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رؤيتنــــــا

قيمتنـــا

رسالتنــا

أن نكون بمثابة عالمة فارقة فى خدمات الرعاية الصحية فى دولة الكويت و معلم 
لجميع انشطة الرعاية الصحية فى المنطقة.

• أن نكون الخيار االول فى منطقتنا عندما يتعلق االمر بتوفير المنتجات الصحية .
• تمثيل أكبر عدد من الشركات العالمية الرائدة و المعترف بها فى قطاع االدوية  

والخدمات الصحية
• توفير أعلى مستويات الجودة و أحدث التكنولوجيا فى مجال المعدات الطبية.

• أن نكون االفضل فى تقديم الخدمات الصحية.

نسعى للتميز فى كافة أعمالنا وخدماتنا.• التميــــز
نسعى للمحافظة على أن نكون القدوة ومركز الريادة فى السوق. • القيادة

أن نعمل على التطوير لخدمة عمالئنا والمرضى وشركائنا.• االبداع
نحن ال نقبل الجمود ونؤمن  باالجراءات العلمية، والتنظيم، والتحليل • االحترافية

المنهجى فى التعامل مع بعضنا البعض فى الداخل ومع شر كائنا 
فى السوق ومنافسينا .

نسعى اذا لزم االمر الذهاب » أميال اضافية » ليس فقط الى شركائنا • التجارة الدولية
و لكن ايضا لزمالئنا و التابعين .

نحن نبذل الجهد و المحاولة لنبنى طرق افضل اينما وجدت.• المرونة
الثقة هى جزء اساسى فى عملنا ، و نحن نسعى لمعامالت طويلة • العالقات

االمد عند تطوير شبكة عالقاتنا.

نسعى بجهد من خالل التعليم و التطوير لتحقيق التميز والوصول • المؤسسة
الى االفضل و االبتكار .
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جــدول أعـمال الجـمعية العامة العــادية
لشــــركة يـــاكـو الطـبيــــه ش. م. ك.ع

عن السنة المالية المنتهية فى 2013/12/31
1. سماع تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليه. 
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31  والمصادقة 

عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة 

عليه.
الجهات  قبل  من  الشركة  على  توقيعها  تم  التي  والمخالفات  الجزاءات  تقرير  سماع   .4

الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
في  المنتهية  المالية  للسنة  والخسائر  األرباح  وحسابات  العمومية  الميزانية  إعتماد   .5

.2013/12/31

6. إعتماد مكافأة السادة أعضاء مجلس اإلدارة وكذلك مكافآت لجان مجلس اإلدارة لعام 
.2013

من   5% بنسبة  للمساهمين  منحة  أسهم  بتوزيع  اإلدارة  مجلس  إقتراح  على  الموافقة   .7
رأس المال ومقدارها )8,662,500 سهم( وذلك للسادة المساهمين المسجلين بسجالت 
الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم طبقًا للمادة األولى من قرار 
لجنة السوق رقم 1 لسنة 2013 الصادر عن سوق الكويت لألوراق المالية والتي تنص على 
»ثانيًا: توزيعات أسهم المنحة : يتم تعديل سعر السهم بعد انقضاء ثالثة أيام عمل في 
السوق والتالية الستالم السوق إخطار كتابي من مجلس إدارة الشركة يعلن فيه االنتهاء 
من إجراءات الشهر بشأن قرار الجمعية العامة غير العادية بإقرار توزيعات أسهم المنحة 
السابق  العمل  بتاريخ يوم  الشركة  المسجلين في سجالت  للمساهمين  بالنسبة  وذلك 

ليوم تعديل سعر السهم«.
8. الموافقـة على تعامل الشركة مـع أطـراف ذات صلة.

9. إخالء طرف السادة أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم 
القانونية و المالية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

10. تفويض مجلس اإلدارة بتعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 
المنتهية في 2014/12/31 .

في  المنتهية  المالية  السنة  عن  الشركة  حسابات  مراقبي  تعيين  إعادة  أو  تعيين   .11
2014/12/31 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهما.
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جــدول أعـمال الجـمعية العامة غير العــادية
لشــــركة يـــاكـو الطـبيــــه ش. م. ك. ع

عن السنة المالية المنتهية فى 2013/12/31

أوال:
الف  17,325,000 دك )سبعة عشر مليون و ثالثمائة وخمس وعشرون  الشركة من  زيادة رأس مال  
دينار كويتى( بمقدار 866,250 د.ك ليصبح 18,191,250 دك )ثمانية عشر مليون و مائة وواحد و تسعون 
المنتهية  المالية  السنة  عن  منحة  أسهم  توزيع  طريق  عن  كويتى(  دينار  وخمسون  ومائتان  الف 
واحد  و  )مائة  سهم   181,912,500 على   موزع  سهم(  مائة  لكل  اسهم   5 بواقع   (  2013/12/31 فى 
وثمانون مليون و تسعمائة واثنى عشر ألفًا و خمسمائة سهم( قيمة كل سهم 100 فلس )مائة 
السابق  العمل  يوم  بتاريخ  المسجلين  المساهمين  للسادة  ذلك  و  نقدية  االسهم  وجميع  فلس( 
ليوم تعديل سعر السهم طبقا للمادة األولى من قرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 2013 الصادر عن 
سعر  تعديل  يتم   : المنحة  أسهم  توزيعات  ثانيا:   ( على  تنص  والتي  المالية  لألوراق  الكويت  سوق 
السهم بعد انقضاء ثالثة ايام عمل في السوق والتالية الستالم السوق اخطار كتابي من مجلس 
ادارة الشركة يعلن فيه اإلنتهاء من اجراءات الشهر بشأن قرار الجمعية العامة غير العادية باقرار 
يوم  بتاريخ  الشركة  سجالت  في  المسجلين  للمساهمين  بالنسبة  وذلك  المنحة  اسهم  توزيعات 

العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم (.
وتخويل مجلس إدارة الشركة بالتصرف في كسور األسهم الناتجة عن الزيادة إن وجدت.

 
ثانيــًا:

تعديل المادة )6( من عقد التأسيس والمادة )5( من النظام األساسي على النحو التالي:
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 17,325,000 دك )سبعة عشر مليون و ثالثمائة و خمسة و عشرون الف 
دينار كويتى( موزع على 173,250,000 سهم ) مائة و ثالثة و سبعون مليون و مائتان و خمسون الف 

سهم(  قيمة كل سهم 100 فلس )مائة فلس( وجميع أسهم نقدية.
وتخص المساهمين المسجلين بسجالت الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .

النص الجديد :
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 18,191,250 دك )ثمانية عشر مليون و مائة وواحد و تسعون الف ومائتان 
وتسعمائة  مليون  وثمانون  واحد  و  )مائة  سهم   181,912,500 على  موزع   ) كويتى  دينار  وخمسون 
االسهم  جميع  و  فلس(  )مائة  فلس   100 سهم  كل  قيمة  سهم(  خمسمائة  و  ألفًا  عشر  واثنى 

نقدية، و ذلك بعد موافقة الجهات المختصة .

ثالثا:
ألحكام  طبقا  الطبية  ياكو  لشركة  األساسي  والنظام  التأسيس  عقد  على  المقترحة  التعديالت 

قانون الشركات والالئحة التنفيذية.
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أعضاء مجلس اإلدارة

السيد / نافل محمد عيسى الهذال
رئيس مجلس اإلدارة

السيد / جاسم بدر يوسف الماجد
نائب رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور /  إرشيد عبد الهادي الحوري
 عضو مجلس اإلدارة

السيد / عبد الكريم المبارك
عضو مجلس اإلدارة

السيد / عبد اهلل الثاقب
عضو مجلس اإلدارة

السيد / حمد خالد الرقم
عضو مجلس اإلدارة

السيد / ضرار الدخيل
عضو مجلس اإلدارة
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 تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2013

حضرات السادة المساهمين الكرام 
أرحب بكم في  ان  اإلدارة وباالصالة عن نفسي فانه يسعدني  بالنيابة عن اعضاء مجلس 
الجمعية العمومية لشركة ياكو الطبية كما يشرفني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 سائاًل المولى القدير أن يوفقنا جميعًا لما فيه 

طاعته.
إن عام 2013 كان عامًا آخر مليئًا بالتقلبات والتغيرات السياسية واالقتصادية التي تشهدها 
المستثمرين  لدى  التخوف  حالة  استمرار  لها  نتاجًا  كان  والتي  المنطقة  دول  من  العديد 
واستمرار حالة التذبذب في أسواق المال ، وعلى الرغم من تلك التقلبات السلبية في غالبها 
الحثيثة لفريق عمل متكامل  بالمجهودات  أواًل ثم  الطبية وبفضل اهلل  ياكو  أن شركة  إال 
استطاعت أن تتجاوز تلك الصعوبات وأن تحافظ على الريادة في قطاع الشركات الطبية 
بين  واألقوى  األفضل  الشركة  هي  أنها  على  وتأكد  وتثبت  األدوية  مجال  في  وباألخص 

الشركات العاملة بالقطاع الطبي بدولة الكويت.

 13.5% 2013 ارتفاع في قيمة الموجودات بنسبة  لقد حققت الشركة بفضل اهلل في عام 
حيث بلغت الموجودات 96 مليون دينار مقارنة بعام 2012 ) 84.7 مليون دينار(  كما حققت 
%19.8 حيث بلغت هذه المبيعات  2013 زيادة في نسبة المبيعات تعادل  الشركة في عام 
مبلغ 115 مليون دينار مقارنة بمبيعات عام 2012 ) 96 مليون دينار ( ، وعلى الرغم من هذه 
الزيادة كان هناك انخفاض في أرباح الشركة بنسبة %28.5 حيث بلغت 3.6 مليون دينار كويتي 
مقارنة بعام 2012 ) 5 مليون دينار ( ، كما انخفضت ربحية السهم بمقدار %28.68 حيث بلغت 

20.76 فلسا للسهم مقارنة بعام 2012 ) 29.11 فلسا للسهم ( 

وكان هذا االنخفاض نتيجة التحديات الصعبة التي واجهتها الشركة في ظل ظروف السوق 
واستيعاب  الضرورية  المخصصات  بعض  بإتخاذ  الشركة  لقيام  باإلضافة   ، المستقرة  غير 

المصروفات الخارجة عن إرادتها وذلك للتماشي مع مبدأ اإلفصاح والشفافية.

الغاء  تم  حيث   ، الشركة  هيكلة  إعادة  تم  قد  بأنه  نوضح  أن  نود  فإننا  سبق  لما  باإلضافة 
بين  فيما  التواصل  مستوى  وتحسين  النفقات  لتوفير  والقطاعات  اإلدارات  بعض  ودمج 
متطلبات  مع  قبل  ذي  من  أكبر  بسرعة  وتتجاوب  تتحرك  بحيث  الشركة  وإدارات  قطاعات 
العمالء والشركاء وللقضاء على البيروقراطية التي أثرت على أداء الشركة سابقا ، كما تم 
أيضًا اتخاذ قرارات إستثمارية جديدة مثل إنشاء مراكز طبية جديدة والحصول على منافذ 
أي  ومواجهة  النشاط  تركز  مخاطر  لتجنب  وذلك  الكويت  دولة  وخارج  داخل  جديدة  بيع 

تغيرات أو تحديات مستقبلية.

إننا في ياكو الطبية نتطلع إلى غد أفضل بإذن اهلل وإلى مستقبل واعد باإلنجازات والنجاحات 
، وعليه فإننا قمنا بتقييم جميع نواحي الضعف والقوة للشركة وتقييم جميع المخاطر 
للشركة  االستراتيجية  الخطة  تطبيق  مواصلة  االعتبار  في  األخذ  مع  االستثمارية  والفرص 
بعد إضافة بعض التعديالت الالزمة لتتوائم مع المتغيرات والمستجدات الحالية حيث تم 
بإذن اهلل سوف يكون  الشابة والتي  الكويتية  القيادات  الشركة من  ضخ دماء جديدة في 
لها الدور األكبر في قيادة الشركة لكي تتغلب على الصعوبات التي تم اإلشارة إليها سابقًا 
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بدراسة  نقوم  بأننا  علمًا   ، الشركة  تقدمها  التي  الخدمات  بمستوى  اإلرتقاء  في  وكذلك 
فرص تشغيلية جديدة للشركة والسيما في مجال الرعاية الطبية والذي نراه مايزال يحمل 
وكاالت  ضم  إلى  نطمح  أننا  كما   ، الكويت  بدولة  الواعدة  االستثمارية  الفرص  من  المزيد 
أجنبية جديدة في مجال األدوية واألجهزة الطبية ، لذا نعكف على دراسة بعض المنتجات 
الحديثة والمبتكرة والتي تتواءم والشروط والمواصفات الخاصة والمحددة من قبلنا والتي 
وضعناها باألساس الختيار األفضل دائمًا للمجتمع الكويتي ، حيث نعمل لكي يكون لتلك 
إن  القريب  المستقبل  المالي واالقتصادي للشركة في  األداء  اإليجابي على  األثر  المنتجات 

شاءاهلل. 

حوكمة  قواعد  لقرار  التدريجي  بالتطبيق  فعليًا  بدأنا  قد  أننا  إلى  أنوه  أن  هنا  يفوتني  وال 
2013/06/27 وذلك من خالل إعداد  بتاريخ  المال  الشركات والذي صدر من قبل هيئة أسواق 
سياسات جديدة وإجراء التعديالت الالزمة على األنظمة واللوائح الداخلية للشركة  لموائمة 
القوانين والتشريعات المستجدة لحوكمة الشركات ، كما أننا على تواصل دائم ومستمر 
ولالستفسار  المطلوبة  الدورية  التقارير  لتقديم  وذلك  المسئولة  الرقابية  الجهات  مع 
والتي   ، التشريعات  تلك  بشأن  الحقة  مذكرات  أي  أو  جديدة  تفسيرات  اي  عن  واالستعالم 

نتفائل بكونها قوانين تخدم التجارة واالستثمار بدولة الكويت.

التشغيلي  باألداء  لالرتقاء  واالرادة  التصميم  ولدينا   2014 بالعام  متفائلون  اهلل  بإذن  نحن 
للشركة وعازمون ان شاء اهلل على تقديم حلول جديدة تزيد من الفرص البيعية واالستثمارية 
كافة  نسّخر  سوف  اهلل  وبمشيئة  أننا  كما   ، المتاحة  للموارد  األمثل  واالستغالل  للشركة 
إمكانياتنا لدعم وتطوير كوادرنا البشرية بكافة فئاتها و التي هي رأس مالنا األساسي مع 

استمرار إلتزامنا الكامل تجاه عمالئنا ومساهمينا والمجتمعات التي نخدمها.

ثقتهم  على  والتنموي  التجاري  عملنا  في  شركائنا  لجميع  بالشكر  أتقدم  الختام  وفي 
موظفينا  طواقم  وكذلك  السديدة،  لرؤياهم  الكرام  ومساهمينا  معنا،  وتفاعلهم 
واإلداريين لتبنيهم معنا نظام العمل المؤسسي الذي يرتكز على المهنية العالية واألخالق 
الوالء للمؤسسة وليس لألفراد.  الدؤوب بكل شفافية, ويكون  المخلص  السامية والعمل 

ونحن في مقامنا هذا نجّدد العهد بأن نواصل العمل معًا نحو بناء مستقبل أفضل. 

نسأل اهلل تعالى التوفيق والسداد في مساعينا والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

السيد / نافل محمد عيسى الهذال
رئيس مجلس ا	دارة
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المبیعات
20122013

96,206,605          115,282,085            

مجمل الربح
20122013
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ربحیة السھم "فلس"
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التقرير حول البيانات المالية المجمعة
مساهمة  شركة   – الطبية  ياكو  لشركة  المرفقة  المجمعة  المالية  البيانات  بتدقيق  قمنا  لقد 
المالي  بيان المركز  ، وتشمل  )»المجموعة«(  التابعة لها  »الشركة األم« والشركات  كويتية عامة 
وبيان  الخسائر  او  لألرباح  به  المتعلقة  المجمعة  والبيانات   ،  2013 ديسمبر   31 في  كما  المجمع 
الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 

ذلك التاريخ، وملخص ألهم السياسات المحاسبية والمعلومات التوضيحية األخرى.  

مسؤولية اإلدارة حول البيانات المالية المجمعة
عادل  بشكل  المجمعة  المالية  البيانات  تلك  وعرض  اعداد  عن  المسؤولة  الجهة  هي  اإلدارة  ان 
وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما هو مطبق لالستخدام في دولة الكويت وعن نظام 
المجمعة بشكل  المالية  البيانات  لتمكينها من إعداد  اإلدارة مناسبا  تراه  الذي  الداخلي  الضبط 

خال من فروقات مادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

مسؤولية مراقبي الحسابات
ان مسؤوليتنا هي ابداء الرأي حول هذه البيانات المالية المجمعة استنادا الى أعمال التدقيق التي 
المعايير تتطلب  . ان هذه  الدولية للتدقيق  التدقيق وفقا للمعايير  قمنا بها.  لقد قمنا بأعمال 
االلتزام بمتطلبات قواعد السلوك االخالقي والقيام بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول 

على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية المجمعة خالية من فروقات مادية.
يتضمن التدقيق القيام باجراءات لغرض الحصول على أدلة التدقيق حول المبالغ واالفصاحات 
بما في   ، المدققين  المجمعة.  ويعتمد اختيار تلك االجراءات على حكم  المالية  البيانات  حول 
كانت  سواء  المجمعة،  المالية  البيانات  في  المادية  بالفروقات  المتعلقة  المخاطر  تقدير  ذلك 
ناتجة عن الغش أو الخطأ .  وللقيام بتقدير تلك المخاطر ، يأخذ المدققين بعين االعتبار اجراءات 
الضبط الداخلي المتعلقة بإعداد وعدالة عرض البيانات المالية المجمعة للمنشأة لكي يتسنى 
حول  الرأي  ابداء  لغرض  ليس  ولكن  الظروف،  حسب  المالئمة  التدقيق  اجراءات  تصميم  لهم 
السياسات  مالئمة  تقييم  التدقيق،  يتضمن  كما   . للمنشأة  الداخلي  الضبط  اجراءات  فعالية 
، وكذلك تقييم  المعدة من قبل االدارة  المحاسبية  التقديرات  المتبعة ومعقولية  المحاسبية 

العرض االجمالي الشامل للبيانات المالية المجمعة.
باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها تعتبر كافية ومالئمة لتوفر لنا أساسا البداء رأي حول 

أعمال التدقيق .

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
الى السادة المساهمين 

شركة ياكو الطبية - ش.م.ك.ع
الكويـت
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين )تتمة(

الرأي
برأينا أن البيانات المالية المجمعة تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، المركز المالي 
المنتهية في  النقدية للسنة  المالي والتدفقات  2013، وأدائها  31 ديسمبر  للمجموعة كما في 

ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية .

 التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
برأينا أن الشركة االم تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات 
المجمعة،  المالية  بالبيانات  يتعلق  فيما  االم  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  تقرير  في  الواردة 
متفقة مع ما هو وارد في تلك السجالت . وقد حصلنا على كافة المعلومات وااليضاحات التي 
المعلومات  جميع  تتضمن  المجمعة  المالية  البيانات  أن  كما  التدقيق،  ألغراض  ضرورية  رأيناها 
التي يتطلبها قانون الشركات رقم )25( لسنة 2012 والنظام األساسي وعقد التأسيس للشركة ، 
والتعديالت الالحقة لهما، وأن الجرد قد أجري وفقا لألصول المرعية، وأنه في حدود المعلومات 
التي توفرت لدينا، لم تقع خالل السنة مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم )25( لسنة 2012 
يؤثر  وجه  على   ، لهما  الالحقة  والتعديالت   ، األم  للشركة  التأسيس  وعقد  األساسي  النظام  أو 

ماديا في نشاط الشركة االم أو مركزها المالي.

)CPA( عبد اللطيف محمد العيبان
)مراقب مرخص رقم 94 فئة أ(

جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان 
وشركاهم

الكويت 
12 مارس 2014

وليد عبد اهلل العصيمي
سجل مراقبي الحسابات رقم 68 فئة أ 

من العيبان والعصيمي وشركاهم
عضو في ارنست ويونغ
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بيان األرباح أو الخسائر المجمع 

ال�سنة المنتهية في 

31 دي�سمبر 2013
ال�سنة المنتهية في 

31 دي�سمبر 2012

د.كد.كاإي�ساح

96,206,605 8115,282,085المبيعات 

)74,127,673()92,497,257(تكلفة المبيعات 

 22,078,932 22,784,828مجمل الربح 

 93,508 82,047اإيرادات ت�شغيل اأخرى

)4,141,373()5,579,155(تكاليف توزيع

)12,314,593()12,803,094(م�شروفات اإدارية 

)285,007()290,004(17مخ�ش�ص ديون معدومة وديون م�شكوك في تح�شيلها

5,431,467 4,194,622الربح من الأن�شطة الت�شغيلية

)1,548()1,539(خ�شارة بيع ممتلكات واآلت ومعدات واأ�شول غير ملمو�شة

859,771 14980,340ح�شة في نتائج �شركات زميلة

خ�شائر غير محققة من ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الرباح اأو 

الخ�شائر
)150,920()43,645(

)833,363()1,016,654(تكاليف تمويل 

5,412,682 4,005,849ربح ال�شنة قبل �شرائب الدخل

)44,574()83,475(�شرائب الدخل لل�شركات التابعة الخارجية

ربح ال�شنة قبل مكافاأة اأع�شاء مجل�ص الإدارة وح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم 

العلمي و�شريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
3,922,374 5,368,108

)39,508()25,243(مخ�ش�ص ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي 

)158,295()126,659(مخ�ش�ص �شريبة دعم العمالة الوطنية 

)54,720()40,863(مخ�ش�ص الزكاة 

)49,000()105,000(مكافاأة اأع�شاء مجل�ص الإدارة 

5,066,585 93,624,609ربح ال�سنة

الخا�ص بـ:

5,043,575 3,596,205م�شاهمي ال�شركة الأم

23,010 28,404الح�ش�ص غير الم�شيطرة 

3,624,609 5,066,585

29.11 فل�ص 20.76 فل�ص10ربحية ال�شهم الأ�شا�شية والمخففة الخا�شة بم�شاهمي ال�شركة الأم 

ان الإي�شاحات المرفقة من 1 - 29 ت�شكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان الدخل الشامل المجمع

ال�سنة المنتهية في 

31 دي�سمبر 2013
ال�سنة المنتهية في 

31 دي�سمبر  2012

د.كد.ك

 5,066,585 3,624,609ربح ال�سنة 

اإيرادات �شاملة اأخرى:

بنود �شوف يتم اعادة ت�شنيفها الى الرباح والخ�شائر في فترات لحقة

)27,839()119,432(فروق تحويل عمالت ناتجة من تحويل عمليات اأجنبية 

)27,839()119,432(ايرادات �شاملة اأخرى لل�شنة

 5,038,746 3,505,177اإجمالي الإيرادات ال�شاملة لل�شنة 

الخا�شة بـ :

 5,020,999 3,494,647م�شاهمي ال�شركة الأم 

 17,747 10,530الح�ش�ص غير الم�شيطرة 

3,505,177 5,038,746 

ان الإي�شاحات المرفقة من 1 - 29 ت�شكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان المركز المالي المجمع

31 دي�سمبر 312012 دي�سمبر 2013

د.كد.كاإي�ساحالموجودات

موجودات غير متداولة 

8,229,401 117,110,306ممتلكات واآلت ومعدات

22,426 12487ب�شاعة مخ�ش�شة لعمالء

1,067,501 132,763,799موجودات غير ملمو�شة

7,467,528 148,447,868ا�شتثمار في �شركات زميلة

971,180 15820,260ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الرباح اأو الخ�شائر

78,120 79,380ا�شتثمارات متاحة للبيع

19,222,100 17,836,156

موجودات متداولة

24,816,169 1626,485,812ب�شاعة 

33,337,627 1744,691,486مدينون ومدفوعات مقدماً 

8,737,537 5,751,180اأر�شدة لدى البنوك ونقد 

76,928,478 66,891,333

84,727,489 96,150,578مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

16,500,000 1817,325,000راأ�ص المال 

3,722,086 194,111,483احتياطي قانوني 

655,132 191,044,529احتياطي اختياري 

1,171,982 191,561,379احتياطي عام 

)8,004()109,562(احتياطي تحويل عمالت اأجنبية

10,195,669 10,148,683اأرباح محتفظ بها

32,236,865 34,081,512حقوق الملكية الخا�شة بم�شاهمي ال�شركة الأم 

194,800 205,330الح�ش�ص غير الم�شيطرة 

32,431,665 34,286,842اإجمالي حقوق الملكية

مطلوبات غير متداولة 

109,748 2020,202دائنو مرابحة

1,913,390 212,589,237مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين 

2,609,439 2,023,138

مطلوبات متداولة

25,179,040 2224,164,751دائنون م�شتحقات

25,093,646 2035,089,546دائنو مرابحة 

59,254,297 50,272,686

52,295,824 61,863,736اإجمالي المطلوبات 

84,727,489 96,150,578مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

نافل محمد عيسى الهذال
رئيس مجلس االدارة

د . حامد حماده
الرئيس التنفيذي

ان الإي�شاحات المرفقة من 1 - 29 ت�شكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان التدفقات النقديه المجمع

ال�سنة المنتهية في 

31 دي�سمبر 2013
ال�سنة المنتهية في 

31 دي�سمبر 2012
د.كد.كاإي�ساحاأن�شطة الت�شغيل

5,066,585 3,624,609ربح ال�سنة 
تعديالت لـ:

2,169,522 131,890,156 و 11 ا�شتهالك واإطفاء
364,504 21857,198 مخ�ش�ص مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين

1,548 1,539 خ�شارة بيع ممتلكات واآلت ومعدات واأ�شول غير ملمو�شة
خ�شائر غير محققة من ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو 

الخ�شائر
150,920 43,645

833,363 1,016,654 تكاليف تمويل
285,007 17290,004 مخ�ش�ص ديون معدومة وديون م�شكوك في تح�شيلها 

3,993     1221,939 ب�شاعة مخ�ش�شة لعمالء م�شتخدمة
394,025 9245,400 مخ�ش�ص ب�شاعة بطيئة الحركة ومنتهية ال�شالحية

)859,771()980,340(14 ح�شة في نتائج �شركات زميلة
44,574 83,475 �شرائب الدخل لل�شركات التابعة الخارجية 

7,201,554 8,346,995
التغيرات في راأ�ص المال العامل:

)1,057,554()1,915,043( ب�شاعة 
)8,098,098()11,643,863( مدينون ومدفوعات مقدماً 

396,769)1,211,265( دائنون وم�شروفات م�شتحقة 
)411,888()7,568,617(التدفقات النقدية الم�شتخدمة في العمليات

)116,459()181,351(21مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة 
)44,574()83,475(�شرائب الدخل لل�شركات التابعة الخارجية مدفوعة

)572,921()7,833,443(�شافي التدفقات النقدية الم�شتخدمة في اأن�شطة الت�شغيل
اأن�شطة ال�شتثمار

2,485 311,967المح�شل من بيع ممتلكات واآلت ومعدات واأ�شول غير ملمو�شة
)1,170,248()986,001(�شراء ممتلكات واآلت ومعدات واأ�شول غير ملمو�شة

)4,082()1,802,555(ا�شافات على موجودات غير ملمو�شة
119,275 -المح�شل من بيع ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�شائر 

273,012 -توزيعات اأرباح م�شتلمة من �شركة زميلة 
)779,558()2,476,589(�شافي التدفقات النقدية الم�شتخدمة في اأن�شطة ال�شتثمار

اأن�شطة التمويل

)820,130()854,652(تكاليف تمويل مدفوعة
7,929,448 9,906,354�شافي المح�شل من دائني مرابحة 

)2,475,000()1,608,595(توزيعات اأرباح مدفوعة
4,634,318 7,443,107�شافي التدفقات النقدية الناتجة من اأن�شطة التمويل 

3,281,839)2,866,925(�شافي )النق�ص( / الزيادة في النقد و�شبه النقد
)22,056()119,432(�شافي تاأثير تعديالت تحويل عمالت اجنبية 

5,477,754 8,737,537النقد و�شبه النقد في 1 يناير 
8,737,537 5,751,180النقد و�شبه النقد في 31 دي�سمبر  

ان الإي�شاحات المرفقة من 1 - 29 ت�شكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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1. التأسيس والنشاط
تتكون المجموعة من �شركة ياكو الطبية – �ص.م.ك.ع )»ال�شركة الأم«( وال�شركات التابعة لها )ي�شار اليها معا »بالمجموعة«( كما هو مبين في 

اي�ساح 7. اإن ال�شركة الأم هي �شركة م�شاهمة كويتية مقفلة واأ�شهمها مدرجة في �شوق الكويت لالأوراق المالية.

