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ومناقشــته . 1  2012/12/31 فــي  المنتهيــة  الماليــة  الســنة  عــن  اإلدارة  مجلــس  تقريــر  ســماع 
عليــه.  والمصادقــة 

ــة . 2 ــي 2012/12/31  والمصادق ــة ف ــة  المنتهي ــنة المالي ــن الس ــابات ع ــي الحس ــر مراقب ــماع تقري س
عليــه.

سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية .. 3

ســماع تقريــر الجــزاءات و المخالفــات التــى تــم توقيعهــا علــى الشــركة مــن قبــل الجهــات . 4
الرقابيــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــى 2012/12/31 .

ــة . 5 ــي 2012/12/31 والمصادق ــة ف ــة المنتهي ــنة المالي ــة للس ــة المجمع ــات المالي ــة البيان مناقش
عليهــا.

الموافقــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة باعتمــاد صــرف مكافــأة للســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة . 6
عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2012/12/31.

الموافقــة علــى توصيــة مجلــس االدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي . 7
2012/12/31 )10% مــن القيمــة االســمية للســهم( 10 فلــس كويتــى للســهم الواحــد وتوزيع أســهم 
منحــة 5% مــن رأس المــال المدفــوع )5 ســهم لــكل 100 ســهم ( و ذلــك للمســاهمين المســجلين 

بســجالت الشــركة بتاريــخ إنعقــاد الجمعيــة العموميــة.

الموافقـة على تعامل الشركة مـع أطـراف ذات صلة.. 8

ــم . 9 ــق بتصرفاته ــا يتعل ــن كل م ــم ع ــراء ذمته ــس اإلدارة وإب ــاء مجل ــادة أعض ــرف الس ــالء ط إخ
ــي 2012/12/31. ــة ف ــة المنتهي ــنة المالي ــن الس ــة ع القانوني

انتخاب و تعيين أعضاء مجلس االدارة للثالث سنوات القادمة.. 10

تعيين و اعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية .. 11

الموافقة على وقف االستقطاع لحساب االحتياطى االختيارى و االحتياطى العام .. 12

تعييــن أو إعــادة تعييــن مراقبي حســابات الشــركة عن الســنة الماليــة المنتهية فــي 2013/12/31 . 13
وتفويــض مجلــس اإلدارة بتحديد أتعابهما.

لشــركة  العاديــة  العموميــة  الجمعيــة  أعمــال  جــدول 
ــة  ــة  المنتهي ــنة المالي ــن الس ــة ش م ك م ع ــو الطبي ياك

2012/12/31 فــى 
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ــام . 1 ــن النظ ــم )5( م ــادة رق ــركة و الم ــيس الش ــد التأس ــن عق ــم )6( م ــادة رق ــل الم ــى تعدي ــل عل العم
االساســى : 

النص الحالى : 

» حــدد رأس مــال الشــركة بمبلــغ 16,500,000 دك ) ســتة عشــر مليــون و خمســمائة الــف دينــار كويتــى( 
مــوزع علــى 165.000.000 ســهم ) مائــة و خمســة و ســتون مليــون ســهم ( قيمــة كل ســهم 100 فلــس) مائــة 

فلــس( و جميــع االســهم نقديــة

النص المقترح :

  زيــادة رأس المــال ليصبــح 17,325,000 دك )ســبعة عشــر مليــون و ثالثمائــة و خمســة و عشــرون الــف دينــار 
كويتــى ( مــوزع علــى 173,250,000ســهم ) مائــة و ثالثــة و ســبعون مليــون و مائتــان و خمســون الف ســهم( 
قيمــة كل ســهم 100 فلــس) مائــة فلــس( و تخــص المســاهمين المســجلين بســجالت الشــركة فــى تاريــخ 

انعقــاد الجمعيــة العمومية 

مع العلم بان الزيادة فى راس المال ناتجة عن توزيع اسهم منحة )بواقع 5 اسهم لكل 100 سهم( 

سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية . 2

جــدول أعمــال الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة لشــركة 
ياكــو الطبيــة ش م ك م  عــن الســنة الماليــة  المنتهيــة 

فــى 2012/12/31
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د. حامد أحمد حمادة
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

عبداهلل فؤاد الثاقب
عضو مجلس اإلدارة 

د. طارق فهد العبد الجادر
عضو مجلس اإلدارة

د. أيمن سالم المطوع
عضو مجلس اإلدارة

السيد /  عبد اهلل بدر المخيزيم
عضو مجلس اإلدارة

السيد /  وليد عبد الرحمن الصميعي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

د /  أمير حبيب بهبهاني
عضو مجلس اإلدارة
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حضرات السادة المساهمين الكرام،

العمومية  الجمعية  الطيبة إلنعقاد  السنوية  المناسبة  أرحب بكم في هذه  أن  يسعدني 
لشركة ياكو الطبية. 

الصعوبات  جميع  تجاوز  من  وبنجاح  الطبية  ياكو  شركة  تمكنت  لقد  المساهين  السادة 
اإلقتصادية التي مرت وتمر بها المنطقة، وعلى الرغم من قيام الشركة باتخاذ اإلجراءات 
التغيرات في األوضاع العامة للمنطقة، فإنها استطاعت خالل  الوقائية الالزمة لمواجهة 
متانة  مدى  عن  قوي  مؤشر  على  بدوره  يدلل  والذي  إيجابيا  أداءًا  تحقيق  من   ٢٠١٢ العام 
مركزنا المالي واستمرار احتفاظ الشركة بموقعها الريادي بين كافة الشركات العاملة في 
القطاع الطبي في دولة الكويت، وهنا وجب التأكيد على أن هذا المجهود لم يكن ليتم اال 
بتوفيق من اهلل عز وجل ومن ثم العمل الجاد الدؤوب من جميع موظفي الشركة والدعم 
الذي نتلقاه من مساهمي الشركة ممثال فى مجلس اإلدارة  لتحقيق أفضل النتائج لصالح 

مساهميها وعمالئها على حد سواء.

حضرات السادة المساهمين، لقد حافظت شركة ياكو الطبية في عام ٢٠١٢ على التوسع 
والتنوع في مجال أنشطتها ونموها المضطرد.  وقد أثمرت هذه النتائج الالفتة لشركة ياكو 
في  األوسط   والشرق  العربي  الخليج  منطقة  في  الرائدة  الشركات  أقوى  كإحدى  الطبية 
القطاع الطبي، وفي مؤشر قطاع الخدمات بشكل عام.  وقد تم إدراج شركة ياكو الطبية 
»أقوى  بإسم  األوسط  الشرق  فوربز  مجلة  من  نوفمبر٢٠١٢  عدد  في  مختلفتين  فئتين  في 
اإلدارات التنفيذية للشركات القابضة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة 
الشرق األوسط« تأتي في المرتبة السابعة عشر، كذلك »أقوى اإلدارات التنفيذية في قطاع 
المرتبة  تأتي في   « الشرق األوسط  الخليجي ومنطقة  التعاون  الخدمات في دول مجلس 
الخامسة.  إن هذا التصنيف يعكس العالقة ليس فقط بين أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية، ولكن بوصفها روح الفريق الجماعي من كل فرد يعمل في شركة ياكو الطبية.

المساهمون األفاضل، إننا نتوقع  للعام ٢٠١٣ أن يكون استمرارًا لحالة التقلبات في األسواق 
المحلية والعالمية وذلك لعدم استقرار البيئة السياسية واالقتصادية المشجعة لذلك، فال 
شك أننا في المنطقة العربية نعيش حالة من المتغيرات السياسية في عدد من البلدان، 
والتي سيكون لها تأثيرًا مباشرا على أسواق المال في تلك المناطق وتأثيرا غير مباشر على 
أسواقنا.  األمر الذي يستدعي استمرار السياسة المتحفظة في االستثمار مع السعي لتقييم 
السانحة  الفرص  اقتناص  المتغيرات، وبالتالي  تنتج من تلك  التي سوف  الفرص االستثمارية 
لذلك األمر الذي يتطلب تدعيم وتقوية الكادر الوظيفي في الشركة للحصول على الكوادر 
الفعالة  المساهمة  باالعتبار  األخذ  مع  المقبلة،  المرحلة  مسؤوليات  مواكبة  على  القادرة 

تقرير مجلس االدارة عن السنة المنتهية في 2012/12/31



13

في مشاريع البنية التحتية التي ستطرحها الدولة خالل الفترة المقبلة.

الجزيل  بالشكر  أتقدم  أن  يفوتني  ال  الكلمة  هذه  ختام  في  الكرام،  المساهمين  السادة 
والعرفان إلى كل من ساند الشركة خالل عملها  وساهم في إنجاحها دومًا من مساهمين 
مثابرين وجهات تمويلية داعمة ومحترفة ومؤسسات حكومية ساندتنا من خالل دعمها 
المناخ المناسب لالستثمار.  كما ال يفوتني أيضًا أن  لالقتصاد الوطني وحرصت على توفير 
الشركة  لخدمة  عمرهم  من  كثيرا  أفنوا  الذين  المثابرين  الموظفين  الى  بالشكر  أتقدم 
وحرصوا جميعا من خالل العمل الجماعي واالجتهاد واالخالص في العمل على أن يرتقوا 

بمكانة شركتهم الى أعلى المنازل.   

أوصي مجلس ادارة الشركة بإجراء التوزيعات التالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ 
ارباح  توزيع  العمومية،   الجمعية  انعقاد  بتاريخ  الشركة  بسجالت  المسجلين  للمساهمين 
نقدية ١٠% من القيمة اإلسمية للسهم )١٠ فلس كويتى لكل سهم(.  وتوزيع أسهم منحة 

٥% من رأس المال المدفوع )٥ سهم لكل ١٠٠ سهم ( .

بالشركة  التنفيذية  أتقدم بخالص الشكر والتقدير لإلدارة  أن  المقام يطيب لي  وفي هذا 
وكافة العاملين فيها لما قدموه خالل السنة المالية الماضية من جهود مخلصة ساهمت 

في تعزيز مكانتها كإحدى أهم وأقوى الشركات الطبية الرائدة في الكويت.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

 

د. حامد أحمد حمادة 
رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب
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المبيعات

مجمل الربح

صافي االرباح
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ربحية السهم

الموجودات

حقوق الملكية
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تقرير حول البيانات المالية المجمعة
)مقفلة(  ش.م.ك.  الطبية  ياكو  لشركة  المرفقة  المجمعة  المالية  البيانات  دققنا  لقد 
بيان  من  تتكون  والتي  بـ«المجموعة«(  مًعا  إليها  )يشار  التابعة  وشركاتها  األم«(  )»الشركة 
المركز المالي المجمع كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ وبيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات 
التاريخ وملخص  المنتهية بذلك  المجمعة للسنة  النقدية  الملكية والتدفقات  في حقوق 

السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات اإليضاحية األخرى. 

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية المجمعة 
إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقًا 
للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد 

بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ. 

مسؤولية مراقبي الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية المجمعة استنادًا إلى أعمال التدقيق 
التي قمنا بها وفقًا لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب منا االلتزام بالمتطلبات األخالقية 
المالية  البيانات  بأن  معقولة  تأكيدات  على  للحصول  التدقيق  أعمال  وتنفيذ  وتخطيط 

المجمعة خالية من أخطاء مادية. 
يشتمل التدقيق على تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ واإلفصاحات 
مراقبي  تقدير  إلى  المختارة  اإلجراءات  تستند  المجمعة.  المالية  البيانات  تتضمنها  التي 
المجمعة  المالية  البيانات  في  المادية  األخطاء  مخاطر  تقييم  ذلك  في  بما  الحسابات، 
أو الخطأ. عند تقييم هذه المخاطر، يأخذ مراقبو  سواء كانت تلك األخطاء بسبب الغش 
المالية  للبيانات  الشركة  بإعداد  المتعلقة  الداخلية  الرقابة  أدوات  االعتبار  في  الحسابات 
المجمعة والعرض العادل لها، وذلك من أجل وضع إجراءات تدقيق تتناسب مع الظروف، 
التدقيق  ويشتمل  الداخلية.  الرقابة  أدوات  فاعلية  حول  رأي  عن  التعبير  بغرض  ليس  ولكن 
المحاسبية  التقديرات  وصحة  المتبعة  المحاسبية  السياسات  مالئمة  تقييم  على  أيضًا 

الهامة التي أجرتها اإلدارة، وكذلك تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة.
من  يمكننا  أساس  لتقديم  ومناسبة  كافية  عليها  حصلنا  التي  التدقيق  أدلة  أن  باعتقادنا 

إبداء رأي التدقيق.

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين  إلى السادة 
مساهمي شركة ياكو الطبية - ش.م.ك )مقفلة(



17

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين  إلى السادة 
مساهمي شركة ياكو الطبية - ش.م.ك )مقفلة( )تتمة(

الرأي
عن  المادية،  النواحي  جميع  من  عادلة،  بصورة  تعبر  المجمعة  المالية  البيانات  أن  رأينا  في 

المركز المالي للمجموعة كما في 
التاريخ وفقًا  المنتهية بذلك  النقدية للسنة  المالي وتدفقاتها  أدائها  ٢٠١٢ وعن  ٣١ ديسمبر 

للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى
المالية  البيانات  وأن  منتظمة  محاسبية  بدفاتر  تحتفظ  األم  الشركة  أن  أيضًا  رأينا  في 
إدارة الشركة األم فيما يتعلق بهذه  الواردة في تقرير مجلس  البيانات  المجمعة وكذلك 
على  حصلنا  قد  وأننا  الدفاتر،  هذه  في  وارد  هو  ما  مع  متفقة  المجمعة  المالية  البيانات 
كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما أن البيانات المالية 
 ٢٠١٢ لسنة   ٢٥ رقم  الشركات  قانون  يتطلبها  التي  المعلومات  جميع  تتضمن  المجمعة 
والنظام االساسي للشركة األم وأنه قد أجري الجرد وفقًا لألصول المرعية. حسبما وصل 
لقانون  مخالفات   ٢٠١٢ ديسمبر   ٣١ في  المنتهية  السنة  خالل  تقع  لم  واعتقادنا  علمنا  إليه 
تأثير مادي على  له  النظام االساسي على وجه قد يكون  أو  الشركات رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ 

نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. 

وليد عبد اهلل العصيمي
مراقب مرخص رقم ٦٨ فئة أ

من العيبان والعصيمي وشركاهم
عضو في ارنست ويونغ

)CPA( عبد اللطيف محمد العيبان
)مراقب مرخص رقم ٩٤ فئة أ(

من القطامي والعيبان  وشركاهم – 
جرانت ثورنتون

٢٦ مارس ٢٠١٣

الكويت 
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بيان الدخل المجمع
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 

20122011

دينار كويتيدينار كويتي�إي�ضاحات

396,206,60588,526,030�لمبيعات 

)68,579,725()74,530,923(تكلفة �لمبيعات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21,675,68219,946,305مجمل �لربح 

496,758746,485�إير�د�ت ت�ضغيل �أخرى

)3,834,103()4,141,373(تكاليف توزيع

)11,130,433()12,314,593(م�ضروفات �إد�رية 

)432,925()285,007(12مخ�ض�ص ديون معدومة وديون م�ضكوك في تح�ضيلها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5,431,4675,295,329

27,500-    �إير�د�ت توزيعات �أرباح

)85,872()1,548(خ�ضارة بيع عقار و�آالت ومعد�ت وموجود�ت غير ملمو�ضة

9859,771802,633ح�ضة في نتائج �ضركات زميلة

�ضافي (خ�ضائر) �أرباح من ��ضتثمار�ت بالقيمة �لعادلة من خالل بيان 

�لدخل
)43,645(114,556

)39,480(-    �نخفا�ص قيمة موجود�ت مالية متاحة للبيع

)766,653()833,363(تكاليف تمويل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5,412,6825,348,013ربح �ل�ضنة قبل �ضر�ئب �لدخل

)21,344()44,574(�ضر�ئب �لدخل لل�ضركات �لتابعة �لخارجية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربح �ل�ضنة قبل مكافاأة �أع�ضاء مجل�ص �الإد�رة وح�ضة موؤ�ض�ضة �لكويت 

للتقدم �لعلمي و�ضريبة دعم �لعمالة �لوطنية و�لزكاة
5,368,1085,326,669

)21,000()49,000(مكافاأة �أع�ضاء مجل�ص �الإد�رة 

)39,823()39,508(ح�ضة موؤ�ض�ضة �لكويت للتقدم �لعلمي 

)164,463()158,295(�ضريبة دعم �لعمالة �لوطنية 

)57,759()54,720(�لزكاة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

45,066,5855,043,624ربح �ل�ضنة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�لخا�ص بـ:

5,043,5755,033,537م�ضاهمي �ل�ضركة �الأم

23,01010,087�لح�ض�ص غير �لم�ضيطرة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5,066,5855,043,624

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

30.50 فل�ص30.57 فل�س5ربحية �ل�ضهم �الأ�ضا�ضية و�لمخففة �لخا�ضة بم�ضاهمي �ل�ضركة �الأم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�إن �الإي�ضاحات �لمرفقة من 1 �لى 23 ت�ضكل جزء�ً من هذه �لبيانات �لمالية �لمجمعة
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�إن �الإي�ضاحات �لمرفقة من 1 �لى 23 ت�ضكل جزء�ً من هذه �لبيانات �لمالية �لمجمعة

بيان الدخل الشامل المجمع
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 

20122011

دينار كويتيدينار كويتي

5,066,5855,043,624ربح �ل�ضنة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�إير�د�ت �ضاملة �أخرى:

)85,292()27,839(فروق تحويل عمالت ناتجة من تحويل عمليات �أجنبية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)85,292()27,839(خ�ضائر �ضاملة �أخرى لل�ضنة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5,038,7464,958,332�إجمالي �الإير�د�ت �ل�ضاملة لل�ضنة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�لخا�ضة بـ :

5,020,9994,979,556م�ضاهمي �ل�ضركة �الأم 

)21,224(17,747�لح�ض�ص غير �لم�ضيطرة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5,038,7464,958,332

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بيان المركز المالي المجمع
في 31 ديسمبر 2012 

20122011
دينار كويتيدينار كويتي�إي�ضاحات

�لموجود�ت

موجود�ت غير متد�ولة 

68,229,4019,070,827عقار و�آالت ومعد�ت
722,42626,419ب�ضاعة مخ�ض�ضة لعمالء

81,067,5011,231,083موجود�ت غير ملمو�ضة
97,467,5286,880,769��ضتثمار في �ضركات زميلة

10971,1801,134,100��ضتثمار�ت بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �لدخل
78,12078,120موجود�ت مالية متاحة للبيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17,836,15618,421,318
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موجود�ت متد�ولة

1124,816,16924,152,640ب�ضاعة 
1233,337,62725,524,536مدينون ومدفوعات مقدماً 
8,737,5375,477,754�أر�ضدة لدى �لبنوك ونقد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

66,891,33355,154,930
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

84,727,48973,576,248مجموع �لموجود�ت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حقوق �لملكية و�لمطلوبات

حقوق �لملكية

1316,500,00016,500,000ر�أ�ص �لمال 
143,722,0863,187,576�حتياطي قانوني 

14120,622120,622�حتياطي �ختياري 
14637,472637,472�حتياطي عام 

14,572)8,004(�حتياطي تحويل عمالت �أجنبية
11,264,6899,230,624�أرباح محتفظ بها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32,236,86529,690,866حقوق �لملكية �لخا�ضة بم�ضاهمي �ل�ضركة �الأم 
194,800177,053�لح�ض�ص غير �لم�ضيطرة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32,431,66529,867,919�إجمالي حقوق �لملكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطلوبات غير متد�ولة 

15109,748195,503د�ئنو مر�بحة
161,913,3901,665,345مكافاأة نهاية �لخدمة للموظفين 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2,023,1381,860,848
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطلوبات متد�ولة

1725,179,04024,769,038د�ئنون وم�ضروفات م�ضتحقة
1525,093,64617,078,443د�ئنو مر�بحة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

50,272,68641,847,481
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

52,295,82443,708,329�إجمالي �لمطلوبات 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

84,727,48973,576,248مجموع حقوق �لملكية و�لمطلوبات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د . حامد حماده 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

وليد أبو زيد 
كبير المدارء الماليين  

�إن �الإي�ضاحات �لمرفقة من 1 �لى 23 ت�ضكل جزء�ً من هذه �لبيانات �لمالية �لمجمعة
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ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ

