـي القيمة العادلة.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2009
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28. إدارة المخاطر )تتمة(

خماطر اأ�صعار الفائدة 

تنتج خماطر اأ�شعار الفائدة من احتماالت اأن توؤثر التغريات فـي معدالت الفائدة على ربحية االأدوات املالية اأو قيمتها العادلة م�شتقباًل. 

تتعر�س املجموعة ملخاطر اأ�شعار الفائدة على اخل�شوم التي حتمل فوائد (احل�شابات املك�شوفة لدى البنوك والقرو�س حمددة االأجل ودائني املرابح واملبلغ 

امل�شتحق اإىل طرف ذي عالقة). اإن اأ�شعار الفائدة مف�شح عنها فـي االإي�شاحات 16, 20 و23. 

تدار املخاطر من قبل املجموعة عن طريق املحافظة على املزيج املنا�شب بني املعدالت الثابتة واملتغرية.

يو�شح اجلدول التايل ح�شا�شية اأرباح ال�شنة وحقوق امللكية للتغريات املحتملة املعقولة فـي اأ�شعار الفائدة مع االحتفاظ بثبات كافة املتغريات االأخرى.

لي�س هناك اأي تاأثري على حقوق امللكية باملجموعة.

التاأثري على  ربح ال�شنة د.كالزيادة/النق�س فـي النقاط الأ�شا�شية

2009

100138,578)+/-(دينار كويتي

2008

100109,755)+/-(دينار كويتي

خماطر اأ�صعار الأ�صهم

تنتج خماطر اأ�شعار االأ�شهم من التغري فـي القيمة العادلة لال�شتثمارات فـي حقوق ملكية.  تدار خماطر اأ�شعار االأ�شهم من قبل اإدارة ال�شئون املالية لل�شركة 

االأم. تنتج خماطر اأ�شعار االأ�شهم غري املدرجة من ا�شتثمارات املجموعة امل�شنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل اأو متاحة للبيع. 

اإن تاأثري التغري فـي القيمة العادلة الأدوات االأ�شهم املدرجة فـي تاريخ بيان املركز املايل ب�شبب التغريات املحتملة املعقولة فـي اأ�شعار االأ�شهم مع االحتفاظ 

بثبات كافة املتغريات االأخرى غري مادياً. 

لدى املجموعة اأي�شاً ا�شتثمارات فـي اأ�شهم غري م�شعرة مدرجة بالتكلفة حيث ينعك�س تاأثري التغريات فـي اأ�شعار االأ�شهم فقط عند بيع اال�شتثمار اأو يتحدد 

االنخفا�س فـي قيمته وعند تاأثر بيان الدخل املجمع. 

خماطر العمالت الأجنبية 

تتعر�س املجموعة ملخاطر العمالت االأجنبية على امل�شرتيات بالعمالت االأخرى غري الدينار الكويتي. وتتاأكد املجموعة من االإبقاء على التعر�س ملخاطر 

العمالت االأجنبية فـي م�شتوى معقول وذلك عن طريق التعامل بعمالت ال تتقلب ب�شورة كبرية اأمام الدينار الكويتي.

يت�شمن النقد والنقد املعادل مبلغ 841,118 د.ك )2008: 113,973 د.ك( م�شتحق بالعمالت االأجنبية وب�شورة رئي�شية الدوالر االأمريكي واجلنيه االإ�شرتليني 

واليورو والفرانك ال�شوي�شري. 

واجلنيه  االأمريكي  الدوالر  رئي�شية  وب�شورة  اأجنبية  بعمالت  م�شتحقة  د.ك(   2,416,855  :2008( د.ك   1,635,884 مبلغ  امل�شرتدة  امل�شروفات  تت�شمن 

االإ�شرتليني واليور والدوالر الكندي والفرانك ال�شوي�شري.

واجلنيه  االأمريكي  الدوالر  رئي�شية  وب�شورة  اأجنبية  بعمالت  م�شتحقة  د.ك(   9,112,687  :2008( د.ك   12,054,856 مبلغ  التجاريون  الدائنون  يت�شمن 

االإجنليزي واليورو والدوالر الكندي والكرونة ال�شويدية والكرونة الدامنركية والفرانك ال�شوي�شري. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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التقريــــــــر السنــــــــــوي 2009

28. إدارة المخاطر )تتمة(

يو�شح اجلدول التايل تعر�س املجموعة ملخاطر العمالت االأجنبية فـي 31 دي�شمرب نتيجة االأ�شول واخل�شوم النقدية. يحت�شب التحليل تاأثري احلركة 

املحتملة املعقولة فـي �شعر �شرف الدينار الكويتي مقابل العمالت االأجنبية مع االحتفاظ بثبات كافة املتغريات االأخرى على بيان الدخل املجمع (ب�شبب 

القيمة العادلة لالأ�شول واخل�شوم النقدية ذات احل�شا�شية للعمالت).