تاأ�ش�شت ال�شركة الأم بتاريخ 15 يناير 1969 في الكويت وتعمل وفقا لحكام ال�شريعة ال�شالمية ال�شمحة. وتعمل المجموعة في تجارة الأدوية 

الم�شتو�شفات  واإدارة  واإن�شاء  والم�شت�شفيات  الطبية  المراكز  واإدارة  واإن�شاء  والأهلية  الحكومية  المناق�شات  والدخول في  الطبية  والمعدات 

وتقديم  ال�شحية  بال�شوؤون  المتعلقة  والبحوث  بالدرا�شات  والقيام  الم�شاعدة  الطبية  الم�شنين  وخدمات  الطبية  المختبرات  واإدارة  واإن�شاء 

والمختبرات  وال�شيدليات  بالعيادات  للعمل  والفنيين  وال�شيادلة  والممر�شين  الأطباء  مع  والتعاقد  للغير  اأو  لل�شركة  الطبية  ال�شت�شارات 

ولدى الغير �شواء في خارج البالد اأو في داخلها والقيام باأعمال �شيانة الأجهزة والمعدات الطبية وذلك بعد الح�شول على الترخي�ص الالزم 

من وزارة ال�شحة وامتالك العقارات وو�شائل النقل الالزمة لتحقيق اأغرا�ص ال�شركة وا�شتغالل الفوائ�ص المالية المتوفرة لدى ال�شركة عن 

طريق ا�شتثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل �شركات وجهات متخ�ش�شة وتقديم خدمات طبية منزلية ويكون لل�شركة مبا�شرة 

الأعمال ال�شابق ذكرها في دولة الكويت اأو في الخارج ب�شفة اأ�شلية اأو بالوكالة ويجوز لل�شركة اأن تكون لها م�شلحة اأن ت�شترك باأي وجه من 

الهيئات التي تزاول اأعمال �شبيهة باأعمالها اأو التي قد تعاونها على تحقيق اأغرا�شها في الكويت اأو في الخارج ولها اأن تن�شاأ اأو ت�شارك اأو ت�شتري  

هذه الهيئات اأو تلحقها بها، وتعمل ال�شركة ب�شورة اأ�شا�شية في الكويت وم�شر.

ان قانون ال�شركات ال�شادر بتاريخ 26 نوفمبر 2012 بالمر�شوم بالقانون رقم 25 ل�سنة 2012 ) “ قانون ال�شركات “(، الذي تم ن�شره الجريدة 

الر�سمية بتاريخ 29 نوفمبر 2012 ، قام باإلغاء قانون ال�شركات التجارية رقم 15 ل�سنة 1960.كما تم لحقاً  بتاريخ 27 مار�ص 2013 تعديل 

قانون ال�شركات هذا بالقانون رقم 97 ل�سنة 2013.

وفق  وذلك   2013/425 رقم  ال�شركات تحت  لقانون  التنفيذية  الالئحة  قرار  وال�شناعة  التجارة  وزارة  اأ�شدرت   ،  2013 �سبتمبر   29 بتاريخ 

متطلبات القانون وعلى ال�شركات القائمة توفيق اأو�شاعها وفقا لأحكام هذا القرار خالل �شنة من تاريخ ن�شره.  

اإن عنوان مكتب ال�شركة الأم الم�شجل هو �ص.ب: 435، ال�شفاة 13005، دولة الكويت.

الأم  ال�شركة  اإدارة  لقـــــــرار مجل�ص  2013 وفقاً  31 دي�سمبر  المنتهية في  المالية المجمعة للمجموعة لل�شنة  البيانات  باإ�شدار  الت�شريح  تم 

بتاريخ 12 مار�ص 2014 اإن الجمعية العمومية لم�شاهمي ال�شركة الم لها الحق في تعديل هذه البيانات المالية المجمعة بعد اإ�شدارها.

2. أساس اإلعداد 
تم اعداد البيانات المالية المجمعة وفقا لمبداأ التكلفة التاريخية المعدل لي�شمل قيا�ص القيمة العادلة لال�شتثمارات بالقيمة العادلة من 

خالل الأرباح اأو الخ�شائر واأ�شول مالية متاحة للبيع.

اختارت المجموعة عر�ص »بيان الدخل ال�شامل »في قائمتين »بيان الأرباح والخ�شائر المجمع« و»بيان الدخل ال�شامل المجمع«.

يتم عر�ص البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل العملة الرئي�شية وعملة العر�ص لل�شركة الأم.

3. بيان اإللتزام
الدولية  المحا�شبة  معايير  مجل�ص  عن  ال�شادرة  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقا  للمجموعة  المجمعة  المالية  البيانات  اعداد  تم 

وكذلك وفق المتطلبات ال�شادرة بالقرار الوزاري رقم 18 ل�سنة 1990.

4. التغيرات في السياسات المحاسبية 
 ، ال�شابقة  ال�شنة  خالل  المطبقة  ال�شيا�شات  تلك  مع  متماثلة  المجمعة  المالية  البيانات  اعداد  في  الم�شتخدمة  المحا�شبية  ال�شيا�شات  اأن 

باإ�شتثناء تطبيق معايير جديدة ومعدلة مبينة ادناه :

4.1  المعايير الجديدة المعدلة والمطبقة من قبل المجموعة   
تقوم المجموعة ، ولول مرة ، بتطبيق معايير وتعديالت محددة تتطلب اعادة تعديل لبيانات مالية �شابقة وت�شمل المعيار الدولي للتقارير 

المالية رقم )10(: البيانات المالية المجمعة ، المعيار الدولي رقم )13( : قيا�ص القيمة العادلة والتعديالت على معيار المحا�شبة الدولي 

رقم )1(: عر�ص البيانات المالية. بالإ�شافة الى ذلك ، فاإن تطبيق المعيار الدولي رقم )12( : الإف�شاح عن الح�ش�ص في المن�شاآت الأخرى 

�شينتج عنه اف�شاحات ا�شافية في البيانات المالية المجمعة ال�شنوية.

المجمعة  المالية  البيانات  تاأثير على  لها  لي�ص   ، . مع ذلك   2013 الأولى في  للمرة  والتعديالت  الجديدة  المعايير  العديد من  تم تطبيق 

ال�شنوية اأو البيانات المالية المرحلية المجمعة للمجموعة.

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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4. تابع /  التغيرات في السياسات المحاسبية
4.1 تابع / المعايير الجديدة المعدلة والمطبقة من قبل المجموعة   

ان طبيعة وتاثير كل معيار جديد / تعديل مبين ادناه .

المعيار اأو التف�سير
يفعل لل�شنوات 

المالية التي تبداأ في

1 يوليو 2012معيار المحا�شبة الدولي رقم )1(: عر�ص البيانات المالية – معدل
المحا�شــبة  ومعيــار  المجمعــة  الماليــة  البيانــات   :)10( رقــم  الماليــة  للتقاريــر  الدولــي  المعيــار 

المنف�شلــة الماليــة  البيانــات   :)27( رقــم  الدولــي 
1 يناير 2013

الدولــي  المحا�شــبة  ومعيــار  م�شــتركة  ترتيبــات   :)11( رقــم  الماليــة  للتقاريــر  الدولــي  المعيــار 

محا�شــة و�شــركات  زميلــة  �شــركات  فــي  الإ�شــتثمار   :)28( رقــم 
1 يناير 2013

1 يناير 2013المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )12(: الف�شاح عن الح�ش�ص في المن�شاآت الأخرى
1 يناير 2013المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )13(: قيا�ص القيمة العادلة

1 يناير 2013المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )7(: الدوات المالية: الف�شاحات – تعديالت
1 يناير 2013التح�شينات ال�شنوية 2011-2009

معيار المحاسبة الدولي رقم )1( عرض البيانات المالية
الأخـرى  ال�شـاملة  اليـرادات  مكونـات  بتجميـع  تقـوم  اأن  ال�شـركات  مـن   )1( رقـم  الدولـي  المحا�شـبة  معيـار  علـى  التعديـل  يتطلـب 

التاليـة: المعطيـات  علـى  بنـاء  ال�شـامل  الدخـل  بيـان  �شمـن  المدرجـة 

اأ( من المحتمل اأن يتم تحويلها الى بيان الأرباح اأو الخ�شائر المجمع في الفترات الالآحقة.

ب( لي�ص من المحتمل اأن يتم تحويلها الى بيان الأرباح اأو الخ�شائر في الفترات الالآحقة. 

المجمـع  ال�شـامل  الدخـل  لبيـان  الحاليـة  العر�ـص  طريقـة  بتغييـر  قامـت   )1( رقـم  الدولـي  المحا�شـبة  معيـار  علـى  التعديـالت  ان 

المجموعـة. اداء  او  المالـي  المركـز  علـى  تاثيـر  اي  لـه  يكـن  ولـم  فقـط  العر�ـص  طريقـة  علـى  التعديـل  اثـر  ذلـك،  مـع  للمجموعـة، 

المعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة رقـم )10(: البيانـات الماليـة المجمعـة ومعيـار المحاسـبة 
الدولـي رقـم 27: البيانـات الماليـة المنفصلـة

فيهـا  بمـا  ال�شـركات  جميـع  علـى  تطبيقـه  يتـم  واحـد  �شـيطرة  نمـوذج  بان�شـاء   10 رقـم  الماليـة  للتقاريـر  الدولـي  المعيـار  يقـوم 

 27 رقـم  الدولـي  المحا�شـبة  معيـار  اأجـزاء   10 رقـم  الماليـة  للتقاريـر  الدولـي  المعيـار  ي�شـتبدل  الخا�شـة.  الغرا�ـص  ذات  ال�شـركات 

المعاييـر  تف�شـيرات  ولجنـة  المجمعـة  الماليـة  البيانـات  مـع  تعاملـت  التـي  والمنف�شلـة  المجمعـة  الماليـة  البيانـات  �شـابقا:  الموجـود 

اجـراءات  كذلـك  ال�شـيطرة  بميـزة  الخا�ـص  التعريـف  بتعديـل  المعيـار  يقـوم  كمـا  الخا�شـة.  الغرا�ـص  ذات  ال�شـركات   – التجميـع   :SIC 12

الماليـة  للتقاريـر  الدولـي  المعيـار  فـي  ال�شـيطرة  بميـزة  الخا�ـص  التعريـف  ولتلبيـة  التابعـة.  ال�شـركة  فـي  الح�شـة  لمعرفـة  تو�شيحيـة 

فيهـا: بمـا  الثالثـة،  المعاييـر  جميـع  تحقـق  يجـب   ،10 رقـم 

)اأ( للم�شتثمر ال�شيطرة على الم�شتثمر فيه؛

)ب( للم�شتثمر التعر�ص او حقوق لعوائد متغيرة من م�شاركته مع الم�شتثمر فيه؛

)ج( للم�شتثمر القدرة على ا�شتخدام �شيطرته على الم�شتثمر فيه للتاأثير على مبلغ عوائد الم�شتثمر.

وبالتالـي  تابعـة  �شـركات  تعتبـر  فيهـا  الم�شـتثمر  المجموعـة  �شـركات  مـن  اي  علـى  التاأثيـر  امكانيـة  لهـا  الجديـدة  المتطلبـات  هـذه  ان 

والتغيـرات  م�شـيطرة  غيـر  ح�ش�ـص  بـاي  الخا�شـة  والمحا�شـبة  التجميـع  واجـراءات  المتطلبـات  فـان  ذلـك،  مـع  التجميـع.  نطـاق  تغييـر 

اي  غيرهـا(  او  تابعـة  )ك�شـركات  ت�شنيـف  بتغييـر   10 رقـم  الماليـة  للتقاريـر  الدولـي  المعيـار  يقـم  لـم  تغييـر.  دون  تبقـى  ال�شـيطرة  فـي 

فيهـا. الم�شـتثمر  الحاليـة  المجموعـة  �شـركات  مـن 

تابع/ ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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4. تابع /  التغيرات في السياسات المحاسبية
4.1 تابع / المعايير الجديدة المعدلة والمطبقة من قبل المجموعة      

المعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة رقـم )11(: ترتيبـات مشـتركة ومعيـار المحاسـبة الدولـي 
رقـم 28: االسـتثمار فـي الشـركات الزميلـة وشـركات المحاصـة   

ويوؤيـد  كمـا  المحا�شـة.  �شـركات  فـي  الح�ش�ـص   :31 رقـم  الدولـي  المحا�شـبة  معيـار   11 رقـم  الماليـة  للتقاريـر  الدولـي  المعيـار  ي�شـتبدل 

الـى  وبال�شافـة  الم�شـتركة.  بالترتيبـات  المتعلقـة  وواجباتهـم  حقوقهـم  مـع  الم�شـتثمرين  قبـل  مـن  المحا�شـبة  عمليـات  وثيـق  ب�شـكل 

المعيـار  يتطلـب  الم�شـتركة.  للم�شـاريع  الن�شـبي  التجميـع  با�شـتخدام  الخا�ـص   31 الدولـي  المحا�شـبة  خيـار  مـن  التخل�ـص  تـم  ذلـك، 

الزميلـة.  ال�شـركات  فـي  لال�شـتثمارات  حاليـا  ت�شـتخدم  والتـي  الملكيـة  حقـوق  طريقـة  ا�شـتخدام   11 رقـم  الماليـة  للتقاريـر  الدولـي 

نطاقـه،  �شمـن  المحا�شـة  �شـركات  فـي  ال�شـتثمارات  ي�شـم   28 رقـم  الدولـي  المحا�شـبة  معيـار  فـان  الجديـد،   11 رقـم  للمعيـار  وكنتيجـة 

تغييـر.  دون  تبقـى   28 رقـم  الدولـي  المحا�شـبة  معيـار  بموجـب  الملكيـة  حقـوق  محا�شـبة  طريقـة  فـان  ذلـك،  مـع 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )12(: االفصاح عن الحصص في المنشآت االخرى   
تت�شمـن  التـي  ال�شـتثمارات  مـن  مختلفـة  لنـواع  الف�شـاح  متطلبـات  وتن�شـيق  بدمـج   12 رقـم  الماليـة  للتقاريـر  الدولـي  المعيـار  يقـوم 

اف�شـاح  متطلبـات  ويقـدم  كمـا  المجمعـة.  غيـر  المنتظمـة  والمن�شـاآت  الزميلـة  ال�شـركات  الم�شـتركة،  الترتيبـات  التابعـة،  ال�شـركات 

الماليـة  للتقاريـر  الدولـي  المعيـار  ان  المنتظمـة.  المن�شـاآت  مـع  م�شـاركتها  مـن  المن�شـاأة  لهـا  تتعر�ـص  التـي  المخاطـر  حـول  جديـدة 

.14 و   7 رقـم  اي�شـاح  فـي  عنـه  مف�شـح   12 رقـم 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )13(: قياس القيمة العادلة
تعريـف  يو�شيـح  ولكـن  العادلـة  بالقيمـة  تقييمهـا  مطلـوب  بنـود  اأي  علـى   )13( رقـم  الماليـة  للتقاريـر  الدولـي  المعيـار  هـذا  يوؤثـر  ل 

للتقاريـر  الدولـي  المعيـار  نطـاق  ان  العادلـة.  القيمـة  مقايي�ـص  اف�شاحـات  وتو�شيـح  بيـان  خاللـه  مـن  يتـم  حيـث  العادلـة  القيمـة 

المعاييـر  بـه  ت�شـمح  او  تتطلـب  اجلهـا  مـن  والتـي  الماليـة  وغيـر  الماليـة  البنـود  علـى  وينطبـق  وا�شـع  نطـاق  هـو   )13( رقـم  الماليـة 

الظـروف.  بع�ـص  فـي  ال  العادلـة  القيمـة  قيا�شـات  عـن  اف�شاحـات  او  العادلـة  القيمـة  قيا�شـات  الخـرى  الماليـة  للتقاريـر  الدوليـة 

قبـل  مـن  المنفـذة  العادلـة  القيمـة  قيا�شـات  علـى  جوهـري  ب�شـكل   )13( رقـم  الماليـة  للتقاريـر  الدولـي  المعيـار  تطبيـق  يوؤثـر  لـم 

. عـة لمجمو ا

 .2013 يناي�ر   1 بعـد  او  فـي  تبـداأ  التـي  ال�شـنوية  للفتـرات  م�شـتقبلية  ب�شـورة   13 رقـم  الماليـة  للتقاريـر  الدولـي  المعيـار  تطبيـق  يتـم 

المجموعـة  لكـن  للتطبيـق.  الولـى  ال�شـنة  فـي  المقارنـة  معلومـات  علـى  تطبيـق  الـى  تحتـاج  ل  المعيـار  لهـذا  الف�شـاح  متطلبـات  ان 

المعيـار  قبـل  مـن  مطلوبـة  كانـت  التـي   13 رقـم  الماليـة  للتقاريـر  الدولـي  المعيـار  اف�شاحـات  مقارنـة،  كمعلومـات  بـادراج،  قامـت 

الف�شاحـات”.  الماليـة؛  “الدوات   ،7 رقـم  الماليـة  للتقاريـر  الدولـي 

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 13 لول مرة خالل ال�شنة الحالية ،انظر اي�شاح رقم 28.
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4. تابع /  التغيرات في السياسات المحاسبية
4.1   تابع/ المعايير الجديدة المعدلة والمطبقة من قبل المجموعة   

المعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة رقـم 7 : االفصاحـات – تسـوية االصـول والخصـوم الماليـة 
)التعديـالت علـى المعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة رقـم 7(

باجمالـي  تتعلـق  الف�شاحـات«  الماليـة:  »الدوات   7 رقـم  الماليـة  للتقاريـر  الدولـي  المعيـار  الـى  وكميـة  نوعيـة  اف�شاحـات  ا�شافـة  تـم 

تـم والتـي  الم�شـجلة  الماليـة  الدوات  مبالـغ  و�شافـي 

)اأ( ت�شويتها في بيان المركز المالي

)ب( تخ�شع لترتيبات مقا�شة رئي�شية ملزمة واتفاقيات مماثلة، حتى لو لم تتم ت�شويتها في بيان المركز المالي.

كما ان الف�شاحات المطلوبة يجب توفيرها باأثر رجعي.

ان تبني هذا التعديل لم يكن له اأي تاأثير جوهري على المركز المالي لمجموعة اأو على اأدائها.

التحسينات السنوية 2011-2009 )التحسينات السنوية(
الدوليـة  المعاييـر  مـن  عـدد  علـى  طفيفـة  تعديـالت  عـدة  بادخـال  ال�شـنوية(  )التح�شـينات   2009-2011 ال�شـنوية  التح�شـينات  قامـت   

بالمجموعـة:  المرتبطـة  للتعديـالت  ملخ�ـص  يلـي  فيمـا  الماليـة.  للتقاريـر 

تو�شيح المتطلبات الخا�شة ببيان المركز المالي الفتتاحي )التعديالت على معيار المحا�شبة الدولي رقم 1( :

ال�شـابقة  الفتـرة  بدايـة  هـو  الثالثـة«(  العموميـة  )»الميزانيـة  الفتتاحـي  المالـي  المركـز  لبيـان  المنا�شـب  التاريـخ  بـان  يو�شـح   •
عر�شهـا( مطلـوب  يعـد  لـم  بهـا  المتعلقـة  )الي�شاحـات 

او  المحا�شـبية  ال�شيا�شـات  بتغييـر  المن�شـاأة  تقـوم  عندمـا  الفتتاحـي  المالـي  المركـز  ببيـان  الخا�شـة  المقارنـة  متطلبـات  يتنـاول   •
.8 رقـم  الدولـي  المحا�شـبة  لمعيـار  وفقـا  ا�شـتعادية  ت�شنيفـات  اعـادة  او  تعديـالت  باجـراء  تقـوم 

المحا�شـبة  معيـار  علـى  )التعديـالت  للمتطلبـات  الدنـى  الحـد  غيـر  المقدمـة  المقارنـة  بمعلومـات  الخا�شـة  المتطلبـات  تو�شيـح 

 :)1 رقـم  الدولـي 

للفتـرات  الماليـة  البيانـات  مـن  كاملـة  مجموعـة  �شـكل  علـى  عر�ـص  الـى  تحتـاج  ل  ا�شافيـة  ماليـة  بيانـات  معلومـات  اي  بـان  يو�شـح   •
للمتطلبـات الدنـى  الحـد  غيـر 

المن�شـاأة  علـى  يجـب  كمـا  الماليـة  للتقاريـر  الدوليـة  للمعاييـر  وفقـا  عر�شهـا  يجـب  معرو�شـة  ا�شافيـة  معلومـات  اي  بـان  يتطلـب   •
ال�شافيـة.  المعلومـات  لتلـك  ال�شلـة  ذات  الي�شاحـات  فـي  المقارنـة  معلومـات  عر�ـص 

معيـار  علـى  )التعديـالت  الملكيـة  حقـوق  ادوات  حاملـي  علـى  للتوزيعـات  الضريبـي  األثـر 
 :)32 رقـم  الدولـي  المحاسـبة 

»الدوات   32 رقـم  الدولـي  المحا�شـبة  ومعيـار   )IAS 12( الدخـل«  »�شرائـب   12 رقـم  الدولـي  المحا�شـبة  معيـار  بيـن  مـدرك  ت�شـارب  يعالـج 

الملكيـة  حقـوق  ادوات  حاملـي  علـى  بالتوزيعـات  المتعلقـة  الدخـل  �شريبـة  نتائـج  ت�شـجيل  يخ�ـص  مـا  فـي   )IAS 32( العر�ـص«  الماليـة: 

الملكيـة حقـوق  لمعاملـة  المعامـالت  وتكاليـف 

 12 رقـم  الدولـي  المحا�شـبة  معيـار  فـي  الـواردة  المتطلبـات  اتبـاع  هـو   32 رقـم  الدولـي  المحا�شـبة  معيـار  مـن  الغر�ـص  بـان  يو�شـح 

حقـوق  لمعاملـة  المعامـالت  وتكاليـف  الملكيـة  حقـوق  ادوات  حاملـي  علـى  بالتوزيعـات  المتعلقـة  الدخـل  �شريبـة  باحت�شـاب  والخا�شـة 

 . لملكيـة ا

بالتوزيعـات  متعلقـة  �شريبيـة  نتائـج  هنـاك  لي�ـص  انـه  حيـث  للمجموعـة،  المجمعـة  الماليـة  المعلومـات  علـى  اأثـر  اي  للتعديـل  يكـن  لـم 

النقديـة. غيـر  او  النقديـة 
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4. تابع /  التغيرات في السياسات المحاسبية
4.2 المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد

مجل�ـص  قبـل  مـن  والتف�شـيرات   التعديـالت  المعاييـر/  بع�ـص  ا�شـدار  تـم    ، المجمعـة  الماليـة  البيانـات  هـذه  علـى  الم�شادقـة  بتاريـخ 

المجموعـة. قبـل  مـن  مبكـرا  تطبيقهـا  يتـم  ولـم  بعـد  تفعيلهـا  يتـم  لـم  ولكـن  الدوليـة  المعاييـر 

فـي  تبـداأ  التـي  الفتـرة  خـالل  الأولـى  وللمـرة  للمجموعـة  المحا�شـبية  ال�شيا�شـات  �شمـن  التعديـالت  كافـة  تبنـي  يتـم  اأن  الدارة  تتوقـع 

المبينـة  و  للمجموعـة  الماليـة  بالبيانـات  ارتبـاط  لـه  يكـون  اأن  المتوقـع  التف�شـير  اأو  التعديـل  اأو  الجديـد  المعيـار  تفعيـل  تاريـخ  بعـد  اأو 

البيانـات  علـى  مـادي  تاأثيـر  لهـا  يكـون  اأن  المتوقـع  مـن  لي�ـص  ولكـن  �شـدرت  التـي  والمعاييرالخـرى  التف�شـيرات  بع�ـص  هنـاك   . اأدنـاه 

للمجموعـة. الماليـة 

المعيار اأو التف�سير
يفعل لل�شنوات المالية التي 

تبداأ في

1 يناير 2014معيار المحا�شبة الدولي IAS 32( 32(: الدوات المالية: العر�ص – تعديالت 
1 يناير 2014معيار المحا�شبة الدولي IAS 36( 36(: انخفا�ص قيمة ال�شول – تعديالت 
1 يناير 2014معيار المحا�شبة الدولي IAS 39( 39(: الدوات المالية: التحقق والقيا�ص   

1 يناير 2015المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(: الأدوات المالية 
1 يناير 2014التف�شير رقم IFRIC 21( 21( الر�شوم

4.2.1 معيار المحاسبة الدولي IAS 32( 32(: االدوات المالية: العرض – تعديالت   
معاييـر  تطبيـق  فـي  التناق�شـات  لمعالجـة  تطبيقيـة  توجيهـات  با�شافـة   32 رقـم  الدولـي  المحا�شـبة  معيـار  علـى  التعديـالت  تقـوم 

التالييـن:  المجاليـن  فـي  الماليـة  والخ�شـوم  ال�شـول  لت�شـوية   32 رقـم  الدولـي  المحا�شـبة  معيـار 

• معنى »لديها حاليا حق قانوني ملزم للت�شوية«
• ان بع�ص اجمالي انظمة الت�شوية قد تعتبر معادلة ل�شافي الت�شوية. 