2012
ر 

مب
�ض

دي
 31

ي 
ف
د 

�ضي
ر
�ل

16,500,000
3,722,086

120,622
637,472

(8,004)
11,264,689

32,236,865
194,800

32,431,665
ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ

2011
ر 

1 يناي
ي 

ف
د 

�ضي
ر
�ل

16,500,000
2,655,918

120,622
637,472

68,553
6,378,745

26,361,310
198,277

26,559,587

ة
�ضن

ح �ل
رب

-    
-    

-    
-    

-    
5,033,537

5,033,537
10,087

5,043,624
ى 

ر
خ

ة �أ
مل

�ضا
ر 

�ضائ
خ

-    
-    

-    
-    

(53,981)
-    

(53,981)
(31,311)

(85,292)
ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ

ة 
�ضن

ة لل
مل

�ضا
ت �ل

د�
ر�

الإي
ر( �

�ضائ
خ

ي )�ل
مال

ج
�إ

-    
-    

-    
-    

(53,981)
5,033,537

4,979,556
(21,224)

4,958,332
)13

ح 
�ضا

ة )�ي
ع
و
ف
د
م
ح 

ربا
ت �أ

عا
زي

و
ت

-    
-    

-    
-    

-    
(1,650,000)

(1,650,000)
-    

(1,650,000)
ي

ون
قان

ي �ل
ط

حتيا
الإ
ى �

ل �ل
و
ح

م
�ل

-    
531,658

-    
-    

-    
(531,658)

-     
-    

-    
ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ

2011
ر 

مب
�ض

دي
 31

ي 
ف
د 

�ضي
ر
�ل

16,500,000
3,187,576

120,622
637,472

14,572
9,230,624

29,690,866
177,053

29,867,919
ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ
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بيان التدفقات النقدية المجمع

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 

 
20122011

دينار كويتيدينار كويتي�إي�ضاحات

�أن�ضطة �لعمليات

5,066,5855,043,624ربح �ل�ضنة 
تعديالت لـ:

2,169,5221,846,901 ��ضتهالك و�إطفاء
16364,504557,302 مخ�ض�ص مكافاأة نهاية �لخدمة للموظفين

1,54885,872 خ�ضارة بيع عقار و�آالت ومعد�ت وموجود�ت غير ملمو�ضة

 �ضافي خ�ضائر (�أرباح) من ��ضتثمار�ت بالقيمة �لعادلة من خالل بيان 

�لدخل
43,645)114,556(

39,480-     �نخفا�ص قيمة موجود�ت مالية متاحة للبيع
)27,500(-     �إير�د�ت توزيعات �أرباح 

833,363766,653 تكاليف تمويل
3,99359,302    7 �ضطب ب�ضاعة مخ�ض�ضة لعمالء

11394,025421,150 مخ�ض�ص ب�ضاعة بطيئة �لحركة ومنتهية �ل�ضالحية
12285,007432,925 مخ�ض�ص ديون معدومة وديون م�ضكوك في تح�ضيلها 

)802,633()859,771(9 ح�ضة في نتائج �ضركات زميلة
44,57421,344 �ضر�ئب �لدخل لل�ضركات �لتابعة �لخارجية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8,346,9958,329,864
�لتغير�ت في ر�أ�ص �لمال �لعامل:

)4,605,568()1,057,554( ب�ضاعة 
)2,805,068()8,098,098( مدينون ومدفوعات مقدماً 

396,7691,568,286 د�ئنون وم�ضروفات م�ضتحقة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2,487,514)411,888(�لتدفقات �لنقدية (�لم�ضتخدمة في) �لناتجة من �لعمليات
)167,203()116,459(16مكافاأة نهاية �لخدمة للموظفين مدفوعة 

)21,344()44,574(�ضر�ئب �لدخل لل�ضركات �لتابعة �لخارجية مدفوعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2,298,967)572,921(�ضافي �لتدفقات �لنقدية (�لم�ضتخدمة في) �لناتجة من �أن�ضطة �لت�ضغيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�أن�ضطة �ال�ضتثمار

2,48550,043�لمح�ضل من بيع عقار و�آالت ومعد�ت وموجود�ت غير ملمو�ضة
)3,255,821()1,170,248(6�ضر�ء عقار و�آالت ومعد�ت 

)158,000()4,082(8�ضر�ء موجود�ت غير ملمو�ضة
)222,995(-    9�ضر�ء ��ضتثمار في �ضركات تابعة

119,275572,456�لمح�ضل من بيع ��ضتثمار�ت بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �لدخل 
34,268-    7�ضافي �لحركة في ب�ضاعة مخ�ض�ضة لعمالء

9273,012136,506توزيعات �أرباح م�ضتلمة من �ضركة زميلة 
27,500-    توزيعات �أرباح م�ضتلمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2,816,043()779,558(�ضافي �لتدفقات �لنقدية �لم�ضتخدمة في �أن�ضطة �ال�ضتثمار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�أن�ضطة �لتمويل

)625,946()820,130(تكاليف تمويل مدفوعة
7,929,4481,078,243�لمح�ضل من د�ئني مر�بحة 
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)1,650,000()2,475,000(توزيعات �أرباح مدفوعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1,197,703(4,634,318�ضافي �لتدفقات �لنقدية �لناتجة من (�لم�ضتخدمة في) �أن�ضطة �لتمويل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1,714,779(3,281,839�لزيادة (�لنق�ص) في �الأر�ضدة لدى �لبنوك و�لنقد 
)72,896()22,056(�ضافي تاأثير تعديالت تحويل عمالت �جنبية 

5,477,7547,265,429�الأر�ضدة لدى �لبنوك و�لنقد في 1 يناير 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8,737,5375,477,754�الأر�ضدة لدى �لبنوك و�لنقد في 31 دي�ضمبر  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�إن �الإي�ضاحات �لمرفقة من 1 �لى 23 ت�ضكل جزء�ً من هذه �لبيانات �لمالية �لمجمعة
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1. معلومات حول الشركة 
�لتابعة  و�ضركاتها  �الأم«)  (»�ل�ضركة  (مقفلة)  �ص.م.ك.  �لطبية  ياكو  ل�ضركة  �لمجمعة  �لمالية  �لبيانات  باإ�ضد�ر  �لت�ضريح  تم 

بتاريخ  �الأم  �ل�ضركة  �إد�رة  مجل�ص  لقر�ر  وفقاً   2012 دي�ضمبر   31 في  �لمنتهية  لل�ضنة  بـ«�لمجموعة«)  معاً  �إليها   (ي�ضار 

بعد  �لمجمعة  �لمالية  �لبيانات  هذه  تعديل  في  �لحق  لها  �الم  �ل�ضركة  لم�ضاهمي  �لعمومية  �لجمعية  �إن   .2013 مار�ص   26

�إ�ضد�رها. �إن �ل�ضركة �الأم هي �ضركة م�ضاهمة كويتية مقفلة و�أ�ضهمها مدرجة في �ضوق �لكويت لالأور�ق �لمالية.

تاأ�ض�ضت �ل�ضركة �الأم بتاريخ 15 يناير 1969 في �لكويت وتعمل وفقا الحكام �ل�ضريعة �ال�ضالمية �ل�ضمحة. وتعمل �لمجموعة في 

��ضتير�د وبيع �لمنتجات و�لمعد�ت �لطبية و�لكيميائية و�لمتعلقة باالأ�ضنان، وتعمل ب�ضورة �أ�ضا�ضية في �لكويت وم�ضر و�الإمار�ت 

�لعربية �لمتحدة. �إن عنو�ن مكتب �ل�ضركة �الأم �لم�ضجل هو �ص.ب: 435، �ل�ضفاة 13005، دولة �لكويت.

2.1 أساس اإلعداد 
تم �عد�د �لبيانات �لمالية �لمجمعة وفقا لمبد�أ �لتكلفة �لتاريخية �لمعدل با�ضتثناء قيا�ص �لقيمة �لعادلة للموجود�ت �لمالية 

من خالل بيان �لدخل.

تم �إ�ضد�ر قانون �ل�ضركات في 26 نوفمبر 2012 بموجب �لمر�ضوم بقانون رقم 25 ل�ضنة 2012 (»قانون �ل�ضركات«) �لذي تم 

ن�ضره في �لجريدة �لر�ضمية بتاريخ 29 نوفمبر 2012 و�لذي بموجبه تم �إلغاء قانون �ل�ضركات �لتجارية رقم 15 ل�ضنة  1960. 

ووفقاً للمادة رقم (2) من �لمر�ضوم، على �ل�ضركة �أن توفق �أو�ضاعها طبقاً الأحكام قانون �ل�ضركات خالل �ضتة �أ�ضهر �عتبار� من 

29 نوفمبر 2012.

يتم عر�ص �لبيانات �لمالية �لمجمعة بالدينار �لكويتي �لذي يمثل �لعملة �لرئي�ضية وعمل �لعر�ص لل�ضركة �الأم.

2.2 بيان االلتزام
تم �عد�د �لبيانات �لمالية �لمجمعة للمجموعة وفقا للمعايير �لدولية للتقارير �لمالية �ل�ضادرة عن مجل�ص معايير �لمحا�ضبة 

�لدولية.

2.3 أساس التجميع
تت�ضمن �لبيانات �لمالية �لمجمعة �لبيانات �لمالية لل�ضركة �الأم و�ضركاتها �لتابعة. تعد �لبيانات �لمالية لل�ضركات �لتابعة نف�ص 

تاريخ �لتقارير �لمالية لل�ضركة �الأم با�ضتخد�م �ضيا�ضات محا�ضبية مماثلة. يتم ��ضتبعاد كافة �الأر�ضدة و�لمعامالت فيما بين 

�لمجموعة و��ضتبعاد �أي �أرباح و�أي �أرباح وخ�ضائر غير محققة ناتجة من �لمعامالت عند �لتجميع.

يتم تجميع �ل�ضركات �لتابعة بالكامل من تاريخ �نتقال �ل�ضيطرة �إلى �لمجموعة. وتتحقق �ل�ضيطرة عندما يكون لدى �ل�ضركة �الأم 

�لقدرة على �لتحكم في �ل�ضيا�ضات �لمالية و�لت�ضغيلية لل�ضركة �لتابعة لال�ضتفادة من �أن�ضطتها.

مبا�ضرة  �أو غير  مبا�ضرة  ب�ضورة  �لمتعلقة  �لتابعة غير  �ل�ضركات  �لملكية في  �لم�ضيطرة ح�ض�ص حقوق  �لح�ض�ص غير  تمثل 

بم�ضاهمي �ل�ضركة �الأم. تعر�ص حقوق �لملكية و�ضافي �الإير�د�ت �لخا�ضة بالح�ض�ص غير �لم�ضيطرة في بيانات �لمركز �لمالي 

و�لدخل و�لدخل �ل�ضامل �لتغير�ت في حقوق �لملكية �لمجمعة ب�ضكل منف�ضل. 

يتم �إدر�ج �الأرباح �أو �لخ�ضائر �أو �الإير�د�ت �ل�ضاملة �الأخرى لل�ضركات �لتابعة �لتي تم حيازتها �أو بيعها خالل �ل�ضنة من تاريخ 

�لحيازة �أو حتى �لتاريخ �لفعلي للبيع، متى كان ذلك منا�ضباً. �إن �إجمالي �الإير�د�ت �ل�ضاملة �ضمن �ضركة تابعة تتعلق بالح�ض�ص 

غير �لم�ضيطرة حتى في حالة �أن هذه �لنتائج �ضمن ر�ضيد عجز.

فقدت  �إذ�  �لملكية.  حقوق  كمعاملة  �ل�ضيطرة،  فقد�ن  عدم  مع  تابعة،  ل�ضركة  �لملكية  ح�ضة  في  �لتغير  عن  �لمحا�ضبة  يتم 

�لمجموعة �ل�ضيطرة على �ضركة تابعة، فاإنها:

• ت�ضتبعد موجود�ت (بما في ذلك �ل�ضهرة) ومطلوبات �ل�ضركة �لتابعة. 

• ت�ضتبعد �لقيمة �لدفترية للح�ض�ص غير �لم�ضيطرة. 

• ت�ضتبعد فروق تحويل �لعمالت �الأجنبية �لمتر�كمة �لم�ضجلة في حقوق �لملكية. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012
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أساس التجميع )تتمة(  2.3
تدرج �لقيمة �لعادلة للمقابل �لم�ضتلم. 

تدرج �لقيمة �لعادلة الأي ��ضتثمار محتفظ به.

تدرج �أي فائ�ص �أو عجز في بيان �لدخل �لمجمع.

تعيد ت�ضنيف ح�ضة �ل�ضركة �الأم من �لبنود �لم�ضجلة �ضابقاً في �الإير�د�ت �ل�ضاملة �الأخرى �إلى بيان �لدخل �لمجمع �أو �الأرباح 

�لمحتفظ بها، متى كان ذلك منا�ضباُ.

فيما يلي �ل�ضركات �لتابعة �لرئي�ضية �لتالية كما في 31 دي�ضمبر: 

ن�ضبة �لملكية %�الأن�ضطة �لرئي�ضية بلد �لتا�ضي�ص�ل�ضركة 

20122011

م�ضر�ضركة �لكمال لال�ضتير�د و�لت�ضويق ذ.م.م

تعمل في ��ضتير�د وت�ضويق وت�ضنيع 

�لمو�د �لطبية �لخام و�لمعد�ت 

�لطبية و�لكيماوية 

85.40%*85.40%

�ضركة يونيفر�ضال لل�ضناعات �لطبية 

�ص.م.م. ***
م�ضر

تعمل في ت�ضنيع كيماويات 

�لمختبر�ت و�لم�ضتلزمات �لطبية 

و�ل�ضيدالنية و�أغذية �الأطفال وتعبئة 

منتجات �ل�ضركة في م�ضر 

-100%

%99*%99*تعمل في تقديم �لخدمات �لطبية  �لكويت�ضركة �لر�ية للرعاية �لطبية ذ.م.م.

�ضركة �لبيت �لطبية �ضركة بالمنطقة �لحرة 

�الإمار�ت 

�لعربية 

�لمتحدة

%100%100تعمل في تجارة �لمو�د �ل�ضيدالنية  

* تعتبر �ل�ضركة �الم �لمالك �لم�ضتفيد من هذه �لمن�ضئات بن�ضبة %100. �ن ح�ضة غير جوهرية من �ال�ضهم في هذه �لمن�ضئات 

م�ضجلة با�ضماء �طر�ف ذ�ت عالقة كاأمناء لل�ضركة �الم. 

** خالل �ل�ضنة، قامت �ل�ضركة �الم بت�ضفية �ل�ضركة �ل�ضناعية �لطبية �ص.م.م تاأ�ض�ضت في م�ضر وهي �ضركة تابعة كانت مملوكة 

لل�ضركة �الم بن�ضبة %100. وقد �ضجلت �ل�ضركة �الم ربح ت�ضفية بمبلغ 3،698 دينار كويتي �ضمن �ير�د�ت ت�ضغيل �خرى. 

*** تم ت�ضفية �ل�ضركة �لتابعة يونيفر�ضال لل�ضناعات �لطبية �ص.م.م خالل �ل�ضنة. لم يتم ��ضافة �ف�ضاح عن �لعمليات �لموقوفة 

في �لبيانات �لمالية �لمجمعة للمجموعة على ��ض�ص مادية. 

2.4 ملخص السياسات المحاسبية الهامة

دمج األعمال والشهرة 
�إن عملية دمج �الأعمال هي جمع من�ضاآت �أو �أعمال منف�ضلة في من�ضاأة و�حدة تعد تقاريرها �لمالية في �ضورة من�ضاأة و�حدة،  يتم 

من خاللها �ضيطرة �لم�ضتري على و�حدة �أو  �أكثر من �الأعمال. ت�ضتخدم طريقة �لحيازة للمحا�ضبة عن دمج �الأعمال. وفقاً لهذه 

�لطريقة، ي�ضجل �لم�ضتري، ب�ضكل منف�ضل عن �ل�ضهرة، �لموجود�ت �لمحددة �لم�ضتر�ة و�لمطلوبات �لمقدرة و�أي ح�ض�ص غير 

م�ضيطرة في �ل�ضركة �لم�ضتر�ة في تاريخ �لحيازة. بالن�ضبة لكل عملية دمج، يقوم �لم�ضتري بقيا�ص �لح�ض�ص غير �لم�ضيطرة 

في �ل�ضركة �لم�ضتر�ة �إما بالقيمة �لعادلة �أو بن�ضبة �لح�ضة في �ضافي �لموجود�ت �لمحددة لل�ضركة �لم�ضتر�ة. تدرج تكاليف 

�لحيازة �لمتكبدة كم�ضروف وتدرج �ضمن �لم�ضروفات �الأخرى.

عندما تقوم �لمجموعة بحيازة �أعمال، تقوم بتقييم �لموجود�ت و�لمطلوبات �لمالية �لمقدرة لغر�ص تحديد �لت�ضنيف �لمنا�ضب 

وفقاً لل�ضروط �لتعاقدية و�لظروف �القت�ضادية و�ل�ضروط ذ�ت �ل�ضلة كما في تاريخ �لحيازة. يت�ضمن هذ� �لف�ضل بين �لم�ضتقات 

�لمت�ضمنة في �لعقود �الأ�ضلية لل�ضركة �لم�ضتر�ة.
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2.4 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

دمج األعمال والشهرة )تتمة(
عند تحقيق دمج �الأعمال في مر�حل، فاإن �لقيمة �لعادلة في تاريخ �لحيازة لح�ضة ملكية �لم�ضتري �لمحتفظ بها �ضابقاً في 

�ل�ضركة �لم�ضتر�ة يتم �إعادة قيا�ضها بالقيمة �لعادلة كما في تاريخ �لحيازة من خالل بيان �لدخل �لمجمع.

 �إن �أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل �لم�ضتري �ضوف يتم �إدر�جه بالقيمة �لعادلة في تاريخ �لحيازة. �إن �لتغير�ت �لالحقة 

في �لقيمة �لعادلة للمقابل �لمحتمل �لذي من �لمقدر �أن يكون �أ�ضل �أو �لتز�م، �ضوف يتم �إدر�جها وفقاً لمعيار �لمحا�ضبة �لدولي 

39 �إما في بيان �لدخل �لمجمع �أو كتغير في �الإير�د�ت �ل�ضاملة �الأخرى. عند ت�ضنيف �لمقابل �لمحتمل كحقوق ملكية، ال يعاد 

قيا�ضه، ويتم �حت�ضاب �لت�ضوية �لالحقة�ضمن حقوق �لملكية. وبالن�ضبة للحاالت �لتي ال يقع فيها �لمقابل �لمحتمل �ضمن نطاق 

معيار �لمحا�ضبة �لدولي 39، يتم قيا�ضه وفقاً لمعيار �لتقارير �لمالية �لدولي �لمنا�ضب.

يتم قيا�ص �ل�ضهرة مبدئياً بالتكلفة �لتي تمثل �لزيادة في �إجمالي �لمقابل �لمحول و�لقيمة �لم�ضجلة للح�ض�ص غير �لم�ضيطرة 

عن ح�ضة �لمجموعة في �ضافي �لموجود�ت �لمحددة �لتي تم حيازتها و�لمطلوبات �لمقدرة. �إذ� كان هذ� �لمقابل �أقل من 

�لقيمة �لعادلة ل�ضافي موجود�ت �ل�ضركة �لتابعة �لتي تم حيازتها، يدرج �لفرق مبا�ضرًة في بيان �لدخل �لمجمع. 

بعد �لت�ضجيل �لمبدئي، يتم قيا�ص �ل�ضهرة بالتكلفة ناق�ضاً �أي خ�ضائر متر�كمة من �نخفا�ص �لقيمة. لغر�ص �ختبار �نخفا�ص 

�لقيمة، يتم توزيع �ل�ضهرة �لمكت�ضبة في دمج �الأعمال، من تاريخ �لحيازة، �إلى كل وحدة من وحد�ت �إنتاج �لنقد للمجموعة �لتي 

من �لمتوقع �أن ت�ضتفيد من دمج �الأعمال ب�ضرف �لنظر عن تخ�ضي�ص �لموجود�ت �أو �لمطلوبات �الأخرى لل�ضركة �لم�ضتر�ة �إلى 

تلك �لوحد�ت.

بد�خل  �لعمليات  ��ضتبعاد جزء� من  ويتم  �لنقد)  �إنتاج  �لنقد (مجموعة وحد�ت  �إنتاج  �ل�ضهرة جزء� من وحدة  ت�ضكل  عندما 

�لوحدة، يتم �إدر�ج �ل�ضهرة �لمرتبطة بالعمليات �لم�ضتبعدة في �لقيمة �لدفترية للعمليات عند تحديد �لربح �أو �لخ�ضارة �لناتجة 

عن ��ضتبعاد �لعمليات. يتم قيا�ص �ل�ضهرة �لم�ضتبعدة في هذه �لحالة على �أ�ضا�ص �لقيمة �لن�ضبية للعمليات �لم�ضتبعدة و�لجزء 

�لمحتفظ به من وحدة �إنتاج �لنقد.