التغري فـي �شعر العمالت بن�شبة 5%

التاأثري على الربح قبل ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي ومكافاأة اأع�شاء جمل�س االإدارة و�شريبة دعم العمالة والزكاة

20092008

د.كد.ك

)210,486(352,695دوالر اأمريكي 

)122,890(152,617يورو

)8,229(10,498جنيه اإ�شرتليني

)17,028(19,402فرانك ال�شوي�شري

)1,353(5,526عمالت اأخرى

خماطر الت�صغيل 

اإن خماطر الت�شغيل هي خماطر التعر�س خل�شائر نتيجة لتعطل االأنظمة اأو اخلطاأ الب�شري اأو الغ�س اأو االأحداث اخلارجية.  عند ف�شل �شوابط الرقابة 

فـي االأداء، ميكن اأن توؤدي خماطر الت�شغيل اإىل ال�شرر بال�شمعة اأو تداعيات قانونية وتنظيمية اأو تكبد خ�شارة مالية.  ال ت�شتطيع املجموعة اأن تتوقع 

ا�شتبعاد كافة خماطر الت�شغيل، ولكنها ت�شتطيع اإدارة هذه املخاطر من خالل اإطار مراقبة وعن طريق متابعة خماطر الت�شغيل املحتملة واال�شتجابة لها.  

تت�شمن �شوابط الرقابة فاعلية ف�شل الواجبات وحقوق الو�شول والتفوي�س واإجراءات الت�شوية وتوعية املوظفـني والتقييم.

اإدارة راأ�ص املال

اإن هدف املجموعة الرئي�شي من اإدارة راأ�س املال هو �شمان املحافظة على معدالت راأ�س املال اجليدة لدعم االأعمال التي تقوم بها وحتقيق اأعلى قيمة للم�شاهمني. 

تقوم املجموعة باإدارة هيكل راأ�س املال واإجراء تعديالت عليه فـي �شوء تغريات ظروف قطاع االأعمال. مل يتم اإجراء اأي تغريات فـي االأهداف اأو ال�شيا�شات 

اأو االإجراءات خالل ال�شنتني املنتهيتني فـي 31 دي�شمرب 2009 و31 دي�شمرب 2008. 

تراقب املجموعة راأ�س املال با�شتخدام معدل االإقرا�س وهو �شافـي الدين مق�شوم على راأ�س املال زائداً �شافـي الدين. تدرج املجموعة �شمن �شافـي الدين 

القرو�س حمددة االأجل واملرابحات الدائنة واالأر�شدة التجارية الدائنة واالأر�شدة الدائنة االأخرى ناق�شاً النقد والنقد املعادل.  ميثل راأ�س املال اإجمايل 

حقوق امللكية اخلا�شة مب�شاهمي ال�شركة االأم. 

20092008

د.كد.ك

1,1672,254,683قرو�س حمددة االأجل

13,857,8083,025,683مرابحة دائنة

20,150,12415,068,281دائنون جتاريون واأخرى

4,133,232)2,455,082(ناق�شاً / زائداً: النقد والنقد املعادل

31,554,01724,481,879�شافـي الدين

22,922,03622,654,195اإجمايل راأ�س املال

54,476,05347,136,074راأ�س املال و�شافـي الدين

52%58%معدل االإقرا�س

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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شركـــــــة ياكــــــــو الطبيـــــــــــة - ش.م.ك )مقفلة( وشركاتهـــــــا التابعـــــة

29. القيمة العادلة لألدوات المالية 

تتكون االأدوات املالية من االأ�شول املالية واخل�شوم املالية.

تتكون االأ�شول املالية من النقد والنقد املعادل واملدينني واال�شتثمارات. تتكون اخل�شوم املالية من قرو�س الأجل واملرابحة الدائنة والدائنني واملبلغ امل�شتحق 

اإىل اأطراف ذات عالقة.

اإن القيمة العادلة لالأدوات املالية با�شتثناء اال�شتثمارات املتاحة للبيع املدرجة بالتكلفة (اإي�شاح 13) ال تختلف اختالفاً مادياً عن قيمتها الدفرتية. 

كما فـي 31 دي�شمرب 2009، كانت املجموعة حتتفظ باالأ�شول  املالية التالية التي مت قيا�شها بالقيمة العادلة من خالل اأ�شلوب التقييم:

ت�شتخدم املجموعة اجلدول الهرمي التايل لتحديد واالإف�شاح عن القيمة العادلة لالأ�شول املالية من خالل اأ�شلوب التقييم:

االأ�شعار املعلنة فـي �شوق ن�شط الأ�شول اأو خ�شوم مماثلة؛ امل�شتوى 1: 

اأ�شاليب اأخرى يكون جلميع مدخالتها تاأثري كبري على القيمة العادلة امل�شجلة، اإما ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة: امل�شتوى 2:  

االأ�شاليب االأخرى التي ت�شتخدم مدخالت لها تاأثري كبري على القيمة العادلة امل�شجلة ال ت�شتند اإىل بيانات ال�شوق امللحوظة. امل�شتوى 3:  

31 دي�شمرب 2009
اإجمايل القيمة العادلةامل�شتوى: 3امل�شتوى:2امل�شتوى:1

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

1,327,600-      282,6001,045,000ا�شول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

خالل فرتة التقارير املالية املنتهية فـي 31 دي�شمرب 2009، مل تتم اي حتويالت بني امل�شتوى 1 و 2 من قيا�شات القيمة العادلة، ومل تتم اأي�شاً اأي حتويالت 

خارج فئة امل�شتوى 3 من قيا�شات القيمة العادلة. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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