الدارة  تتوقـع  ل  رجعـي.  باأثـر  تطبيقهـا  و�شـيطلب   2014 يناي�ر   1 بعـد  او  فـي  تبـداأ  التـي  ال�شـنوية  للفتـرات  التعديـالت  تفعيـل  يتـم 

التعديـالت. هـذه  مـن  للمجموعـة  المجمعـة  الماليـة  البيانـات  علـى  جوهريـا  تاأثيـرا 

4.2.2 معيار المحاسبة الدولي رقم IAS 36( 36(:انخفاض قيمة االصول – معدل
او  ال�شـول  مبلـغ  عـن  الف�شـاح  فيهـا  يطلـب  التـي  الظـروف  مـن  بالحـد   36 رقـم  الدولـي  المحا�شـبة  معيـار  علـى  التعديـالت  تقـوم 

�شـعر  عـن  لالف�شـاح  وا�شحـة  متطلبـات  وتقديـم  المطلوبـة  الف�شاحـات  تو�شيـح  وكذلـك  ا�شـترداده  الممكـن  للنقـد  المنتجـة  الوحـدات 

الـى  )ا�شـتنادا  ا�شـترداده  الممكـن  المبلـغ  تحديـد  يتـم  حيـث  النعكا�شـات(  )او  القيمـة  انخفا�ـص  تحديـد  فـي  الم�شـتخدم  الخ�شـم 

ال�شـنوية  الفتـرات  علـى  التعديـالت  تطبيـق  يتـم  حاليـة.  تقييـم  تقنيـة  با�شـتخدام  وذلـك  ال�شـتبعاد(  تكاليـف  ناق�شـا  العادلـة  القيمـة 

هـذه  مـن  للمجموعـة  المجمعـة  الماليـة  البيانـات  علـى  جوهـري  اثـر  اي  الدارة  تتوقـع  ل   .2014 يناي�ر   1 بعـد  او  فـي  تبـداأ  التـي 

التعديـالت. 

4.2.3 معيار المحاسبة الدولي IAS 39( 39(: االدوات المالية: التحقق والقياس  - معدل
حاجـة  هنـاك  تكـون  لـن  التحـوط«،  محا�شـبة  وا�شـتمرار  الم�شـتقات  »تجديـد   39 رقـم  الدولـي  المحا�شـبة  معيـار  تعديـالت  بموجـب 

للفتـرات  التعديـالت  تفعيـل  يتـم  المعاييـر.  ببع�ـص  اللتـزام  �شـريطة  التحـوط  م�شـتقات  تجديـد  تـم  اذا  التحـوط  محا�شـبة  لوقـف 

المبكـر.  بالتطبيـق  ال�شـماح  مـع   2014 يناي�ر   1 بعـد  او  فـي  تبـداأ  التـي  ال�شـنوية 
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4. تابع / التغيرات في السياسات المحاسبية 
4.2 تابع /  المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد

4.2.4   المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(: األدوات المالية
التحقـق   – الماليـة  الأدوات   :39 رقـم   )IAS( الدولـي  المحا�شـبة  معيـار  كامـل  ا�شـتبدال   IASB الدوليـة  المحا�شـبة  معاييـر  مجل�ـص  ينـوي 

والخ�شـوم  بالأ�شـول  المتعلقـة  وال�شـتبعاد  والقيا�ـص  والت�شنيـف  بالتحقـق  المتعلقـة  الف�شـول  ا�شـدار  تـم  تاريخـه،  حتـى  والقيا�ـص. 

التاريـخ  تحديـد  و�شـيتم  التطويـر.  قيـد  القيمـة  انخفا�ـص  بطـرق  المتعلقـة  الأخـرى  الف�شـول  تـزال  ول  التحـوط.  ومحا�شـبة  الماليـة 

الجديـدة. القيمـة  انخفا�ـص  نمـوذج  مـن  النتهـاء  بعـد  بالكامـل  للمعيـار  الفعلـي 

علـى  محـدودة  تعديـالت  اجـراء  فـي  موؤقتـا  النظـر  الدوليـة  المحا�شـبة  معاييـر  لجنـة  قـررت   ،2013 نوفمبـر  فـي  ذلـك،  الـى  بال�شافـة   

التطبيـق.  اأمـور  لمعالجـة  وذلـك   9 رقـم  الماليـة  للتقاريـر  الدولـي  للمعيـار  الماليـة  ال�شـول  ت�شنيـف  نمـوذج 

قـررت  الكويـت  دولـة  فـي  وال�شناعـة  التجـارة  وزارة  عـن  المنبثقـة  الفنيـة  اللجنـة  اأن  اإل   ، المعيـار  لهـذا  المبكـر  التطبيـق  مـن  بالرغـم 

اآخـر. ا�شـعار  حتـى  المعيـار  لهـذا  المبكـر  التطبيـق  تاأجيـل   ،  2009 دي�س�مبر   30 ف�ي 

تطبيـق  الإدارة  تتوقـع  ل   ، لكـن  للمجموعـة.  الماليـة  البيانـات  علـى  التعديـالت  هـذه  مـن  المحتمـل  التاأثيـر  بتقييـم  الإدارة  تقـم  لـم 

تقييـم  عمـل  ي�شـتطيعون  وبالتالـي   )IFRS 9(   9 رقـم  الماليـة  للتقاريـر  الدولـي  المعيـار  اق�شـام  جميـع  ن�شـر  يتـم  حتـى  التعديـالت 

. التغيـرات  لتاأثيـر  �شـامل 

4.2.5 التفسير رقم IFRIC 21( 21( الرسوم 
ذي  للقانـون  وفقـا  الر�شـوم  دفـع  يحفـز  الـذي  الن�شـاط  بمثابـة  التـزام  لتحقـق  الملزمـة  الحالـة  بتحديـد   21 رقـم  التف�شـير  يقـوم 

حدثـت.  قـد  الملزمـة  الحالـة  بـان  يعنـي  ل  ال�شـتمرارية  ومبـداأ  القت�شـادي”  ”اللـزام  بـان  التف�شـير  يو�شـح  كا  ال�شلـة. 

الحالـة  حدثـت  اذا  تدريجيـا  اللتـزام  تحقـق  يتـم  اأ(  الر�شـوم،  لدفـع  التـزام  تحقـق  حـول  التاليـة  التوجيهـات   21 رقـم  التف�شـير  يوفـر 

عنـد  اللتـزام  تحقـق  يتـم  عندهـا  ادنـى،  حـد  الـى  التو�شـل  حـول  اللتـزام  تحفيـز  تـم  اذا  ب(  و  الزمـن،  مـن  فتـرة  خـالل  الملزمـة 

يكـون  ان  التعديـل  هـذا  مـن  يتوقـع  ل  فانـه  لـذا  هامـة  ر�شـوم  ايـة  الـى  حاليـا  المجموعـة  تخ�شـع  ل  الدنـى.  الحـد  ذلـك  الـى  التو�شـل 

يناي�ر   1 بعـد  او  فـي  تبـداأ  التـي  ال�شـنوية  للفتـرات   21 رقـم  التف�شـير  تفعيـل  يتـم  للمجموعـة.  الماليـة  البيانـات  علـى  جوهريـا  اثـرا  لـه 
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5. ملخص السياسات المحاسبية الهامة 
ان اهم ال�شيا�شات المحا�شبية و اأ�ش�ص القيا�شات المحا�شبية الم�شتخدمة في اعداد البيانات المالية المجمعة ملخ�شة اأدناه :

5.1    أسس التجميع
اإن البيانات المالية للمجموعة تجمع ال�شركة الأم و جميع �شركاتها التابعة . 

علـى  المجموعـة  ت�شـيطر  المجموعـة.  عليهـا  ت�شـيطر  التـي  المهيكلـة(  المن�شـاآت  فيهـا  )بمـا  المن�شـاآت  جميـع  هـي  التابعـة  ال�شـركات 

علـى  القـدرة  لهـا  ويكـون  المن�شـاأة  مـع  م�شـاركتها  مـن  متغيـرة  عوائـد  بــ،  الحـق  لهـا  يكـون  او  لــ،  المجموعـة  تتعر�ـص  عندمـا  المن�شـاأة 

فيـه  يتـم  الـذي  التاريـخ  مـن  بالكامـل  التابعـة  ال�شـركات  تجميـع  يتـم  المن�شـاأة.  علـى  �شـلطتها  خـالل  مـن  العوائـد  تلـك  علـى  التاأثيـر 

ال�شـركات  لجميـع  التقريـر  تاريـخ  ال�شـيطرة.  تلـك  فيـه  تتوقـف  الـذي  التاريـخ  مـن  تجميعهـا  ويتوقـف  المجموعـة  الـى  ال�شـيطرة  نقـل 

. المجمعـه  الماليـه  البيانـات  حـول   )7( اي�شـاح  فـي  الرئي�شـية  المجمعـة  التابعـه  ال�شـركات  تفا�شيـل  تظهـر  دي�شـمبر.   31 هـو  التابعـة 

والخ�شـائر  الربـاح  فيهـا  بمـا   ، المجموعـة  �شـركات  بيـن  المتبادلـة  الجوهريـة  والمعامـالت  الر�شـدة  ا�شـتبعاد  التجميـع  عنـد  يتـم 

�شـركات  بيـن  ا�شـل  بيـع  مـن  المحققـه  غيـر  الخ�شـائر  ا�شـتبعاد  يتـم  حيثمـا  و   . المجموعـة  �شـركات  بيـن  العمليـات  مـن  المحققـة  غيـر 

تعديـل  يتـم   . للمجموعـة  بالن�شـبة  القيمـة  هبـوط  فـي  يتعلـق  بمـا  اي�شـا  فح�شـة  يجـب  ال�شـل  هـذا  ان  اإل   ، التجميـع  عنـد  المجموعـة 

مـن  المطبقـة  المحا�شـبية  ال�شيا�شـات  مـع  توافقهـا  مـن  للتاأكـد  ذلـك  و  التابعـة  لل�شـركات  الماليـة  البيانـات  فـي  الم�شـجلة  المبالـغ 

. المجموعـة  قبـل 
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5. تابع / ملخص السياسات المحاسبية الهامة 
5.1    تابع / أسس التجميع

المجموعـة  تفقـد  عندمـا  ويتوقـف  التابعـة  ال�شـركة  علـى  ال�شـيطرة  علـى  المجموعـة  تح�شـل  عندمـا  التابعـة  ال�شـركة  تجميـع  يبـداأ 

او  عليهـا  الم�شـتحوذ  التابعـة  لل�شـركات  الخـرى  ال�شـاملة  واليـرادات  الخ�شـائر  او  الربـاح  ان  التابعـة.  ال�شـركة  تلـك  علـى  ال�شـيطرة 

تتوقـف  الـذي  التاريـخ  حتـى  او  ال�شـيطرة،  علـى  المجموعـة  فيـه  تح�شـل  الـذي  التاريـخ  مـن  ت�شـجيلها  يتـم  ال�شـنة  خـالل  الم�شـتبعدة 

منا�شـب.  هـو  مـا  ح�شـب  التابعـة،  ال�شـركة  علـى  �شـيطرتها  عـن  المجموعـة  فيـه 

ال�شـول  و�شافـي  الخ�شـارة  او  الربـح  فـي  الن�شـبة  تمثـل  وهـي  الملكيـة،  حقـوق  مـن  كجـزء  تعر�ـص   ، الم�شـيطرة  غيـر  الح�ش�ـص  اإن 

الخ�شـائر  او  اليـرادات  مجمـوع  مـن  الح�ش�ـص  بتوزيـع  المجموعـة  تقـوم  المجموعـة.  قبـل  مـن  بهـا  المحتفـظ  وغيـر  التابعـة  لل�شـركات 

فـي  الخ�شـائر  .ان  كالهمـا  ملكيـة  ح�شـة  علـى  بنـاءا  الم�شـيطرة  غيـر  والح�ش�ـص  الأم  ال�شـركة  مالكـي  بيـن  التابعـة  لل�شـركات  ال�شـاملة 

عجـز. ر�شيـد  تمثـل  النتائـج  كانـت  لـو  حتـى  الم�شـيطرة  غيـر  للح�ش�ـص  مخ�ش�شـة  التابعـة  ال�شـركات 

فقـدت  اذا  الملكيـة.  حقـوق  �شمـن  كعمليـة  عليـه  المحا�شـبة  يتـم  ال�شـيطرة  فقـد  دون   ، التابعـة  ال�شـركة  ملكيـة  ن�شـبة  فـي  التغيـر  ان 

: يتـم  فاإنـه  التابعـة  ال�شـركة  علـى  ال�شـيطرة  المجموعـة 

· عدم تحقق الأ�شول )يت�شمن ال�شهرة( والخ�شوم لل�شركة التابعة .	

· عدم تحقق القيم المدرجة لأي ح�شة غير م�شيطرة .	

· عدم تحقق فروقات التحويل المتراكمة ، الم�شجلة �شمن حقوق الملكية .	

· تحقق القيمة العادلة للمبلغ الم�شتلم .	

· تحقق القيمة العادلة لأي ا�شتثمارات متبقية .	

· تحقق اأي فائ�ص اأو عجز في الأرباح والخ�شائر .	

· او 	 والخ�شـائر  الأربـاح  الـى  الأخـرى  ال�شـاملة  الإيـرادات  فـي  �شـابقا  المحققـة  المحتويـات  فـي  الأم  ال�شـركة  ح�شـة  ت�شنيـف  اعـادة 

بهـا. المتعلـة  الخ�شـوم  اأو  الأ�شـول  مبا�شـرة  المجموعـة  ا�شـتبعدت  اإذا  طلبـه  �شـيتم  كمـا   ، منا�شـب  هـو  كمـا  المحتجـزة،  الأربـاح 

5.2 إندماج االعمال 
قبـل  مـن  المحـول  المبلـغ  احت�شـاب  يتـب  ال�شـراء.  طريقـة  با�شـتخدام  العمـال  دمـج  عمليـات  علـى  بالمحا�شـبة  المجموعـة  تقـوم 

او  المحولـة،  لالأ�شـول  ال�شـراء  تاريـخ  فـي  العادلـة  القيمـة  كمجمـوع  تابعـة  �شـركة  علـى  ال�شـيطرة  علـى  للح�شـول  المجموعـة 

اإلتـزام  اأو  ا�شـل  لأي  العادلـة  القيمـة  تت�شمـن  والتـي  المجموعـة،  قبـل  مـن  الم�شـدرة  الملكيـة  فـي  الح�شـة  و  الم�شـتحقة  الألتزامـات 

لالعمـال  دمـج  عمليـة  لـكل  الم�شـتري  يقـوم  حدوثهـا.  عنـد  ال�شـراء  تكاليـف  ت�شـجيل  يتـم   . المحتمـل  المبلـغ  ترتيبـات  عـن  تاتـج 

المحـددة  ال�شـول  ل�شافـي  المكافئـة  بالح�شـة  او  العادلـة  بالقيمـة  امـا  الم�شـترى  ح�ش�ـص  فـي  الم�شـيطرة  غيـر  الح�شـة  بقيا�ـص 

. ى للم�شـتر

بهـا  المحتفـظ  الم�شـتري  ملكيـة  لح�شـة  ال�شـراء  بتاريـخ  العادلـة  القيمـة  فـان  مراحـل،  علـى  العمـال  دمـج  عمليـة  تحقيـق  تـم  اذا 

الخ�شـائر.  اأو  الربـاح  خـالل  مـن  وذلـك  ال�شـراء  تاريـخ  فـي  كمـا  العادلـة  القيمـة  الـى  قيا�شـها  اعـادة  يتـم  الم�شـترى  ح�ش�ـص  فـي  �شـابقا 

كانـت  اذا  مـا  عـن  النظـر  بغ�ـص  الأعمـال  دمـج  مـن  تكبدتهـا  التـي  والإلتزامـات  عليهـا  ح�شلـت  التـي  الأ�شـول  بت�شـجيل  المجموعـة  تقـوم 

والإلتزامـات  عليهـا  المح�شـول  الأ�شـول  قيا�ـص  يتـم  ال�شـراء.  عمليـة  قبـل  الم�شـتراه  لل�شـركة  الماليـة  البيانـات  فـي  �شـابقا  م�شـجلة 

الحيـازة.  تاريـخ  فـي  العادلـة  بقيمهـا  عـام  ب�شـكل  المتكبـده 
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5.   تابع / ملخص السياسات المحاسبية الهامة
5.2     تابع / إندماج االعمال 

المنقولـة  الماليـة  الأ�شـول  وتوجيهـات  ت�شنيفـات  مالئمـة  بتقديـر  الدارة  تقـوم  معيـن،  ن�شـاط  ب�شـراء  المجموعـة  قيـام  عنـد 

ف�شـل  ذلـك  يت�شمـن  ال�شـراء.   بتاريـخ  القائمـة  والظـروف  القت�شاديـة  والظـروف  التعاقديـة  للبنـود  وفقـا  القائمـة  واللتزامـات 

الم�شـتراه. ال�شـركة  قبـل  مـن  المبرمـة  العقـود  �شمـن  الموجـودة  الماليـة  الأدوات  م�شـتقات 

الالحقـة  التغيـرات  ان  كمـا  ال�شـراء.  بتاريـخ  العادلـة  بالقيمـة  ت�شـجيله  �شـيتم  الم�شـتري  قبـل  مـن  تحويلـه  يتـم  محتمـل  مبلـغ  اي  ان 

 IAS 39 الدولـي  المحا�شـبة  لمعيـار  وفقـا  ت�شـجيلها  �شـيتم  التزامـا  او  ا�شـال  امـا  يعتبـر  الـذي  المحتمـل  للمبلـغ  العادلـة  القيمـة  علـى 

تتـم  لـن  فانـه  ملكيـة،  كحقـوق  المحتمـل  المبلـغ  ت�شنيـف  تـم  اإذا  اخـرى.  �شـاملة  ايـرادات  فـي  كتغيـر  او  الخ�شـائر  او  الأربـاح  فـي  امـا 

الأخـرى. ال�شـاملة  الإيـرادات  �شمـن  نهائيـا  ت�شـويته  تتـم  حتـى  قيا�شـه  اعـادة 

مـا  الزيـادة  اأنهـا  علـى  احت�شـابها  ويتـم  منف�شـل.   وب�شـكل  تعريفهـا  تـم  التـي  الأ�شـول  قيمـة  ت�شـجيل  بعـد  ال�شـهرة  قيمـة  احت�شـاب  يتـم 

�شـراوؤها،  تـم  التـي  ال�شـركة  �شـجالت  فـي  الم�شـيطرة  غيـر  للح�ش�ـص  الم�شـجلة  القيمـة  ب(  المقـدم،  للمقابـل  العادلـة  القيمـة  اأ(  بيـن: 

بتاريـخ  العادلـة  القيمـة  فـوق  الم�شـتراه  ال�شـركة  فـي  قائمـة  ملكيـة  حقـوق  لأي  ال�شـراء،  تاريـخ  فـي  كمـا  العادلـة  القيمـة  ج(  وبيـن، 

يتـم  اأعـاله،  البنـود  مجمـوع  عـن  تزيـد  المعرفـة  لالأ�شـول  العادلـة  القيـم  كانـت  اذا  تعريفهـا.   تـم  التـي  الأ�شـول  ل�شافـي  ال�شـراء 

مبا�شـرة.    الخ�شـائر  اأو  الأربـاح  �شمـن  المفا�شلـة(  نتيجـة  ربـح  تعتبـر  )التـي  الزيـادة  تلـك  ت�شـجيل 

5.3   الشهرة
منف�شـل.   ب�شـكل  وت�شـجيلها  تعريفهـا  يمكـن  ل  والتـي  الأعمـال  دمـج  مـن  الناتجـة  الم�شـتقبلية  القت�شاديـة  المنافـع  فـي  ال�شـهرة  تتمثـل 

القيمـة.  فـي  الهبـوط  خ�شـائر  ناق�شـا  بالتكلفـة  ال�شـهرة  قيمـة  تـدرج  مبدئـي.   ب�شـكل  ال�شـهرة  احت�شـاب  كيفيـة  حـول   5.2 اي�شـاح  اأنظـر 

القيمـة.   انخفا�ـص  اختبـار  اجـراءات  ببيـان  الخا�ـص   5.13 الي�شـاح  الـى  الرجـوع  يرجـى 

5.4 االستثمار في الشركات الزميلة
اأو  تابعـة  �شـركات  تكـون  ل  والتـي  عليهـا  الفعـال  التاأثيـر  ممار�شـة  المجموعـة  بامـكان  التـي  ال�شـركات  تلـك  هـي  الزميلـة،  ال�شـركات 

الملكيـة.  حقـوق  طريقـة  با�شـتخدام  محا�شـبتها  يتـم  ذلـك  وبعـد  بالتكلفـة  مبدئيـا  الزميلـة  ال�شـركات  ت�شـجيل  يتـم  محا�شـة.   �شـركات 

قيمـة  �شمـن  ت�شـجيلها  يتـم  ولكـن  منف�شـل  ب�شـكل  المجموعـة  لح�شـة  العادلـة  القيمـة  فـي  التعديـالت  اأو  بال�شـهرة  العتـراف  يتـم  ل 

الزميلـة. ال�شـركة  فـي  ال�شـتثمار 

الأربـاح  فـي  المجموعـة  بح�شـة  الزميلـة  ال�شـركة  فـي  ال�شـتثمار  قيمـة  وتخفي�ـص  زيـادة  يتـم  الملكيـة،  حقـوق  طريقـة  ا�شـتخدام  عنـد 

المحا�شـبية  ال�شيا�شـات  لمطابقـة  الالآزمـة  التعديـالت  عمـل  بعـد  الزميلـة  ال�شـركة  لتلـك  الأخـرى  ال�شـاملة  واليـرادات  الخ�شـائر  اأو 

المجموعـة. �شيا�شـات  مـع 

المجموعـة  ح�شـة  حـد  الـى  الزميلـة  وال�شـركات  المجموعـة  بيـن  المعامـالت  مـن  الناتجـة  المحققـة  غيـر  والخ�شـائر  الأربـاح  حـذف  يتـم 

التاأكـد  لغر�ـص  المعامـالت  بتلـك  المعنيـة  الأ�شـول  اختبـار  يتـم  المحققـة،  غيـر  الخ�شـائر  حـذف  يتـم  وعندمـا  ال�شـركات.   تلـك  فـي 

قيمتهـا. انخفا�ـص  عـدم  مـن 
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5.4 تابع/ االستثمار في الشركات الزميلة

حقـوق  ل�شحـاب  المخ�ش�ـص  الربـح  يمثـل  هـذا  ان   . المجمـع  الدخـل  بيـان  فـي  الزميلـة  ال�شـركة  نتائـج  فـي  الح�شـة  عر�ـص  يتـم 

لل�شـركة  التابعـة  ال�شـركات  فـي  الم�شـيطرة  غيـر  الح�ش�ـص  و  ال�شريبـة  بعـد  الربـح  هـو  بالتالـي  و  الزميلـة  ال�شـركة  فـي  الملكيـة 

. الزميلـة 

للمعامـالت  الالآزمـة  التعديـالت  عمـل  يتـم  �شـهور.  ثالثـة  عـن  المجموعـة  و  الزميلـة  لل�شـركات  التقريـر  تواريـخ  فـي  الفـرق  يتعـدى  ل 

المحا�شـبية  ال�شيا�شـات  اأن   . للمجموعـة  المجمعـة  الماليـة  البيانـات  تاريـخ  و  التاريـخ  هـذا  بيـن  تتـم  التـي  الجوهريـة  الأحـداث  اأو 

ال�شـبيهة  الأحـداث  اأو  المعامـالت  تلـك  فـي  المجموعـة  قبـل  مـن  الم�شـتخدمة  ذاتهـا  هـي  الزميلـة  ال�شـركة  قبـل  مـن  الم�شـتخدمة 

. المحيطـة  الظـروف  نف�ـص  فـي 

فـي  القيمـة  هبـوط  فـي  اإ�شافيـة  خ�شـارة  لت�شـجيل  �شـرورة  هنـاك  كان  اذا  مـا  المجموعـة  تحـدد   ، الملكيـة  حقـوق  طريقـة  تطبيـق  بعـد 

ان  علـى  مو�شوعـي  دليـل  اي  هنـاك  كان  اذا  مـا  تقريـر  كل  تاريـخ  فـي  المجموعـة  تحـدد   . الزميلـة  �شـركتها  فـي  المجموعـة  ا�شـتثمار 

فـي  الهبـوط  مبلـغ  باإحت�شـاب  المجموعـة  تقـوم   ، الحالـة  هـي  هـذه  كانـت  اإذا   . قيمتـه  هبطـت  قـد  الزميلـة  ال�شـركة  فـي  ال�شـتثمار 

منف�شـل  بنـد  تحـت  المبلـغ  ت�شـجيل  و   ، المدرجـة  قيمتهـا  و  الزميلـة  لل�شـركة  ا�شـتردادها   الممكـن  القيمـة  بيـن  الفـرق  باأخـذ  القيمـة 

 . المجمـع  الخ�شـائر  او  الربـاح  بيـان  فـي 

بقيمتهـا  متبقيـة  ا�شـتثمارات  ايـة  وت�شـجيل  بقيا�ـص  المجموعـة  تقـوم  الزميلـة،  ال�شـركة  علـى  الفعـال  التاأثيـر  ميـزة  فقـدان  عنـد 

العادلـة  والقيمـة  الفعـال  التاأثيـر  ميـزة  فقـدان  عنـد  الزميلـة  لل�شـركة  الجاريـة  القيمـة  بيـن  فروقـات  اأيـة  ت�شـجيل  يتـم   . العادلـة 

. المجمـع  الخ�شـائر  او  الربـاح  بيـان  �شمـن  البيـع   وناتـج  المتبقيـة  لال�شـتثمارات 

5.5   تحقق اإليرادات 
قيا�ـص  بالإمـكان  يكـون  وعندمـا  المجموعـة  اإلـى  الم�شـتقبلية  القت�شاديـة  المزايـا  تتدفـق  الـذي  الحـد  اإلـى  الإيـرادات  تتحقـق 

الم�شـتلم  للمقابـل  العادلـة  للقيمـة  وفقـاً  الإيـرادات  قيا�ـص  يتـم  ال�شـداد.  موعـد  عـن  النظـر  ب�شـرف  منهـا  موثـوق  ب�شـورة  الإيـرادات 

بتقييـم  المجموعـة  تقـوم  الر�شـوم.  اأو  ال�شرائـب  وا�شـتثناء  العتبـار  فـي  المحـددة  التعاقديـة  ال�شـداد  �شـروط  اأخـذ  مـع  الم�شـتحق  اأو 

اأنهـا  اإلـى  المجموعـة  وانتهـت  كوكيـل.  اأو  اأ�شا�شـية  ك�شـركة  تعمـل  كانـت  اإذا  مـا  لتحديـد  معينـة  معاييـر  مقابـل  اإيراداتهـا  ترتيبـات 

اإيراداتهـا.  ترتيبـات  جميـع  فـي  نف�شـها  عـن  تعمـل  اأ�شا�شـية  من�شـاأة  اأنهـا  علـى  تعمـل 

يجب الوفاء بمعايير التحقق المحددة التالية قبل تحقق الإيرادات :

5.5.1  مبيعات البضائع
يكـون  وعندمـا  الم�شـتري،  اإلـى  الب�شاعـة  لملكيـة  الهامـة  والمزايـا  المخاطـر  تنتقـل  عندمـا  الطبيـة  الب�شائـع  مبيعـات  تتحقـق 

عـادة. للعميـل  الت�شـليم  عنـد  منهـا  موثـوق  ب�شـورة  الإيـرادات  مبلـغ  قيا�ـص  بالإمـكان 

5.5.2  تقديم الخدمات
فـي  كاإيـرادات  وتتحـق  الأخـرى  المطلوبـات  �شمـن  وتـدرج  مبدئيـاً  المبيعـات،  فـي  المت�شمنـة  الخدمـات،  تقديـم  مـن  الإيـرادات  توؤجـل 

الخدمـة. تقديـم  فيهـا  يتـم  التـي  الفتـرة 

للمنتـج  العميـل  وا�شـتخدام  الخدمـات  طبيعـة  العتبـار  فـي  المجموعـة  تاخـذ  وال�شيانـة،  البيـع  بعـد  مـا  خدمـات  اإيـرادات  ت�شـجيل  عنـد 

التاريخيـة. الخبـرات  اإلـى  ا�شـتناداً  وذلـك  ال�شلـة،  ذات 

تابع/ ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة



34

5. تابع / ملخص السياسات المحاسبية الهامة
5.6   المصاريف التشغيلية

يتم ت�شجيل الم�شاريف الت�شغيلية �شمن الأرباح او الخ�شائر عند ا�شتخدام الخدمات المقدمة او عند حدوثها.