تحقق اإليرادات 
تتحقق �الإير�د�ت �إلى �لحد �لذي تتدفق �لمز�يا �القت�ضادية �لم�ضتقبلية �إلى �لمجموعة وعندما يكون باالإمكان قيا�ص �الإير�د�ت 

ب�ضورة موثوق منها ب�ضرف �لنظر عن موعد �ل�ضد�د. يتم قيا�ص �الإير�د�ت وفقاً للقيمة �لعادلة للمقابل �لم�ضتلم �أو �لم�ضتحق مع 

�أخذ �ضروط �ل�ضد�د �لتعاقدية �لمحددة في �العتبار و��ضتثناء �ل�ضر�ئب �أو �لر�ضوم. تقوم �لمجموعة بتقييم ترتيبات �إير�د�تها 

مقابل معايير معينة لتحديد ما �إذ� كانت تعمل ك�ضركة �أ�ضا�ضية �أو كوكيل.  و�نتهت �لمجموعة �إلى �أنها تعمل على �أنها من�ضاأة 

�أ�ضا�ضية تعمل عن نف�ضها في جميع ترتيبات �إير�د�تها. 

يجب �لوفاء بمعايير �لتحقق �لمحددة �لتالية قبل تحقق �الإير�د�ت.

مبيعات البضائع
تتحقق مبيعات �لب�ضائع �لطبية عندما تنتقل �لمخاطر و�لمز�يا �لهامة لملكية �لب�ضاعة �إلى �لم�ضتري، وعندما يكون باالإمكان 

قيا�ص مبلغ �الإير�د�ت ب�ضورة موثوق منها عند �لت�ضليم للعميل عادة.

تقديم الخدمات
توؤجل �الإير�د�ت من تقديم �لخدمات، �لمت�ضمنة في �لمبيعات، مبدئياً وتدرج �ضمن �لمطلوبات �الأخرى وتتحق كاإير�د�ت في 

�لفترة �لتي يتم فيها تقديم �لخدمة.

عند ت�ضجيل �إير�د�ت خدمات ما بعد �لبيع و�ل�ضيانة، تاخذ �لمجموعة في �العتبار طبيعة �لخدمات و��ضتخد�م �لعميل للمنتج 

ذ�ت �ل�ضلة، وذلك ��ضتناد�ً �إلى �لخبر�ت �لتاريخية.

توزيعات األرباح
تقيد توزيعات �الأرباح، خالف تلك �لناتجة عن �ال�ضتثمار في �ضركات زميلة، عندما يثبت حق �لمجموعة في ��ضتالم �لمدفوعات. 
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مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
تحت�ضب �لمجموعة ح�ضة موؤ�ض�ضة �لكويت للتقدم �لعلمي بن�ضبة %1 من ربح �ل�ضنة وفقاً للح�ضاب �لمعدل ��ضتناد�ً �إلى قر�ر 

�أع�ضاء مجل�ص �إد�رة �لموؤ�ض�ضة �لذي ين�ص على �أنه يجب ��ضتبعاد �لتحويل �إلى �الحتياطي �لقانوني من ربح �ل�ضنة �لخا�ص 

بم�ضاهمي �لمجموعة عند تحديد ح�ضة �لموؤ�ض�ضة.

ضريبة دعم العمالة الوطنية 
تحت�ضب �لمجموعة �ضريبة دعم �لعمالة �لوطنية وفقاً للقانون رقم 19 ل�ضنة 2000 وقر�ر وزير �لمالية رقم 24 ل�ضنة 2006 بن�ضبة 

2.5 % من ربح �ل�ضنة �لخا�ضع لل�ضريبة. وفقاً للقانون، يخ�ضم من ربح �ل�ضنة �الإير�د�ت من �ل�ضركات �لزميلة و�لتابعة وتوزيعات 

�الأرباح �لنقدية من �ل�ضركات �لمدرجة �لتي تخ�ضع ل�ضريبة دعم �لعمالة �لوطنية.

الزكاة
يتم �حت�ضاب ح�ضة �لزكاة بن�ضبة %1 من ربح �لمجموعة وفقاً لتعليمات وز�رة �لمالية ووفقاً لمتطلبات �لقانون رقم 46 ل�ضنة 

.2006

ضريبة الشركات التابعة الخارجية
يتم �حت�ضاب �ضريبة �ل�ضركات �لتابعة �لخارجية على �أ�ضا�ص معدالت �ل�ضر�ئب �لمطبقة ووفقاً للقو�نين و�الأنظمة و�لتعليمات 

�ل�ضارية في �لبلد�ن �لتي تعمل فيها هذه �ل�ضركات �لتابعة. 

عقار وآالت ومعدات
يدرج �لعقار و�الآالت و�لمعد�ت بالتكلفة ناق�ضاً �ال�ضتهالك �لمتر�كم و�أي �نخفا�ص في �لقيمة.

ال يتم ��ضتهالك �أر��ضي �لملك �لحر. يحت�ضب �ال�ضتهالك بطريقة �لق�ضط �لثابت على مدى �الأعمار �الإنتاجية �لمقدرة لكافة 

�لموجود�ت �الأخرى كما يلي:

10 – 50 �ضنة �لمباني

 3 �ضنو�ت �ضيار�ت 

 6 – 10 �ضنو�ت �أثاث ومعد�ت مكتبية

 3 - 10 �ضنو�ت �آالت ومعد�ت

يتم مر�جعة �لقيمة �لدفترية للعقار و�الآالت و�لمعد�ت لغر�ص تحديد �نخفا�ص �لقيمة في حالة وجود �أحد�ث �أو تغير�ت في 

�لظروف ت�ضير �إلى �أن �لقيمة �لدفترية قد ال يمكن ��ضترد�دها. في حالة وجود مثل هذ� موؤ�ضر وفي حالة زيادة �لقيمة �لدفترية 

عن �لمبلغ �لمقدر و�لممكن ��ضترد�ده، فاإنه يتم تخفي�ص �لموجود�ت �إلى قيمتها �لممكن ��ضترد�دها و�لتي تمثل �لقيمة �لعادلة 

ناق�ضاً �لتكاليف حتى �لبيع و�لقيمة �أثناء �ال�ضتخد�م �أيهما �أكبر. 

تتم مر�جعة �لقيمة �لتخريدية للموجود�ت و�الأعمار �الإنتاجية وطرق �ال�ضتهالك في نهاية كل �ضنة مالية وتعديلها على �أ�ضا�ص 

م�ضتقبلي عند �ل�ضرورة.

ب�ضورة  �لمحا�ضبة عنها  يتم  �لتي  و�لمعد�ت  و�الآالت  �لعقار  بنود  �حد  �لمتكبدة ال�ضتبد�ل جزء من  �لم�ضروفات  ر�ضملة  يتم 

منف�ضلة ويتم �ضطب �لقيمة �لدفترية للجزء �لم�ضتبدل. ويتم ر�ضملة �لم�ضروفات �لالحقة �الأخرى عندما تحقق زيادة �لمنافع 

�القت�ضادية �لم�ضتقبلية لبند �لعقار و�الآالت و�لمعد�ت �لمتعلقة بها. وتتحقق كافة �لم�ضروفات �الأخرى في بيان �لدخل �لمجمع 

عند تكبدها.

�إن بند �لعقار و�الآالت و�لمعد�ت و�أي جزء جوهري م�ضجل مبدئياً يتم عدم تحققه عند �لبيع �أو عند عدم توقع منافع �قت�ضادية 

م�ضتقبلية من ��ضتخد�مه �أو بيعه. تدرج �أي �أرباح �أو خ�ضائر ناتجة عن ��ضتبعاد �الأ�ضل (�لمحت�ضبة بالفرق بين �ضافي متح�ضالت 

�لبيع و�لقيمة �لدفترية لالأ�ضل) في بيان �لدخل �لمجمع عند ��ضتبعاد �الأ�ضل.
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بضاعة مخصصة لعمالء
كب�ضاعة مخ�ض�ضة  ��ضترد�د،  �أي  ناق�ضاً  �لعمالء،  قبل  لال�ضتخد�م من  معينة مخ�ض�ضة  ب�ضاعة  بنود  تكلفة  مع  �لتعامل  يتم 

لعمالء. تحمل تكلفة �لب�ضاعة �لمخ�ض�ضة للعمالء على فترة �التفاقية مع �لعميل �لمخت�ص.

موجودات غير ملموسة
�الإطفاء  ناق�ضا  بالتكلفة  وتدرج  �لجديدة  بال�ضيدليات  �لمتعلقة  �لمدفوعة  للقفليات  �لملمو�ضة  غير  �لموجود�ت  ر�ضملة  يتم 

و�النخفا�ص في �لقيمة، �إن وجد. يحت�ضب �الإطفاء با�ضتخد�م طريقة �لق�ضط �لثابت بالمعدالت �لمحت�ضبة ل�ضطب تلك �لتكاليف 

على مدى فترة �الأعمار �الإنتاجية �لمقدرة لها و�لتي تتر�وح من 3 - 10 �ضنو�ت.

تت�ضمن �لموجود�ت غبر �لملمو�ضة �أي�ضا �لتكاليف �لمتكبدة لحيازة �لتر�خي�ص من �ضركات �الأدوية �لعالمية لتوزيع منتجاتها 

�لتكاليف  �إطفاء  يتم  بموجبها  �لتي  �لتكلفة  �أ�ضلوب  با�ضتخد�م  عنها  �لمحا�ضبة  ويتم  �لكويت.  في  لها  رئي�ضي  كوكيل  و�لعمل 

�لمر�ضملة على �أ�ضا�ص �لق�ضط �لثابت على مدى �أعمارها �الإنتاجية لها و�لتي تتر�وح من 3 - 10 �ضنو�ت. يتم مر�جعة �لقيمة 

�لتخريدية و�الأعمار �الإنتاجية في تاريخ كل تقارير مالية.  

يتم قيا�ص �لموجود�ت غير �لملمو�ضة �لتي تم �قتناوؤها ب�ضورة م�ضتقلة مبدئيا بالتكلفة عند �القتناء. بعد �لتحقق �لمبدئي تدرج 

�لموجود�ت غير �لملمو�ضة بالتكلفة ناق�ضا �أي �إطفاء متر�كم و�أي خ�ضائر متر�كمة من �النخفا�ص في �لقيمة. �إن �لموجود�ت 

غير �لملمو�ضة �لمنتجة د�خليا با�ضتثناء تكاليف �لتطوير �لر�أ�ضمالية ال يتم ر�ضملتها حيث تنعك�ص �لنفقات في بيان �لدخل 

�لمجمع في �ل�ضنة �لتي يتم فيها تكبد تلك �لنفقات.

يتم تقييم �الأعمار �الإنتاجية للموجود�ت غير �لملمو�ضة لتحديد ما �إذ� كانت محددة �أو غير محددة.

تطفاأ �لموجود�ت غير �لملمو�ضة �لتي لها �أعمار محددة على مدى �أعمارها �القت�ضادية ويتم تقدير �النخفا�ص في قيمتها  في 

حالة وجود ما ي�ضير �إلى �نخفا�ص قيمة �الأ�ضل غير �لملمو�ص. يتم مر�جعة فترة �الإطفاء وطريقة �إطفاء �الأ�ضل غير �لملمو�ص 

�لمتوقع  �الإنتاجي  �لعمر  �لتغير�ت في  �لمحا�ضبة عن  يتم  �الأقل.  مالية على  �ضنة  نهاية كل  �لمحدد في  �الإنتاجي  �لعمر  ذي 

�أو نموذج �ال�ضتهالك �لمتوقع للمز�يا �القت�ضادية �لم�ضتقبلية �لمتمثلة في �الأ�ضل عن طريق تغيير فترة �أو طريقة �الإطفاء، 

ح�ضب ما هو مالئم، ويتم �لتعامل معها كتغير�ت في �لتقدير�ت �لمحا�ضبية. تتحقق م�ضروفات �الإطفاء على �لموجود�ت غير 

�لملمو�ضة في بيان �لدخل �لمجمع �ضمن فئة �لم�ضروفات �لمماثلة لوظيفة �لموجود�ت غير �لملمو�ضة. 

ال يتم �إطفاء �لموجود�ت غير �لملمو�ضة ذ�ت �الأعمار �الإنتاجية غير �لمحددة ولكن يتم �ختبار �نخفا�ص �لقيمة �ضنويا وال يتم 

�إطفاء مثل تلك �لموجود�ت �ضو�ء على م�ضتوى فردي �أو على م�ضتوى وحدة �إنتاج �لنقد. يتم مر�جعة تقييم �الأعمار �الإنتاجية 

�ضنويا للتاأكد عما �إذ� كان تقييم �الأعمار �القت�ضادية غير �لمحددة ماز�ل موؤيد�ً. و�إن لم يكن ذلك فاإن �لتغير في �لعمر �الإنتاجي 

من غير محدود �إلى محدود يتم على �أ�ضا�ص م�ضتقبلي. 

يتم قيا�ص �الأرباح �أو �لخ�ضائر �لناتجة من �إلغاء تحقق �الأ�ضل غير �لملمو�ص بالفرق بين �ضافي مح�ضالت �ال�ضتبعاد و�لقيمة 

�لدفترية لالأ�ضل وتتحقق في بيان �لدخل �لمجمع عند �إلغاء تحقق �الأ�ضل.

استثمار في شركات زميلة
با�ضتخد�م طريقة حقوق �لملكية. �إن �ل�ضركة �لزميلة هي �لتي  يتم معالجة ��ضتثمار �لمجموعة في �ضركات زميلة محا�ضبياً 

تمار�ص عليها �لمجموعة تاأثير� ملمو�ضا وهي لي�ضت �ضركة تابعة �أو �ضركة محا�ضة.

وفقاً لطريقة حقوق �لملكية، ي�ضجل �ال�ضتثمار في �ضركة زميلة مبدئياً بالتكلفة وتعدل بعد ذلك بالتغير�ت بعد �لحيازة في 

ح�ضة �لمجموعة في �ضافي موجود�ت �ل�ضركة �لزميلة. يتم �إدر�ج �ل�ضهرة �لمتعلقة بال�ضركة �لزميلة �ضمن �لقيمة �لدفترية 

لال�ضتثمار وال يتم �إطفاءها �أو �ختبارها لتحديد �نخفا�ص �لقيمة. 

تقيد �لمجموعة في بيان �لدخل �لمجمع ح�ضتها في �إجمالي �أرباح �أو خ�ضائر �ل�ضركة �لزميلة �لمحققة من تاريخ ممار�ضة 

�إن توزيعات �الأرباح �لم�ضتلمة من  �أو �لملكية.  �أو �لملكية �لفعلية حتى �لتاريخ �لفعلي النتهاء ممار�ضة �لتاأثير  �لتاأثير �لفعلي 

�ل�ضركة �لزميلة تخف�ص �لقيمة �لدفترية لال�ضتثمار. كما �أن �لتعديالت على �لقيمة �لدفترية قد تكون �ضرورية لتعك�ص �لتغير�ت 

في ح�ضة �لمجموعة في �ل�ضركة �لزميلة نتيجة �لتغير�ت في حقوق ملكية �ل�ضركة �لزميلة �لتي لم يتم ت�ضجيلها �ضمن بيان 

دخل �ل�ضركة �لزميلة. تقيد ح�ضة �لمجموعة من تلك �لتغير�ت مبا�ضرًة في بيان �لدخل �ل�ضامل. 
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2.4 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

استثمار في شركات زميلة )تتمة(
يتم عمل تقييم لال�ضتثمار في �ل�ضركة �لزميلة عندما يكون هناك موؤ�ضر على �نخفا�ص قيمة �الأ�ضل �أو �أن خ�ضائر �نخفا�ص 

�لقيمة �لمحققة في �ضنو�ت �ضابقة لم تعد موجودة. عندما ت�ضير متطلبات معيار �لمحا�ضبة �لدولي 36 النخفا�ص �لقيمة �إلى 

�أن �ال�ضتثمار في �ضركة زميلة قد تنخف�ص قيمته، فاإن �لقيمة �لدفترية لال�ضتثمار بالكامل يتم �ختبارها من خالل مقارنة �لمبلغ 

�لممكن ��ضترد�ده مع قيمته �لدفترية.

ت�ضتبعد �الأرباح غير �لمحققة من �لمعامالت مع �ضركة زميلة بما يتنا�ضب مع ح�ضة �لمجموعة في �ل�ضركة �لزميلة. ت�ضتبعد 

�لخ�ضائر غير �لمحققة ما لم يكن بالمعاملة دليل على �نخفا�ص قيمة �الأ�ضل �لمحول. 

�إن �لفرق بين تاريخ �لبيانات �لمالية لل�ضركة �لزميلة و�لمجموعة ال يزيد عن ثالثة �أ�ضهر. وبالتالي يتم �إجر�ء تعديالت بتاأثير�ت 

�لمعامالت �أو �الأحد�ث �لهامة �لتي تقع بين هذ� �لتاريخ وتاريخ �لبيانات �لمالية �لمجمعة للمجموعة. �إن �ل�ضيا�ضات �لمحا�ضبية 

�لخا�ضة بال�ضركات �لزميلة تتو�فق مع تلك �لتي تطبقها �لمجموعة للمعامالت �لمماثلة و�الأحد�ث في ظروف م�ضابهة.

عند فقد�ن �لتاأثير �لملمو�ص على �ل�ضركة �لزميلة، تقوم �لمجموعة بقيا�ص و�إدر�ج �أي ��ضتثمار متبقي بقيمته �لعادلة. يتم �إدر�ج 

�أي فروق بين �لقيمة �لدفترية لل�ضركة �لزميلة عند فقد�ن �لتاأثير �لملمو�ص و�لقيمة �لعادلة لال�ضتثمار �لمتبقي و�لمح�ضالت 

من �لبيع في بيان �لدخل �لمجمع.

األدوات المالية – التحقق المبدئي والقياس الالحق 
الموجودات المالية- التحقق المبدئي والقيا�س

يتم ت�ضنيف �لموجود�ت �لمالية �ضمن نطاق معيار �لمحا�ضبة �لدولي 39 �إما كموجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل بيان 

�لدخل �أو قرو�ص ومدينين �أو موجود�ت مالية متاحة للبيع وفقاً لما هو مالئم. تحدد �لمجموعة ت�ضنيف �لموجود�ت �لمالية 

عند �لتحقق �لمبدئي. 

تتحقق �لموجود�ت �لمالية مبدئياً بالقيمة �لعادلة ز�ئد� �لتكاليف �لمتعلقة مبا�ضرة بالمعاملة في حالة �لموجود�ت �لمالية غير 

�لمدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �لدخل.

�إن م�ضتريات ومبيعات �لموجود�ت �لمالية �لتي تتطلب ت�ضليم �لموجود�ت خالل �إطار عمل يتم تحديده بالنظم �أو بالعرف في 

�الأ�ضو�ق (م�ضتريات �لطريقة �العتيادية) تتحقق في تاريخ �لمتاجرة، �أي �لتاريخ �لذي تلتزم فيه �لمجموعة ب�ضر�ء �أو بيع �الأ�ضل.

تت�ضمن �لموجود�ت �لمالية لدى �لمجموعة �الأدو�ت �لمالية �لم�ضعرة وغير �لم�ضعرة و�لنقد و�الأر�ضدة لدى �لبنوك و�لمدينين. 

القيا�س الالحق

ي�ضتند �لقيا�ص �لالحق للموجود�ت �لمالية على ت�ضنيفها كالتالي:

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

ت�ضمل �لموجود�ت �لمالية بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �لدخل �لموجود�ت �لمالية �لمحتفظ بها الأغر��ص �لمتاجرة و�لموجود�ت 

�لمالية �لم�ضنفة، عند �لتحقق �لمبدئي، كمدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �لدخل. ت�ضنف �لموجود�ت �لمالية كمحتفظ 

بها الأغر��ص �لمتاجرة، �إذ� تم حيازتها بغر�ص �لبيع في �لم�ضتقبل �لقريب. تدرج �الأرباح �أو �لخ�ضائر من �لموجود�ت �لمالية 

�لمحتفظ بها الأغر��ص �لمتاجرة في بيان �لدخل �لمجمع.