5.7   الضرائب
5.7.1  مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

قـرار  اإلـى  ا�شـتناداً  المعـدل  للح�شـاب  وفقـاً  ال�شـنة  ربـح  مـن   1% بن�شـبة  العلمـي  للتقـدم  الكويـت  موؤ�ش�شـة  ح�شـة  المجموعـة  تحت�شـب 

الخا�ـص  ال�شـنة  ربـح  مـن  القانونـي  الحتياطـي  اإلـى  التحويـل  ا�شـتبعاد  يجـب  اأنـه  علـى  ين�ـص  الـذي  الموؤ�ش�شـة  اإدارة  مجل�ـص  اأع�شـاء 

الموؤ�ش�شـة. ح�شـة  تحديـد  عنـد  المجموعـة  بم�شـاهمي 

5.7.2  ضريبة دعم العمالة الوطنية 
 2006 ل�س�نة   24 رقـم  الماليـة  وزيـر  وقـرار   2000 ل�س�نة   19 رقـم  للقانـون  وفقـاً  الوطنيـة  العمالـة  دعـم  �شريبـة  المجموعـة  تحت�شـب 

ربـح  احت�شـاب  عنـد  بهـا  الم�شـموح  الخ�شومـات  فـاإن  للقانـون،  وفقـاً  للمجموعـة.  لل�شريبـة  الخا�شـع  ال�شـنة  ربـح  مـن   2.5% بن�س�بة 

المدرجـة  ال�شـركات  مـن  النقديـة  الأربـاح  وتوزيعـات  المدرجـة  الزميلـة  ال�شـركات  اربـاح  فـي  ح�شـة  تت�شمـن  لل�شريبـة  الخا�شـع  ال�شـنة 

الخ�شـائر  بترحيـل  ي�شـمح  ل   ، الوطنيـة  العمالـة  دعـم  �شريبـة  تعليمـات  وبموجـب  الوطنيـة.  العمالـة  دعـم  ل�شريبـة  تخ�شـع  والتـي 

ال�شـابقة. ال�شـنوات  اأو  الم�شـتقبلية  ال�شـنوات  الـى 

5.7.3  الزكاة
ل�س�نة   46 رقـم  القانـون  لمتطلبـات  ووفقـاً  الماليـة  وزارة  لتعليمـات  وفقـاً  المجموعـة  ربـح  مـن   1% بن�شـبة  الـزكاة  ح�شـة  احت�شـاب  يتـم 

ال�شـابقة. ال�شـنوات  او  الم�شـتقبلية  ال�شـنوات  الـى  الخ�شـائر  بترحيـل  ي�شـمح  ل   ، الـزكاة  لتعليمـات  ووفقـا   .2006

5.7.4  ضريبة الشركات التابعة الخارجية
والتعليمـات  والأنظمـة  للقوانيـن  ووفقـاً  المطبقـة  ال�شرائـب  معـدلت  اأ�شا�ـص  علـى  الخارجيـة  التابعـة  ال�شـركات  �شريبـة  احت�شـاب  يتـم 

التابعـة.  ال�شـركات  هـذه  فيهـا  تعمـل  التـي  البلـدان  فـي  ال�شـارية 

5.8  ممتلكات وآالت ومعدات
تدرج الممتلكات والآلت والمعدات بالتكلفة ناق�شاً ال�شتهالك المتراكم واأي انخفا�ص في القيمة.

لكافـة  المقـدرة  الإنتاجيـة  الأعمـار  مـدى  علـى  الثابـت  الق�شـط  بطريقـة  ال�شـتهالك  يحت�شـب  الحـر.  الملـك  اأرا�شـي  ا�شـتهالك  يتـم  ل 

يلـي: كمـا  الأخـرى  الموجـودات 

10 – 50 �سنة المباني
3 �سنوات �سيارات 

 6 – 10 �سنوات اأثاث ومعدات مكتبية

 3 - 10 �سنوات اآلت ومعدات

تغيـرات  اأو  اأحـداث  وجـود  حالـة  فـي  القيمـة  انخفا�ـص  تحديـد  لغر�ـص  والمعـدات  والآلت  للممتلـكات  الدفتريـة  القيمـة  مراجعـة  يتـم 

زيـادة  حالـة  وفـي  الموؤ�شـر  هـذا  مثـل  وجـود  حالـة  فـي  ا�شـتردادها.  يمكـن  ل  قـد  الدفتريـة  القيمـة  اأن  اإلـى  ت�شـير  الظـروف  فـي 

والتـي  ا�شـتردادها  الممكـن  قيمتهـا  اإلـى  الموجـودات  تخفي�ـص  يتـم  فاإنـه  ا�شـترداده،  والممكـن  المقـدر  المبلـغ  عـن  الدفتريـة  القيمـة 

اأكبـر.  اأيهمـا  ال�شـتخدام  اأثنـاء  والقيمـة  البيـع  حتـى  التكاليـف  ناق�شـاً  العادلـة  القيمـة  تمثـل 

علـى  وتعديلهـا  ماليـة  �شـنة  كل  نهايـة  فـي  ال�شـتهالك  وطـرق  الإنتاجيـة  والأعمـار  للموجـودات  التخريديـة  القيمـة  مراجعـة  تتـم 

ال�شـرورة. عنـد  م�شـتقبلي  اأ�شا�ـص 

ب�شـورة  عنهـا  المحا�شـبة  يتـم  التـي  والمعـدات  والآلت  العقـار  بنـود  احـد  مـن  جـزء  ل�شـتبدال  المتكبـدة  الم�شروفـات  ر�شـملة  يتـم 

زيـادة  تحقـق  عندمـا  الأخـرى  الالحقـة  الم�شروفـات  ر�شـملة  ويتـم  الم�شـتبدل.  للجـزء  الدفتريـة  القيمـة  �شـطب  ويتـم  منف�شلـة 

بيـان  فـي  الأخـرى  الم�شروفـات  كافـة  وتتحقـق  بهـا.  المتعلقـة  والمعـدات  والآلت  الممتلـكات  لبنـد  الم�شـتقبلية  القت�شاديـة  المنافـع 

تكبدهـا. عنـد  المجمـع  الخ�شـائر  اأو  الأربـاح 

منافـع  توقـع  عـدم  عنـد  اأو  البيـع  عنـد  تحققـه  عـدم  يتـم  مبدئيـاً  م�شـجل  جوهـري  جـزء  واأي  والمعـدات  والآلت  الممتلـكات  بنـد  اإن 

بيـن  بالفـرق  )المحت�شـبة  الأ�شـل  ا�شـتبعاد  عـن  ناتجـة  خ�شـائر  اأو  اأربـاح  اأي  تـدرج  بيعـه.  اأو  ا�شـتخدامه  مـن  م�شـتقبلية  اقت�شاديـة 

الأ�شـل. ا�شـتبعاد  عنـد  المجمـع  الخ�شـائر  اأو  الأربـاح  بيـان  فـي  لالأ�شـل(  الدفتريـة  والقيمـة  البيـع  متح�شـالت  �شافـي 

هـذه  ا�شـتهالك  اإن  القيمـة.  فـي  هبـوط  خ�شـائر  اأي  ناق�شـا  بالتكلفـة  الإدارة  اأو  الإنتـاج  لأغرا�ـص  الإن�شـاء  تحـت  الممتلـكات  ت�شـجل 

الممتلـكات  هـذه  ا�شـتخدام  تاريـخ  مـن  اعتبـارا  وذلـك   ، الأخـرى  الممتلـكات  لإ�شـتهالك  المتبعـة  الأ�ش�ـص  نف�ـص  علـى  يتـم  الممتلـكات 

. اأجلـه  مـن  ان�شـاوؤها  تـم  الـذي  للهـدف 
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5.9    بضاعة مخصصة لعمالء

مخ�ش�شـة  كب�شاعـة  ا�شـترداد،  اأي  ناق�شـاً  العمـالء،  قبـل  مـن  لال�شـتخدام  مخ�ش�شـة  معينـة  ب�شاعـة  بنـود  تكلفـة  مـع  التعامـل  يتـم 

العميـل  مـع  التفاقيـة  فتـرة  علـى  المجمـع  الخ�شـائر  اأو  الأربـاح  بيـان  فـي  للعمـالء  المخ�ش�شـة  الب�شاعـة  تكلفـة  تحمـل  لعمـالء. 

. لمخت�ـص ا

5.10  موجودات غير ملموسة
الإطفـاء  ناق�شـا  بالتكلفـة  وتـدرج  الجديـدة  بال�شيدليـات  المتعلقـة  المدفوعـة  للقفليـات  الملمو�شـة  غيـر  الموجـودات  ر�شـملة  يتـم 

تلـك  ل�شـطب  المحت�شـبة  بالمعـدلت  الثابـت  الق�شـط  طريقـة  با�شـتخدام  الإطفـاء  يحت�شـب  وجـد.  اإن  القيمـة،  فـي  والنخفا�ـص 

�شـنوات.  10  -  3 مـن  تتـراوح  والتـي  لهـا  المقـدرة  الإنتاجيـة  الأعمـار  فتـرة  مـدى  علـى  التكاليـف 

لتوزيـع  عالميـة  ل�شـركة  رئي�شـي  كوكيـل  للعمـل  ت�شـويق  حقـوق  لحيـازة  المتكبـدة  التكاليـف  اأي�شـا  الملمو�شـة  غبـر  الموجـودات  تت�شمـن 

لعمـار  كا�شـول  اعتبارهـا  ويتـم  التكلفـة.  اأ�شـلوب  با�شـتخدام  عنهـا  المحا�شـبة  ويتـم  الكويـت.  داخـل  بهـا  الخا�شـة  ال�شيدلـة  منتجـات 

ماليـة.   تقاريـر  كل  تاريـخ  فـي  الإنتاجيـة  والأعمـار  التخريديـة  القيمـة  مراجعـة  يتـم  محـددة.  غيـر  انتاجيـة 

المبدئـي  التحقـق  بعـد  القتنـاء.  عنـد  بالتكلفـة  مبدئيـا  م�شـتقلة  ب�شـورة  اقتناوؤهـا  تـم  التـي  الملمو�شـة  غيـر  الموجـودات  قيا�ـص  يتـم 

اإن  القيمـة.  فـي  النخفا�ـص  مـن  متراكمـة  خ�شـائر  واأي  متراكـم  اإطفـاء  اأي  ناق�شـا  بالتكلفـة  الملمو�شـة  غيـر  الموجـودات  تـدرج 

فـي  النفقـات  تنعك�ـص  حيـث  ر�شـملتها  يتـم  ل  الراأ�شـمالية  التطويـر  تكاليـف  با�شـتثناء  داخليـا  المنتجـة  الملمو�شـة  غيـر  الموجـودات 

النفقـات. تلـك  تكبـد  فيهـا  يتـم  التـي  ال�شـنة  فـي  المجمـع  الدخـل  بيـان 

يتم تقييم الأعمار الإنتاجية للموجودات غير الملمو�شة لتحديد ما اإذا كانت محددة اأو غير محددة.

قيمتهـا   فـي  النخفا�ـص  تقديـر  ويتـم  القت�شاديـة  اأعمارهـا  مـدى  علـى  محـددة  اأعمـار  لهـا  التـي  الملمو�شـة  غيـر  الموجـودات  تطفـاأ 

الأ�شـل  اإطفـاء  وطريقـة  الإطفـاء  فتـرة  مراجعـة  يتـم  الملمو�ـص.  غيـر  الأ�شـل  قيمـة  انخفا�ـص  اإلـى  ي�شـير  مـا  وجـود  حالـة  فـي 

العمـر  فـي  التغيـرات  عـن  المحا�شـبة  يتـم  الأقـل.  علـى  ماليـة  �شـنة  كل  نهايـة  فـي  المحـدد  الإنتاجـي  العمـر  ذي  الملمو�ـص  غيـر 

فتـرة  تغييـر  طريـق  عـن  الأ�شـل  فـي  المتمثلـة  الم�شـتقبلية  القت�شاديـة  للمزايـا  المتوقـع  ال�شـتهالك  نمـوذج  اأو  المتوقـع  الإنتاجـي 

الإطفـاء  م�شروفـات  تتحقـق  المحا�شـبية.  التقديـرات  فـي  كتغيـرات  معهـا  التعامـل  ويتـم  مالئـم،  هـو  مـا  ح�شـب  الإطفـاء،  طريقـة  اأو 

الموجـودات  لوظيفـة  المماثلـة  الم�شروفـات  فئـة  �شمـن  المجمـع  الخ�شـائر  اأو  الأربـاح  بيـان  فـي  الملمو�شـة  غيـر  الموجـودات  علـى 

الملمو�شـة.  غيـر 

ول  �شـنويا  القيمـة  انخفا�ـص  اختبـار  يتـم  ولكـن  المحـددة  غيـر  الإنتاجيـة  الأعمـار  ذات  الملمو�شـة  غيـر  الموجـودات  اإطفـاء  يتـم  ل 

الأعمـار  تقييـم  مراجعـة  يتـم  النقـد.  اإنتـاج  وحـدة  م�شـتوى  علـى  اأو  فـردي  م�شـتوى  علـى  �شـواء  الموجـودات  تلـك  مثـل  اإطفـاء  يتـم 

فـي  التغيـر  فـاإن  ذلـك  يكـن  لـم  واإن  موؤيـداً.  مـازال  المحـددة  غيـر  القت�شاديـة  الأعمـار  تقييـم  كان  اإذا  عمـا  للتاأكـد  �شـنويا  الإنتاجيـة 

م�شـتقبلي.  اأ�شا�ـص  علـى  يتـم  محـدود  اإلـى  محـدود  غيـر  مـن  الإنتاجـي  العمـر 

والقيمـة  ال�شـتبعاد  مح�شـالت  �شافـي  بيـن  بالفـرق  الملمو�ـص  غيـر  الأ�شـل  تحقـق  اإلغـاء  مـن  الناتجـة  الخ�شـائر  اأو  الأربـاح  قيا�ـص  يتـم 

الأ�شـل. تحقـق  اإلغـاء  عنـد  المجمـع  الخ�شـائر  اأو  الأربـاح  بيـان  فـي  وتتحقـق  لالأ�شـل  الدفتريـة 
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5.  تابع / ملخص السياسات المحاسبية الهامة
5.11    األدوات المالية 

5.11.1  الموجودات المالية- التحقق المبدئي والقياس
ومدينيـن  قرو�ـص  اأو  الخ�شـائر  اأو  الأربـاح  بيـان  خـالل  مـن  العادلـة  بالقيمـة  ماليـة  كموجـودات  اإمـا  الماليـة  الموجـودات  ت�شنيـف  يتـم 

المبدئـي.  التحقـق  عنـد  الماليـة  الموجـودات  ت�شنيـف  المجموعـة  تحـدد  مالئـم.  هـو  لمـا  وفقـاً  للبيـع  متاحـة  ماليـة  موجـودات  اأو 

الماليـة  الموجـودات  حالـة  فـي  بالمعاملـة  مبا�شـرة  المتعلقـة  التكاليـف  زائـدا  العادلـة  بالقيمـة  مبدئيـاً  الماليـة  الموجـودات  تتحقـق 

الخ�شـائر. اأو  الأربـاح  بيـان  خـالل  مـن  العادلـة  بالقيمـة  المدرجـة  غيـر 

بالعـرف  اأو  بالنظـم  تحديـده  يتـم  عمـل  اإطـار  خـالل  الموجـودات  ت�شـليم  تتطلـب  التـي  الماليـة  الموجـودات  ومبيعـات  م�شـتريات  اإن 

بيـع  اأو  ب�شـراء  المجموعـة  فيـه  تلتـزم  الـذي  التاريـخ  اأي  المتاجـرة،  تاريـخ  فـي  تتحقـق  العتياديـة(  الطريقـة  )م�شـتريات  الأ�شـواق  فـي 

�شـل. الأ

تت�شمن الموجودات المالية لدى المجموعة الأدوات المالية الم�شعرة وغير الم�شعرة والأر�شدة لدى البنوك والمدينين. 

5.11.2   القياس الالحق
ي�شتند القيا�ص الالحق للموجودات المالية على ت�شنيفها كالتالي:

5.11.2.1  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح أو الخسائر
لأغرا�ـص  بهـا  المحتفـظ  الماليـة  الموجـودات  الخ�شـائر  اأو  الأربـاح  بيـان  خـالل  مـن  العادلـة  بالقيمـة  الماليـة  الموجـودات  ت�شـمل 

الخ�شـائر.  اأو  الأربـاح  بيـان  خـالل  مـن  العادلـة  بالقيمـة  كمدرجـة  المبدئـي،  التحقـق  عنـد  الم�شنفـة،  الماليـة  والموجـودات  المتاجـرة 

الأربـاح  تـدرج  القريـب.  الم�شـتقبل  فـي  البيـع  بغر�ـص  حيازتهـا  تـم  اإذا  المتاجـرة،  لأغرا�ـص  بهـا  كمحتفـظ  الماليـة  الموجـودات  ت�شنـف 

المجمـع. الخ�شـائر  اأو  الأربـاح  بيـان  فـي  المتاجـرة  لأغرا�ـص  بهـا  المحتفـظ  الماليـة  الموجـودات  مـن  الخ�شـائر  اأو 

اأدائهـا  وتقييـم  الموجـودات  هـذه  اإدارة  حالـة  فـي  الخ�شـائر  اأو  الأربـاح  بيـان  خـالل  مـن  العادلـة  بالقيمـة  الماليـة  الموجـودات  تـدرج 

الموثقـة.  ال�شـتثمار  لإ�شـتراتيجية  وفقـاً  منهـا  الموثـوق  العادلـة  القيمـة  اإلـى  ا�شـتناداً 

بالقيمـة  الخ�شـائر  اأو  الأربـاح  بيـان  خـالل  مـن  العادلـة  بالقيمـة  المدرجـة  الماليـة  الموجـودات  قيا�ـص  ُيعـاد  المبدئـي،  التحقـق  بعـد 

المجمـع. الخ�شـائر  اأو  الأربـاح  بيـان  فـي  العادلـة  القيمـة  فـي  التغيـرات  كافـة  اإدراج  مـع  العادلـة 

كانـت  اإذا  مـا  لتحديـد  الخ�شـائر  اأو  الأربـاح  بيـان  خـالل  مـن  العادلـة  بالقيمـة  المدرجـة  الماليـة  موجوداتهـا  بتقييـم  المجموعـة  قامـت 

ب�شـبب  الماليـة  الموجـودات  بهـذه  المتاجـرة  علـى  المجموعـة  قـدرة  عـدم  عنـد  منا�شـبة.  تـزال  ل  القريـب  المـدى  علـى  بيعهـا  نيـة 

ت�شنيـف  اإعـادة  اختيـار  للمجموعـة  يجـوز  القريـب،  الم�شـتقبل  فـي  لبيعهـا  الإدارة  نيـة  فـي  كبيـر  تغيـر  ب�شـبب  اأو  الن�شـطة  غيـر  ال�شـوق 

نـادرة. ظـروف  فـي  وذلـك  الماليـة،  الموجـودات  هـذه 
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5.  تابع / ملخص السياسات المحاسبية الهامة
5.11    تابع /  األدوات المالية – التحقق المبدئي والقياس الالحق 

5.11.2.2  موجودات مالية متاحة للبيع
تلـك  اأو  للبيـع  كمتاحـة  ت�شنيفهـا  يتـم  التـي  الم�شـتقة  غيـر  الماليـة  الموجـودات  تلـك  للبيـع  المتاحـة  الماليـة  الموجـودات  تمثـل 

ال�شـتحقاق  حتـى  بهـا  محتفـظ  ا�شـتثمارات  اأو  الدخـل  بيـان  خـالل  مـن  العادلـة  بالقيمـة  مدرجـة  كا�شـتثمارات  ت�شنيفهـا  يتـم  ل  التـي 

ومدينيـن.  قرو�ـص  اأو 

غيـر  الخ�شـائر  اأو  الأربـاح  اإدراج  مـع  العادلـة  بالقيمـة  لحقـاً  للبيـع  المتاحـة  الماليـة  الموجـودات  قيا�ـص  يتـم  المبدئـي،  التحقـق  بعـد 

تحديـد  اأو  ال�شـتثمار  ا�شـتبعاد  يتـم  حتـى  العادلـة  القيمـة  لحتياطـي  المتراكمـة  التغيـرات  فـي  اأخـرى  �شـاملة  كاإيـرادات  المحققـة 

ت�شـجيلها  يتـم  الملكيـة  حقـوق  �شمـن  �شـابقا  الم�شـجلة  المتراكمـة  الخ�شـائر  اأو  الأربـاح  فـاإن  الوقـت  ذلـك  وفـي  قيمتـه  انخفا�ـص 

والخ�شـائر  الأربـاح  اإدراج  الوقـت  ذلـك  فـي  يتـم  حيـث  ال�شـتثمار  ذلـك  قيمـة  انخفا�ـص  اأو  المجمـع.  الخ�شـائر  اأو  الأربـاح  بيـان  فـي 

فيهـا  موثـوق  ب�شـورة  العادلـة  قيمتهـا  قيا�ـص  يتعـذر  التـي  الماليـة  الموجـودات  اإن  المجمـع.  الخ�شـائر  اأو  الأربـاح  بيـان  فـي  المتراكمـة 

وجـدت.  اإن  القيمـة،  انخفا�ـص  خ�شـائر  ناق�شـاً  بالتكلفـة  اإدراجهـا  يتـم 

القريـب.  المـدى  علـى  للبيـع  المتاحـة  الماليـة  موجوداتهـا  لبيـع  ونيـة  قـدرة   هنـاك  مازالـت  كانـت  اإذا  مـا  بتقييـم  المجموعـة  تقـوم 

جوهريـة  ب�شـورة  الإدارة  نيـة  وتغيـر  الن�شـطة  غيـر  لل�شـوق  نتيجـة  الماليـة  الموجـودات  بهـذه  المتاجـرة  المجموعـة  ت�شـتطيع  لـم  اإذا 

تكـون  النـادرة.  الظـروف  فـي  الماليـة  الموجـودات  هـذه  ت�شنيـف  اإعـادة  تختـار  اأن  للمجموعـة  يمكـن  القريـب،  الم�شـتقبل  فـي  لبيعهـا 

نيـة  هنـاك  اأو  ومدينيـن  قرو�ـص  تعريـف  الماليـة  الموجـودات  ت�شـتوفي  عندمـا  بـه  م�شـموح  ومدينيـن  قرو�ـص  اإلـى  الت�شنيـف  اإعـادة 

بـه  محتفـظ  اإلـى  الت�شنيـف  باإعـادة  ال�شـماح  يتـم  ال�شـتحقاق.  حتـى  اأو  القريـب  الم�شـتقبل  فـي  الموجـودات  بهـذه  لالحتفـاظ  وقـدرة 

المالـي. بالأ�شـل  الحتفـاظ  علـى  والنيـة  القـدرة  ال�شـركة  لـدى  يكـون  عندمـا  فقـط  ال�شـتحقاق  حتـى 

اإعـادة  تاريـخ  فـي  كمـا  المدرجـة  للمبالـغ  العادلـة  القيمـة  فـاإن  للبيـع،  المتاحـة  فئـة  مـن  ت�شنيفـه  المعـاد  المالـي  لالأ�شـل  بالن�شـبة 

يتـم  الملكيـة  حقـوق  �شمـن  اإدراجهـا  تـم  الأ�شـل  هـذا  مـن  �شـابقة  خ�شـائر  اأو  اأربـاح  واأي  الجديـدة  المطفـاأة  تكلفتـه  ت�شبـح  الت�شنيـف 

يتـم  كمـا  الفعلـي.  الفائـدة  معـدل  با�شـتخدام  لال�شـتثمار  المتبقـي  العمـر  مـدى  علـى  المجمـع  والخ�شـائر  الأربـاح  بيـان  فـي  اإطفائهـا 

طريقـة  با�شـتخدام  لالأ�شـل  المتبقـي  العمـر  مـدى  علـى  ال�شـتحقاق  ومبلـغ  الجديـدة  المطفـاأة  التكلفـة  بيـن  فـرق  اأي  اإطفـاء  اأي�شـاً 

اإعـادة  يتـم  الملكيـة  حقـوق  فـي  الم�شـجل  المبلـغ  فـان  قيمتـه،  انخف�شـت  قـد  الأ�شـل  اأن  تحديـد  لحقـاً  تـم  اإذا  الفعلـي.  الفائـدة  معـدل 

المجمـع. الخ�شـائر  اأو  الأربـاح  بيـان  اإلـى  ت�شنيفـه 

5.11.2.3  مدينون 
الم�شـكوك  الديـون  تقديـر  يتـم  تح�شيلهـا.  فـي  م�شـكوك  مبالـغ  اأي  لقـاء  المخ�ش�ـص  ناق�شـاً  الأ�شلـي  الفاتـورة  بمبلـغ  المدينـون  يـدرج 

تكبدهـا. عنـد  المعدومـة  الديـون  ت�شـطب  ممكنـاً.  غيـر  اأمـراً  بالكامـل  المبلـغ  تح�شيـل  يعـد  عندمـا  تح�شيلهـا  فـي 

5.11.3  عدم تحقق الموجودات المالية
ماليـة  موجـودات  مجموعـة  مـن  جـزء  اأو  المالـي  الأ�شـل  مـن  جـزء  اأو  ذلـك  عليـه  ينطبـق  مـا  )اأو  المالـي  الأ�شـل  تحقـق  يتـم  ل 

عندمـا: مماثلـة( 

· ينتهي الحق في ا�شتالم التدفقات النقدية من الأ�شل.	

· بدفـع 	 التـزام  تتحمـل  بالمقابـل  ولكـن  الأ�شـل  مـن  النقديـة  التدفقـات  ا�شـتالم  فـي  حقوقهـا  بتحويـل  المجموعـة  تقـوم 

وعندمـا  والدفـع«،  »القب�ـص  ترتيـب  بموجـب  ثالـث  طـرف  اإلـى  تاأخيـر  دون  بالكامـل  التدفقـات 

أ قامت المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمزايا الهامة لالأ�شل	-

أ ال�شـيطرة 	- بتحويـل  تقـوم  ولكـن  لالأ�شـل  الهامـة  والمزايـا  المخاطـر  بكافـة  الحتفـاظ  اأو  بتحويـل  المجموعـة  تقـم  لـم 

الأ�شـل.  علـى 

القب�ـص  ترتيـب  فـي  دخلـت  قـد  تكـون  او  ال�شـل  مـن  النقديـة  التدفقـات  ا�شـتالم  فـي  حقهـا  عـن  بالتنـازل  المجموعـة  تقـوم  عندمـا 

بتحويـل  المجموعـة  تقـم  لـم  واإذا  الملكيـة.  ومزايـا  بمخاطـر  تحتفـظ  مـدى  اي  الـى  و  كانـت  مـا  اإذا  بتقييـم  المجموعـة  تقـوم  والدفـع، 

الأ�شـل  تحقـق  المجموعـة  توا�شـل  عندهـا  ال�شـل،  علـى  ال�شـيطرة  تحويـل  او  ال�شـل  ومزايـا  مخاطـر  بكافـة  جوهريـا  الحتفـاظ  او 

المحـول  ال�شـل  ان  بـه.  المتعلـق  الإلتـزام  بتحقيـق  المجموعـة  تقـوم  الحالـة  وبهـذه  المتوا�شـل  المجموعـة  التـزام  مـدى  الـى  المحـول 

المجموعـة. بهـا  تحتفـظ  التـي  اللتزامـات  و  الحقـوق  تعك�ـص  ا�ش�ـص  علـى  قيا�شـها  يتـم  بـه  المرتبـط  اللتـزام  و 
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5.11.4  المطلوبات المالية – التحقق المبدئي والقياس 
وفقـاً  ودائنيـن  وقرو�ـص  الخ�شـائر  اأو  الأربـاح  بيـان  خـالل  مـن  العادلـة  بالقيمـة  ماليـة  كمطلوبـات  الماليـة  المطلوبـات  ت�شنيـف  يتـم 

المبدئـي.  التحقـق  عنـد  الماليـة  المطلوبـات  ت�شنيـف  المجموعـة  تحـدد  مالئـم.  هـو  لمـا 

تتحقق المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة وتكاليف المعاملة المتعلقة بها مبا�شرة في حالة القرو�ص والمدينين.

تت�شمن المطلوبات المالية المجموعة دائنو المرابحة والدائنين. 

5.11.5  القياس الالحق
ي�شتند القيا�ص الالحق للمطلوبات المالية على ت�شنيفها كالتالي: 

5.11.5.1   الخصوم المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر  
لتكـون  محـددة  او  للمتاجـرة  بهـا  محتفـظ  خ�شـوم  اأمـا  الخ�شـائر  اأو  الربـاح  خـالل  مـن  العادلـة  بالقيمـة  الماليـة  الخ�شـوم  ت�شنـف 

والخ�شـائر  الأربـاح  خـالل  مـن  العادلـة  بالقيمـة  محـددة  او  للمتاجـرة  بهـا  المحتفـظ  الماليـة  الخ�شـوم   . المبدئـي  التحقـق  عنـد  كذلـك 

وغيـر  الم�شـتقة  الماليـة  الدوات  جميـع  ان  كمـا   . والخ�شـائر  الربـاح  فـي  والخ�شـائر  الربـاح  وت�شـجل  العادلـة  بالقيمـة  لحقـا  تـدرج 

اأيـة  بتحديـد  المجموعـة  تقـم  لـم   . والخ�شـائر  الربـاح  خـالل  مـن  العادلـة  بالقيمـة  تحت�شـب  تحـوط  كادوات  والمفعلـة  المحـددة 

الخ�شـائر. او  الأربـاح  خـالل  مـن  العادلـة  بالقيمـة  ماليـة  خ�شـوم 

5.11.5.2  دائنون ومستحقات
بهـا  ي�شـدر  لـم  اأو  �شـدر  �شـواء  الم�شـتلمة،  الخدمـات  اأو  الب�شائـع  لقـاء  الم�شـتقبل  فـي  الم�شـتحقة  المبالـغ  عـن  المطلوبـات  تتحقـق 

المـورد. قبـل  مـن  فواتيـر 

5.11.5.3  دائنو مرابحة 
يـدرج  مرابحـة.  ترتيبـات  بموجـب  الم�شـتراة  للموجـودات  الموؤجـل  ال�شـداد  اأ�شا�ـص  علـى  الم�شـتحقة  المبالـغ  المرابحـة  دائنـو  يمثـل 

الموؤجلـة  التمويـل  تكاليـف  تحميـل  يتـم  الموؤجلـة.  التمويـل  تكاليـف  خ�شـم  بعـد  الدائـن  المبلـغ  باإجمالـي  المرابحـة  تمويـل  دائنـو 

القائـم. والر�شيـد  بهـم  الخا�ـص  القترا�ـص  معـدل  العتبـار  فـي  ياأخـذ  زمنـي  ن�شـبي  توزيـع  اأ�شا�ـص  علـى  كم�شـروف 

5.11.6  عدم تحقق المطلوبات المالية
عنـد  ا�شـتحقاقه.  �شالحيـة  انتهـاء  اأو  اإلغـاوؤه  اأو  اإعفـاوؤه  اأو  المحـدد  اللتـزام  مـن  الإعفـاء  يتـم  عندمـا  مالـي  التـزام  تحقـق  يتـم  ل 

الحالـي  المالـي  اللتـزام  �شـروط  بتعديـل  اأو  كبيـر،  ب�شـكل  مختلفـة  ب�شـروط  المقر�ـص  نف�ـص  مـن  باآخـر  حالـي  مالـي  التـزام  ا�شـتبدال 

الفـرق  ويـدرج  الجديـد،  لاللتـزام  وتحقـق  الأ�شلـي  لاللتـزام  تحقـق  كعـدم  التعديـل  اأو  التبديـل  هـذا  معاملـة  يتـم  جوهـري،  ب�شـكل 

المجمـع. الخ�شـائر  اأو  الأربـاح  بيـان  فـي  ال�شلـة  ذات  الدفتريـة  القيمـة  فـي 

5.11.7  مقاصة األدوات المالية
هنـاك  كانـت  اإذا  المجمـع  المالـي  المركـز  بيـان  فـي  المبيـن  المبلـغ  و�شافـي  الماليـة  والمطلوبـات  الموجـودات  بيـن  المقا�شـة  تتـم 

وت�شـوية  الموجـودات  ا�شـترداد  اأو  ال�شافـي  اأ�شا�ـص  علـى  ال�شـداد  نيـة  وتوجـد  المحققـة  المبالـغ  لمقا�شـة  نافـذة  حاليـة  قانونيـة  حقـوق 

واحـد.   اآن  فـي  المطلوبـات 

5.11.8  القيمة العادلة لألدوات المالية 
بالرجـوع  الماليـة  التقاريـر  تاريـخ  فـي  كمـا  ن�شـطة  ماليـة  اأ�شـواق  فـي  المتداولـة  الماليـة  للموجـودات  العادلـة  القيمـة  تحديـد  يتـم 

اأي  بـدون  الدائنـة(  للمراكـز  الطلـب  و�شـعر  المدينـة  للمراكـز  ال�شـراء  )�شـعر  المتداوليـن  اأ�شـعار  عرو�ـص  اأو  المعلـن  ال�شـوق  �شـعر  اإلـى 

المعاملـة. لتكاليـف  خ�شـم 

يمكـن  منا�شـبة.  تقييـم  اأ�شـاليب  با�شـتخدام  العادلـة  القيمـة  تحديـد  يتـم  ن�شـطة،  �شـوق  فـي  المتداولـة  غيـر  الماليـة  لـالأدوات  بالن�شـبة 

العادلـة  القيمـة  اإلـى  بالرجـوع  اأو  بحتـة  تجاريـة  ب�شـروط  ال�شـوق  فـي  الحديثـة  المعامـالت  ا�شـتخدام  الأ�شـاليب  هـذه  تت�شمـن  اأن 

الأدوات  تـدرج  الأخـرى.  التقييـم  اأ�شـاليب  اأو  المخ�شومـة  النقديـة  التدفقـات  تحليـل  اأو  كبيـر  حـد  اإلـى  مماثلـة  اأخـرى  لأداة  الحاليـة 

العادلـة  قيمتهـا  حـول  معلومـات  علـي  الح�شـول  يمكـن  ل  والتـي  فيهـا  موثـوق  ب�شـورة  العادلـة  قيمتهـا  قيا�ـص  يمكـن  ل  التـي  الماليـة  

التدفقـات  اإلـى  ا�شـتناداً  الربـح  ذات  الماليـة  لـالأدوات  العادلـة  القيمـة  تقـدر  القيمـة.  فـي  النخفا�ـص  ناق�شـاً  المبدئيـة  بالتكلفـة 

لـالأدوات  العادلـة  القيمـة  تحليـل  اإن  مماثلـة.  مخاطـر  و�شـمات  �شـروط  ذات  لبنـود  فائـدة  معـدلت  با�شـتخدام  المخ�شومـة  النقديـة 

.28 اإي�شـاح  فـي  مبينـة  قيا�شـها  كيفيـة  حـول  الإ�شافيـة  والتفا�شيـل  الماليـة 
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5.11.9   انخفاض قيمة الموجودات المالية
مجموعـة  اأو  محـدد  مالـي  اأ�شـل  اأن  علـى  مو�شوعـي  دليـل  هنـاك  كان  اإذا  مـا  لتحديـد  ماليـة  تقاريـر  كل  بتاريـخ  تقديـر  اإجـراء  يتـم 

اإذا  فقـط  قيمتهـا  انخف�شـت  قـد  ماليـة  الموجـودات  مـن  مجموعـة  اأو  المالـي  الأ�شـل  يعتبـر  قيمتـه.  انخف�شـت  قـد  ماليـة  موجـودات 

لالأ�شـل  المبدئـي  التحقـق  بعـد  وقعـت  اأحـداث  مجموعـة  اأو  لحـدث  كنتيجـة  القيمـة  فـي  النخفا�ـص  علـى  مو�شوعـي  دليـل  هنـاك  كان 

المالـي  لالأ�شـل  المقـدرة  الم�شـتقبلية  النقديـة  التدفقـات  علـى  تاأثيـر  لـه  هـذا  الخ�شـارة  )اأحـداث(  حـدث  واأن  خ�شـارة«متكبدة(  )»حـدث 

عالمـات  القيمـة  فـي  النخفا�ـص  اأدلـة  تت�شمـن  قـد  منهـا.  موثـوق  ب�شـورة  تقديرهـا  يمكـن  التـي  الماليـة  الموجـودات  مجموعـة  اأو 

المدفوعـات  اأو  بالفائـدة  اللتـزام  عـدم  اأو   العجـز  اأو  كبيـرة  ماليـة  �شعوبـات  تواجـه  المقتر�شيـن  مجموعـة  اأو  المقتر�ـص  اأن  اإلـى  ت�شـير 

انخفا�ـص  اإلـى  المراقبـة  بيانـات  ت�شـير  وعندمـا  الأخـرى  الماليـة  ال�شطرابـات  اأو  الإفال�ـص  لخطـر  التعر�ـص  احتمـال  اأو  الأ�شا�شـية 

فـاإذا  التاأخيـر.  حـالت  بحـدوث  ترتبـط  التـي  القت�شاديـة  الظـروف  فـي  التغيـرات  مثـل  الم�شـتقبلية  النقديـة  التدفقـات  فـي  ملحـوظ 

المجمـع.   الخ�شـائر  اأو  الأربـاح  بيـان  فـي  القيمـة  انخفا�ـص  خ�شـائر  تـدرج  الدليـل،  ذلـك  مثـل  توفـر  مـا 

موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
علـى  مو�شوعـي  دليـل  هنـاك  كان  اإذا  مـا  بتقييـم  اأوًل  المجموعـة  تقـوم  المطفـاأة،  بالتكلفـة  المدرجـة  الماليـة  للموجـودات  بالن�شـبة 

غيـر  الماليـة  للموجـودات  بالن�شـبة  مجمعـة  ب�شـورة  اأو  منفـرد،  ب�شـكل  الماليـة  الموجـودات  قيمـة  فـي  جوهـري  انخفا�ـص  وجـود 

تقييمـه  تـم  الـذي  المالـي  لالأ�شـل  بالن�شـبة  انخفا�ـص  وجـود  علـى  مو�شوعـي  دليـل  يوجـد  ل  انـه  المجموعـة  قـررت  اإذا  الجوهريـة. 

لهـا  التـي  الماليـة  الموجـودات  مـن  مجموعـة  �شمـن  المالـي  الأ�شـل  تـدرج  المجموعـة  فـان  ل،  اأو  جوهريـاً  كان  �شـواء  منفـرد،  ب�شـكل 

تقييمهـا  تـم  التـي  الماليـة  الموجـودات  القيمـة.  انخفا�ـص  لتحديـد  مجمـع  ب�شـكل  بتقييمهـا  وتقـوم  مماثلـة  ائتمـان  مخاطـر  �شـمات 

القيمـة  انخفا�ـص  خ�شـائر  تحقـق  تـزال  ل  اأو  القيمـة  فـي  انخفا�ـص  خ�شـارة  هنـاك  اأن  ووجـد  القيمـة  انخفا�ـص  لتحديـد  منفـرد  ب�شـكل 

القيمـة. انخفا�ـص  لتحديـد  المجمـع  التقييـم  �شمـن  تـدرج  ل 

المقـدرة  الم�شـتقبلية  النقديـة  للتدفقـات  الحاليـة  والقيمـة  لالأ�شـل  الدفتريـة  القيمـة  بيـن  بالفـرق  قيا�شـه  يتـم  الخ�شـارة  مبلـغ  ان 

الماليـة  للتدفقـات  الحاليـة  القيمـة  خ�شـم  يتـم  بعـد(.  تكبدهـا  يتـم  لـم  التـي  المتوقعـة  الم�شـتقبلية  الئتمـان  خ�شـائر  )با�شـتثناء 

الماليـة.  للموجـودات  الأ�شلـي  الفعلـي  الربـح  بمعـدل  المقـدرة  الم�شـتقبلية 

الدخـل  بيـان  فـي  الخ�شـارة  قيمـة  ت�شـجيل  ويتـم  المخ�ش�ـص  ح�شـاب  ا�شـتخدام  خـالل  مـن  لالأ�شـل  الدفتريـة  القيمـة  تخفي�ـص  يتـم 

الم�شـتخدم  الربـح  معـدل  با�شـتخدام  وت�شـتحق  المخف�شـة  الدفتريـة  القيمـة  علـى  الفائـدة  اإيـرادات  ا�شـتحقاق  وي�شـتمر  المجمـع. 

بيـان  فـي  التمويـل  اإيـرادات  ت�شـجيل  يتـم  القيمـة.  فـي  النخفا�ـص  خ�شـارة  قيا�ـص  لغر�ـص  الم�شـتقبلية  النقديـة  التدفقـات  لخ�شـم 

المجمـع.  الخ�شـائر  اأو  الأربـاح 

الموجودات المالية المتاحة للبيع 
مو�شوعـي  دليـل  هنـاك  كان  اإذا  مـا  بتقييـم  مالـي  تقريـر  كل  بتاريـخ  المجموعـة  تقـوم  للبيـع،  المتاحـة  الماليـة  للموجـودات  بالن�شـبة 

القيمـة.  فـي  لالنخفا�ـص  تعر�شـت  قـد  للبيـع  متاحـة  ماليـة  موجـودات  مجموعـة  اأو  مالـي  اأ�شـل  بـاأن 

تابع/ ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة



40

5. تابع / ملخص السياسات المحاسبية الهامة
5.11     تابع /  األدوات المالية – التحقق المبدئي والقياس الالحق 

5.11.9   تابع /  انخفاض قيمة الموجودات المالية

الموجودات المالية المتاحة للبيع )تتمة(
فـي  متوا�شـل  اأو  كبيـر  انخفا�ـص  المو�شوعـي  الدليـل  يت�شمـن  اأن  يمكـن  للبيـع،  كمتاحـة  م�شنفـة  اأ�شـهم  فـي  لال�شـتثمارات  بالن�شـبة 

مقابـل  و«متوا�شـل«  لال�شـتثمار  الأ�شليـة  التكلفـة  مقابـل  »الكبيـر«  النخفا�ـص  تقييـم  يتـم  تكلفتـه.  دون  لال�شـتثمار  العادلـة  القيمـة 

قيا�ـص  يتـم  القيمـة،  انخفا�ـص  علـى  دليـل  اأي  توفـر  مـا  واإذا  الأ�شليـة.  التكلفـة  دون  العادلـة  القيمـة  فيهـا  تنخف�ـص  التـي  الفتـرة 

الأ�شـل  هـذا  قيمـة  انخفا�ـص  مـن  خ�شـائر  اأيـة  ناق�شـا  الحاليـة،  العادلـة  والقيمـة  الحيـازة  تكلفـة  بيـن  بالفـرق  المتراكمـة  الخ�شـائر 

مـع  الأخـرى  ال�شـاملة  الإيـرادات  مـن  �شـطبها  ويتـم  المجمـع  الخ�شـائر  اأو  الأربـاح  بيـان  فـي  �شـابقاً  والمدرجـة  للبيـع  المتـاح  المالـي 

الأربـاح  بيـان  خـالل  مـن  عك�شـها  يتـم  ل  اأ�شـهم  فـي  ال�شـتثمارات  مـن  القيمـة  انخفا�ـص  خ�شـائر  اإن  المجمـع.  الدخـل  بيـان  فـي  اإدراجهـا 

المجمـع.  ال�شـامل  الدخـل  بيـان  فـي  مبا�شـرًة  القيمـة  انخفا�ـص  بعـد  العادلـة  القيمـة  فـي  الزيـادات  وتـدرج  المجمـع،  الخ�شـائر  اأو 

5.12  بضاعة 
تحويـل  يتـم  اأن  اإلـى  المتكبـدة  الم�شروفـات  هـي  التكلفـة  اإن  اأقـل.  اأيهمـا  تحقيقهـا  الممكـن  القيمـة  �شافـي  اأو  بالتكلفـة  الب�شاعـة  تـدرج 

يلـي:  كمـا  الحاليـة  وحالتـه  موقعـه  اإلـى  المنتـج 

ب�شاعة للبيع - على اأ�شا�ص المتو�شط المرجح

الإتمـام  عنـد  تكبدهـا  متوقـع  اإ�شافيـة  تكاليـف  اأيـة  ناق�شـاً  المقـدر  البيـع  �شـعر  اإلـى  تحقيقهـا  الممكـن  القيمـة  �شافـي  ي�شـتند 

د. وال�شـتبعا

5.13  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 
فـاإذا  قيمتـه.   تنخف�ـص  قـد  مـا  اأ�شـل  اأن  علـى  موؤ�شـر  اأي  هنـاك  كان  اإذا  مـا  لتحديـد  ماليـة  فتـرة  كل  بتاريـخ  تقييـم  المجموعـة  تجـري 

الممكـن  المبلـغ  بتقديـر  المجموعـة  تقـوم  لالأ�شـل،  ال�شـنوي  القيمـة  انخفا�ـص  اختبـار  طلـب  عنـد  اأو  الموؤ�شـر  هـذا  مثـل  توفـر  مـا 

حتـى  التكاليـف  ناق�شـاً  النقـد  اإنتـاج  وحـدة  اأو  لالأ�شـل  العادلـة  القيمـة  هـو  لالأ�شـل  ا�شـترداده  الممكـن  المبلـغ  اإن  لالأ�شـل.  ا�شـترداده 

لتدفقـات  منتجـاً  الأ�شـل  يكـن  لـم  مـا  فـردي  اأ�شا�ـص  علـى  اأ�شـل  لـكل  تحديدهـا  ويتـم  اأعلـى  اأيهمـا  ال�شـتخدام  اأثنـاء  قيمتـه  اأو  البيـع 

تزيـد  عندمـا  الأخـرى.  الموجـودات  مجموعـات  اأو  الموجـودات  مـن  اإنتاجهـا  يتـم  التـي  تلـك  عـن  كبيـر  نحـو  علـى  م�شـتقلة  نقديـة 

ويخف�ـص  قيمتـه  انخف�شـت  قـد  الأ�شـل  يعتبـر  ا�شـترداده،  الممكـن  المبلـغ  عـن  النقـد  اإنتـاج  وحـدة  اأو  مـا  لأ�شـل  الدفتريـة  القيمـة 

القيمـة  مـن  المقـدرة  الم�شـتقبلية  النقديـة  التدفقـات  تخ�شـم  ال�شـتخدام،  اأثنـاء  القيمـة  تقييـم  عنـد  ا�شـتردادها.  الممكـن  قيمتـه  اإلـى 

والمخاطـر  لالأمـوال  الزمنيـة  للقيمـة  الحاليـة  ال�شـوق  تقييمـات  تعك�ـص  والتـي  ال�شرائـب  قبـل  الخ�شـم  معـدل  با�شـتخدام  الحاليـة 

العمليـات  هـذه  اإن  منا�شـبة.  تقييـم  طريقـة  ا�شـتخدام  يتـم  البيـع،  تكاليـف  ناق�شـاً  العادلـة  القيمـة  تحديـد  عنـد  لالأ�شـل.  المحـددة 

العادلـة  القيمـة  موؤ�شـرات  اأو  المتداولـة  التابعـة  لل�شـركات  المعلنـة  الأ�شـهم  اأ�شـعار  اأو  التقييـم  بم�شاعفـات  تاأييدهـا  يتـم  المحا�شـبية 

لمتاحـة. ا

الـذي  الأ�شـل  وظيفـة  مـع  تتوافـق  التـي  الم�شروفـات  فئـات  فـي  المجمـع  الدخـل  بيـان  فـي  القيمـة  فـي  النخفا�ـص  خ�شـائر  تتحقـق 

القيمـة.  فـي  لالنخفا�ـص  تعر�ـص 

موؤ�شـر  اأي  هنـاك  كان  اإذا  مـا  لتحديـد  ماليـة  تقاريـر  كل  بتاريـخ  تقديـر  اإجـراء  يتـم  �شـهرة،  تت�شمـن  ل  التـي  للموجـودات  بالن�شـبة 

تقـوم  الموؤ�شـر،  هـذا  مثـل  توفـر  مـا  فـاإذا  انخف�شـت.  قـد  اأو  موجـودة  تعـد  لـم  �شـابقاً  الم�شـجلة  القيمـة  انخفا�ـص  خ�شـائر  اأن  علـى 

�شـابقاً  الم�شـجلة  القيمـة  انخفا�ـص  خ�شـارة  عك�ـص  يتـم  النقـد.  انتـاج  وحـدة  او  لال�شـل  ا�شـترداده  الممكـن  المبلـغ  بتقديـر  المجموعـة 

مـن  خ�شـارة  اأخـر  اإدراج  تـم  منـذ  لالأ�شـل  ا�شـتردادها  الممكـن  القيمـة  لتحديـد  الم�شـتخدمة  التقديـرات  فـي  تغيـر  هنـاك  كان  اإذا  فقـط 

الدفتريـة  قيمتـه  اأو  ا�شـترداده  الممكـن  المبلـغ  عـن  لأ�شـل  الدفتريـة  القيمـة  تزيـد  ل  اأن  بحيـث  مقيـد  العك�ـص  اإن  القيمـة.  انخفا�ـص 

فـي  لالأ�شـل  القيمـة  انخفا�ـص  خ�شـارة  ت�شـجيل  يتـم  لـم  لـو  فيمـا  ال�شـتهالك  بعـد  بال�شافـي  قيمتهـا  انخفا�ـص  تحديـد  تـم  التـي 

الحالـة،  هـذه  فـي  تقييمـه،  المعـاد  بالمبلـغ  الأ�شـل  اإدراج  يتـم  لـم  مـا  المجمـع  الدخـل  بيـان  فـي  العك�ـص  هـذا  ي�شـجل  �شـابقة.  �شـنوات 

تقييـم.  اإعـادة  كزيـادة  العك�ـص  معاملـة  تتـم 
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5.13  تابع / انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 

اإن الأ�شول التالية لها �شمات محددة في تقييم انخفا�ص القيمة: 

الشهرة
يتم اختبار ال�شهرة لتحديد انخفا�ص القيمة �شنويا وعندما ت�شير الظروف اإلى اإمكانية انخفا�ص قيمة القيمة الدفترية. 