�إلى   تدرج �لموجود�ت �لمالية بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �لدخل في حالة �إد�رة هذه �لموجود�ت وتقييم �أد�ئها ��ضتناد�ً 

�لقيمة �لعادلة �لموثوق منها وفقاً الإ�ضتر�تيجية �ال�ضتثمار �لموثقة. 
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2.4 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
الموجودات المالية- التحقق المبدئي والقيا�س الالحق )تتمة(

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل )تتمة(

بعد �لتحقق �لمبدئي، يُعاد قيا�ص �لموجود�ت �لمالية �لمدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �لدخل بالقيمة �لعادلة مع �إدر�ج 

كافة �لتغير�ت في �لقيمة �لعادلة في بيان �لدخل �لمجمع.

قامت �لمجموعة بتقييم موجود�تها �لمالية �لمدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �لدخل لتحديد ما �إذ� كانت نية بيعها على 

�لمدى �لقريب ال تز�ل منا�ضبة. عند عدم قدرة �لمجموعة على �لمتاجرة بهذه �لموجود�ت �لمالية ب�ضبب �ل�ضوق غير �لن�ضطة �أو 

ب�ضبب تغير كبير في نية �الإد�رة لبيعها في �لم�ضتقبل �لقريب، يجوز للمجموعة �ختيار �إعادة ت�ضنيف هذه �لموجود�ت �لمالية، 

وذلك في ظروف نادرة.

موجودات مالية متاحة للبيع

تمثل �لموجود�ت �لمالية �لمتاحة للبيع تلك �لموجود�ت �لمالية غير �لم�ضتقة �لتي يتم ت�ضنيفها كمتاحة للبيع �أو تلك �لتي ال 

يتم ت�ضنيفها كا�ضتثمار�ت مدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �لدخل �أو ��ضتثمار�ت محتفظ بها حتى �ال�ضتحقاق �أو قرو�ص 

ومدينين. 

بعد �لقيا�ص �لمبدئي، يتم قيا�ص �لموجود�ت �لمالية �لمتاحة للبيع الحقاً بالقيمة �لعادلة مع �إدر�ج �الأرباح �أو �لخ�ضائر غير 

تحديد  �أو  �ال�ضتثمار  ��ضتبعاد  يتم  �لعادلة حتى  �لقيمة  �لمتر�كمة الحتياطي  �لتغير�ت  في  �أخرى  �ضاملة  كاإير�د�ت  �لمحققة 

�نخفا�ص قيمته وفي ذلك �لوقت فاإن �الأرباح �أو �لخ�ضائر �لمتر�كمة �لم�ضجلة �ضابقا �ضمن حقوق �لملكية يتم ت�ضجيلها في في 

بيان �لدخل �لمجمع. �أو �نخفا�ص قيمة ذلك �ال�ضتثمار حيث يتم في ذلك �لوقت �إدر�ج �الأرباح و�لخ�ضائر �لمتر�كمة في بيان 

�لدخل �لمجمع. �إن �لموجود�ت �لمالية �لتي يتعذر قيا�ص قيمتها �لعادلة ب�ضورة موثوق فيها يتم �إدر�جها بالتكلفة ناق�ضاً خ�ضائر 

�نخفا�ص �لقيمة، �إن وجدت. 

تقوم �لمجموعة بتقييم ما �إذ� كانت ماز�لت هناك قدرة  ونية لبيع موجود�تها �لمالية �لمتاحة للبيع على �لمدى �لقريب. �إذ� 

لم ت�ضتطيع �لمجموعة �لمتاجرة بهذه �لموجود�ت �لمالية نتيجة لل�ضوق غير �لن�ضطة وتغير نية �الإد�رة ب�ضورة جوهرية لبيعها 

في �لم�ضتقبل �لقريب، يمكن للمجموعة �أن تختار �إعادة ت�ضنيف هذه �لموجود�ت �لمالية في �لظروف �لنادرة. تكون �إعادة 

�أو هناك نية وقدرة  �إلى قرو�ص ومدينين م�ضموح به عندما ت�ضتوفي �لموجود�ت �لمالية تعريف قرو�ص ومدينين  �لت�ضنيف 

�إلى محتفظ به حتى  باإعادة �لت�ضنيف  �ل�ضماح  �أو حتى �ال�ضتحقاق. يتم  لالحتفاظ بهذه �لموجود�ت في �لم�ضتقبل �لقريب 

�ال�ضتحقاق فقط عندما يكون لدى �ل�ضركة �لقدرة و�لنية على �الحتفاظ باالأ�ضل �لمالي.

بالن�ضبة لالأ�ضل �لمالي �لمعاد ت�ضنيفه من فئة �لمتاحة للبيع، فاإن �لقيمة �لعادلة للمبالغ �لمدرجة كما في تاريخ �إعادة �لت�ضنيف 

ت�ضبح تكلفته �لمطفاأة �لجديدة و�أي �أرباح �أو خ�ضائر �ضابقة من هذ� �الأ�ضل تم �إدر�جها �ضمن حقوق �لملكية يتم �إطفائها في 

بيان �لدخل �لمجمع على مدى �لعمر �لمتبقي لال�ضتثمار با�ضتخد�م معدل �لفائدة �لفعلي. كما يتم �أي�ضاً �إطفاء �أي فرق بين 

�لتكلفة �لمطفاأة �لجديدة ومبلغ �ال�ضتحقاق على مدى �لعمر �لمتبقي لالأ�ضل با�ضتخد�م طريقة معدل �لفائدة �لفعلي. �إذ� تم 

الحقاً تحديد �أن �الأ�ضل قد �نخف�ضت قيمته، فان �لمبلغ �لم�ضجل في حقوق �لملكية يتم �إعادة ت�ضنيفه �إلى بيان �لدخل �لمجمع.

مدينون 

يدرج �لمدينون بمبلغ �لفاتورة �الأ�ضلي ناق�ضاً �لمخ�ض�ص لقاء �أي مبالغ م�ضكوك في تح�ضيلها. يتم تقدير �لديون �لم�ضكوك في 

تح�ضيلها عندما يعد تح�ضيل �لمبلغ بالكامل �أمر�ً غير ممكناً. ت�ضطب �لديون �لمعدومة عند تكبدها.
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عدم تحقق الموجودات المالية

ال يتم تحقق �الأ�ضل �لمالي (�أو ما ينطبق عليه ذلك �أو جزء من �الأ�ضل �لمالي �أو جزء من مجموعة موجود�ت مالية مماثلة) 

عندما:

• ينتهي �لحق في ��ضتالم �لتدفقات �لنقدية من �الأ�ضل.

�لتدفقات  بدفع  �لتز�م  تتحمل  بالمقابل  ولكن  �الأ�ضل  �لنقدية من  �لتدفقات  ��ضتالم  بتحويل حقوقها في  �لمجموعة  تقوم   •
بالكامل دون تاأخير �إلى طرف ثالث بموجب ترتيب »�لقب�ص و�لدفع«، وعندما 

�أ. قامت �لمجموعة بتحويل كافة �لمخاطر و�لمز�يا �لهامة لالأ�ضل

ب. لم تقم �لمجموعة بتحويل �أو �الحتفاظ بكافة �لمخاطر و�لمز�يا �لهامة لالأ�ضل ولكن تقوم بتحويل �ل�ضيطرة على �الأ�ضل. 

عندما تقوم �لمجموعة بتحويل �لحق في ��ضتالم �لتدفقات �لنقدية من تلك �لموجود�ت �لمالية وعندما تدخل �لمجموعة في 

ترتيبات �لقب�ص و�لدفع ولم تقم بتحويل كافة �لمخاطر و�لمز�يا �لهامة لالأ�ضل �أو تحويل �ل�ضيطرة على �الأ�ضل، ويتحقق �الأ�ضل 

�لجديد بمقد�ر ��ضتمر�ر �ضيطرة �لمجموعة على هذ� �الأ�ضل. 

المطلوبات المالية – التحقق المبدئي والقياس 
يتم ت�ضنيف �لمطلوبات �لمالية �ضمن نطاق معيار �لمحا�ضبة �لدولي 39 كمطلوبات مالية بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �لدخل 

وقرو�ص ومدينين وفقاً لما هو مالئم. تحدد �لمجموعة ت�ضنيف �لمطلوبات �لمالية عند �لتحقق �لمبدئي. 

تتحقق �لمطلوبات �لمالية مبدئياً بالقيمة �لعادلة وتكاليف �لمعاملة �لمتعلقة بها مبا�ضرة في حالة �لقرو�ص و�لمدينين.

تت�ضمن �لمطلوبات �لمالية على �لمجموعة د�ئنو �لمر�بحة و�لد�ئنين. 

القياس الالحق
ي�ضتند �لقيا�ص �لالحق للمطلوبات �لمالية على ت�ضنيفها كالتالي: 

دائنون ومصروفات مستحقة
�أو لم ي�ضدر بها  �أو �لخدمات �لم�ضتلمة، �ضو�ء �ضدر  تتحقق �لمطلوبات عن �لمبالغ �لم�ضتحقة في �لم�ضتقبل لقاء �لب�ضائع 

فو�تير من قبل �لمورد.

دائنو مرابحة 
يمثل د�ئنو �لمر�بحة �لمبالغ �لم�ضتحقة على �أ�ضا�ص �ل�ضد�د �لموؤجل للموجود�ت �لم�ضتر�ة بموجب ترتيبات مر�بحة. يدرج د�ئنو 

تمويل �لمر�بحة باإجمالي �لمبلغ �لد�ئن بعد خ�ضم تكاليف �لتمويل �لموؤجلة. يتم تحميل تكاليف �لتمويل �لموؤجلة كم�ضروف 

على �أ�ضا�ص توزيع ن�ضبي زمني ياأخذ في �العتبار معدل �القتر��ص �لخا�ص بهم و�لر�ضيد �لقائم.

مخصصات
تقيد �لمخ�ض�ضات عندما يكون لدى �لمجموعة �لتز�مات حالية (قانونية �أو ��ضتداللية) ناتجة عن حدث وقع من قبل ، كما �أنه 

من �لمحتمل �أن تظهر �لحاجة �إلى ��ضتخد�م �لمو�رد لت�ضوية �لتز�م ويمكن قيا�ص مبلغ �اللتز�م ب�ضورة موثوق فيها. يتم عر�ص 

�لم�ضروفات �لمتعلقة باأية مخ�ض�ضات في بيان �لدخل �لمجمع. 

عدم تحقق المطلوبات المالية
ال يتم تحقق �لتز�م مالي عندما يتم �الإعفاء من �اللتز�م �لمحدد �أو �إعفاوؤه �أو �إلغاوؤه �أو �نتهاء �ضالحية ��ضتحقاقه. عند ��ضتبد�ل 

ب�ضكل  �لحالي  �لمالي  �اللتز�م  �ضروط  بتعديل  �أو  كبير،  ب�ضكل  ب�ضروط مختلفة  �لمقر�ص  نف�ص  من  باآخر  مالي حالي  �لتز�م 

جوهري، يتم معاملة هذ� �لتبديل �أو �لتعديل كعدم تحقق لاللتز�م �الأ�ضلي وتحقق لاللتز�م �لجديد، ويدرج �لفرق في �لقيمة 

�لدفترية ذ�ت �ل�ضلة في بيان �لدخل �لمجمع.

مقاصة األدوات المالية
هناك  كانت  �إذ�  �لمجمع  �لمالي  �لمركز  بيان  في  �لمبين  �لمبلغ  و�ضافي  �لمالية  و�لمطلوبات  �لموجود�ت  بين  �لمقا�ضة  تتم 

حقوق قانونية حالية نافذة لمقا�ضة �لمبالغ �لمحققة وتوجد نية �ل�ضد�د على �أ�ضا�ص �ل�ضافي �أو ��ضترد�د �لموجود�ت وت�ضوية 

�لمطلوبات في �آن و�حد.  
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القيمة العادلة لألدوات المالية 

يتم تحديد �لقيمة �لعادلة للموجود�ت �لمالية �لمتد�ولة في �أ�ضو�ق مالية ن�ضطة كما في تاريخ �لتقارير �لمالية بالرجوع �إلى 

�ضعر �ل�ضوق �لمعلن �أو عرو�ص �أ�ضعار �لمتد�ولين (�ضعر �ل�ضر�ء للمر�كز �لمدينة و�ضعر �لطلب للمر�كز �لد�ئنة) بدون �أي خ�ضم 

لتكاليف �لمعاملة.

بالن�ضبة لالأدو�ت �لمالية غير �لمتد�ولة في �ضوق ن�ضطة، يتم تحديد �لقيمة �لعادلة با�ضتخد�م �أ�ضاليب تقييم منا�ضبة. يمكن �أن 

تت�ضمن هذه �الأ�ضاليب ��ضتخد�م �لمعامالت �لحديثة في �ل�ضوق ب�ضروط تجارية بحتة �أو بالرجوع �إلى �لقيمة �لعادلة �لحالية 

الأد�ة �أخرى مماثلة �إلى حد كبير �أو تحليل �لتدفقات �لنقدية �لمخ�ضومة �أو �أ�ضاليب �لتقييم �الأخرى. تدرج �الأدو�ت �لمالية  �لتي 

ال يمكن قيا�ص قيمتها �لعادلة ب�ضورة موثوق فيها و�لتي ال يمكن �لح�ضول علي معلومات حول قيمتها �لعادلة بالتكلفة �لمبدئية 

�إلى �لتدفقات �لنقدية �لمخ�ضومة  ناق�ضاً �النخفا�ص في �لقيمة. تقدر �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �لمالية ذ�ت �لفائدة ��ضتناد�ً 

و�لتفا�ضيل  �لمالية  �لعادلة لالأدو�ت  �لقيمة  �إن تحليل  لبنود ذ�ت �ضروط و�ضمات مخاطر مماثلة.  با�ضتخد�م معدالت فائدة 

�الإ�ضافية حول كيفية قيا�ضها مبينة في �إي�ضاح 23.

انخفاض قيمة الموجودات المالية
�أو مجموعة  �أ�ضل مالي محدد  �أن  �إذ� كان هناك دليل مو�ضوعي على  بتاريخ كل تقارير مالية لتحديد ما  �إجر�ء تقدير  يتم 

موجود�ت مالية قد �نخف�ضت قيمته. يعتبر �الأ�ضل �لمالي �أو مجموعة من �لموجود�ت مالية قد �نخف�ضت قيمتها فقط �إذ� 

كان هناك دليل مو�ضوعي على �النخفا�ص في �لقيمة كنتيجة لحدث �أو مجموعة �أحد�ث وقعت بعد �لتحقق �لمبدئي لالأ�ضل 

(»حدث خ�ضارة«متكبدة) و�أن حدث (�أحد�ث) �لخ�ضارة هذ� له تاأثير على �لتدفقات �لنقدية �لم�ضتقبلية �لمقدرة لالأ�ضل �لمالي 

�أو مجموعة �لموجود�ت �لمالية �لتي يمكن تقديرها ب�ضورة موثوق منها. قد تت�ضمن �أدلة �النخفا�ص في �لقيمة عالمات ت�ضير 

�أو �لمدفوعات  بالفائدة  �أو  عدم �اللتز�م  �أو �لعجز  �أو مجموعة �لمقتر�ضين تو�جه �ضعوبات مالية كبيرة  �أن �لمقتر�ص  �إلى 

�الأ�ضا�ضية �أو �حتمال �لتعر�ص لخطر �الإفال�ص �أو �ال�ضطر�بات �لمالية �الأخرى وعندما ت�ضير بيانات �لمر�قبة �إلى �نخفا�ص 

ملحوظ في �لتدفقات �لنقدية �لم�ضتقبلية مثل �لتغير�ت في �لظروف �القت�ضادية �لتي ترتبط بحدوث حاالت �لتاأخير. فاإذ� ما 

توفر مثل ذلك �لدليل، تدرج خ�ضائر �نخفا�ص �لقيمة في بيان �لدخل �لمجمع.  

موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
بالن�ضبة للموجود�ت �لمالية �لمدرجة بالتكلفة �لمطفاأة، تقوم �لمجموعة �أوالً بتقييم ما �إذ� كان هناك دليل مو�ضوعي على وجود 

�نخفا�ص جوهري في قيمة �لموجود�ت �لمالية ب�ضكل منفرد، �أو ب�ضورة مجمعة بالن�ضبة للموجود�ت �لمالية غير �لجوهرية. 

�إذ� قررت �لمجموعة �نه ال يوجد دليل مو�ضوعي على وجود �نخفا�ص بالن�ضبة لالأ�ضل �لمالي �لذي تم تقييمه ب�ضكل منفرد، 

�ضو�ء كان جوهرياً �أو ال، فان �لمجموعة تدرج �الأ�ضل �لمالي �ضمن مجموعة من �لموجود�ت �لمالية �لتي لها �ضمات مخاطر 

�ئتمان مماثلة وتقوم بتقييمها ب�ضكل مجمع لتحديد �نخفا�ص �لقيمة. �لموجود�ت �لمالية �لتي تم تقييمها ب�ضكل منفرد لتحديد 

�نخفا�ص �لقيمة ووجد �أن هناك خ�ضارة �نخفا�ص في �لقيمة �أو ال تز�ل تحقق خ�ضائر �نخفا�ص �لقيمة ال تدرج �ضمن �لتقييم 

�لمجمع لتحديد �نخفا�ص �لقيمة.

�إذ� كان هناك دليل مو�ضوعي على وجود خ�ضارة �نخفا�ص �لقيمة، فان مبلغ �لخ�ضارة يتم قيا�ضه بالفرق بين �لقيمة �لدفترية 

لالأ�ضل و�لقيمة �لحالية للتدفقات �لنقدية �لم�ضتقبلية �لمقدرة (با�ضتثناء خ�ضائر �الئتمان �لم�ضتقبلية �لمتوقعة �لتي لم يتم 

للموجود�ت  �الأ�ضلي  �لفعلية  �لفائدة  بمعدل  �لمقدرة  �لم�ضتقبلية  �لمالية  للتدفقات  �لحالية  �لقيمة  يتم خ�ضم  بعد).  تكبدها 

�لمالية. �إذ� كان �لقر�ص يحمل معدل فائدة متغير، فاإن معدل �لخ�ضم لقيا�ص �أي خ�ضارة من �نخفا�ص �لقيمة هو معدل �لفائدة 

�لفعلية �لحالي.

�لدخل  بيان  �لخ�ضارة في  قيمة  ت�ضجيل  ويتم  �لمخ�ض�ص  ��ضتخد�م ح�ضاب  لالأ�ضل من خالل  �لدفترية  �لقيمة  تخفي�ص  يتم 

�إير�د�ت �لفائدة على �لقيمة �لدفترية �لمخف�ضة وت�ضتحق با�ضتخد�م معدل �لفائدة �لم�ضتخدم  �لمجمع. وي�ضتمر ��ضتحقاق 

�لفو�ئد كجزء من  �إير�د�ت  ت�ضجيل  يتم  �لقيمة.  �النخفا�ص في  قيا�ص خ�ضارة  لغر�ص  �لم�ضتقبلية  �لنقدية  �لتدفقات  لخ�ضم 

�إير�د�ت �لتمويل في بيان �لدخل �لمجمع. 

الموجودات المالية المتاحة للبيع 
بالن�ضبة للموجود�ت �لمالية �لمتاحة للبيع، تقوم �لمجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما �إذ� كان هناك دليل مو�ضوعي باأن 

�أ�ضل مالي �أو مجموعة موجود�ت مالية متاحة للبيع قد تعر�ضت لالنخفا�ص في �لقيمة. 
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انخفاض قيمة الموجودات المالية )تتمة(

الموجودات المالية المتاحة للبيع )تتمة(
�أو متو��ضل في  �أن يت�ضمن �لدليل �لمو�ضوعي �نخفا�ص كبير  �أ�ضهم م�ضنفة كمتاحة للبيع، يمكن  بالن�ضبة لال�ضتثمار�ت في 

مقابل  و«متو��ضل«  لال�ضتثمار  �الأ�ضلية  �لتكلفة  مقابل  »�لكبير«  �النخفا�ص  تقييم  يتم  تكلفته.  دون  لال�ضتثمار  �لعادلة  �لقيمة 

�لفترة �لتي تنخف�ص فيها �لقيمة �لعادلة دون �لتكلفة �الأ�ضلية. و�إذ� ما توفر �أي دليل على �نخفا�ص �لقيمة، يتم قيا�ص �لخ�ضائر 

�لمتر�كمة بالفرق بين تكلفة �لحيازة و�لقيمة �لعادلة �لحالية، ناق�ضا �أية خ�ضائر من �نخفا�ص قيمة هذ� �الأ�ضل �لمالي �لمتاح 

للبيع و�لمدرجة �ضابقاً في بيان �لدخل �لمجمع ويتم �ضطبها من �الإير�د�ت �ل�ضاملة �الأخرى مع �إدر�جها في بيان �لدخل �لمجمع. 

�إن خ�ضائر �نخفا�ص �لقيمة من �ال�ضتثمار�ت في �أ�ضهم ال يتم عك�ضها من خالل بيان �لدخل �لمجمع، وتدرج �لزياد�ت في �لقيمة 

�لعادلة بعد �نخفا�ص �لقيمة مبا�ضرًة في بيان �لدخل �ل�ضامل �لمجمع. 

بضاعة 
تدرج �لب�ضاعة بالتكلفة �أو �ضافي �لقيمة �لممكن تحقيقها �أيهما �أقل. �إن �لتكلفة هي �لم�ضروفات �لمتكبدة �إلى �أن يتم تحويل 

�لمنتج �إلى موقعه وحالته �لحالية كما يلي: 

- تكاليف �ل�ضر�ء �لمتكبدة حتى تاريخ �لتقارير �لمالية.  ب�ضاعة في �لطريق 

- على �أ�ضا�ص �لمتو�ضط �لمرجح ب�ضاعة للبيع  

ي�ضتند �ضافي �لقيمة �لممكن تحقيقها �إلى �ضعر �لبيع �لمقدر ناق�ضاً �أية تكاليف �إ�ضافية متوقع تكبدها عند �الإتمام و�ال�ضتبعاد.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 
تجري �لمجموعة تقييم بتاريخ كل فترة مالية لتحديد ما �إذ� كان هناك �أي موؤ�ضر على �أن �أ�ضل ما قد تنخف�ص قيمته.  فاإذ� ما 

توفر مثل هذ� �لموؤ�ضر �أو عند طلب �ختبار �نخفا�ص �لقيمة �ل�ضنوي لالأ�ضل، تقوم �لمجموعة بتقدير �لمبلغ �لممكن ��ضترد�ده 

لالأ�ضل. �إن �لمبلغ �لممكن ��ضترد�ده لالأ�ضل هو �لقيمة �لعادلة لالأ�ضل �أو وحدة �إنتاج �لنقد ناق�ضاً �لتكاليف حتى �لبيع �أو قيمته 

�أثناء �ال�ضتخد�م �أيهما �أعلى ويتم تحديدها لكل �أ�ضل على �أ�ضا�ص فردي ما لم يكن �الأ�ضل منتجاً لتدفقات نقدية م�ضتقلة على 

نحو كبير عن تلك �لتي يتم �إنتاجها من �لموجود�ت �أو مجموعات �لموجود�ت �الأخرى. عندما تزيد �لقيمة �لدفترية الأ�ضل ما 

�أو وحدة �إنتاج �لنقد عن �لمبلغ �لممكن ��ضترد�ده، يعتبر �الأ�ضل قد �نخف�ضت قيمته ويخف�ص �إلى قيمته �لممكن ��ضترد�دها. 

عند تقييم �لقيمة �أثناء �ال�ضتخد�م، تخ�ضم �لتدفقات �لنقدية �لم�ضتقبلية �لمقدرة من �لقيمة �لحالية با�ضتخد�م معدل �لخ�ضم 

قبل �ل�ضر�ئب و�لتي تعك�ص تقييمات �ل�ضوق �لحالية للقيمة �لزمنية لالأمو�ل و�لمخاطر �لمحددة لالأ�ضل. عند تحديد �لقيمة 

�لعادلة ناق�ضاً تكاليف �لبيع، يتم ��ضتخد�م طريقة تقييم منا�ضبة. �إن هذه �لعمليات �لمحا�ضبية يتم تاأييدها بم�ضاعفات �لتقييم 

�أو �أ�ضعار �الأ�ضهم �لمعلنة لل�ضركات �لتابعة �لمتد�ولة �أو موؤ�ضر�ت �لقيمة �لعادلة �لمتاحة.

تتحقق خ�ضائر �النخفا�ص في �لقيمة في بيان �لدخل �لمجمع في فئات �لم�ضروفات �لتي تتو�فق مع وظيفة �الأ�ضل �لذي تعر�ص 

لالنخفا�ص في �لقيمة. 

بالن�ضبة للموجود�ت �لتي ال تت�ضمن �ضهرة، يتم �إجر�ء تقدير بتاريخ كل تقارير مالية لتحديد ما �إذ� كان هناك �أي موؤ�ضر على 

�أن خ�ضائر �نخفا�ص �لقيمة �لم�ضجلة �ضابقاً لم تعد موجودة �أو قد �نخف�ضت. فاإذ� ما توفر مثل هذ� �لموؤ�ضر، تقوم �لمجموعة 

بتقدير �لمبلغ �لممكن ��ضترد�ده لال�ضل �و وحدة �نتاج �لنقد. يتم عك�ص خ�ضارة �نخفا�ص �لقيمة �لم�ضجلة �ضابقاً فقط �إذ� 

كان هناك تغير في �لتقدير�ت �لم�ضتخدمة لتحديد �لقيمة �لممكن ��ضترد�دها لالأ�ضل منذ تم �إدر�ج �أخر خ�ضارة من �نخفا�ص 

�أو قيمته �لدفترية �لتي تم  �أن ال تزيد �لقيمة �لدفترية الأ�ضل عن �لمبلغ �لممكن ��ضترد�ده  �إن �لعك�ص مقيد بحيث  �لقيمة. 

تحديد �نخفا�ص قيمتها بال�ضافي بعد �ال�ضتهالك فيما لو لم يتم ت�ضجيل خ�ضارة �نخفا�ص �لقيمة لالأ�ضل في �ضنو�ت �ضابقة. 

ي�ضجل هذ� �لعك�ص في بيان �لدخل �لمجمع ما لم يتم �إدر�ج �الأ�ضل بالمبلغ �لمعاد تقييمه، في هذه �لحالة، تتم معاملة �لعك�ص 

كزيادة �إعادة تقييم.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012



36

2.4 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية )تتمة(
�إن �لمعايير �لتالية لها �ضمات محددة في تقييم �نخفا�ص �لقيمة: 

الشهرة
يتم �ختبار �ل�ضهرة لتحديد �نخفا�ص �لقيمة �ضنويا (كما في 31 دي�ضمبر) وعندما ت�ضير �لظروف �إلى �إمكانية �نخفا�ص قيمة 

�لقيمة �لدفترية. 

يتم تحديد �نخفا�ص قيمة �ل�ضهرة بتقييم �لمبلغ �لممكن ��ضترد�ده لوحدة �إنتاج �لنقد (�أو مجموعة من وحد�ت �إنتاج �لنقد) 

�لتي تتعلق بها �ل�ضهرة. يتم تحقق خ�ضارة �النخفا�ص في �لقيمة عندما يكون �لمبلغ �لممكن ��ضترد�ده لوحدة �إنتاج �لنقد �أقل 

من �لقيمة �لدفترية للوحدة. �إن خ�ضائر �النخفا�ص في �لقيمة �لمتعلقة بال�ضهرة ال يتم عك�ضها في فتر�ت م�ضتقبلية.

موجودات غير ملموسة 
يتم �ختبار �لموجود�ت غير �لملمو�ضة �لتي لها �أعمار �إنتاجية غير محددة لغر�ص تحديد �نخفا�ص �لقيمة �ضنوياً كما في 31 

�أن �لقيمة  �إلى  �إنتاج �لنقد، متى كان ذلك منا�ضباً، وعندما ت�ضير �لظروف  �أو على م�ضتوى وحدة  �إما ب�ضكل منفرد  دي�ضمبر 

�لدفترية قد تنخف�ص.

األحداث المحتملة   
ال يتم �إدر�ج �لمطلوبات �لمحتملة �ضمن �لبيانات �لمالية �لمجمعة. بل يتم �الإف�ضاح عنها ما لم يكن �حتمال تحقيق منافع 

�قت�ضادية م�ضتبعد�ً.  

ال يتم �إدر�ج �لموجود�ت �لمحتملة �ضمن �لبيانات �لمالية �لمجمعة بل يتم �الإف�ضاح عنها عندما يكون تحقيق منافع �قت�ضادية 

محتماًل. 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تحت�ضب �لمجموعة مخ�ض�ضاً لمكافاأة نهاية �لخدمة لموظفيها. �إن ��ضتحقاق هذه �لمكافاأة ي�ضتند عادة �إلى �لر�تب �لنهائي 

�إن  �لموظفين.  �لكويتي وعقود  �لعمل  لقانون  �لخدمة طبقاً  فترة  �الأدنى من  �لحد  �إتمام  و�إلى  �لخدمة  للموظف وطول مدة 

�لتكاليف �لمتوقعة لهذه �لمكافاآت يتم ت�ضجيلها كم�ضروفات م�ضتحقة على مدى فترة �لخدمة. 

وبالن�ضبة للموظفين �لكويتيين، تدفع �لمجموعة ��ضتر�كات في برنامج �لموؤ�ض�ضة �لعامة للتاأمينات �الجتماعية على �أ�ضا�ص ن�ضبة 

مئوية من رو�تب �لموظفين. �إن �لتز�مات �لمجموعة محددة بم�ضاهمتها �لتي تقيد كم�ضروف عند ��ضتحقاقها. 

العمالت األجنبية
�لعملة  بتلك  �لمالية  �لبيانات  في  �لمت�ضمنة  �لبنود  وتقا�ص  بها  �لخا�ضة  �لرئي�ضية  عملتها  �لمجموعة  في  من�ضاأة  كل  تحدد 

�لرئي�ضية. 

المعامالت واألرصدة
 تقيد �لمعامالت �لتي تتم بالعمالت �الأجنبية مبدئياً من قبل �ضركات �لمجموعة بعملتها �لرئي�ضية ذ�ت �ل�ضلة وفقاً الأ�ضعار 

�ل�ضرف �ل�ضائدة بتاريخ هذه �لمعامالت. يتم تحويل �لموجود�ت و�لمطلوبات �لنقدية بالعمالت �الأجنبية �إلى �لعمالت �لرئي�ضية 

يتم ت�ضجيل م�ضروفات  �لمجمع.  �لدخل  بيان  �لفروق في  �لمالية. ت�ضجل كافة  �لتقارير  تاريخ  �ل�ضائدة في  �ل�ضرف  باأ�ضعار 

�ل�ضر�ئب و�الأر�ضدة �لد�ئنة �لمتعلقة بفروق تحويل �لعمالت �الأجنبية على هذه �لبنود �لنقدية في بيان �لدخل �لمجمع.
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2.4 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

العمالت األجنبية )تتمة(
�إن �لبنود غير �لنقدية �لتي يتم قيا�ضها بالتكلفة �لتاريخية بعملة �أجنبية يتم تحويلها با�ضتخد�م �أ�ضعار �ل�ضرف كما في تو�ريخ 

�لمعامالت �لمبدئية. وبالن�ضبة للبنود غير �لنقدية �لتي يتم قيا�ضها وفقاً للقيمة �لعادلة بعملة �أجنبية يتم تحويلها با�ضتخد�م 

�أ�ضعار �ل�ضرف كما في �لتاريخ �لذي تم فيه تحديد �لقيمة �لعادلة. يتم معاملة �الأرباح �أو �لخ�ضائر �لناتجة من �إعادة تحويل 

�لبنود غير �لنقدية بطريقة تتو�فق مع تحقق �الأرباح �أو �لخ�ضائر على �لقيمة �لعادلة للبند (�أي �ن فروق تحويل �لبنود �لتي 

يتم تحقق �أرباح �أو خ�ضائر قيمتها �لعادلة في �الإير�د�ت �ل�ضاملة �الأخرى �أو �الأرباح �أو �لخ�ضائر �لتي تدرج �أي�ضا في �الإير�د�ت 

�ل�ضاملة �الأخرى �أو في �الأرباح �أو �لخ�ضائر على �لتو�لي). 

شركات المجموعة
في تاريخ �لتقارير �لمالية، يتم تحويل �لموجود�ت و�لمطلوبات لل�ضركات �لتابعة �الأجنبية و�لقيمة �لدفترية لل�ضركات �لزميلة 

�الجنبية �إلى عملة �لعر�ص لل�ضركة �الأم (�لدينار �لكويتي) باأ�ضعار �ل�ضرف �ل�ضائدة في تاريخ �لتقارير �لمالية، وتحول بيانات 

�لدخل لتلك �ل�ضركات بمتو�ضط �أ�ضعار �ل�ضرف لل�ضنة. تدرج فروق تحويل �لعمالت �الأجنبية �إلى �الإير�د�ت �ل�ضاملة �الأخرى. 

عند بيع �ضركة �أجنبية، يدرج �لمبلغ �لموؤجل �لمتر�كم �لم�ضجل في بيان �لدخل �لمجمع �لمتعلق بعملية �أجنبية محددة �ضمن 

�لدفترية  للقيمة  و�أي تعديالت قيمة عادلة  �لعمليات �الأجنبية  ناتجة عن حيازة  �أي �ضهرة  �إن  �ل�ضامل �لمجمع.  بيان �لدخل 

للموجود�ت و�لمطلوبات ناتجة عن �لحيازة يتم معالجتها كموجود�ت ومطلوبات �لعمليات �الأجنبية ويتم تحويلها باأ�ضعار �الإقفال.

قطاعات التشغيل
�إن قطاع �لت�ضغيل هو جزء من �لمجموعة:

�أ. يعمل في �أن�ضطة �الأعمال �لتي ينتج عنها �كت�ضاب �إير�د�ت �أو تكبد م�ضروفات (وت�ضمل �الإير�د�ت و�لم�ضروفات �لمتعلقة 

بالمعامالت مع �لبنود �الأخرى لنف�ص �لمن�ضاأة)

ب. تتم مر�جعة نتائج �لتقارير �لمالية له من قبل رئي�ص �ضانعي قر�ر�ت �لت�ضغيل بالمن�ضاأة التخاذ قر�ر�ت حول �لمو�رد �لتي 

يتم تخ�ضي�ضها للقطاع وتقييم �أد�ئه. 

تكون له معلومات مالية محددة متاحة.

حقوق الملكية واالحتياطيات ومدفوعات توزيعات األرباح 
يمثل ر�أ�ص �لمال �لقيمة �ال�ضمية للح�ض�ص �لم�ضدرة و�لمدفوعة. 

تت�ضمن �الحتياطيات �لقانونية و�الختيارية توزيعات �أرباح �لفترة �لحالية و�ل�ضابقة وفقا لمتطلبات قانون �ل�ضركات �لتجارية 

و�لنظام �الأ�ضا�ضي لل�ضركة �الأم. 

يتكون �حتياطي تحويل �لعمالت �الأجنبية من فروق تحويل �لعمالت �الأجنبية �لناتجة من تحويل �لبيانات �لمالية لل�ضركات 

�الأجنبية للمجموعة بالدينار �لكويتي. 

ت�ضمل �الأرباح �لمحتفظ بها كافة �الأرباح �لمحتفظ بها للفترة �لحالية و�ل�ضابقة. يتم ت�ضجيل كافة �لمعامالت مع �لمالكين 

ب�ضورة منف�ضلة �ضمن حقوق �لملكية. 

تم �إدر�ج توزيعات �الأرباح �لم�ضتحقة �إلى �لم�ضاهمين في مطلوبات �أخرى عند �عتماد توزيعات �الأرباح في �لجمعية �لعمومية. 
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2.5 السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات 
�إن �إعد�د �لبيانات �لمالية �لمجمعة للمجموعة يتطلب من �الد�رة و�ضع �أحكام وتقدير�ت و�فتر��ضات توؤثر على �لمبالغ �لمدرجة 

�لمالية. ومع ذلك  �لتقارير  تاريخ  �لطارئة في  �لمطلوبات  و�لموجود�ت و�لمطلوبات و�الإف�ضاح عن  و�لم�ضروفات  لالإير�د�ت 

فاإن عدم �لتاأكد من هذه �الفتر��ضات و�لتقدير�ت قد يوؤدي �إلى نتائج تحتاج �إلى تعديل جوهري على �لقيمة �لدفترية لالأ�ضل 

و�اللتز�م �لمتاأثر في �لفتر�ت �لم�ضتقبلية.

ت�ضجل �أي فروق بين �لمبالغ �لتي يتم تح�ضيلها بالفعل في �لفتر�ت �لم�ضتقبلية و�لمبالغ �لمتوقعة في بيان �لدخل �لمجمع.

األحكام المحاسبية 
عند تطبيق �ل�ضيا�ضـات �لمحا�ضبية للمجموعة، قامت �الإد�رة باتخاذ �الأحكام �لهامة �لتالية �لتي لها �أكبر �الأثر على �لمبالغ 

�لمدرجة في �لبيانـات �لمـالية �لمجمـعة:

تصنيف األدوات المالية 
تقوم �الإد�رة باتخاذ قر�ر ب�ضاأن حيازة موجود�ت مالية �ضو�ء كان يجب ت�ضنيفها كا�ضتثمار�ت مدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل 

بيان �لدخل �أو كموجود�ت مالية متاحة للبيع.

تقوم �لمجموعة بت�ضنيف �ال�ضتثمار�ت كمدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �لدخل �إذ� تم حيازتها ب�ضفة �أ�ضا�ضية لغر�ص 

تحقيق ربح على �لمدى �لق�ضير.

�إن ت�ضنيف �لموجود�ت �لمالية كا�ضتثمار�ت مدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �لدخل يعتمد على كيفية مر�قبة �الإد�رة الأد�ء 

هذه �ال�ضتثمار�ت. �إذ� كان لهذه �ال�ضتثمار�ت قيم عادلة متوفرة وكانت �لتغير�ت في �لقيمة �لعادلة مدرجة كجزء من �الأرباح 

�أو �لخ�ضائر في ح�ضابات �الإد�رة، فاإن هذه �ال�ضتثمار�ت ت�ضنف كا�ضتثمار�ت مدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �لدخل. 

يتم ت�ضنيف كافة �ال�ضتثمار�ت �الأخرى كموجود�ت مالية متاحة للبيع.

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات التي تم حيازتها 
�إن تحديد �لقيمة �لعادلة للموجود�ت و�لمطلوبات و�لمطلوبات �لطارئة نتيجة دمج �الأعمال يتطلب �أحكام جوهرية.

انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع في أسهم
تقوم �لمجموعة بمعاملة �ال�ضتثمار�ت �لمتاحة للبيع في �أ�ضهم كا�ضتثمار�ت �نخف�ضت قيمتها �إذ� كان هناك �نخفا�ص كبير �أو 

متو��ضل في �لقيمة �لعادلة بما يقل عن تكلفتها �أو عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي �آخر على وجود �نخفا�ص في �لقيمة. �إن 

عملية تحديد �النخفا�ص »�لكبير« �أو »�لمتو��ضل« تتطلب قر�ر�ت �أ�ضا�ضية. 

التقديرات واالفتراضات
فيما يلي �الفتر��ضات �لرئي�ضية �لتي تتعلق بالم�ضادر �لم�ضتقبلية و�لرئي�ضية لعدم �لتاأكد من �لتقدير�ت بتاريخ �لتقارير �لمالية 

و�لتي لها �أثر كبير يوؤدي �إلى تعديل جوهري على �لقيمة �لدفترية للموجود�ت و�لمطلوبات خالل �ل�ضنة �لمالية �لالحقة: 

�لظروف  ولكن  �لمجمعة.  �لمالية  �لبيانات  �إعد�د  عند  �لمتاحة  �لموؤ�ضر�ت  �إلى  �لمجموعة  و�فتر��ضات  تقدير�ت  ت�ضتند 

و�الفتر��ضات �لحالية حول �لتطور�ت �لم�ضتقبلية قد تتغير نتيجة للتغير�ت �أو �لظروف �لناتجة عن تغيير�ت �أو ظروف خارج 

نطاق �ضيطرة �لمجموعة. يتم عك�ص هذه �لتغير�ت في �الفتر��ضات عند حدوثها.