النقـد(  اإنتـاج  وحـدات  مـن  مجموعـة  )اأو  النقـد  اإنتـاج  لوحـدة  ا�شـترداده  الممكـن  المبلـغ  بتقييـم  ال�شـهرة  قيمـة  انخفا�ـص  تحديـد  يتـم 

النقـد  اإنتـاج  لوحـدة  ا�شـترداده  الممكـن  المبلـغ  يكـون  عندمـا  القيمـة  فـي  النخفا�ـص  خ�شـارة  تحقـق  يتـم  ال�شـهرة.  بهـا  تتعلـق  التـي 

م�شـتقبلية. فتـرات  فـي  عك�شـها  يتـم  ل  بال�شـهرة  المتعلقـة  القيمـة  فـي  النخفا�ـص  خ�شـائر  اإن  للوحـدة.  الدفتريـة  القيمـة  مـن  اأقـل 

موجودات غير ملموسة 
فـي  كمـا  �شـنوياً  القيمـة  انخفا�ـص  تحديـد  لغر�ـص  محـددة  غيـر  اإنتاجيـة  اأعمـار  لهـا  التـي  الملمو�شـة  غيـر  الموجـودات  اختبـار  يتـم 

القيمـة  اأن  اإلـى  الظـروف  ت�شـير  وعندمـا  منا�شـباً،  ذلـك  كان  متـى  النقـد،  اإنتـاج  وحـدة  م�شـتوى  علـى  اأو  منفـرد  ب�شـكل  اإمـا  دي�شـمبر   31
تنخف�ـص. قـد  الدفتريـة 

5.14 المخصصات، االصول وااللتزامات الطارئة   
هنـاك  ويكـون  ما�شـي  لحـدث  نتيجـة  ا�شـتدللي  او  قانونـي  حالـي  التـزام  المجموعـة  علـى  يكـون  عندمـا  المخ�ش�شـات  ت�شـجيل  يتـم 

ان  عليـه.  يعتمـد  ب�شـكل  المبالـغ  تقديـر  بالمـكان  ويكـون  الخـارج  الـى  اقت�شاديـة  م�شـادر  تدفـق  المجموعـة  مـن  الطلـب  احتمـال 

موؤكـد.  غيـر  يظـل  قـد  التدفـق  هـذا  مبلـغ  او  توقيـت 

والمتوفـر  وثوقـا  الكثـر  الدليـل  الـى  ا�شـتنادا  الحالـي  اللتـزام  لت�شـوية  المطلوبـة  المقـدرة  بالنفقـات  المخ�ش�شـات  قيا�ـص  يتـم 

مـن  عـدد  يوجـد  وحيثمـا  الحالـي.  باللتـزام  المرتبطـة  الموؤكـدة  غيـر  والتقديـرات  المخاطـر  ذلـك  فـي  بمـا  المالـي،  التقريـر  بتاريـخ 

اللتزامـات  درجـة  فـي  بالنظـر  تحـدد  الت�شـوية  فـي  الخـارج  الـى  اقت�شاديـة  م�شـادر  تدفـق  طلـب  احتماليـة  فـان  المماثلـة،  اللتزامـات 

جوهريـة.  للنقـود  الزمنيـة  القيمـة  تكـون  حيـث  الحاليـة،  قيمهـا  الـى  المخ�ش�شـات  خ�شـم  يتـم  كمـا  ككل. 

تدفـق  احتمـال  هنـاك  يكـون  عندمـا  عنهـا  الف�شـاح  يتـم  لكـن  المجمعـة  الماليـة  البيانـات  فـي  الطارئـة  ال�شـول  ت�شـجيل  يتـم  ل 

الداخـل.  الـى  اقت�شاديـة  منافـع 

منافـع  تدفـق  احتمـال  كان  اذا  ال  عنهـا  الف�شـاح  يتـم  لكـن  المجمـع  المالـي  المركـز  بيـان  فـي  الطارئـة  اللتزامـات  ت�شـجيل  يتـم  ل 

م�شـتبعدا.  امـرا  الخـارج  الـى  اقت�شاديـة 

5.15  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
النهائـي  الراتـب  اإلـى  عـادة  ي�شـتند  المكافـاأة  هـذه  ا�شـتحقاق  اإن  لموظفيهـا.  الخدمـة  نهايـة  لمكافـاأة  مخ�ش�شـاً  المجموعـة  تحت�شـب 

اإن  الموظفيـن.  وعقـود  الكويتـي  العمـل  لقانـون  طبقـاً  الخدمـة  فتـرة  مـن  الأدنـى  الحـد  اإتمـام  واإلـى  الخدمـة  مـدة  وطـول  للموظـف 

الخدمـة.  فتـرة  مـدى  علـى  م�شـتحقة  كم�شروفـات  ت�شـجيلها  يتـم  المكافـاآت  لهـذه  المتوقعـة  التكاليـف 

اأ�شا�ـص  علـى  الجتماعيـة  للتاأمينـات  العامـة  الموؤ�ش�شـة  برنامـج  فـي  ا�شـتراكات  المجموعـة  تدفـع  الكويتييـن،  للموظفيـن  وبالن�شـبة 

ا�شـتحقاقها.  عنـد  كم�شـروف  تقيـد  التـي  بم�شـاهمتها  محـددة  المجموعـة  التزامـات  اإن  الموظفيـن.  رواتـب  مـن  مئويـة  ن�شـبة 

5.16  العمالت األجنبية
العملـة  بتلـك  الماليـة  البيانـات  فـي  المت�شمنـة  البنـود  وتقا�ـص  بهـا  الخا�شـة  الرئي�شـية  عملتهـا  المجموعـة  فـي  من�شـاأة  كل  تحـدد 

 . ئي�شـية لر ا

المعامالت واألرصدة
لأ�شـعار  وفقـاً  ال�شلـة  ذات  الرئي�شـية  بعملتهـا  المجموعـة  �شـركات  قبـل  مـن  مبدئيـاً  الأجنبيـة  بالعمـالت  تتـم  التـي  المعامـالت  تقيـد 

العمـالت  اإلـى  الأجنبيـة  بالعمـالت  النقديـة  والمطلوبـات  الموجـودات  تحويـل  يتـم  المعامـالت.  هـذه  بتاريـخ  ال�شـائدة  ال�شـرف 

ت�شـجيل  يتـم  المجمـع.  الدخـل  بيـان  فـي  الفـروق  كافـة  ت�شـجل  الماليـة.  التقاريـر  تاريـخ  فـي  ال�شـائدة  ال�شـرف  باأ�شـعار  الرئي�شـية 

الدخـل  بيـان  فـي  النقديـة  البنـود  هـذه  علـى  الأجنبيـة  العمـالت  تحويـل  بفـروق  المتعلقـة  الدائنـة  والأر�شـدة  ال�شرائـب  م�شروفـات 

. لمجمـع ا
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5. تابع / ملخص السياسات المحاسبية الهامة

5.16 تابع / العمالت األجنبية
فـي  كمـا  ال�شـرف  اأ�شـعار  با�شـتخدام  تحويلهـا  يتـم  اأجنبيـة  بعملـة  التاريخيـة  بالتكلفـة  قيا�شـها  يتـم  التـي  النقديـة  غيـر  البنـود  اإن 

تحويلهـا  يتـم  اأجنبيـة  بعملـة  العادلـة  للقيمـة  وفقـاً  قيا�شـها  يتـم  التـي  النقديـة  غيـر  للبنـود  وبالن�شـبة  المبدئيـة.  المعامـالت  تواريـخ 

مـن  الناتجـة  الخ�شـائر  اأو  الأربـاح  معاملـة  يتـم  العادلـة.  القيمـة  تحديـد  فيـه  تـم  الـذي  التاريـخ  فـي  كمـا  ال�شـرف  اأ�شـعار  با�شـتخدام 

فـروق  ان  )اأي  للبنـد  العادلـة  القيمـة  علـى  الخ�شـائر  اأو  الأربـاح  تحقـق  مـع  تتوافـق  بطريقـة  النقديـة  غيـر  البنـود  تحويـل  اإعـادة 

تـدرج  التـي  الخ�شـائر  اأو  الأربـاح  اأو  الأخـرى  ال�شـاملة  الإيـرادات  فـي  العادلـة  قيمتهـا  خ�شـائر  اأو  اأربـاح  تحقـق  يتـم  التـي  البنـود  تحويـل 

التوالـي(.  علـى  الخ�شـائر  اأو  الأربـاح  فـي  اأو  الأخـرى  ال�شـاملة  الإيـرادات  فـي  اأي�شـا 

شركات المجموعة
الزميلـة  لل�شـركات  الدفتريـة  والقيمـة  الأجنبيـة  التابعـة  لل�شـركات  والمطلوبـات  الموجـودات  تحويـل  يتـم  الماليـة،  التقاريـر  تاريـخ  فـي 

بيانـات  وتحـول  الماليـة،  التقاريـر  تاريـخ  فـي  ال�شـائدة  ال�شـرف  باأ�شـعار  الكويتـي(  )الدينـار  الأم  لل�شـركة  العر�ـص  عملـة  اإلـى  الجنبيـة 

الأخـرى.  ال�شـاملة  الإيـرادات  اإلـى  الأجنبيـة  العمـالت  تحويـل  فـروق  تـدرج  لل�شـنة.  ال�شـرف  اأ�شـعار  بمتو�شـط  ال�شـركات  لتلـك  الدخـل 

محـددة  اأجنبيـة  بعمليـة  المتعلـق  المجمـع  الدخـل  بيـان  فـي  الم�شـجل  المتراكـم  الموؤجـل  المبلـغ  يـدرج  اأجنبيـة،  �شـركة  بيـع  عنـد 

للقيمـة  عادلـة  قيمـة  تعديـالت  واأي  الأجنبيـة  العمليـات  حيـازة  عـن  ناتجـة  �شـهرة  اأي  اإن  المجمـع.  ال�شـامل  الدخـل  بيـان  �شمـن 

تحويلهـا  ويتـم  الأجنبيـة  العمليـات  ومطلوبـات  كموجـودات  معالجتهـا  يتـم  الحيـازة  عـن  ناتجـة  والمطلوبـات  للموجـودات  الدفتريـة 

الإقفـال. باأ�شـعار 

5.17  قطاعات التشغيل
اإن قطاع الت�شغيل هو جزء من المجموعة:

أ المتعلقـة 	- والم�شروفـات  الإيـرادات  )وت�شـمل  م�شروفـات  تكبـد  اأو  اإيـرادات  اكت�شـاب  عنهـا  ينتـج  التـي  الأعمـال  اأن�شـطة  فـي  يعمـل 

المن�شـاأة( لنف�ـص  الأخـرى  البنـود  مـع  بالمعامـالت 

أ المـوارد 	- حـول  قـرارات  لتخـاذ  بالمن�شـاأة  الت�شـغيل  قـرارات  �شانعـي  رئي�ـص  قبـل  مـن  لـه  الماليـة  التقاريـر  نتائـج  مراجعـة  تتـم 

اأدائـه.  وتقييـم  للقطـاع  تخ�شي�شهـا  يتـم  التـي 

أ تكون له معلومات مالية محددة متاحة.	-

5.18  حقوق الملكية واالحتياطيات ومدفوعات توزيعات األرباح 
يمثل راأ�ص المال القيمة ال�شمية للح�ش�ص الم�شدرة والمدفوعة. 

لل�شـركة  الأ�شا�شـي  النظـام  لمتطلبـات  وفقـا  وال�شـابقة  الحاليـة  الفتـرة  اأربـاح  توزيعـات  والختياريـة  القانونيـة  الحتياطيـات  تت�شمـن 

الأم. 

لل�شـركات  الماليـة  البيانـات  تحويـل  مـن  الناتجـة  الأجنبيـة  العمـالت  تحويـل  فـروق  مـن  الأجنبيـة  العمـالت  تحويـل  احتياطـي  يتكـون 

الكويتـي.  بالدينـار  للمجموعـة  الأجنبيـة 

المالكيـن  مـع  المعامـالت  كافـة  ت�شـجيل  يتـم  وال�شـابقة.  الحاليـة  للفتـرة  بهـا  المحتفـظ  الأربـاح  كافـة  بهـا  المحتفـظ  الأربـاح  ت�شـمل 

الملكيـة.  حقـوق  �شمـن  منف�شلـة  ب�شـورة 

الأربـاح  توزيعـات  اعتمـاد  عنـد  الم�شـتحقة  والم�شروفـات  الدائنـة  الذمـم  فـي  الم�شـاهمين  اإلـى  الم�شـتحقة  الأربـاح  توزيعـات  اإدراج  تـم 

العموميـة.  الجمعيـة  فـي 
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6. أحكام اإلدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات
المدرجـة  المبالـغ  علـى  توؤثـر  وافترا�شـات  وتقديـرات  اأحـكام  و�شـع  الدارة  مـن  يتطلـب  للمجموعـة  المجمعـة  الماليـة  البيانـات  اإعـداد  اإن 

فـاإن  ذلـك  ومـع  الماليـة.  التقاريـر  تاريـخ  فـي  الطارئـة  المطلوبـات  عـن  والإف�شـاح  والمطلوبـات  والموجـودات  والم�شروفـات  لالإيـرادات 

لالأ�شـل  الدفتريـة  القيمـة  علـى  جوهـري  تعديـل  اإلـى  تحتـاج  نتائـج  اإلـى  يـوؤدي  قـد  والتقديـرات  الفترا�شـات  هـذه  مـن  التاأكـد  عـدم 

الم�شـتقبلية. الفتـرات  فـي  المتاأثـر  واللتـزام 

6.1  أحكام اإلدارة الهامة 
المبالـغ  علـى  الأثـر  اأكبـر  لهـا  التـي  التاليـة  الهامـة  الأحـكام  باتخـاذ  الإدارة  قامـت  للمجموعـة،  المحا�شـبية  ال�شيا�شــات  تطبيـق  عنـد 

المجمــعة: المــالية  البيانــات  فـي  المدرجـة 

6.1.1  تصنيف األدوات المالية 
لحقـا  قيا�شـها  تـم  اإذا  مـا  بتحديـد  الحـكام  هـذه  تقـوم  بال�شـراء.  الدارة  نيـة  علـى  بنـاء  الماليـة  الدوات  ت�شنيـف  فـي  احـكام  اتخـاذ  يتـم 

بيـان  فـي  مدرجـة  الماليـة  لـالدوات  العادلـة  القيمـة  فـي  التغيـرات  كانـت  اذا  وفيمـا  العادلـة  بالقيمـة  اأو  المطفـاأة  بالتكلفـة  اأو  بالتكلفـة 

الخـرى. ال�شـاملة  اليـرادات  فـي  او  الخ�شـائر  اأو  الأربـاح 

اجـل  مـن  ا�شا�شـية  ب�شفـة  حيازتهـا  تمـت  اذا  المتاجـرة  لغر�ـص  بهـا  محتفـظ  كا�شـول  الماليـة  ال�شـول  بت�شنيـف  المجموعـة  تقـوم 

كيفيـة  علـى  يعتمـد  الخ�شـائر  او  الأربـاح  خـالل  مـن  العادلـة  بالقيمـة  كا�شـول  الماليـة  ال�شـول  ت�شنيـف  ان  الجـل.  ق�شيـر  ربـح  تحقيـق 

ب�شـهولة  متوفـرة  عادلـة  قيـم  لهـا  يكـون  ولكـن  للمتاجـرة  ت�شنيفهـا  يتـم  ل  عندمـا  الماليـة.  ال�شـول  تلـك  اداء  بمراقبـة  الدارة  قيـام 

بالقيمـة  ت�شنيفهـا  يتـم  عندهـا  الدارة،  ح�شـابات  فـي  الخ�شـائر  او  الربـاح  مـن  كجـزء  ادراجهـا  يتـم  العادلـة  القيـم  فـي  والتغيـرات 

الخ�شـائر. او  الأربـاح  خـالل  مـن  العادلـة 

هـذه  فـي  المتاجـرة  مـن  المجموعـة  تتمكـن  لـم  فـاذا  ال�شـول.  تلـك  طبيعـة  علـى  يعتمـد  ومدينيـن  كقرو�ـص  ال�شـول  ت�شنيـف  ان 

الماليـة  ال�شـول  ت�شنيـف  يتـم  عندهـا  محـددة،  او  ثابتـة  دفعـات  ا�شـتالم  هـي  النيـة  وكانـت  ن�شـط  غيـر  �شـوق  ب�شـبب  الماليـة  ال�شـول 

ومدينيـن.  كقرو�ـص 

جميع ال�شول المالية الخرى يتم ت�شنيفها كا�شول متاحة للبيع. 

6.1.2 تقييم السيطرة 
ال�شلـة  ذات  الن�شـطة  توجيـه  علـى  العمليـة  القـدرة  لديهـا  المجموعـة  كانـت  اذا  فيمـا  بالنظـر  الدارة  تقـوم  ال�شـيطرة،  تحديـد  عنـد 

�شـلطتها  ا�شـتخدام  علـى  والقـدرة  ال�شلـة  ذات  الن�شـطة  تقييـم  ان  لنف�شـها.  عوائـد  لنتـاج  نف�شـها  تلقـاء  مـن  فيهـا  الم�شـتثمر  لل�شـركة 

هامـة.  احكامـا  تتطلـب  المتغيـرة  العوائـد  علـى  للتاأثيـر 

6.2   عدم التأكد من التقديرات 
والم�شاريـف  واليـرادات  والخ�شـوم  ال�شـول  وقيا�ـص  تحقـق  علـى  الثـر  اهـم  لهـا  التـي  والفتر�شـات  التقديـرات  حـول  المعلومـات  ان 

جوهريـة.  ب�شـورة  الفعليـة  النتائـج  تختلـف  قـد  ادنـاه.  مبينـة 

6.2.1 انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع 
اأو  كبيـر  انخفا�ـص  هنـاك  كان  اإذا  قيمتهـا  انخف�شـت  كا�شـتثمارات  اأ�شـهم  فـي  للبيـع  المتاحـة  ال�شـتثمارات  بمعاملـة  المجموعـة  تقـوم 

القيمـة.  فـي  انخفا�ـص  وجـود  علـى  اآخـر  مو�شوعـي  دليـل  هنـاك  يكـون  عندمـا  اأو  تكلفتهـا  عـن  يقـل  بمـا  العادلـة  القيمـة  فـي  متوا�شـل 

اأ�شا�شـية.. قـرارات  تتطلـب  »المتوا�شـل«  اأو  »الكبيـر«  النخفا�ـص  تحديـد  عمليـة  اإن 

6.2.2  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 
الـى  ا�شـتنادا  للنقـد  المنتجـة  للوحـدات  او  اأ�شـل  لـكل  ا�شـترداده  الممكـن  المبلـغ  بتقديـر  الإدارة  تقـوم   ، القيمـة  انخفا�ـص  تقييـم  عنـد 

حـول  بافترا�شـات  يتعلـق  التقديـرات  مـن  التاأكـد  عـدم  ان  لخ�شمهـا.  فائـدة  معـدل  باإ�شـتخدام  وتقـوم  المتوقعـة  النقديـة  التدفقـات 

منا�شـب. خ�شـم  معـدل  وتحديـد  الم�شـتقبلية  الت�شـغيل  نتائـج 

6.2.3  انخفاض قيمة الشركات الزميلة
القيمـة  فـي  النخفا�ـص  خ�شـارة  ت�شـجيل  ال�شـروري  مـن  كان  اإذا  مـع  بتحديـد  المجموعـة  تقـوم  الملكيـة  حقـوق  طريقـة  تطبيـق  بعـد 

النخفا�ـص  اإلـى  ت�شـير  مو�شوعيـة  اأدلـة  اأي  اإلـى  ا�شـتناداً  ماليـة  تقاريـر  كل  تاريـخ  فـي  الزميلـة  ال�شـركات  فـي  المجموعـة  ا�شـتثمار  علـى 

المبلـغ  بيـن  بالفـرق  القيمـة  انخفا�ـص  مبلـغ  المجموعـة  تحت�شـب  ذلـك  حـدث  مـا  فـاإذا  الزميلـة.  ال�شـركة  فـي  ال�شـتثمار  قيمـة  فـي 

المجمـع. الدخـل  بيـان  فـي  المبلـغ  ت�شـجيل  ويتـم  الدفتريـة  والقيمـة  الزميلـة  ال�شـركة  مـن  ا�شـترداده  الممكـن 

6.2.4  انخفاض قيمة المدينين
القيمـة  انخاف�ـص  مخ�ش�ـص  ت�شـجيل  يجـب  كان  اإذا  مـا  لتقييـم  دوري  ب�شـكل  والذمـم  القرو�ـص  ت�شنيـف  بمراجعـة  المجموعـة  اإدارة  تقـوم 

المجمـع. الدخـل  بيـان  فـي 

غيـر  اأمـراً  بالكامـل  المبلـغ  تح�شيـل  يعـد  عندمـا  المدينـة  التجاريـة  الأر�شـدة  مـن  تح�شيلهـا  الممكـن  للمبالـغ  تقديـر  عمـل  يتـم 

يعتبـر  ل  التـي  المبالـغ  اأمـا  اإفـرادي.   اأ�شا�ـص  علـى  الجوهريـة  المبالـغ  مـن  مبلـغ  لـكل  بالن�شـبة  التقديـر  هـذا  عمـل  ويتـم  ممكنـاً.  

التاأخـر  فتـرة  لطـول  تبعـاً  مخ�ش�ـص  تطبيـق  ويتـم  مجمعـة  ب�شـورة  تقييمهـا  يتـم  ا�شـتحقاقها،  موعـد  مـر  ولكـن  جوهـري  منهـا  اأي 

التاريخيـة. ال�شـترداد  معـدلت  اإلـى  ا�شـتناداً 
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6. تابع / أحكام اإلدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات
6.2     تابع / التقديرات واالفتراضات

6.2.5    انخفاض قيمة البضاعة
عمـل  يتـم  متقادمـة  اأو  قديمـة  الب�شاعـة  ت�شبـح  عندمـا  اأقـل.  اأيهمـا  تحقيقهـا  الممكـن  القيمـة  �شافـي  اأو  بالتكلفـة  الب�شاعـة  تـدرج 

اأ�شا�ـص  علـى  الجوهريـة  المبالـغ  مـن  مبلـغ  لـكل  بالن�شـبة  التقديـر  هـذا  عمـل  يتـم  تحقيقهـا.  الممكـن  قيمتهـا  ل�شافـي  تقديـر 

تطبيـق  ويتـم  مجمعـة  ب�شـورة  وذلـك  متقادمـة،  اأو  قديمـة  ولكـن  منف�شلـة،  ب�شـورة  الجوهريـة  غيـر  المبالـغ  تقييـم  يتـم  اإفـرادي. 

التاريخيـة. البيـع  اأ�شـعار  اإلـى  ا�شـتناداً  التقـادم  اأو  القـدم  ودرجـة  الب�شاعـة  لنـوع  تبعـاً  مخ�ش�ـص 

كل  بتاريـخ  المتـاح  وثوقـا  الأكثـر  الدليـل  الإعتبـار  بعيـن  الأخـذ  مـع  تحقيقـه  الممكـن  الب�شاعـة  قيمـة  �شافـي  بتقديـر  الإدارة  تقـوم 

يحدهـا  التـي  الأخـرى  بالتغيـرات  اأو  الم�شـتقبلية  بالتكنولوجيـا  تتاأثـر  قـد  الب�شاعـة  لهـذه  الم�شـتقبلي  التحقـق  ان  كمـا  مالـي.  تقريـر 

الم�شـتقبلية. البيـع  ا�شـعار  مـن  تخف�ـص  قـد  والتـي  ال�شـوق 

6.2.6  األعمار اإلنتاجية للعقار واآلالت والمعدات والموجودات الغير ملموسة
احت�شـاب  لغر�ـص  ملمو�شـة  الغيـر  والموجـودات  والمعـدات  والآلت  للعقـار  المقـدرة  الإنتاجيـة  الأعمـار  المجموعـة  اإدارة  تحـدد 

وعوامـل  الطبيعيـة  والتـاآكل  التلـف  عوامـل  اأو  لالأ�شـل  المتوقـع  ال�شـتخدام  احت�شـاب  بعـد  التقديـر  هـذا  يتحـدد  اطفـاء.   / ال�شـتهالك 

عندمـا  الم�شـتقبلي  الإطفـاء   / ال�شـتهالك  م�شـروف  تعديـل  ويتـم  �شـنوياً  الإنتاجيـة  والأعمـار  المتبقيـة  القيمـة  الإدارة  تراجـع  اأخـرى. 