انخفاض قيمة الشركات الزميلة
بعد تطبيق طريقة حقوق �لملكية تقوم �لمجموعة بتحديد مع �إذ� كان من �ل�ضروري ت�ضجيل خ�ضارة �النخفا�ص في �لقيمة على 

��ضتثمار �لمجموعة في �ل�ضركات �لزميلة في تاريخ كل تقارير مالية ��ضتناد�ً �إلى �أي �أدلة مو�ضوعية ت�ضير �إلى �النخفا�ص في 

قيمة �ال�ضتثمار في �ل�ضركة �لزميلة. فاإذ� ما حدث ذلك تحت�ضب �لمجموعة مبلغ �نخفا�ص �لقيمة بالفرق بين �لمبلغ �لممكن 

��ضترد�ده من �ل�ضركة �لزميلة و�لقيمة �لدفترية ويتم ت�ضجيل �لمبلغ في بيان �لدخل �لمجمع.
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2.5 السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات )تتمة(
التقديرات واالفتراضات )تتمة(

انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة 
تقوم �لمجموعة بتحديد فيما �إذ� كان هناك �نخفا�ص في قيمة �لموجود�ت غير �لملمو�ضة مرة و�حدة على �الأقل �ضنوياً. ويتطلب 

ذلك تقدير للقيمة �أثناء �ال�ضتخد�م لوحد�ت �إنتاج �لنقد �لتي تتوزع عليها �ل�ضهرة. كما �أن تقدير �لقيمة �ثناء �ال�ضتخد�م يتطلب 

من �لمجموعة عمل تقدير للتدفقات �لنقدية �لم�ضتقبلية �لمتوقعة من وحدة �إنتاج �لنقد وكذلك �ختيار معدل �لخ�ضم �لمنا�ضب 

الحت�ضاب �لقيمة �لحالية لتلك �لتدفقات �لنقدية.

تقييم االستثمارات في األسهم غير المدرجة 
ي�ضتند تقييم �ال�ضتثمار�ت في �الأ�ضهم غير �لمدرجة عادًة �إلى �أحد �لعو�مل �لتالية:

• معامالت حديثة في �ل�ضوق ب�ضروط تجارية بحتة. 

• �لقيمة �لعادلة �لحالية الأد�ة �أخرى مماثلة �إلى حد كبير. 

• معامل �لربحية �أو م�ضاعف ربحية لقطاع �عمال محدد

• �لتدفقات �لنقدية �لمتوقعة مخ�ضومة بالمعدالت �لحالية �لمطبقة للبنود ذ�ت �ضروط و�ضمات مخاطر مماثلة.

• نماذج تقييم �أخرى.

انخفاض قيمة المدينين
يتم عمل تقدير للمبالغ �لممكن تح�ضيلها من �الأر�ضدة �لتجارية �لمدينة عندما يعد تح�ضيل �لمبلغ بالكامل �أمر�ً غير ممكناً.  

ويتم عمل هذ� �لتقدير بالن�ضبة لكل مبلغ من �لمبالغ �لجوهرية على �أ�ضا�ص �إفر�دي.  �أما �لمبالغ �لتي ال يعتبر �أي منها جوهري 

�إلى معدالت  ولكن مر موعد ��ضتحقاقها، يتم تقييمها ب�ضورة مجمعة ويتم تطبيق مخ�ض�ص تبعاً لطول فترة �لتاأخر ��ضتناد�ً 

�ال�ضترد�د �لتاريخية.

انخفاض قيمة البضاعة
تدرج �لب�ضاعة بالتكلفة �أو �ضافي �لقيمة �لممكن تحقيقها �أيهما �أقل. عندما ت�ضبح �لب�ضاعة قديمة �أو متقادمة يتم عمل تقدير 

ل�ضافي قيمتها �لممكن تحقيقها. يتم عمل هذ� �لتقدير بالن�ضبة لكل مبلغ من �لمبالغ �لجوهرية على �أ�ضا�ص �إفر�دي. يتم تقييم 

�لمبالغ غير �لجوهرية ب�ضورة منف�ضلة، ولكن قديمة �أو متقادمة، وذلك ب�ضورة مجمعة ويتم تطبيق مخ�ض�ص تبعاً لنوع �لب�ضاعة 

ودرجة �لقدم �أو �لتقادم ��ضتناد�ً �إلى �أ�ضعار �لبيع �لتاريخية.

األعمار اإلنتاجية للعقار واآلالت والمعدات
تحدد �إد�رة �لمجموعة �الأعمار �الإنتاجية �لمقدرة للعقار و�الآالت و�لمعد�ت لغر�ص �حت�ضاب �ال�ضتهالك. يتحدد هذ� �لتقدير 

بعد �حت�ضاب �ال�ضتخد�م �لمتوقع لالأ�ضل �أو عو�مل �لتلف و�لتاآكل �لطبيعية. تر�جع �الإد�رة �لقيمة �لمتبقية و�الأعمار �الإنتاجية 

�ضنوياً ويتم تعديل م�ضروف �ال�ضتهالك �لم�ضتقبلي عندما ترى �الإد�رة �أن �الأعمار �الإنتاجية تختلف عن �لتقدير�ت �ل�ضابقة.

انخفاض قيمة القفليات 
ت�ضجل خ�ضارة �نخفا�ص �لقيمة عندما تتجاوز �لقيمة �لدفترية �لقيمة �لممكن ��ضترد�دها. �إن �لقيمة �لممكن ��ضترد�دها هي 

�لقيمة �لعادلة ناق�ضاً �لتكلفة حتى �لبيع و�لقيمة �أثناء �ال�ضتخد�م �أيهما �أكبر. يتم ت�ضجيل خ�ضائر �نخفا�ص �لقيمة في بيان 

�لدخل �لمجمع. 

2.6 التغيرات في السياسة المحاسبية واإلفصاحات
معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة 

�إن �ل�ضيا�ضات �لمحا�ضبية �لمطبقة مماثلة لتلك �لمطبقة في �ل�ضنة �لمالية �ل�ضابقة با�ضتثناء تطبيق �لمعايير �التية: 

�لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية 3: تجميع �العمال (تعديل)

�لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية 7: �الدو�ت �لمالية: �الف�ضاحات- متطلبات �الف�ضاح �لمح�ضنة لال�ضتبعاد
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2.6 التغيرات في السياسة المحاسبية واإلفصاحات )تتمة(
المعيار الدولي للتقارير المالية 3: دمج األعمال )تعديل( )يسري اعتباراً من 1 يوليو 2011(

لقد تم تعديل خيار�ت �لقيا�ص �لمتوفرة للح�ض�ص غير �لم�ضيطرة. �إن بنود �لح�ض�ص غير �لم�ضيطرة �لتي تمثل ح�ضة �لملكية 

�لحالية �لتي تعطي مالكها �لحق في ح�ضة ن�ضبية في �ضافي �لموجود�ت عند �لت�ضفية هي فقط �لتي يتم قيا�ضها بقيمتها 

�لعادلة �أو بالح�ضة �لن�ضبية في �أدو�ت �لملكية �لحالية ل�ضافي �لموجود�ت �لمحددة لل�ضركة �لم�ضتر�ة. ويتم قيا�ص كافة �لبنود 

�الأخرى بقيمتها �لعادلة في تاريخ �لحيازة. �إن �لتعديل لي�ص له �أي تاأثير على �لمركز �و �الد�ء �لمالي للمجموعة.

اإلفصاحات  متطلبات   – اإلفصاحات  المالية:  األدوات   7 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
المحسنة لالستبعاد 

يتطلب �لتعديل �إف�ضاحات �إ�ضافية حول �لموجود�ت �لمالية �لتي تم تحويلها ولكن لم يتم ��ضتبعادها لكي يتمكن م�ضتخدمو 

�لبيانات �لمالية للمجموعة من �إدر�ك �لعالقة بين تلك �لموجود�ت �لتي لم يتم ��ضتبعادها و�لمطلوبات �لمرتبطة بها. �إ�ضافًة 

�لبيانات  يتمكن م�ضتخدمو  �لم�ضتبعدة حتى  �لموجود�ت  �ل�ضيطرة على  ��ضتمر�ر  �إف�ضاحات حول  �لتعديل  يتطلب  ذلك،  �إلى 

�لمالية من تقييم طبيعة ��ضتمر�ر �لمن�ضاأة في �ل�ضيطرة و�لمخاطر �لمرتبطة بها. ي�ضري �لتعديل على �لفتر�ت �ل�ضنوية �لتي 

تبد�أ في �أو بعد 1 يوليو 2011. لي�ص لدى �لمجموعة موجود�ت بهذه �ل�ضمات وبالتالي فاإن �لتعديل لي�ص له تاأثير على عر�ص 

�لبيانات �لمالية �لمجمعة للمجموعة. 

تحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية 
�إن هذه �لتح�ضينات لن يكون لعا تاأثير على �لمجموعة، وتت�ضمن: 

معيار المحاسبة الدولي 1: عرض البيانات المالية 
يو�ضح �لتح�ضين �لفرق بين معلومات �لمقارنة �الإ�ضافية �الختيارية وبين �لحد �الأدنى من معلومات �لمقارنة �لمطلوبة. عموماً، 

يكون �لحد �الأدنى لمعلومات �لمقارنة �لمطلوبة هو للفترة �ل�ضابقة.

معيار المحاسبة الدولي 16 عقار واآلت ومعدات 
تعتبر  و�آالت ومعد�ت ال  تعريف عقار  ت�ضتوفي  �لتي  �لهامة  �لخدمات  �لغيار ومعد�ت  �ن غالبية قطع  �لتح�ضين  يو�ضح هذ� 

ب�ضاعة. 

معيار المحاسبة الدولي 32 االدوات المالية- العرض 
يو�ضح هذ� �لتح�ضين �ن �ضر�ئب �لدخل �لناتجة عن توزيعات �الرباح على �لم�ضاهمين تحت�ضب وفقا لمعيار �لمحا�ضبة �لدولي 

12 �ضر�ئب �لدخل. 

معيار المحاسبة الدولي 34 البيانات المالية المرحلية
يجمع �لتعديل متطلبات �الف�ضاح عن �جمالي موجود�ت �لقطاعات مع �جمالي مطلوبات �لقطاع في �لبيانات �لمالية �لمرحلية. 

كما يوؤكد هذ� �الي�ضاح على دمج �الف�ضاحات �لمرحلية مع �الف�ضاحات �ل�ضنوية. 

ت�ضري هذه �لتح�ضينات على �لفتر�ت �ل�ضنوية �لتي تبد�أ في �أو بعد 1 يناير 2013. 

2.7 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد 
�إن هذه �لقائمة من �لمعايير  �أدناه.  �إ�ضد�ر �لبيانات �لمالية للمجموعة مبين  معايير �ضادرة ولكن لم تطبق بعد حتى تاريخ 

و�لتف�ضير�ت �ل�ضادرة هي تلك �لتي تتوقع منها �لمجموعة �أن يتم تطبيقها في تاريخ م�ضتقبلي. تنوي �لمجموعة تطبيق هذه 

�لمعايير عند �ضريانها.

معيار �لمحا�ضبة �لدولي 1 عر�ص �لبيانات �لمالية– عر�ص بنود �الإير�د�ت �ل�ضاملة �الأخرى – تعديالت على معيار �لمحا�ضبة 

�لدولي 1

ت�ضري هذه �لتعديالت للفتر�ت �ل�ضنوية �لتي تبد�أ في �و بعد 1 يوليو 2012. تغير �لتعديالت على معيار �لمحا�ضبة �لدولي 1 

تجميع �لبنود �لمعرو�ضة �ضمن �الإير�د�ت �ل�ضاملة �الأخرى. يتم عر�ص �لبنود �لتي يمكن �عادة ت�ضنيفها (�أو »�إعادة �إدر�جها«) 

كاأرباح �أو خ�ضائر في فترة م�ضتقبلية ب�ضورة منف�ضلة عند �لبنود �لتي ال يمكن �إعادة ت�ضنيفها. يوؤثر �لتعديل على �لعر�ص فقط 

ولي�ص له تاأثير على �لمركز �أو �الأد�ء �لمالي للمجموعة. 
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2.7 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد  )تتمة(
معيار المحاسبة الدولي 19  مزايا الموظفين )معدل(

ي�ضري �لمعيار �لمعدل على �لفتر�ت �لمالية �لتي تبد�أ في �أو بعد 1 يناير 2013، مع �ل�ضماح بالتطبيق �لمبكر. ��ضدر مجل�ص 

معايير �لمحا�ضبة �لدولية عدد من �لتعديالت على معيار �لمحا�ضبة �لدولي 19 ما بين تعديالت رئي�ضية مثل ��ضتبعاد �الآلية 

�الأ�ضا�ضية ومفهوم �لعائد�ت �لمتوقعة على موجود�ت �لخطة �لى جانب �ي�ضاحات ب�ضيطة وتعديالت في �ل�ضياغة. 

تمت  )كما  محاصة  وشركات  زميلة  شركات  في  االستثمارات   28 الدولي  المحاسبة  معيار 
مراجعته في 2011( 

ي�ضري �لمعيار �لمعدل على �لفتر�ت �ل�ضنوية �لتي تبد�أ في �أو بعد 1 يوليو2013. كنتيجة لتطبيق �لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية 

11 �لترتيبات �لم�ضتركة، و�لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية 12 �الف�ضاح عن �لح�ض�ص في من�ضئات �خرى، تم �إعادة ت�ضمية معيار 

�لمحا�ضبة �لدولي 28 ��ضتثمار�ت في �ضركات زميلة لي�ضبح معيار �لمحا�ضبة �لدولي 28 �ال�ضتثمار�ت في �ضركات زميلة و�ضركات 

محا�ضة و�لذي يبين تطبيق طريقة حقوق �لملكية على �ال�ضتثمار�ت في �ضركات �لمحا�ضة باالإ�ضافة �إلى �ل�ضركات �لزميلة. 

المالية  الموجودات  مقاصة   - العرض  المالية:  األدوات   32 الدولي  المحاسبة  معيار 
والمطلوبات المالية- تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 32 

�لمحا�ضبة  تطبيق معيار  �أي�ضا  �لتعديالت  تو�ضح  بالمقا�ضة«.  ملزم  قانوني حالي  »لديها حق  بـ  �لمق�ضود  �لتعديالت  تو�ضح 

�لدولي 32 معايير �لتقا�ص حول �أنظمة �لت�ضوية (مثل �أنظمة بيوت �لمقا�ضة �لمركزية) �لتي تطبق �آليات �لت�ضوية �الإجمالية غير 

�لمتز�منة. لي�ص من �لمتوقع �ن توؤثر هذه �لتعديالت على �لمركز �و �الد�ء �لمالي للمجموعة، وت�ضري على �لفتر�ت �ل�ضنوية 

�لتي تبد�أ في �أو بعد 1 يناير 2014.

 – المالية  والمطلوبات  الموجودات  مقاصة  اإلفصاحات:   7 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 7

�أن  �لمن�ضاأة  من  �لتعديالت  تتطلب هذه   .2013 يناير   1 بعد  �أو  في  تبد�أ  �لتي  �ل�ضنوية  �لفتر�ت  �لتعديالت على  ت�ضري هذه 

تقوم باالإف�ضاح عن معلومات تتعلق بحقوق �لمقا�ضة و�لترتيبات ذ�ت �ل�ضلة (مثل �تفاقيات �ل�ضمان). �إن هذه �الإف�ضاحات 

توفر للم�ضتخدمين معلومات مفيدة في تقييم تاأثير ترتيبات �لمقا�ضة على �لمركز �لمالي للمن�ضاأة. �إن �الإف�ضاحات �لجديدة 

مطلوبة لكافة �الأدو�ت �لمالية �لمحققة و�لتي تم مقا�ضتها وفقا لمعيار �لمحا�ضبة �لدولي 32 �الأدو�ت �لمالية: �لعر�ص. ت�ضري 

�الإف�ضاحات �أي�ضا على �الأدو�ت �لمالية �لمحققة و�لتي تخ�ضع لترتيب مقا�ضة �أ�ضا�ضي ملزم �أو ترتيب مماثل بغ�ص �لنظر عن 

�لتاأثير �لذي �ضينتج عن هذ� �لمعيار على  بتقييم  �إجر�ء مقا�ضة وفقا لمعيار �لمحا�ضبة �لدولي 32. تقوم �لمجموعة حالياً 

�لمركز و�الأد�ء �لمالي للمجموعة. 

المعيار الدولي للتقارير المالية 9 األدوات المالية: التصنيف والقياس
يعك�ص �لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية 9 عند �إ�ضد�ره �لمرحلة �الأولى من م�ضروع مجل�ص معايير �لمحا�ضبة �لدولية ال�ضتبد�ل 

معيار  في  محدد  هو  كما  �لمالية  و�لمطلوبات  �لموجود�ت  وقيا�ص  ت�ضنيف  على  وي�ضري   39 رقم  �لدولي  �لمحا�ضبة  معيار 

2015. يقوم مجل�ص معايير  يناير   1 �أو بعد  تبد�أ في  �لتي  �ل�ضنوية  �لفتر�ت  �لمعيار على  ي�ضري   .39 �لدولي رقم  �لمحا�ضبة 

�لمحا�ضبة �لدولية في مر�حل الحقة بمعالجة محا�ضبية �لتغطية و�نخفا�ص قيمة �لموجود�ت �لمالية. �ن تطبيق �لمرحلة �الولى 

من �لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية 9 �ضوف يوؤثر على ت�ضنيف وقيا�ص �لموجود�ت �لمالية للمجموعة ولكن لي�ص من �لمحتمل 

�ن يوؤثر على ت�ضنيف وقيا�ص �لمطلوبات �لمالية لها. �ضوف تقوم �لمجموعة بتحديد �لتاأثير فيما يتعلق بالمر�حل �الأخرى، عند 

��ضد�ر �لمعيار �لنهائي مت�ضمنا جميع �لمر�حل. 

 27 الدولي  المحاسبة  ومعيار  المجمعة  المالية  البيانات   10 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
البيانات المالية المستقلة

ي�ضري هذ� �لمعيار على �لفتر�ت �ل�ضنوية �لتي تبد�أ في �أو بعد 1 يناير 2013. يحل �لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية 10 محل جزء 

من معيار �لمحا�ضبة �لدولي 27 �لبيانات �لمالية �لمجمعة و�لم�ضتقلة �لذي يعالج �لمحا�ضبة عن �لبيانات �لمالية �لمجمعة. ويت�ضمن 

�أي�ضاً �الأمور �لتي تم �إثارتها في لجنة �لتف�ضير�ت �لد�ئمة – 12 »�لتجميع – �لمن�ضاآت ذ�ت �الأغر��ص �لخا�ضة”.  يقدم �لمعيار �لدولي 

للتقارير �لمالية 10 نموذج رقابة ينطبق على كافة �ل�ضركات بما في ذلك �ل�ضركات ذ�ت �الأغر��ص �لخا�ضة. �ضوف تتطلب �لتغيير�ت 

�لمقدمة من قبل �لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية 10 من �الإد�رة �أن تقوم بممار�ضة �أحكاماً هامة لتحديد �ل�ضركات �لتي ت�ضيطر عليها، 

ولذ�، يتطلب تجميعها من قبل �ل�ضركة �الأم بالمقارنة بالمتطلبات �لتي كانت في معيار �لمحا�ضبة �لدولي 27.
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2.7 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد  )تتمة(

المعيار الدولي للتقارير المالية 11: الترتيبات المشتركة 
ي�ضري هذ� �لمعيار على �لفتر�ت �ل�ضنوية �لتي تبد�أ في �أو بعد 1 يناير 2013، وي�ضري باأثر رجعي على �لترتيبات �لم�ضتركة 

�لمحتفظ بها في تاريخ �لتطبيق �لمبدئي. ي�ضتبدل �لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية 11 معيار �لمحا�ضبة �لدولي 31 �لح�ضة في 

�ضركة محا�ضة وتف�ضير لجنة �لتف�ضير�ت �لد�ئمة – 13 �ل�ضركات �لخا�ضعة لل�ضيطرة �لم�ضتركة – �لم�ضاهمات غير �لنقدية من 

�ل�ضركاء. يلغي �لمعيار �لدولي للتقارير �لمالي 11 خيار �لمحا�ضبة عن �ل�ضركات �لخا�ضعة ل�ضيطرة م�ضتركة با�ضتخد�م �لتجميع 

�لمحا�ضة  �ضركة  بتعريف  تفي  �لتي  �لم�ضتركة  لل�ضيطرة  �لخا�ضعة  �ل�ضركات  عن  �لمحا�ضبة  يتم  ذلك،  من  وبدال  �لمنا�ضب. 

با�ضتخد�م طريقة حقوق �لملكية.  �ن تطبيق هذ� �لمعيار لن يكون له تاأثير على �لبيانات �لمالية للمجموعة. 

المعيار الدولي للتقارير المالية 12: اإلفصاح عن الحصص في الشركات األخرى 
ي�ضري هذ� �لمعيار على �لفتر�ت �ل�ضنوية �لتي تبد�أ في �أو بعد 1 يناير 2013. يت�ضمن �لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية 12 كافة 

�الإف�ضاحات �لموجودة �ضابقاً في معيار �لمحا�ضبة �لدولي 27 �لتي تتعلق بالبيانات �لمالية �لمجمعة وكذلك كافة �الإف�ضاحات 

�لمت�ضمنة �ضابقاً في معيار �لمحا�ضبة �لدولي 31 ومعيار �لمحا�ضبة 28. تتعلق هذه �الإف�ضاحات بح�ض�ص �لمن�ضاأة في �ل�ضركات 

�لتابعة و�لترتيبات �لم�ضتركة و�ل�ضركات �لزميلة و�لمن�ضاآت �لمهيكلة. �إن عدد من �الإف�ضاحات �الإ�ضافية مطلوب �أي�ضاً �ال �نه 

لي�ص له تاأثير على �لمركز �و �الد�ء �لمالي للمجموعة. 

المعيار الدولي للتقارير المالية 13 قياس القيمة العادلة
يقدم �لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية 13 م�ضدر�ً و�حد�ً لالإر�ضاد�ت حول �لمعايير �لدولية للتقارير �لمالية لكافة قيا�ضات �لقيمة 

�لعادلة. ال يغير �لمعيار توقيت �ضرورة ��ضتخد�م �ل�ضركة للقيمة �لعادلة، ولكن يقدم �لمعيار �إر�ضاد�ت حول كيفية قيا�ص �لقيمة 

�لعادلة وفقاً للمعايير �لدولية للتقارير �لمالية عندما يكون من �ل�ضروري تحديد �لقيمة �لعادلة �أو عندما ي�ضمح بتطبيقها. 

3. المبيعات 
20122011

دينار كويتيدينار كويتي

71,445,17963,880,197توريد�ت دو�ئية
16,749,12317,413,860خدمات طبية وعلمية، �أجهزة وخدمات متعلقة بطب �الأ�ضنان

8,012,3037,231,973مر�كز طبية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

96,206,60588,526,030
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4. ربح السنة
يدرج ربح �ل�ضنة بعد تحميل:  

20122011
دينار كويتيدينار كويتي

8,436,2977,588,030تكاليف �لموظفين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2,169,5221,846,901��ضتهالك و�إطفاء 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1,538,3521,323,582�إيجار 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بمساهمي  الخاصة  والمخففة  األساسية  السهم  ربحية   .5
الشركة األم 

يتم �حت�ضاب ربحية �ل�ضهم �الأ�ضا�ضية و�لمخففة �لخا�ضة بم�ضاهمي �ل�ضركة �الأم بتق�ضيم ربح �ل�ضنة �لخا�ص بم�ضاهمي �ل�ضركة 

�الأم على �لمتو�ضط �لموزون لعدد �الأ�ضهم �لقائمة خالل �ل�ضنة كما يلي: 

20122011

5,043,5755,033,537ربح �ل�ضنه �لخا�ص بم�ضاهمي �ل�ضركة �الم (دينار كويتي)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

165,000,000165,000,000�لمتو�ضط �لموزون لعدد �ال�ضهم �لقائمة خالل �ل�ضنه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

30.50 فل�ص30.57 فل�سربحية �ل�ضهم �الأ�ضا�ضية و�لمخففة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث �إن �ل�ضركة �الأم لي�ص لديها �أ�ضهم عادية محتملة، فاإن ربحية �ل�ضهم �الأ�ضا�ضية و�لمخففة �لخا�ضة بم�ضاهمي �ل�ضركة �الأم 

متماثلة.
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7. بضاعة مخصصة لعمالء
20122011

دينار كويتيدينار كويتي

26,419119,989في 1 يناير 
)34,268( -    �لم�ضتخدم خالل �ل�ضنة
)59,302()3,993(�لم�ضطوب خالل �ل�ضنة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22,42626,419في 31 دي�ضمبر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8. الموجودات غير الملموسة 
20122011

دينار كويتيدينار كويتي

�لتكلفة

1,899,8301,741,830في 1 يناير
-    93,016�لمحول من عقار و�آالت ومعد�ت (�إي�ضاح 6) 

4,082158,000�ال�ضتبعاد�ت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1,996,9281,899,830في 31 دي�ضمبر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�الإطفاء

668,747441,023في 1 يناير
260,680227,724�لمحمل لل�ضنة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

929,427668,747في 31 دي�ضمبر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ضافي �لقيمة �لدفترية

1,067,5011,231,083في 31 دي�ضمبر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تت�ضمن �لموجود�ت غير �لملمو�ضة �أتعاب ترخي�ص �ضركة عالمية تعمل في مجال �الأدوية بمبلغ 742،857 دينار كويتي (2011: 

928،571 دينار كويتي).

خالل �ل�ضنة قامت �ل�ضركة �الم بتحويل مبلغ 93،016 دينار كويتي متعلق بقفليات �ضيدليات جديدة من ر��ص �لمال �لعامل عند 

بدء عمليات هذه �ل�ضيدليات. 

9. استثمار في شركات زميلة
تت�ضمن �ل�ضركات �لزميلة للمجموعة �ل�ضركات �لتالية:

�الن�ضطه20122011بلد �لمن�ضاأ�ال�ضم

%20.86%20.86�لكويت�ضركة م�ضت�ضفى �ل�ضالم �ص.م.ك. (مقفلة)

�لطبية  و�لمعد�ت  �الأدوية  تجارة 

و�لمنتجات ذ�ت �ل�ضلة وتقديم خدمات 

�لد�خليين  للمر�ضى  �لطبية  �لرعاية 

و�لخارجيين 

معد�ت طبية ومنتجات ذ�ت عالقه%25-�لكويت�ضركة �لمز�يا لالدوية – ذ.م.م

تم ت�ضفية �ال�ضتثمار في �ضركة �لمز�يا لالأدوية ذ.م.م. بالكامل بناء على �لقر�ر �ل�ضادر من �أع�ضاء مجل�ص �الد�رة. 
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9. استثمار في شركات زميلة )تتمة(
يبين �لجدول �لتالي معلومات موجزة ال�ضتثمار�ت �لمجموعة في �ل�ضركات �لزميلة:

20122011
دينار كويتيدينار كويتي

�لقيمة �لدفترية لال�ضتثمار في �ل�ضركات �لزميلة:

6,880,7695,991,647في 1 يناير
222,995-    �إ�ضافات

859,771802,633ح�ضة في نتائج 
)136,506()273,012(توزيعات �أرباح م�ضتلمة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7,467,5286,880,769في 31 دي�ضمبر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�إجمالي بيان �لمركز �لمالي لل�ضركات �لزميلة:

2,036,5472,325,965 موجود�ت متد�ولة
5,447,2814,528,025 موجود�ت غير متد�ولة

)1,142,194()998,298( مطلوبات متد�ولة
)481,407()668,382( مطلوبات غير متد�ولة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5,817,1485,230,389
1,650,3801,650,380�ل�ضهرة �لمت�ضمنة في �لقيمة �لدفترية لل�ضركة �لزميلة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7,467,5286,880,769
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�إجمالي �إير�د�ت و�أرباح �ل�ضركات �لزميلة:

4,119,8474,060,797�الإير�د�ت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

859,771802,633�الأرباح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�إن �ال�ضتثمار في �ضركة زميلة مرهونة مقابل د�ئني �لمر�بحة (�إي�ضاح 15). 

10. استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
20122011

دينار كويتيدينار كويتي

971,1801,134,100�ضندوق محلي غير م�ضعر – م�ضنف 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11. بضاعة  
20122011

دينار كويتيدينار كويتي

18,044,74117,920,476�أدوية 
992,065-    منتجات غير م�ضجلة 

12,691-    منتجات تغذية 
6,771,4285,227,408معد�ت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24,816,16924,152,640
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خالل �ل�ضنة �لمنتهية في 31 دي�ضمبر 2012، تم ت�ضجيل مبلغ 394،025 دينار كويتي )2011: 421،150 دينار كويتي( كمخ�ض�ص 

ب�ضاعة بطيئة �لحركة وبنود منتهية �ل�ضالحية في بيان �لدخل �لمجمع.
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12. مدينون ومدفوعات مقدمًا
20122011

دينار كويتيدينار كويتي

28,899,98222,310,664مدينون تجاريون 
399,687108,341مبالغ م�ضتحقة من �أطر�ف ذ�ت عالقة (�إي�ضاح 19)

194,859214,297مدينون �آخرون
2,717,1451,894,811م�ضروفات م�ضتردة 
598,730445,630دفعات مقدماً لمورد

440,183517,664م�ضروفات مدفوعة مقدماً
87,04133,129موظفون مدينون 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

33,337,62725,524,536
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما في 31 دي�ضمبر 2012، �نخف�ضت قيمة �لمدينين �لتجاريين ب�ضورة جزئية بقيمة ��ضمية 3،581،835 دينار كويتي (2011: 

3،646،339 دينار كويتي).

�إن �لحركات في مخ�ض�ص �نخفا�ص قيمة �لمدينين �لتجاريين كما يلي: 

20122011
دينار كويتيدينار كويتي

2,479,4812,046,556في 1 يناير 
285,007432,925�لمحمل خالل �ل�ضنة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2,764,4882,479,481في 31 دي�ضمبر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما في 31 دي�ضمبر، كان معدل تقادم �لذمم �لتجارية �لمدينة غير منخف�ضة �لقيمة كما يلي: 

متاأخرة ولكن غير منخف�ضة �لقيمة

�لمجموع

دينار كويتي

غير متاأخرة 

�أو منخف�ضة 

�لقيمة

دينار كويتي

�أقل من 60  يوماً

دينار كويتي

90-60   يوماً

دينار كويتي

120-90  يوماً

دينار كويتي

�أكثر من 120  يوماً

دينار كويتي

201228,899,98216,592,0233,764,7753,395,1571,131,5674,016,460
201122,310,6649,457,2465,755,8522,130,410951,0714,016,085

�لمجموعة  تعتاد  لم  بالكامل.  �لقيمة  منخف�ضة  غير  �الأر�ضدة  ��ضترد�د  يتم  �أن  �ل�ضابقة  �لخبر�ت  �إلى  ��ضتناد�ً  �لمتوقع  من 

�لح�ضول على �ضمانات على �الأر�ضدة �لمدينة. 

13. رأس المال  
�لم�ضرح به

و�لم�ضدر و�لمدفوع بالكامل 

20122011
دينار كويتيدينار كويتي

16,500,00016,500,000�أ�ضهم بقيمة 100 فل�ص لكل �ضهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�قترح �أع�ضاء مجل�ص �إد�رة �ل�ضركة �الأم لل�ضنة �لمنتهية في 31 دي�ضمبر 2012 توزيعات �أرباح نقدية بن�ضبة %10 و��ضهم منحة 

بن�ضبة %5 من ر��ص �لمال �لمدفوع لل�ضركة �الم. ويخ�ضع ذلك �إلى مو�فقة م�ضاهمي �ل�ضركة �الأم في �لجمعية �لعمومية �ل�ضنوية. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012
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13. رأس المال )تتمة(
�عتمدت �لجمعية �لعمومية �ل�ضنوية للم�ضاهمين و�لمنعقدة في 16 �أبريل 2012 �لبيانات �لمالية �لمجمعة للمجموعة لل�ضنة 

بمبلغ  لل�ضهم  فل�ص)   10  :2010 دي�ضمبر   31) لل�ضهم  فل�ص   15 بقيمة  نقدية  �أرباح  وتوزيعات   2011 دي�ضمبر   31 في  �لمنتهية 

2،475،000 دينار كويتي لل�ضنة �لمنتهية في 31 دي�ضمبر 2011 (31 دي�ضمبر 2010: 1،650،000 دينار كويتي) و�لتي تم دفعها بعد 

�العتماد. 

14. االحتياطيات 

االحتياطي القانوني
وفقاً لقانون �ل�ضركات و�لنظام �الأ�ضا�ضي لل�ضركة �الأم، تم تحويل %10 من ربح �ل�ضنة �لخا�ص بم�ضاهمي �ل�ضركة �الأم قبل مكافاأة 

�إلى �الحتياطي �لقانوني. يجوز  �أع�ضاء مجل�ص �الإد�رة وح�ضة موؤ�ض�ضة �لكويت للتقدم �لعلمي و�ضريبة دعم �لعمالة و�لزكاة 

لم�ضاهمي �ل�ضركة �الأم �أن يقررو� وقف هذ� �لتحويل عندما يعادل ر�ضيد �الحتياطي �لقانوني %50 من ر�أ�ص �لمال �لمدفوع.

�إن توزيع هذ� �الحتياطي محدد بالمبلغ �لمطلوب لتوزيع �أرباح على �لم�ضاهمين حيث ال تزيد عن %5 من ر�أ�ص �لمال �لمدفوع 

في �ل�ضنو�ت �لتي ال ت�ضمح فيها �الأرباح �لمرحلة بتاأمين هذ� �لحد.

االحتياطي االختياري واالحتياطي العام 
وفقاً للنظام �الأ�ضا�ضي لل�ضركة �الأم، ينبغي تحويل %10 من ربح �ل�ضنة �لخا�ص بم�ضاهمي �ل�ضركة �الأم قبل مكافاأة �أع�ضاء مجل�ص 

�الإد�رة وح�ضة موؤ�ض�ضة �لكويت للتقدم �لعلمي و�ضريبة دعم �لعمالة و�لزكاة �إلى �الحتياطي �الختياري و�لعام وقد قرر مجل�ص 

�إد�رة �ل�ضركة �الأم وقف هذ� �لتحويل �ل�ضنوي هذ� �لعام. ال يوجد قيود على توزيعات هذه �الحتياطيات.

15. دائنو مرابحة 
يمثل د�ئنو �لمر�بحة �لب�ضاعة �لم�ضتر�ة على �أ�ضا�ص �لدفع �الآجل من بنوك �إ�ضالمية محلية و�لتي تحمل معدل ربح فعلي يتر�وح 

�إلى %9.5( �ضنويا. ت�ضتحق �لمر�بحة �ل�ضد�د في تو�ريخ مختلفة �آخرها في 31 مايو 2015  �إلى 5% (2011: 4.5%  بين 4% 

وم�ضمونة برهن على عقار و�آالت ومعد�ت ب�ضافي قيمة دفترية 845،299 دينار كويتي (2011: 858،208 دينار كويتي) (�إي�ضاح 

6) ومقابل ��ضتثمار في �ضركة زميلة بقيمة دفترية 7،467،528 دينار كويتي (�إي�ضاح 9). تظهر �لمبالغ �لم�ضتحقة خالل �الثني 

ع�ضر �ضهر� �لقادمة كمطلوبات متد�ولة في بيان �لمركز �لمالي �لمجمع.

16. مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
�إن �لحركة في �لمخ�ض�ص �لم�ضجل في بيان �لمركز �لمالي �لمجمع هي كما يلي:

20122011
دينار كويتيدينار كويتي

1,665,3451,275,246في 1 يناير
364,504557,302�لمحمل خالل �ل�ضنة

)167,203()116,459(�لمدفوعات خالل �ل�ضنة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1,913,3901,665,345
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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17. دائنون ومصروفات مستحقة 
20122011

دينار كويتيدينار كويتي

18,555,59618,110,713د�ئنون تجاريون 
15,8426,782مبالغ م�ضتحقة �إلى �أطر�ف ذ�ت عالقة (�إي�ضاح 19)

2,491,7692,930,785د�ئنون �آخرون
2,296,7061,724,668م�ضروفات م�ضتحقة

1,300,0001,560,470مطلوبات وكالة
519,127435,620مبالغ م�ضتلمة مقدما من عمالء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25,179,04024,769,038
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18. موجودات ومطلوبات طارئة 
�لعادي الأعمال  �لن�ضاط  قائمة �ضمن  تتعلـق بخطـابات �ضمان  �لمجموعة مطلوبات طارئة  كان على   ،2012 دي�ضمبر   31 في 

�لمجموعة بمبلغ 17،682،415 دينار كويتي (2011: 14،140،025 دينار كويتي). 

قدمت �ل�ضركة �الم مطالبات بمبلغ 14،265،715 دينار كويتي تتعلق بخدمات �إ�ضافية مقدمة �لى �أحد �لم�ضروعات �لمنفذة مع 

�لحكومة، �إال �نه لم يتم �عتماد هذه �لمطالبات حتى �الن. 

19. معامالت مع أطراف ذات عالقة
يمثل �الأطر�ف ذ�ت عالقة �لم�ضاهمين �لرئي�ضيين و�أع�ضاء مجل�ص �الإد�رة وموظفي �الإد�رة �لعليا للمجموعة و�ضركات ي�ضيطرون 

عليها �أو يمار�ضون عليها �ضيطرًة م�ضتركة �أو تاأثير�ً ملمو�ضاً. يتم �عتماد �ضيا�ضات ت�ضعير و�ضروط هذه �لمعامالت من قبل �إد�رة 

�ل�ضركة �الم.

�ن �الر�ضدة مع �طر�ف ذ�ت عالقة �لمت�ضمنة في بيان �لمركز �لمالي �لمجمع هي كالتالي: 

2012201220122011
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

�ضركة زميلة 
�طر�ف �خرى 

ذ�ت عالقة 
�لمجموع�لمجموع

399,687108,341-    399,687مبلغ م�ضتحق من �أطر�ف ذ�ت عالقة (�ي�ضاح 12)
15,84215,8426,782-    مبالغ م�ضتحقة �إلى �أطر�ف ذ�ت عالقة (�ي�ضاح 17)
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19. معامالت مع أطراف ذات عالقة )تتمة(
�ن �الر�ضدة مع �طر�ف ذ�ت عالقة �لمت�ضمنة في بيان �لدخل �لمجمع هي كالتالي: 

2012201220122011
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

�ضركة زميلة 
�طر�ف �خرى ذ�ت 

عالقة 
�لمجموع�لمجموع

3,99359,302-    3,993�ضطب ب�ضاعة مخ�ض�ضة �لى عمالء

في  �لمنتهية  �ل�ضنة 

31 دي�ضمبر 2012

دينار كويتي

في  �لمنتهية  �ل�ضنة 

31 دي�ضمبر 2012 

دينار كويتي

مكافاأة �الإد�رة �لعليا خالل �ل�ضنة كما يلي :

49,00021,000�أتعاب �أع�ضاء مجل�ص �الإد�رة 

433,386434,408�أتعاب �الإد�رة (*)
308,055307,798مز�يا ق�ضيرة �الأجل

18,06722,919مكافاأة نهاية �لخدمة للموظفين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

808,508786,125
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)*( تمثل �أتعاب �الإد�رة �لم�ضتحقة لموظفي �الإد�رة �لعليا ��ضتناد� �إلى ن�ضبة %7.5 من �الأرباح قبل �أتعاب �أع�ضاء مجل�ص �الإد�رة 

وح�ضة موؤ�ض�ضة �لكويت للتقدم �لعلمي و�ضريبة دعم �لعمالة �لوطنية و�لزكاة. 

2012 لمو�فقة �لجمعية  31 دي�ضمبر  �لمنتهية في  لل�ضنة  49،000 دينار كويتي  �الإد�رة بمبلغ  �أع�ضاء مجل�ص  تخ�ضع مكافئات 

�لعمومية �ل�ضنوية لم�ضاهمي �ل�ضركة �الأم. 

�أع�ضاء مجل�ص �الإد�رة بمبلغ 21،000 دينار كويتي لل�ضنة �لمنتهية في 31 دي�ضمبر 2011 من قبل �لجمعية  �أتعاب  تم �عتماد 

�لعمومية �ل�ضنوية �لتي عقدت بتاريخ 16 �أبريل 2012. 

20. معلومات القطاعات  
�لمتعلقة بها  �لن�ضاط و�لذي يتكون من �لمنتجات �لطبية و�الن�ضطة  �أ�ضا�ص  �لرئي�ضية للمجموعة على  يتم عر�ص �لقطاعات 

و�لن�ضاط �ال�ضتثماري .