ال�شـابقة. التقديـرات  عـن  تختلـف  الإنتاجيـة  الأعمـار  اأن  الإدارة  تـرى 

القيمة العادلة لالدوات المالية  6.2.7
وهـذا  ن�شـط.  �شـوق  ا�شـعار  هنـاك  لتتوفـر  عندمـا  الماليـة  لـالدوات  العادلـة  القيمـة  لتحديـد  تقييـم  تقنيـات  بتطبيـق  الدارة  تقـوم 

ا�شـتخدامها  �شـيتم  مر�شـودة  بيانـات  با�شـتخدام  وذلـك  �شـوقية  معطيـات  الـى  ا�شـتنادا  وافترا�شـات  تقديـرات  تطويـر  الدارة  مـن  يتطلـب 

اف�شـل  با�شـتخدام  الدارة  تقـوم  مر�شـودة،  غيـر  البيانـات  تلـك  كانـت  فـاذا  الماليـة.  الداة  ت�شـعير  فـي  ال�شـوق  فـي  المتداوليـن  قبـل  مـن 

علـى  معاملـة  فـي  تحقيقهـا  �شـيتم  التـي  الفعليـة  ال�شـعار  عـن  الماليـة  لـالدوات  المقـدرة  العادلـة  القيـم  تختلـف  قـد  تقديراتهـا. 

.)28 اي�شـاح  )انظـر  التقريـر  بتاريـخ  تجاريـة  ا�ش�ـص 

7. الشركات التابعة
تتكون البيانات المالية المجمعة من البيانات المالية لل�شركة الأم وال�شركات التابعة المادية التالية كما في 31 دي�سمبر :

ن�شبة الملكية القانونيةالأن�شطة الرئي�شية بلد التا�شي�صال�شركة 

20132012

م�شر�شركة الكمال لال�شتيراد والت�شويق ذ.م.م
تعمل في ا�شتيراد وت�شويق وت�شنيع المواد 

الطبية الخام والمعدات الطبية والكيماوية 
85.40%85.40%

%99 %99 تعمل في تقديم الخدمات الطبية  الكويت�شركة الراية للرعاية الطبية ذ.م.م.

ان الح�ش�ص الغير م�شيطرة لل�شركات التابعة اأعاله لي�شت مادية على حدة بالن�شبة الى المجموعة. 

8. المبيعات 
ال�سنة المنتهية في 

31 دي�سمبر 2013

ال�سنة المنتهية في 

31 دي�سمبر 2012
د.كد.ك

88,604,37871,445,179توريدات �شيدلنية
17,773,37516,749,123خدمات طبية وعلمية، اأجهزة وخدمات متعلقة بطب الأ�شنان

8,904,3328,012,303مراكز طبية
115,282,08596,206,605

تابع/ ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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9. ربح السنة
يدرج ربح ال�شنة بعد تحميل:  

ال�سنة المنتهية في 

31 دي�سمبر 2013

ال�سنة المنتهية في 

31 دي�سمبر 2012
د.كد.ك

6,868,3636,072,735تكاليف الموظفين

1,890,1562,169,522ا�شتهالك واإطفاء 

1,516,0451,538,352اإيجار 

245,400394,025مخ�ش�ص ب�شاعة بطيئة الحركة ومنتهية ال�شالحية

بمسـاهمي  الخاصـة  والمخففـة  األساسـية  السـهم  ربحيـة   .10
الشركة األم  

المتو�شــط  علــى  الأم  ال�شــركة  بم�شــاهمي  الخا�ــص  ال�شــنة  ربــح  بتق�شــيم  والمخففــة  الأ�شا�شــية  ال�شــهم  ربحيــة  احت�شــاب  يتــم 

يلــي:  كمــا  ال�شــنة  خــالل  القائمــة  الأ�شــهم  لعــدد  المــوزون 

ال�سنة المنتهية في 

31 دي�سمبر 2013
ال�سنة المنتهية في 

31 دي�سمبر 2012

3,596,2055,043,575ربح ال�شنه الخا�ص بم�شاهمي ال�شركة الم )د.ك(

173,250,000173,250,000المتو�شط الموزون لعدد ال�شهم القائمة خالل ال�شنه

29.11 فل�ص20.76 فل�صربحية ال�شهم الأ�شا�شية والمخففة 

المنحــة  ل�شــهم  ال�شــهم  عــدد  علــى  التعديــل  قبــل  فل�ــص   30.57 ال�شــابقة  لل�شــنة  والمخففــة  ال�شا�شــية  ال�شــهم  ربحيــة 

.  )18 اي�شــاح  )انظــر   2013 فــي  الم�شــدرة 

الخا�شــة  والمخففــة  الأ�شا�شــية  ال�شــهم  ربحيــة  فــاإن   ، محتملــة  عاديــة  اأ�شــهم  اأيــة  لديهــا  لي�ــص  الأم  ال�شــركة  ان  حيــث 

متماثلــة. الأم  ال�شــركة  بمالكــي 

تابع/ ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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12. بضاعة مخصصة لعمالء
31 دي�سمبر 312012 دي�سمبر 2013

د.كد.ك

 26,419 22,426في 1 يناير 

)3,993()21,939(الم�شتخدم خالل ال�شنة

 22,426 487في 31 دي�سمبر

13. الموجودات غير الملموسة 
31 دي�سمبر 312012 دي�سمبر 2013

د.كد.كالتكلفة

1,899,830 1,996,928في 1 يناير

93,016 -المحول من ممتلكات واآلت ومعدات )اإي�شاح 11( 

-)38,000(ا�شتبعاد قفليات

4,082 1,802,555الإ�شافات 

1,996,928 3,761,483في 31 دي�سمبر

الإطفاء

668,747 929,427في 1 يناير

-)30,309(ا�شتبعاد قفليات

260,680 98,566المحمل لل�شنة 

929,427 997,684في 31 دي�سمبر

1,067,501 2,763,799�شافي القيمة الدفترية في 31 دي�سمبر 

معينـة  �شيدليـة  منتجـات  لتوزيـع  عالميـة  ل�شـركة  رئي�شـي  كوكيـل  للعمـل  ت�شـويق  حقـوق  الملمو�شـة  غيـر  الموجـودات  تت�شمـن    13.1

غيـر  الأ�شـل  لهـذا  الإنتاجـي  العمـر  بتعديـل  الحاليـة  ال�شـنة  خـالل  الإدارة  قامـت  د.ك(.   742,857  :  2012( د.ك   2,315,612 تبلـغ  بقيمـة 

محـدد. غيـر  الـى  الملمو�ـص 

راأ�شـمالية  اأعمـال  مـن  جديـدة  �شيدليـات  بقفليـات  يتعلـق  د.ك   93,016 مبلـغ  بتحويـل  الم  ال�شـركة  قامـت   ، ال�شـابقة  ال�شـنة  خـالل    13.2

ال�شيدليـات.  هـذه  عمليـات  بـدء  عنـد  الن�شـاء  قيـد 

تابع/ ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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14. استثمار في شركة زميلة
تت�شمن ال�شركات الزميلة للمجموعة ال�شركات التالية:

الن�شطه20132012بلد المن�شاأال�شم

%20.86%20.86الكويت�شركة م�شت�شفى ال�شالم �ص.م.ك.ع. )مقفلة(
والمنتجـات  الطبيـة  والمعـدات  الأدويـة  تجـارة 

الطبيـة  الرعايـة  خدمـات  وتقديـم  ال�شلـة  ذات 

والخارجييـن  الداخلييـن  للمر�شـى 

14.1   يتم محا�شبة ال�شركة الزميلة اأعاله باإ�شتخدام طريقة حقوق الملكية في هذه البيانات المالية المجمعة. 

فيما يلي الحركة على ال�شتثمار في ال�شركات الزميلة:

31 دي�سمبر 312012 دي�سمبر 2013

د.كد.كالقيمة الدفترية لال�شتثمار في ال�شركات الزميلة:

7,467,5286,880,769في 1 يناير

980,340859,771ح�شة في نتائج 

)273,012(-توزيعات اأرباح م�شتلمة 

8,447,8687,467,528في 31 دي�سمبر

14.2   ملخ�ص اأدناه المعلومات المالية المتعلقة ب�شركة م�شت�شفى ال�شالم – �ص.م.ك )مقفلة(.

المجموعـة  ح�شـة  )ولي�ـص  الزميلـة  لل�شـركة  الماليـة  البيانـات  فـي  المعرو�شـة  المبالـغ  تمثـل  اأدنـاه  الملخ�شـة  الماليـة  المعلومـات  ان 

الزميلـة. وال�شـركة  المجموعـة  بيـن  المحا�شـبية  ال�شيا�شـات  فـي  الفروقـات  لأجـل  والمعدلـة  المبالـغ(  تلـك  مـن 

31 دي�سمبر 312012 دي�سمبر 2013

د.كد.ك

26,118,889 25,447,645ال�شول غير المتداولة

9,758,717 15,369,703ال�شول المتداولة

)3,202,748()3,945,959(الخ�شوم غير المتداولة

)4,783,642()4,279,781(الخ�شوم المتداولة

27,891,216 32,591,608حقوق الملكية

تابع/ ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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14. تابع / استثمار في شركات زميلة
 

ال�سنة المنتهية في 

31 دي�سمبر 2013
ال�سنة المنتهية في 

31 دي�سمبر 2012

د.كد.ك

39,627,31738,272,657اليرادات

4,700,3924,119,847ربح ال�سنة

4,700,3924,119,847مجموع الدخل ال�شامل لل�شنة

273,012-توزيعات الرباح الم�شتلمة من ال�شركة الزميلة خالل ال�شنة

 – ال�شـالم  م�شت�شـفى  �شـركة  فـي  لال�شـتثمار  الدفتريـة  القيمـة  مـع  اعـاله  الملخ�شـة  الماليـة  المعلومـات  مطابقـة  ادنـاه  مبيـن   14.3

: )مقفلـة(  �ـص.م.ك 

31 دي�سمبر 312012 دي�سمبر 2013

د.كد.ك

32,591,60827,891,216�شافي ا�شول ال�شركة الزميلة الخا�ص بم�شاهمي ال�شركة الزميلة

%20.86%20.86ح�شة المجموعة في ال�شركة الزميلة 

6,797,4885,817,148الح�شة في ال�شركة الزميلة

1,650,3801,650,380ال�شهرة

8,447,8687,467,528القيمة المدرجة لال�شتثمار

ان الإ�شتثمار في �شركة م�شت�شفى ال�شالم �ص.م.ك )مقفلة( غير م�شعر ومرهون مقابل المرابحة الدائنة )اي�شاح 20( .

14.4   ان ح�شة المجموعة من اللتزامات الطارئة لل�شركات الزميلة بلغت 127,246 د.ك )2012 : 127,246 د.ك( .

15. استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر

31 دي�سمبر 312012 دي�سمبر 2013

د.كد.كمحددة عند التحقق المبدئي

820,260971,180�شندوق محلي غير م�شعر 

820,260971,180

16. بضاعة  

31 دي�سمبر 312012 دي�سمبر 2013

د.كد.كب�شاعة لإعادة البيع :

17,762,20418,044,741اأدوية 

8,723,6086,771,428معدات 

26,485,81224,816,169

بطيئـة  ب�شاعـة  كمخ�ش�ـص  د.ك(   394,025  :2012( د.ك   245,400 مبلـغ  ت�شـجيل  تـم   ،2013 دي�س�مبر   31 فـي  المنتهيـة  ال�شـنة  خـالل 

المجمـع. الخ�شـائر  اأو  الربـاح  بيـان  فـي  ال�شالحيـة  منتهيـة  وبنـود  الحركـة 

تابع/ ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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17. مدينون ومدفوعات مقدمًا

31 دي�سمبر 312012 دي�سمبر 2013
د.كد.ك

40,249,13628,899,982مدينون تجاريون )�شافي بعد هبوط القيمة( 
189,863399,687مبالغ م�شتحقة من اأطراف ذات �شله )اإي�شاح 24(

550,541194,859ذمم مدينة اخرى
2,429,4672,717,145م�شروفات م�شتردة 

606,022598,730دفعات مقدماً لموردبن
608,267440,183م�شروفات مدفوعة مقدماً

58,19087,041ذمم موظفين
44,691,48633,337,627

قيمتهـا  انخف�شـت  قـد  د.ك(   3,581,835  :2012( د.ك   3,515,688 ا�شـمية  بقيمـة  المدينـة  الذمـم  فـان   ،2013 دي�س�مبر   31 فـي  كمـا 

جزئيـة. ب�شـورة 

اإن الحركات في مخ�ش�ص انخفا�ص قيمة الذمم المدينة كما يلي: 

31 دي�سمبر 312012 دي�سمبر 2013
د.كد.ك

2,577,260 2,862,267في بداية ال�شنة
285,007 290,004المحمل خالل ال�شنة

-)14,820(مبالغ تم �شطبها
2,862,267 3,137,451في نهاية ال�شنة

كما في 31 دي�شمبر، كان معدل تقادم الذمم التجارية المدينة غير المنخف�شة القيمة كما يلي: 

متاأخرة ولكن غير منخف�شة القيمة

المجموع

د.ك

غير متاأخرة اأو 

منخف�شة القيمة

د.ك

60 يوماً
د.ك

  60-90
يوماً

د.ك

 90-120
يوماً

د.ك

اأكثر من 120 

يوماً

د.ك

201340,249,13616,971,1845,613,3766,128,4392,614,4938,921,644

201228,899,98216,592,0233,764,7753,395,1571,131,5674,016,460

المجموعـة  تعتـاد  لـم  بالكامـل.  القيمـة  منخف�شـة  غيـر  الأر�شـدة  ا�شـترداد  يتـم  اأن  ال�شـابقة  الخبـرات  اإلـى  ا�شـتناداً  المتوقـع  مـن 

المدينـة.  الأر�شـدة  علـى  �شمانـات  علـى  الح�شـول 

تابع/ ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة



52

18. رأس المال وتوزيعات ارباح
الم�شرح به والم�شدر والمدفوع بالكاملعدد ال�شهم

31 دي�سمبر 312012 دي�سمبر 312013 دي�سمبر 312012 دي�سمبر 2013
د.كد.كد.كد.ك

173,250,000165,000,00017,325,00016,500,000اأ�شهم بقيمة 100 فل�ص لكل �شهم

اقترح اأع�شاء مجل�ص اإدارة ال�شركة الأم لل�شنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2013 توزيع ا�شهم منحة بن�شبة %5 من را�ص المال المدفوع لل�شركة 

الم وعدم توزيع اأرباح نقدية. ويخ�شع ذلك اإلى موافقة م�شاهمي ال�شركة الأم في الجمعية العمومية ال�شنوية. 

اعتمدت الجمعية العمومية ال�شنوية للم�شاهمين والمنعقدة في 13 مايو 2013 البيانات المالية المجمعة للمجموعة لل�شنة المنتهية في 31 

دي�سمبر 2012 وتوزيعات اأرباح نقدية بن�شبة %10 )10 فل�ص لل�شهم( بمبلغ 1,650,000 د.ك )31 دي�سمبر 2011 : 2,475,000 د.ك( تم دفعها 

بعد اعتمادها. كما قامت الجمعية العمومية ال�شنوية باإعتماد توزيعات ا�شهم منحة بن�شبة %5 بمبلغ 825,000 د.ك )2011 : ل �شيء( من 

را�ص مال ال�شركة الم الى الم�شاهمين الم�شجلين في �شجالت ال�شركة الم بتاريخ الجمعية العمومية، وقد تم التاأ�شير في ال�شجل التجاري 

بتاريخ 19 مايو 2013. 

19. االحتياطيات 
االحتياطي القانوني

اأع�شاء  الأم قبل مكافاأة  ال�شركة  بم�شاهمي  الخا�ص  ال�شنة  ربح  %10 من  تم تحويل  الأم،  لل�شركة  الأ�شا�شي  والنظام  ال�شركات  لقانون  وفقاً 

مجل�ص الإدارة وح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي و�شريبة دعم العمالة والزكاة اإلى الحتياطي القانوني. يجوز لم�شاهمي ال�شركة الأم اأن 

يقرروا وقف هذا التحويل عندما يعادل ر�شيد الحتياطي القانوني %50 من راأ�ص المال المدفوع.

ل يوجد حاجة للتحويل في ال�شنة التي يوجد فيها خ�شائر او خ�شائر متراكمة .

اإن توزيع هذا الحتياطي محدد بالمبلغ المطلوب لتوزيع اأرباح على الم�شاهمين حيث ل تزيد عن %5 من راأ�ص المال المدفوع في ال�شنوات 

التي ل ت�شمح فيها الأرباح المرحلة بتاأمين هذا الحد.

االحتياطي االختياري واالحتياطي العام 
اأع�شاء مجل�ص الإدارة وح�شة موؤ�ش�شة الكويت  ال�شنة الخا�ص بم�شاهمي ال�شركة الأم قبل مكافاأة  %10 من ربح  قررت ال�شركة الم تحويل 

للتقدم العلمي و�شريبة دعم العمالة والزكاة اإلى الحتياطي الختياري والعام. ل يوجد قيود على توزيعات هذه الحتياطيات. تمت الموافقة 

من قبل الجمعية العمومية لم�شاهمي ال�شركة الم التي انعقدت في 13 مايو 2013 على التحويل الى الحتياطي الختياري والعام، وبالتالي 

تم تعديل ارقام المقارنة لل�شنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2012.

20. دائنو مرابحة 
يمثل دائنو المرابحة قيمة الب�شاعة الم�شتراة على اأ�شا�ص الدفع الموؤجل من بنوك اإ�شالمية محلية والتي تحمل معدل ربح فعلي يتراوح بين 

%2.75 اإلى %4 )2012: %4 اإلى %5( �شنويا. ت�شتحق المرابحة ال�شداد في تواريخ مختلفة اآخرها في 31 مايو 2015 وم�شمونة برهن على 

عقار واآلت ومعدات ب�شافي قيمة دفترية 857،084 د.ك )2012: 845,299 د.ك( )اإي�شاح 11( ومقابل ا�شتثمار في �شركة زميلة بقيمة دفترية 

تبلغ 8،447,868 د.ك )2012 : 7,467,528 د.ك( )اي�شاح 14(. تظهر المبالغ الم�شتحقة خالل الثني ع�شر �شهرا القادمة كمطلوبات متداولة 

في بيان المركز المالي المجمع.

تابع/ ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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21. مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
اإن الحركة في المخ�ش�ص الم�شجل في بيان المركز المالي المجمع هي كما يلي:

31 دي�سمبر 312012 دي�سمبر  2013
د.كد.ك

1,665,345 1,913,390في 1 يناير
364,504 857,198المحمل خالل ال�شنة

)116,459()181,351(المدفوعات خالل ال�شنة
2,589,237 1,913,390

22. دائنون ومستحقات

31 دي�سمبر 312012 دي�سمبر 2013
د.كد.ك

18,555,596 18,216,674دائنون تجاريون 
15,842 22,592مبالغ م�شتحقة اإلى اأطراف ذات �شلة )اإي�شاح 24(

3,791,769 2,813,500دائنون اآخرون
2,296,706 2,728,311م�شروفات م�شتحقة

519,127 383,674مبالغ م�شتلمة مقدما من عمالء 
24,164,751 25,179,040

23. موجودات وإلتزامات طارئة 
اأحـد  الـى  مقدمـة  اإ�شافيـة  بخدمـات  تتعلـق  د.ك(   14,265,715   :  2012( د.ك   19,454,869 بمبلـغ  بمطالبـات  الم  ال�شـركة  تقدمـت 

الن.  حتـى  المطالبـات  هـذه  اعتمـاد  يتـم  لـم  انـه  اإل  الحكومـة،  مـع  المنفـذة  الم�شـروعات 

لأعمـال  العـادي  الن�شـاط  �شمـن  م�شـدرة  �شمـان  بخطــابات  تتعلــق  طارئـة  التزامـات  المجموعـة  علـى  كان   ،2013 دي�س�مبر   31 ف�ي 

د.ك(.   17,682,415  :2012( د.ك   20،417،412 بمبلـغ  المجموعـة 
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24. معامالت مع أطراف ذات صلة
ذات  اأخـرى  واطـراف  للمجموعـة  العليـا  الدارة  وموظفـي  الدارة  مجل�ـص  واع�شـاء  الزميلـة  ال�شـركات  عالقـة  ذات  الأطـراف  يمثـل 

رئي�شـية  ح�ش�شـا  للمجموعـة  العليـا  الإدارة  وموظفـي  الإدارة  مجل�ـص  اأع�شـاء  فيهـا  يملـك  و�شـركات  الرئي�شـيين  كالم�شـاهمين  �شلـة 

اإدارة  قبـل  مـن  المعامـالت  هـذه  و�شـروط  ت�شـعير  �شيا�شـات  اعتمـاد  يتـم  ملمو�شـاً.  تاأثيـراً  اأو  م�شـتركة  �شـيطرًة  عليهـا  يمار�شـون  اأو 

عـة لمجمو ا

31 دي�سمبر 312012 دي�سمبر 2013ار�شدة مت�شمنة في بيان المركز المالي المجمع
د.كد.كم�شتحق من اأطراف ذات �شله )اي�شاح 17(

189,863399,687 -  �شركة زميلة 
189,863399,687

م�شتحق الى اأطراف ذات �شله )اي�شاح 22(

22,59215,842- اأطراف اأخرى ذات �شله
22,59215,842

المعامالت المت�شمنة في بيان الرباح او الخ�شائر المجمع
ال�سنة المنتهية في 

31 دي�سمبر 2013
ال�سنة المنتهية في 

31 دي�سمبر 2012

د.كد.ك

21,9393,993ب�شاعة مخ�ش�شة الى عمالء م�شتخدمة – �شركة زميلة

مكافاأة الإدارة العليا خالل ال�شنة كما يلي :

ال�سنة المنتهية  في 

31 دي�سمبر  2013
د.ك

ال�سنة المنتهية  في 

31 دي�سمبر  2013
د.ك

105,00049,000مكافاأة اأع�شاء مجل�ص الإدارة 
315,727433,386اأتعاب الإدارة )*(

298,621308,055مزايا ق�شيرة الأجل
20,81518,067مكافاأة نهاية الخدمة 

740,163808,508

الكويـت  موؤ�ش�شـة  ح�شـة  قبـل  الأربـاح  مـن   7.5% ن�شـبة  اإلـى  ا�شـتنادا  العليـا  الإدارة  لموظفـي  الم�شـتحقة  الأتعـاب  الإدارة  اأتعـاب  تمثـل   )*(

الإدارة. مجل�ـص  اأع�شـاء  ومكافـاأة  والـزكاة  الوطنيـة  العمالـة  دعـم  و�شريبـة  العلمـي  للتقـدم 

العموميـة  الجمعيـة  لموافقـة   2013 دي�س�مبر   31 ف�ي  المنتهيـة  لل�شـنة  د.ك   105,000 البالغـة  الإدارة  مجل�ـص  اأع�شـاء  مكافـاأة  تخ�شـع 

الأم.  ال�شـركة  لم�شـاهمي  ال�شـنوية 

العموميـة  الجمعيـة  قبـل  مـن   2012 دي�س�مبر   31 فـي  المنتهيـة  لل�شـنة  د.ك   49,000 البالغـة  الإدارة  مجل�ـص  اأع�شـاء  مكافـاأة  اعتمـاد  تـم 

 .2013 مايـو   13 بتاريـخ  عقـدت  التـي  ال�شـنوية 
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25. معلومات القطاعات  
بهـا  المتعلقـة  والن�شـطة  الطبيـة  المنتجـات  مـن  يتكـون  والـذي  الن�شـاط  اأ�شا�ـص  علـى  للمجموعـة  الرئي�شـية  القطاعـات  عر�ـص  يتـم 

ال�شـتثماري. والن�شـاط 

الم�شـادر  توزيـع  حـول  القـرارات  اتخـاذ  بغر�ـص  منف�شلـة  ب�شـورة  بهـا  الخا�شـة  الأعمـال  لوحـدات  الت�شـغيلية  النتائـج  الدارة  تراقـب 

خ�شـائر  او  اربـاح  مـع  تتوافـق  ب�شـورة  قيا�شـه  ويتـم  الت�شـغيل  خ�شـائر  او  اربـاح  اإلـى  ا�شـتناداً  القطـاع  اأداء  تقييـم  يتـم  الأداء.  وتقييـم 

التمويـل(  واإيـرادات  تكاليـف  ذلـك  فـي  )بمـا  المجموعـة  تمويـل  اإدارة  يتـم  ذلـك،  ومـع  المجمعـة.  الماليـة  البيانـات  فـي  الت�شـغيل 

الت�شـغيل.  قطاعـات  علـى  توزيعهـا  يتـم  ول  المجموعـة  اأ�شا�ـص  علـى  الدخـل  و�شرائـب 

 
المنتجات الطبية 

المجموعال�شتثماروالن�شطه المتعلقة بها

د.كد.كد.كفي 31 دي�سمبر 2013

 115,282,085-115,282,085ايرادات القطاع
 3,176,429829,4204,005,849نتائج القطاعات  

)381,240(--م�شروفات غير موزعة
 3,624,609ربح ال�سنة

 86,803,0709,347,50896,150,578موجودات القطاعات  

 61,863,736-61,863,736مطلوبات القطاعات  

معلومات قطاعية اأخرى

 980,340980,340 -ح�شة في نتائج �شركة زميلة 
 1,890,156-1,890,156 ا�شتهالك واإطفاء  

 1,016,654-1,016,654تكاليف تمويل 

اإف�شاحات اأخرى  

 8,447,8688,447,868-ا�شتثمار في �شركة زميلة 
 986,001-986,001م�شاريف راأ�شمالية

في 31 دي�سمبر 2012

96,206,605-96,206,605ايرادات القطاع
4,596,556816,1265,412,682نتائج القطاعات  

)346,097(--م�شروفات غير موزعة
5,066,585ربح ال�سنة

76,210,6638,516,82684,727,489موجودات القطاعات  

52,295,824-52,295,824مطلوبات القطاعات  

معلومات قطاعية اخرى

859,771859,771-ح�شة في نتائج �شركة زميلة 
2,169,522-2,169,522 ا�شتهالك واإطفاء  

833,363-833,363تكاليف تمويل 

اإف�شاحات اأخرى  

7,467,5287,467,528-ا�شتثمار في �شركة زميلة 
1,170,248-1,170,248م�شاريف راأ�شمالية
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25. تابع / معلومات القطاعات 

المعلومات الجغرافية 
يتم عر�ص معلومات القطاعات الثانوية على اأ�شا�ص المنطقة الجغرافية للعمالء كما يلي :

المجموعم�شرالكويتدبي 

د.كد.كد.كد.كفي 31 دي�سمبر 2013

1,323,357109,036,0814,922,647115,282,085اإيردات  القطاع
في 31 دي�سمبر 2012

1,153,67789,349,4615,703,46796,206,605ايرادات القطاع

26. أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  

مقدمة 
وفقـاً  الم�شـتمرة  والمراقبـة  والقيا�ـص  التحديـد  بطريقـة  المخاطـر  هـذه  اإدارة  يتـم  ولكـن  المجموعـة  اأن�شـطة  �شمـن  المخاطـر  تكمـن 

تحقيـق  فـي  المجموعـة  ل�شـتمرار  كبيـرة  اأهميـة  ذات  المخاطـر  اإدارة  فـي  الطريقـة  هـذه  اإن  الأخـرى.  وال�شوابـط  المخاطـر  لحـدود 

بـه.   المنوطـة  بالم�شـئوليات  يتعلـق  فيمـا  للمخاطـر  التعر�ـص  م�شـئولية  بالمجموعـة  فـرد  كل  ويتحمـل  الأربـاح 

هـذه  مـن  الرئي�شـي  الهـدف  ان   . وم�شـتحقات  دائنـة  وذمـم  مرابحـة  تمويـل  دائنـي  مـن  للمجموعـة  ال�شا�شـية  الماليـة  الخ�شـوم  تتكـون 

والنقـد  البنـوك  لـدى  كالر�شـدة  متعـددة  ماليـة  ا�شـول  المجموعـة  لـدى  ان  كمـا   . المجموعـة  عمليـات  تمويـل  هـو  الماليـة  الخ�شـوم 

عملياتهـا. مـن  مبا�شـرة  تن�شـاأ  والتـي  مدينـة  وذمـم 

ل  الت�شـغيلية.  للمخاطـر  المجموعـة  تتعر�ـص  كمـا  ال�شـيولة.  ومخاطـر  الئتمـان  ومخاطـر  ال�شـوق  لمخاطـر  المجموعـة  تتعر�ـص 

مراقبـة  يتـم  الأعمـال.   وقطـاع  البيئـة  تكنولوجيـا  فـي  التغيـرات  مثـل  الأعمـال  مخاطـر  الم�شـتقلة  المخاطـر  مراقبـة  عمليـة  ت�شـمل 

بالمجموعـة.  الخا�شـة  الإ�شـتراتيجي  التخطيـط  عمليـة  خـالل  مـن  التغيـرات  هـذه 

دي�س�مبر   31 و   2013 دي�س�مبر   31 فـي  المنتهيـة  ال�شـنة  خـالل  المخاطـر  اإدارة  و�شيا�شـات  اأهـداف  فـي  جوهريـة  تغيـرات  اإجـراء  يتـم  لـم 

 .2012

26.1 مخاطر السوق
اأ�شـعار  فـي  التغيـرات  نتيجـة  ماليـة  لأداة  الم�شـتقبلية  النقديـة  التدفقـات  اأو  العادلـة  القيمـة  تقلـب  مخاطـر  هـي  ال�شـوق  مخاطـر  اإن 

اأ�شـعار  ومخاطـر  الأجنبيـة  العمـالت  �شـرف  اأ�شـعار  مخاطـر  هـي:  المخاطـر  مـن  اأنـواع  ثالثـة  مـن  ال�شـوق  اأ�شـعار  تتكـون  ال�شـوق. 

الفائـدة. اأ�شـعار  ومخاطـر  الأ�شـهم 

أ( مخاطر أسعار الفائدة 
فـي  التغيـرات  ب�شـبب  ماليـة  لأداة  الم�شـتقبلية  النقديـة  التدفقـات  اأو  العادلـة  القيمـة  تقلـب  مخاطـر  هـي  الفائـدة  اأ�شـعار  مخاطـر  اإن 

ماليـة  ادوات  هـي  للمجموعـة  الماليـة  الدوات  ان  حيـث  الفائـدة  ا�شـعار  لمخاطـر  المجموعـة  تتعر�ـص  ل  بال�شـوق.  الفائـدة  اأ�شـعار 

ثابـت.  فائـدة  بمعـدل  ا�شـالمية 

ب( مخاطر العمالت األجنبية  
تنتج مخاطر العمالت الأجنبية من تقلب قيمة اأداة مالية ب�شبب التغيرات في اأ�شعار تحويل العمالت الأجنبية. 

الدينـار  غيـر  اخـرى  بعمـالت  الم�شـجلين  التجارييـن  والدائنيـن  المدينيـن  علـى  الأجنبيـة  العمـالت  لمخاطـر  المجموعـة  تتعر�ـص 

طريـق  عـن  وذلـك  معقـول  م�شـتوى  فـي  الأجنبيـة  العمـالت  لمخاطـر  التعر�ـص  علـى  الإبقـاء  مـن  المجموعـة  وتتاأكـد  الكويتـي. 

الكويتـي. الدينـار  اأمـام  كبيـرة  ب�شـورة  تتقلـب  ل  بعمـالت  التعامـل 
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26. تابع / أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية 

26.1      تابع / مخاطر السوق 

ب(  تابع / مخاطر العمالت األجنبية  
ح�سا�سية اأ�سعار العمالت 

النقديـة.  والمطلوبـات  الموجـودات  نتيجـة  دي�شـمبر   31 فـي  الأجنبيـة  العمـالت  لمخاطـر  المجموعـة  تعر�ـص  التالـي  الجـدول  يو�شـح 

الحتفـاظ  مـع  الأجنبيـة  العمـالت  مقابـل  الكويتـي  الدينـار  �شـرف  �شـعر  فـي  المعقولـة  المحتملـة  الحركـة  تاأثيـر  التحليـل  يحت�شـب 

ذات  النقديـة  والمطلوبـات  للموجـودات  العادلـة  القيمـة  )ب�شـبب  المجمـع  الدخـل  بيـان  علـى  الأخـرى  المتغيـرات  كافـة  بثبـات 

للعمـالت(.  الح�شا�شـية 

التغير في اأ�سعار 

العمالت

التاأثير على

ربح ال�شنة  نتيجة 

الزيادة في اأ�سعار 

العمالت

التاأثير على

ربح ال�شنة  نتيجة 

النق�ص في اأ�شعار 

العمالت

د.كد.ك2013

498,914)498,914()+/-( %5دولر اأمريكي 
124,507)124,507()+/-( %5يورو

17,799)17,799()+/-( %5اأخرى 

2012
430,597)430,597()+/-( %5دولر اأمريكي 

160,306)160,306()+/-( %5يورو
21,353)21,353()+/-( %5اأخرى 

ج(  مخاطر أسعار األسهم
اإدارة  قبـل  مـن  الأ�شـهم  اأ�شـعار  مخاطـر  تـدار  ا�شـهم.  فـي  لال�شـتثمارات  العادلـة  القيمـة  فـي  التغيـر  مـن  الأ�شـهم  اأ�شـعار  مخاطـر  تنتـج 

العادلـة  بالقيمـة  الم�شنفـة  المجموعـة  ا�شـتثمارات  مـن  الم�شـعرة  غيـر  الأ�شـهم  اأ�شـعار  مخاطـر  تنتـج  الأم.  لل�شـركة  الماليـة  ال�شـئون 

للبيـع.  متاحـة  اأو  الدخـل  بيـان  خـالل  مـن 

فـي  المعقولـة  المحتملـة  التغيـرات  ب�شـبب  الماليـة  التقاريـر  تاريـخ  فـي  المدرجـة  الأ�شـهم  لأدوات  العادلـة  القيمـة  فـي  التغيـر  تاأثيـر  اإن 

مـادي.  غيـر  يعتبـر  الأخـرى،  المتغيـرات  كافـة  بثبـات  الحتفـاظ  مـع  الأ�شـهم،  اأ�شـعار 
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26. تابع / أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية 
26.2 مخاطر االئتمان 

لخ�شـارة  اآخـر  طـرف  تكبـد  اإلـى  يـوؤدي  ممـا  بالتزامـه  الوفـاء  عـن  ماليـة  اأداة  اأطـراف  اأحـد  يعجـز  اأن  مخاطـر  هـي  الئتمـان  مخاطـر  اإن 

بيـان  فـي  الأخـرى  الموجـودات  وبع�ـص  والمدينيـن  البنـوك  لـدى  اأر�شدتهـا  علـى  الئتمـان  لمخاطـر  المجموعـة  تتعر�ـص  ماليـة. 

المجمـع. المالـي  المركـز 

اأر�شـدة  ومراقبـة  الأفـراد  للعمـالء  ائتمانيـة  حـدود  بو�شـع  بالعمـالء  يتعلـق  فيمـا  الئتمـان  مخاطـر  مـن  للحـد  المجموعـة  ت�شـعى 

ت�شـعى   .17 اإي�شـاح  فـي  عنهـا  المف�شـح  الدفتريـة  القيمـة  هـو  الئتمـان  لمخاطـر  للتعر�ـص  الأق�شـى  الحـد  اإن  القائمـة.  المدينيـن 

فقـط. ال�شـمعة  جيـدة  بنـوك  مـع  التعامـل  خـالل  مـن  بالبنـوك  يتعلـق  فيمـا  الئتمـان  مخاطـر  مـن  للحـد  المجموعـة 

الحد األقصى لتركز المخاطر 
الجغرافيـة،  المنطقـة  نف�ـص  فـي  اأن�شـطة  فـي  اأو  مت�شـابهة،  اأن�شـطة  فـي  المقابلـة  الأطـراف  مـن  عـدد  ي�شـترك  عندمـا  التركـزات  تن�شـاأ 

ب�شـكل  تتاأثـر  تعاقديـة  التزامـات  لمواجهـة  ال�شـتعداد  عندهـم  يجعـل  قـد  ممـا  متماثلـة  اقت�شاديـة  �شـمات  لهـم  يكـون  عندمـا  اأو 

نحـو  المجموعـة  لأداء  الن�شـبية  الح�شا�شـية  اإلـى  التركـزات  ت�شـير  غيرهـا.  اأو  ال�شيا�شـية  اأو  القت�شاديـة  الظـروف  فـي  بالتغيـرات  مماثـل 

معينـة. جغرافيـة  منطقـة  علـى  اأو  بذاتـه  اأعمـال  قطـاع  علـى  توؤثـر  التـي  التطـورات 

مـن   79% ن�شـبة  الحكوميـة  الهيئـات  مـن  الم�شـتحقة  الأر�شـدة  تمثـل  العمـالء.  مـن  كبيـر  عـدد  اإلـى  منتجاتهـا  المجموعـة  تبيـع 

 .)76%  :2012(  2013 دي�س�مبر   31 فـي  كمـا  القائمـة  المدينـة  التجاريـة  الأر�شـدة 

تعر�ـص  ينتـج  البنـوك،  لـدى  الأر�شـدة  ومنهـا  للمجموعـة،  الأخـرى  الماليـة  الموجـودات  مـن  الناتجـة  الئتمـان  بمخاطـر  يتعلـق  فيمـا 

الدفتريـة  القيمـة  للمخاطـر  للتعر�ـص  الأق�شـى  الحـد  يعـادل  وبحيـث  المقابـل  الطـرف  عجـز  مـن  الئتمـان  لمخاطـر  المجموعـة 

الأدوات.  لهـذه 

26.3 مخاطر السيولة 
بـالأدوات  تتعلـق  التـي  بالتزاماتهـا  للوفـاء  الالزمـة  الأمـوال  توفيـر  فـي  �شعوبـات  المجموعـة  مواجهـة  فـي  ال�شـيولة  مخاطـر  تتمثـل 

ليـة.  لما ا

المجموعـة  �شيا�شـة  تتطلـب  البنكيـة.  الت�شـهيالت  توفـر  مـن  التاأكـد  طريـق  عـن  لديهـا  ال�شـيولة  مخاطـر  مـن  المجموعـة  تحـد 

يومـاً   60-90 خـالل  عـادًة  الدائنـة  التجاريـة  الأر�شـدة  ت�شـدد  البيـع.  تاريـخ  مـن  يومـاً   90-45 خـالل  المبالـغ  دفـع  للمبيعـات  بالن�شـبة 

الكافيـة.  ال�شـيولة  توفـر  علـى  المحافظـة  ل�شمـان  المجموعـة  اإدارة  قبـل  مـن  ال�شـتحقاق  قائمـة  مراقبـة  يتـم  ال�شـراء.  تاريـخ  مـن 

دي�س�مبر  و31   2013 دي�س�مبر   31 فـي  كمـا  للمجموعـة  المخ�شومـة  غيـر  الماليـة  المطلوبـات  ا�شـتحقاقات  التالـي  الجـدول  يلخ�ـص 

ال�شـوق. فـي  الحاليـة  الفائـدة  واأ�شـعار  التعاقـدي  ال�شـداد  تواريـخ  اإلـى  ا�شـتناداً   ،2012

عند الطلب
اأقل من 3 

اأ�شهر

3 اإلى 12 
�شهراً

1 اإلى 5 
�سنوات

المجموع

د.كد.كد.كد.كد.ك31 دي�سمبر 2013

31,284,3154,116,75520,68335,421,753-دائنو تمويل مرابحة 
24,164,751-9,774,35614,390,395-دائنون وم�شروفات م�شتحقة

41,058,67118,507,15020,68359,586,504-المجموع

عند الطلب
اأقل من 3 

اأ�شهر

3 اإلى 12 
�شهراً

1 اإلى 5 
�سنوات

المجموع

د.كد.كد.كد.كد.ك31 دي�سمبر 2012

17,253,1248,148,139116,38925,517,652-دائنو تمويل مرابحة 
25,179,040-1,300,0006,847,44217,031,598دائنون وم�شروفات م�شتحقة

1,300,00024,100,56625,179,737116,38950,696,692المجموع
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26. تابع / أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية 

26.4   مخاطر التشغيل 
الخارجيـة.   الأحـداث  اأو  الغ�ـص  اأو  الب�شـري  الخطـاأ  اأو  الأنظمـة  لتعطـل  نتيجـة  لخ�شـائر  التعر�ـص  مخاطـر  هـي  الت�شـغيل  مخاطـر  اإن 

اأو  وتنظيميـة  قانونيـة  تداعيـات  اأو  بال�شـمعة  ال�شـرر  اإلـى  الت�شـغيل  مخاطـر  تـوؤدي  اأن  يمكـن  الأداء،  فـي  الرقابـة  �شوابـط  ف�شـل  عنـد 

مـن  المخاطـر  هـذه  اإدارة  ت�شـتطيع  ولكنهـا  الت�شـغيل،  مخاطـر  كافـة  ا�شـتبعاد  تتوقـع  اأن  المجموعـة  ت�شـتطيع  ل  ماليـة.   خ�شـارة  تكبـد 

ف�شـل  فاعليـة  الرقابـة  �شوابـط  تت�شمـن  لهـا.   وال�شـتجابة  المحتملـة  الت�شـغيل  مخاطـر  متابعـة  طريـق  وعـن  مراقبـة  اإطـار  خـالل 

والتقييـم. الموظفيـن  وتوعيـة  الت�شـوية  واإجـراءات  والتفوي�ـص  الو�شـول  وحقـوق  الواجبـات 

27. إدارة مخاطر رأس المال
التـي  الأعمـال  لدعـم  الجيـدة  المـال  راأ�ـص  معـدلت  علـى  المحافظـة  �شمـان  هـو  المـال  راأ�ـص  اإدارة  مـن  الرئي�شـي  المجموعـة  هـدف  اإن 

للم�شـاهمين.  قيمـة  اأعلـى  وتحقيـق  بهـا  تقـوم 

اأي  اإجـراء  يتـم  لـم  الأعمـال.  قطـاع  ظـروف  تغيـرات  �شـوء  فـي  عليـه  تعديـالت  واإجـراء  المـال  راأ�ـص  هيـكل  بـاإدارة  المجموعـة  تقـوم 

 .2012 دي�س�مبر  و31   2013 دي�س�مبر   31 فـي  المنتهيتيـن  ال�شـنتين  خـالل  الإجـراءات  اأو  ال�شيا�شـات  اأو  الأهـداف  فـي  تغيـرات 

�شافـي  زائـداً  الملكيـة  حقـوق  اإجمالـي  علـى  مق�شـوم  الديـن  �شافـي  وهـو  الإقرا�ـص  معـدل  با�شـتخدام  المـال  راأ�ـص  المجموعـة  تراقـب 

الأخـرى  الدائنـة  والأر�شـدة  الدائنـة  التجاريـة  والأر�شـدة  الدائنـة  المرابحـات   / الديـن  �شافـي  �شمـن  المجموعـة  تـدرج  الديـن. 

الأم.  ال�شـركة  بم�شـاهمي  الخا�شـة  الملكيـة  حقـوق  اإجمالـي  الملكيـة  حقـوق  تمثـل  والنقـد.   البنـوك  لـدى  الأر�شـدة  ناق�شـاً 

31 دي�سمبر 312012 دي�سمبر 2013
د.كد.ك

25,203,394 35,109,748دائنو مرابحة 
25,179,040 24,164,751ذمم دائنة وم�شتحقات

1,913,390 2,589,237مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين 
)8,737,537()5,751,180(ناق�شاً: الأر�شدة لدى البنوك والنقد

43,558,287 56,112,556�شافي الدين
32,431,665 34,286,842اإجمالي حقوق الملكية

75,989,952 90,399,398حقوق الملكية و�شافي الدين
62% % 57
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28. ملخص فئات األصول والخصوم المالية وقياس القيمة العادلة
28.1 فئات األصول والخصوم المالية

علـى  ت�شنـف  ان  يمكـن  المجمـع  المالـي  المركـز  بيـان  فـي  الـواردة  للمجموعـة  الماليـة  والخ�شـوم  لالأ�شـول  المدرجـة  القيمـة  ان 

: التالـي  النحـو 

31 دي�سمبر 312012 دي�سمبر 2013اأ�شول مالية
د.كد.كمدينون وقرو�ص: )بالتكلفة المطفاأة(

43,477,19732,298,714ذمم مدينة )با�شتثناء المدفوعات مقدما وال�شول غير المالية الخرى( )انظر اإي�شاح 17(
5,751,1808,737,537ار�شدة لدى البنوك و نقد

49,228,37741,036,251
ال�شول بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�شائر

ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او الخ�شائر)انظر اي�شاح 15(

820,260971,180     -   محدده عند التحقق المبدئي
820,260971,180

ا�شتثمارات متاحة للبيع

79,38078,120    -  بالقيمة العادلة
79,38078,120

50,128,01742,085,551مجموع ال�شول المالية 
خ�شوم مالية :

بالتكلفة المطفاأة

24,164,75125,179,040ذمم دائنة وم�شتحقات )اأنظر اي�شاح 22( 
35,109,74825,203,394مرابحة دائنة

59,274,49950,382,434مجموع الخ�شوم المالية

28.2 قياس القيمة العادلة
الم�شـاركين  بيـن  منتظمـة  معاملـة  فـي  التـزام  لتحويـل  دفعـه  او  ا�شـل  لبيـع  ا�شـتالمه  يتـم  الـذي  ال�شـعر  فـي  العادلـة  القيمـة  تتمثـل 

القيا�ـص.  بتاريـخ  ال�شـوق  فـي 

ان  كمـا  العادلـة.  لقيمهـا  مقاربـة  تعتبـر  الخـرى  الماليـة  والخ�شـوم  ال�شـول  لجميـع  الدفتريـة  القيـم  فـان  المجموعـة،  ادارة  بـراأي 

ادنـاه. عنهـا  مف�شـح  العادلـة  بالقيمـة  المدرجـة  الخ�شـائر  او  الربـاح  خـالل  مـن  العادلـة  بالقيمـة  لال�شـتثمارات  القيا�ـص  تفا�شيـل 

28.3 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
مـن  م�شـتويات  ثالثـة  الـى  ت�شنيفهـا  يتـم  المالـي  المركـز  بيـان  فـي  العادلـة  بالقيمـة  المقا�شـة  الماليـة  والخ�شـوم  ال�شـول  ان 

للقيا�ـص  الهامـة  للمدخـالت  المالحظـة  قابليـة  علـى  بنـاء  الثـالث  الم�شـتويات  تحديـد  يتـم  العادلـة.  للقيمـة  الهرمـي  الت�شل�شـل 

التالـي:  النحـو  علـى  وذلـك 

ا�شعار مدرجة )غير معدلة( في ا�شواق ن�شطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.م�شتوى 1 :-

والمطلوبـات م�شتوى 2 :- للموجـودات  تتبعهـا  يمكـن  والتـي   1 م�شـتوى  فـي  المت�شمنـة  المدرجـة  ال�شـعار  غيـر  معطيـات 

و  . بالأ�شـعار(  متعلقـة  )معطيـات  مبا�شـرة  غيـر  ب�شـورة  او  )كال�شـعار(  مبا�شـرة  ب�شـورة  �شـواء  

قابلـة م�شتوى 3 :- غيـر  )معطيـات  تتبعهـا  يمكـن  �شـوقية  معلومـات  الـى  ت�شـتند  ل  التـي  والمطلوبـات  الموجـودات  معطيـات 

للمراقبـة(.

الـى  اأدت  التـي  الهامـة  للمعطيـات  م�شـتوى  ادنـى  علـى  بنـاء  تحديـده  يتـم  والمطلوبـات  الموجـودات  �شمنـه  ت�شنـف  الـذي  الم�شـتوى 

العادلـة. القيمـة  قيا�ـص 
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28. تابع / ملخص فئات األصول والخصوم المالية وقياس القيمة العادلة 
28.4      قياس القيمة العادلة لالدوات المالية

الـى  ت�شنيفهـا  يتـم  المجمـع  المالـي  المركـز  بيـان  فـي  دوري  ا�شا�ـص  علـى  العادلـة  بالقيمـة  المقا�شـة  الماليـة  والخ�شـوم  ال�شـول  ان 

التال�ي: النحـو  علـى  العادلـة  للقيمـة  الهرمـي  الت�شل�شـل 

المجموعم�شتوى 3م�شتوى 2م�شتوى 311 دي�سمبر 2013 :

د.كد.كد.كد.كاي�ساحاأ�شول بالقيمة العادلة

ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�شائر

820,260820,260--اأ-  �شندوق محلي غير م�شعر

المجموعم�شتوى 3م�شتوى 2م�شتوى 311 دي�سمبر 2012 :

د.كد.كد.كد.كاي�ساحاأ�شول بالقيمة العادلة

ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�شائر

971,180971,180--اأ-  �شندوق محلي غير م�شعر

لم يتم هناك تحويالت بين الم�شتويات خالل ال�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2013 و 31 دي�سمبر 2012.

القياس بالقيمة العادلة 
العادلـة  القيـم  ذلـك  فـي  بمـا  الماليـة،  التقاريـر  لغرا�ـص  الماليـة  للبنـود  تقييمـات  باجـراء  للمجموعـة  المالـي  الفريـق  يقـوم 

التقييـم  تقنيـات  اختيـار  يتـم  القت�شـاء.  عنـد  المعقـدة،  للتقييمـات  ثالـث  طـرف  تقييـم  مخت�شـي  مـع  بالت�شـاور  وذلـك   ،3 للم�شـتوى 

ال�شـوق. علـى  المبنيـة  المعلومـات  مـن  ال�شـتفادة  لزيـادة  العـام  الهـدف  مـع  اأداة،  كل  خ�شائ�ـص  علـى  بنـاء 

التقاريـر  فتـرة  مـع  بالمقارنـة  تتغيـر  لـم  والتـي  العادلـة  القيمـة  قيا�ـص  لغر�ـص  الم�شـتخدمة  التقييـم  وتقنيـات  الطـرق  يلـي  فيمـا 

ال�شـابقة:      الماليـة 

اأ( �سناديق محلية غير م�سعرة )الم�ستوى الثالث(

العادلـة  القيمـة  تحديـد  تـم  وقـد  النقـدي  ال�شـوق  وادوات  م�شـعرة  محليـة  ا�شـهم  مـن  رئي�شـي  ب�شـكل  ال�شناديـق  هـذه  ا�شـتثمارات  تتكـون 

الماليـة.  التقاريـر  تاريـخ  فـي  كمـا  ال�شناديـق  مـدراء  قبـل  مـن  المعلنـة  ال�شـل  قيمـة  �شافـي  علـى  بنـاء  لال�شـتثمار 

المستوى الثالث - قياسات القيمة العادلة 
غيـر  مدخـالت  الـى  ت�شـتند  تقييـم  تقنيـات  ت�شـتخدم   )3( الم�س�توى  ف�ي  الم�سنف�ة  المالي�ة  والخ�شـوم  لالأ�شـول  المجموعـة  قيا�ـص  ان 

الـى  الفتتاحيـة  الر�شـدة  مـن  الم�شـتوى  هـذا  �شمـن  الماليـة  الدوات  ت�شـوية  يمكـن  كمـا  المعلنـة.  ال�شـوقية  البيانـات  علـى  مبنيـة 

التالـي:  النحـو  علـى  الختاميـة  الر�شـدة 

31 دي�سمبر 312012 دي�سمبر 2013
د.كد.ك

971,1801,014,825الر�شيد الفتتاحي
)43,645()150,920(�شافي التغير بالقيمة العادلة الم�شجل في الأرباح او الخ�شائر

971,180 820,260الر�شيد النهائي

فـي  الم�شـجلة  المبالـغ  جوهريـا  يغيـر  لـن  معقولـة  محتملـة  بديلـة  افترا�شـات  الـى   3 الم�س�توى  تقييمـات  علـى  المدخـالت  تغييـر 

الملكيـة. حقـوق  او  الخ�شـوم  او  الأ�شـول  مجمـوع  او  الخ�شـائر  اأو  الأربـاح 

29. أرقام المقارنة
او  ال�شـول  �شافـي  علـى  تلـك  الت�شنيـف  اعـادة  توؤثـر  ول  الماليـة  ال�شـنة  عر�ـص  مـع  لتتفـق  المقارنـة  ارقـام  بع�ـص  ت�شنيـف  اعـادة  تـم 

. �شـابقا  عنهـا  المعلـن  النقـد  و�شـبه  النقـد  فـي  الزيـادة  �شافـي  او  ال�شـنة  نتائـج  �شافـي  او  الملكيـة  حقـوق  �شافـي 
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