تر�قب �الد�رة �لنتائج �لت�ضغيلية لوحد�ت �الأعمال �لخا�ضة بها ب�ضورة منف�ضلة بغر�ص �تخاذ �لقر�ر�ت حول توزيع �لم�ضادر 

�إلى �رباح �و خ�ضائر �لت�ضغيل ويتم قيا�ضه ب�ضورة تتو�فق مع �رباح �و خ�ضائر  وتقييم �الأد�ء. يتم تقييم �أد�ء �لقطاع ��ضتناد�ً 

�لت�ضغيل في �لبيانات �لمالية �لمجمعة. ومع ذلك، يتم �إد�رة تمويل �لمجموعة (بما في ذلك تكاليف و�إير�د�ت �لتمويل) و�ضر�ئب 

�لدخل على �أ�ضا�ص �لمجموعة وال يتم توزيعها على قطاعات �لت�ضغيل. 
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20. معلومات القطاعات )تتمة(

 
�لمنتجات �لطبية 

و�الن�ضطه �لمتعلقة بها
�لمجموع�ال�ضتثمار

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

في 31 دي�ضمبر 2012

96,206,605-    96,206,605�ير�د�ت �لقطاع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4,596,556816,1265,412,682نتائج �لقطاعات  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)346,097(-    -    م�ضروفات غير موزعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5,066,585-    -    ربح �ل�ضنة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

76,210,6638,516,82884,727,489موجود�ت �لقطاعات  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

52,295,824-    52,295,824مطلوبات �لقطاعات  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�إف�ضاحات �أخرى  

859,771859,771-    ح�ضة في نتائج �ضركة زميلة 
2,169,522-    2,169,522 ��ضتهالك و�إطفاء  

833,363-    833,363تكاليف تمويل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�إف�ضاحات �أخرى  

7,467,5287,467,528-    ��ضتثمار في �ضركة زميلة 
1,170,248-    1,170,248م�ضاريف ر�أ�ضمالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�لمنتجات �لطبية 

و�الأن�ضطة �لمتعلقة بها
�لمجموع�ال�ضتثمار

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

في 31 دي�ضمبر 2011

88,526,030-    88,526,030�إير�د�ت �لقطاعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4,442,804905,2095,348,013نتائج �لقطاعات  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)304,389(-    -    م�ضروفات غير موزعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5,043,624-    -    ربح �ل�ضنة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

65,483,2598,092,98973,576,248موجود�ت �لقطاعات  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

43,708,329-    43,708,329مطلوبات �لقطاعات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�إف�ضاحات �أخرى  

802,633802,633-     ح�ضة في نتائج �ضركة زميلة 
1,846,901-    1,846,901 ��ضتهالك و�إطفاء  

39,48039,480-    �نخفا�ص قيمة موجود�ت مالية متاحة للبيع
766,653-    766,653تكاليف تمويل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�إف�ضاحات �أخرى  

6,880,7696,880,769-    ��ضتثمار في �ضركة زميلة 
3,255,821-    3,255,821م�ضاريف ر�أ�ضمالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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20. معلومات القطاعات )تتمة(

المعلومات الجغرافية 
 يتم عر�ص معلومات �لقطاعات �لثانوية على �أ�ضا�ص �لمنطقة �لجغر�فية للعمالء كما يلي :

�لمجموعم�ضر�لكويت دبي   

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

في 31 دي�ضمبر 2012

1,153,67789,349,4615,703,46796,206,605�إيرد�ت  �لقطاع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في 31 دي�ضمبر 2011

665,63983,114,1864,746,20588,526,030�ير�د�ت �لقطاع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21. أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  

مقدمة 
تكمن �لمخاطر �ضمن �أن�ضطة �لمجموعة ولكن يتم �إد�رة هذه �لمخاطر بطريقة �لتحديد و�لقيا�ص و�لمر�قبة �لم�ضتمرة وفقاً 

لحدود �لمخاطر و�ل�ضو�بط �الأخرى. �إن هذه �لطريقة في �إد�رة �لمخاطر ذ�ت �أهمية كبيرة ال�ضتمر�ر �لمجموعة في تحقيق 

�الأرباح ويتحمل كل فرد بالمجموعة م�ضئولية �لتعر�ص للمخاطر فيما يتعلق بالم�ضئوليات �لمنوطة به.  

تتعر�ص �لمجموعة لمخاطر �ل�ضوق ومخاطر �الئتمان ومخاطر �ل�ضيولة. كما تتعر�ص �لمجموعة للمخاطر �لت�ضغيلية. ال ت�ضمل 

هذه  مر�قبة  يتم  �الأعمال.   وقطاع  �لبيئة  تكنولوجيا  في  �لتغير�ت  مثل  �الأعمال  مخاطر  �لم�ضتقلة  �لمخاطر  مر�قبة  عملية 

�لتغير�ت من خالل عملية �لتخطيط �الإ�ضتر�تيجي �لخا�ضة بالمجموعة. 

لم يتم �إجر�ء تغير�ت جوهرية في �أهد�ف و�ضيا�ضات �إد�رة �لمخاطر خالل �ل�ضنة �لمنتهية في 31 دي�ضمبر 2012 و 31 دي�ضمبر 

 .2011

21.1 مخاطر السوق
�إن مخاطر �ل�ضوق هي مخاطر تقلب �لقيمة �لعادلة �أو �لتدفقات �لنقدية �لم�ضتقبلية الأد�ة مالية نتيجة �لتغير�ت في �أ�ضعار 

�ل�ضوق. تتكون �أ�ضعار �ل�ضوق من ثالثة �أنو�ع من �لمخاطر هي: مخاطر �أ�ضعار �ضرف �لعمالت �الأجنبية ومخاطر �أ�ضعار �الأ�ضهم 

ومخاطر �أ�ضعار �لفائدة.

أ( مخاطر أسعار الفائدة 
�إن مخاطر �أ�ضعار �لفائدة هي مخاطر تقلب �لقيمة �لعادلة �أو �لتدفقات �لنقدية �لم�ضتقبلية الأد�ة مالية ب�ضبب �لتغير�ت في 

�أ�ضعار �لفائدة بال�ضوق. ال تتعر�ص �لمجموعة لمخاطر ��ضعار �لفائدة حيث �ن �الدو�ت �لمالية للمجموعة هي �دو�ت مالية 

��ضالمية بمعدل فائدة ثابت. 

ب( مخاطر العمالت األجنبية  
تنتج مخاطر �لعمالت �الأجنبية من تقلب قيمة �أد�ة مالية ب�ضبب �لتغير�ت في �أ�ضعار تحويل �لعمالت �الأجنبية. 

�لدينار  غير  �خرى  بعمالت  �لم�ضجلين  �لتجاريين  و�لد�ئنين  �لمدينين  على  �الأجنبية  �لعمالت  لمخاطر  �لمجموعة  تتعر�ص 

�لكويتي. وتتاأكد �لمجموعة من �الإبقاء على �لتعر�ص لمخاطر �لعمالت �الأجنبية في م�ضتوى معقول وذلك عن طريق �لتعامل 

بعمالت ال تتقلب ب�ضورة كبيرة �أمام �لدينار �لكويتي.
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21.1 مخاطر السوق )تتمة( 

ب( مخاطر العمالت األجنبية  )تتمة(

حساسية أسعار العمالت 
يو�ضح �لجدول �لتالي تعر�ص �لمجموعة لمخاطر �لعمالت �الأجنبية في 31 دي�ضمبر نتيجة �لموجود�ت و�لمطلوبات �لنقدية. 

يحت�ضب �لتحليل تاأثير �لحركة �لمحتملة �لمعقولة في �ضعر �ضرف �لدينار �لكويتي مقابل �لعمالت �الأجنبية مع �الحتفاظ بثبات 

�لح�ضا�ضية  �لنقدية ذ�ت  للموجود�ت و�لمطلوبات  �لعادلة  �لقيمة  �لمجمع (ب�ضبب  �لدخل  بيان  �لمتغير�ت �الأخرى على  كافة 

للعمالت). 

�لتغير في �أ�ضعار 

�لعمالت 

�لتاأثير على

 ربح �ل�ضنة  نتيجة 

�لزيادة في �أ�ضعار 

�لعمالت   

�لتاأثير على

 ربح �ل�ضنة  نتيجة 

�لنق�ص في �أ�ضعار 

�لعمالت  

دينار كويتيدينار كويتي2012

430,597)430,597()+/-( %5دوالر �أمريكي 
160,306)160,306()+/-( %5يورو

21,353)21,353()+/-( %5�أخرى 

دينار كويتيدينار كويتي2011

455,002)455,002()+/-( %5دوالر �أمريكي 
174,040)174,040()+/-( %5يورو

34,601)34,601()+/-( %5�أخرى 

مخاطر أسعار األسهم
تنتج مخاطر �أ�ضعار �الأ�ضهم من �لتغير في �لقيمة �لعادلة لال�ضتثمار�ت في ��ضهم. تد�ر مخاطر �أ�ضعار �الأ�ضهم من قبل �إد�رة 

�ل�ضئون �لمالية لل�ضركة �الأم. تنتج مخاطر �أ�ضعار �الأ�ضهم غير �لم�ضعرة من ��ضتثمار�ت �لمجموعة �لم�ضنفة بالقيمة �لعادلة من 

خالل بيان �لدخل �أو متاحة للبيع. 

�إن تاأثير �لتغير في �لقيمة �لعادلة الأدو�ت �الأ�ضهم �لمدرجة في تاريخ �لتقارير �لمالية ب�ضبب �لتغير�ت �لمحتملة �لمعقولة في 

�أ�ضعار �الأ�ضهم مع �الحتفاظ بثبات كافة �لمتغير�ت �الأخرى غير مادياً. 
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21.2 مخاطر االئتمان 
�إن مخاطر �الئتمان هي مخاطر �أن يعجز �أحد �أطر�ف �أد�ة مالية عن �لوفاء بالتز�مه مما يوؤدي �إلى تكبد طرف �آخر لخ�ضارة 

مالية. تتعر�ص �لمجموعة لمخاطر �الئتمان على �أر�ضدتها لدى �لبنوك و�لمدينين وبع�ص �لموجود�ت �الأخرى في بيان �لمركز 

�لمالي �لمجمع.

ت�ضعى �لمجموعة للحد من مخاطر �الئتمان فيما يتعلق بالعمالء بو�ضع حدود �ئتمانية للعمالء �الأفر�د ومر�قبة �أر�ضدة �لمدينين 

�لقائمة. �إن �لحد �الأق�ضى للتعر�ص لمخاطر �الئتمان هو �لقيمة �لدفترية �لمف�ضح عنها في �إي�ضاح 12. ت�ضعى �لمجموعة للحد 

من مخاطر �الئتمان فيما يتعلق بالبنوك من خالل �لتعامل مع بنوك جيدة �ل�ضمعة فقط.

الحد األقصى لتركز المخاطر 
تن�ضاأ �لتركز�ت عندما ي�ضترك عدد من �الأطر�ف �لمقابلة في �أن�ضطة مت�ضابهة، �أو في �أن�ضطة في نف�ص �لمنطقة �لجغر�فية، 

�أو عندما يكون لهم �ضمات �قت�ضادية متماثلة مما قد يجعل عندهم �ال�ضتعد�د لمو�جهة �لتز�مات تعاقدية تتاأثر ب�ضكل مماثل 

نحو  �لمجموعة  الأد�ء  �لن�ضبية  �لح�ضا�ضية  �إلى  �لتركز�ت  ت�ضير  �أو غيرها.  �ل�ضيا�ضية  �أو  �القت�ضادية  �لظروف  بالتغير�ت في 

�لتطور�ت �لتي توؤثر على قطاع �أعمال بذ�ته �أو على منطقة جغر�فية معينة.

تبيع �لمجموعة منتجاتها �إلى عدد كبير من �لعمالء. تمثل �الأر�ضدة �لم�ضتحقة من �لهيئات �لحكومية ن�ضبة %76 من �الأر�ضدة 

�لتجارية �لمدينة �لقائمة كما في 31 دي�ضمبر 2012 )2011: 66%(. 

فيما يتعلق بمخاطر �الئتمان �لناتجة من �لموجود�ت �لمالية �الأخرى للمجموعة، ومنها �الأر�ضدة لدى �لبنوك، ينتج تعر�ص 

�لمجموعة لمخاطر �الئتمان من عجز �لطرف �لمقابل وبحيث يعادل �لحد �الأق�ضى للتعر�ص للمخاطر �لقيمة �لدفترية لهذه 

�الأدو�ت. 

21.3 مخاطر السيولة 
باالأدو�ت  تتعلق  �لتي  بالتز�ماتها  للوفاء  �لالزمة  �الأمو�ل  توفير  �لمجموعة �ضعوبات في  مو�جهة  �ل�ضيولة في  تتمثل مخاطر 

�لمالية. 

تحد �لمجموعة من مخاطر �ل�ضيولة لديها عن طريق �لتاأكد من توفر �لت�ضهيالت �لبنكية. تتطلب �ضيا�ضة �لمجموعة بالن�ضبة 

للمبيعات دفع �لمبالغ خالل 45 - 90 يوماً من تاريخ �لبيع. ت�ضدد �الأر�ضدة �لتجارية �لد�ئنة عادًة خالل 60 - 90 يوماً من تاريخ 

�ل�ضر�ء. يتم مر�قبة قائمة �ال�ضتحقاق من قبل �إد�رة �لمجموعة ل�ضمان �لمحافظة على توفر �ل�ضيولة �لكافية. 

دي�ضمبر  2012 و31  31 دي�ضمبر  �لمالية غير �لمخ�ضومة للمجموعة كما في  ��ضتحقاقات �لمطلوبات  �لتالي  يلخ�ص �لجدول 

2011، ��ضتناد�ً �إلى تو�ريخ �ل�ضد�د �لتعاقدي و�أ�ضعار �لفائدة �لحالية في �ل�ضوق.

31 دي�ضمبر 2012
عند 

�لطلب

�أقل من 3

�أ�ضهر

3 �إلى 12
�ضهر�ً

1 �إلى 5

�ضنو�ت
�لمجموع

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

17,253,1248,148,139116,38925,517,652-    د�ئنو تمويل مر�بحة 

وم�ضروفـــات  د�ئنـــون 

م�ضـــتحقة
1,300,0006,847,44214,039,5952,992,00325,179,040

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1,300,00024,100,56622,187,7343,108,39250,696,692�لمجموع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012



56

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة(    .21

21.3 مخاطر السيولة  )تتمة( 

31 دي�ضمبر 2011
عند 

�لطلب

�أقل من 3

�أ�ضهر

3 �إلى 12
�ضهر�ً

1 �إلى 5

�ضنو�ت
�لمجموع

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

17,104,37574,934216,30117,395,610-     د�ئنو تمويل مر�بحة 

وم�ضروفات  د�ئنون 

م�ضتحقة
2,966,34120,028,7941,331,498    -24,326,633

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2,966,34137,133,1691,406,432216,30141,722,243�لمجموع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21.4 مخاطر التشغيل 
�إن مخاطر �لت�ضغيل هي مخاطر �لتعر�ص لخ�ضائر نتيجة لتعطل �الأنظمة �أو �لخطاأ �لب�ضري �أو �لغ�ص �أو �الأحد�ث �لخارجية.  

�أو تد�عيات قانونية وتنظيمية  بال�ضمعة  �ل�ضرر  �إلى  �لت�ضغيل  توؤدي مخاطر  �أن  �الأد�ء، يمكن  �لرقابة في  عند ف�ضل �ضو�بط 

�أو تكبد خ�ضارة مالية.  ال ت�ضتطيع �لمجموعة �أن تتوقع ��ضتبعاد كافة مخاطر �لت�ضغيل، ولكنها ت�ضتطيع �إد�رة هذه �لمخاطر 

من خالل �إطار مر�قبة وعن طريق متابعة مخاطر �لت�ضغيل �لمحتملة و�ال�ضتجابة لها.  تت�ضمن �ضو�بط �لرقابة فاعلية ف�ضل 

�لو�جبات وحقوق �لو�ضول و�لتفوي�ص و�إجر�ء�ت �لت�ضوية وتوعية �لموظفين و�لتقييم.

إدارة رأس المال  .22
�إن هدف �لمجموعة �لرئي�ضي من �إد�رة ر�أ�ص �لمال هو �ضمان �لمحافظة على معدالت ر�أ�ص �لمال �لجيدة لدعم �الأعمال �لتي 

تقوم بها وتحقيق �أعلى قيمة للم�ضاهمين. 

تقوم �لمجموعة باإد�رة هيكل ر�أ�ص �لمال و�إجر�ء تعديالت عليه في �ضوء تغير�ت ظروف قطاع �الأعمال. لم يتم �إجر�ء �أي تغير�ت 

في �الأهد�ف �أو �ل�ضيا�ضات �أو �الإجر�ء�ت خالل �ل�ضنتين �لمنتهيتين في 31 دي�ضمبر 2012 و31 دي�ضمبر 2011. 

تر�قب �لمجموعة ر�أ�ص �لمال با�ضتخد�م معدل �الإقر��ص وهو �ضافي �لدين مق�ضوم على �إجمالي حقوق �لملكية ز�ئد�ً �ضافي 

�لدين. تدرج �لمجموعة �ضمن �ضافي �لدين و�لمر�بحات �لد�ئنة و�الأر�ضدة �لتجارية �لد�ئنة و�الأر�ضدة �لد�ئنة �الأخرى ناق�ضاً 

�الأر�ضدة لدى �لبنوك و�لنقد.  تمثل حقوق �لملكية �إجمالي حقوق �لملكية �لخا�ضة بم�ضاهمي �ل�ضركة �الأم. 

20122011
دينار كويتيدينار كويتي

25,203,39417,273,946د�ئنو مر�بحة 
25,179,04024,769,038د�ئنون تجاريون و�أخرى

1,913,3901,665,345مكافئة نهاية �لخدمة للموظفين 
)5,477,754()8,737,537(ناق�ضاً: �الأر�ضدة لدى �لبنوك و�لنقد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

43,558,28738,230,575�ضافي �لدين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32,431,66529,867,919�إجمالي حقوق �لملكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

75,989,95268,098,494حقوق �لملكية و�ضافي �لدين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

%5756 %معدل �الإقر��ص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تتكون �الأدو�ت �لمالية من �لموجود�ت �لمالية و�لمطلوبات �لمالية.

تتكون �لموجود�ت �لمالية من �الأر�ضدة لدى �لبنوك و�لنقد و�لمدينين و�ال�ضتثمار�ت بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �لدخل 

و�لموجود�ت �لمالية �لمتاحة للبيع. وتتكون �لمطلوبات �لمالية من �لمر�بحة �لد�ئنة و�لد�ئنين و�لم�ضروفات �لم�ضتحقة.

�إن �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �لمالية با�ضتثناء �لموجود�ت �لمالية �لمتاحة للبيع  ال تختلف �ختالفاً مادياً عن قيمتها �لدفترية 

با�ضتثناء �لموجود�ت �لمالية �لمتاحة للبيع. 

ت�ضتخدم �لمجموعة �لجدول �لهرمي �لتالي لتحديد و�الإف�ضاح عن �لقيمة �لعادلة للموجود�ت �لمالية من خالل �أ�ضلوب �لتقييم:

�لم�ضتوى 1: �الأ�ضعار �لمعلنة (غير �لمعدلة) في �ضوق ن�ضط لموجود�ت �أو مطلوبات مماثلة؛

�لم�ضتوى 2: �أ�ضاليب �أخرى يكون لجميع مدخالتها تاأثير كبير على �لقيمة �لعادلة �لم�ضجلة، �إما ب�ضورة مبا�ضرة �أو غير مبا�ضرة: و 

�لم�ضتوى 3:  �الأ�ضاليب �الأخرى �لتي ت�ضتخدم مدخالت لها تاأثير كبير على �لقيمة �لعادلة �لم�ضجلة ال ت�ضتند �إلى بيانات �ل�ضوق 

�لملحوظة.

31 دي�ضمبر 2012
�الإجمالي �لم�ضتوى 3�لم�ضتوى 2�لم�ضتوى 1

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

��ضتثمار�ت بالقيمة �لعادلة 

 من خالل بيان �لدخل
   -   -971,180971,180

�الإجمالي �لم�ضتوى 3�لم�ضتوى 2�لم�ضتوى 311 دي�ضمبر 2011

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

��ضتثمار�ت بالقيمة �لعادلة 

 من خالل بيان �لدخل
   -   -1,134,1001,134,100

خالل �ل�ضنة �لمنتهية في 31 دي�ضمبر 2012، لم يكن هناك تحويالت بين قيا�ضات �لجدول �لهرمي للقيمة �لعادلة. 

يو�ضح �لجدول �لتالي مطابقة �لر�ضيد �الفتتاحي و�لختامي للموجود�ت و�لمطلوبات �لمالية من �لم�ضتوى 3 �لم�ضجلة بالقيمة 

�لعادلة. 

في 1 يناير  
�لربح �لم�ضجل في 

بيان �لدخل �لمجمع 
في 31 دي�ضمبر 

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

31 دي�ضمبر 2012 

بيان  خالل  من  �لعادلة  بالقيمة  ��ضتثمار�ت 

�لدخل:

1,134,10043,645971,180�ضناديق محلية غير م�ضعرة- مخ�ض�ضة 

31 دي�ضمبر 2011 

بيان  خالل  من  �لعادلة  بالقيمة  ��ضتثمار�ت 

�لدخل:

1,058,20075,9001,134,100�ضناديق محلية غير م�ضعرة- مخ�ض�ضة 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012
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