تقرير مراقب الحسابات المستقل

السادة /المساهمين المحترمين
شركة استحواذ القابضة
شركة مساهمة كويتية (قابضة)
دولة الكويت

التقرير حول البيانات المالية المجمعة
لقد دققنا البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�شركة ا�ستحواذ القاب�ضة � -شركة م�ساهمة كويتية (قاب�ضة) ( ال�شركة
أ
الم ) و�شركاتها التابعة (ي�شار �إليهما جمتمعني بـ املجموعة )  -والتي تت�ضمن امليزانية العمومية املجمعة كما يف 31
دي�سمرب 2007وكذلك بيانات الدخل والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق امللكية املجمعة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ،
وكذلك ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة وا إلي�ضاحات التف�صيلية أالخرى.

مسئولية اإلدارة عن البيانات المالية المجمعة
�إن �إعداد هذه البيانات املالية املجمعة وعر�ضها ب�شكل عادل وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية هي من م�سئـولية �إدارة
ال�شركة أالم� .إن هذه امل�سئولية تت�ضمن ت�صميم وتطبيق واالحتفاظ بنظام رقابة داخلي يتعلق ب�إعداد البيانات املالية
املجمعة وعر�ضها ب�شكل عادل بحيث تكون خالية من أ�ية أ�خطاء مادية �سواء كانت ناجتة عن الغ�ش او اخلط أ� ,كما تت�ضمن
اختيار وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية املنا�سبة و�إعداد التقديرات املحا�سبية املعقولة وفقا للظروف املحيطة.

مسئولية مراقب الحسابات

�إن م�سئوليتنا هي �إبداء الر أ�ي حول هذه البيانات املالية املجمعة �إ�ستنادا �إىل أ�عمـال التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا
ب أ�عمال التدقيق وفقا ملعايري التدقيق الدولية� .إن هذه املعايري تتطلب منا ا إللتزام مبتطلبات املهنة أالخالقية وتخطيط
و أ�داء اعمال التدقيق للح�صول على ت أ�كيد معقول ب أ�ن البيانات املالية املجمعة ال حتتوي على أ�خطاء مادية.

�إن أ�عمال التدقيق تتطلب تنفيذ �إجراءات للح�صول على أ�دلة تدقيق على املبالغ واالي�ضاحات الواردة يف البيانات املالية
املجمعة� .إن تلك ا إلجراءات تعتمد على احلكم املهني ملراقب احل�سابات مبا يف ذلك تقييم خطر وجود أ�خطاء مادية يف
البيانات املالية املجمعة �سواء كانت ناجتة عن الغ�ش أ�و اخلط أ� .يف �سبيل تقييم تلك أالخطار ف�إن مراقب احل�سابات ي أ�خذ
يف عني االعتبار الرقابة الداخلية املرتبطة ب�إعداد البيانات املالية املجمعة وعر�ضها ب�شكل عادل وذلك بهدف ت�صميم
�إجراءات التدقيق املالئمة ،ولي�س بغر�ض �إبداء ر أ�ي على فعالية نظم الرقابة الداخلية املطبقة بال�شركة� .إن أ�عمال التدقيق
تت�ضمن أ�ي�ضا تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية التي أ�عدتها ا إلدارة
با إل�ضافة �إىل تقييم العر�ض ال�شامل للبيانات املالية املجمعة.
باعتقادنا أ�ن أ�دلة التدقيق التى ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفري أ��سا�س معقول ميكننا من �إبداء ر أ�ينا على البيانات
املالية املجمعة.
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2007

الرأي

بر أ�ينا أ�ن البيانات املالية املجمعة امل�شار اليها أ�ع�لاه تظهر ب�صورة عادلة ،من جميع النواحي املادية ،املركز املايل
للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  2007و أ�دائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املالية املنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايري
الدولية للتقارير املالية.

التقرير حول المتطلبات القانونية واألمور التنظيمية األخرى

بر أ�ينا كذلك أ�ن ال�شركة أالم حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة ،و أ�ن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير
جمل�س �إدارة ال�شركة أالم فيما يتعلق بالبيانات املالية املجمعة متفقة مع ما هو وارد يف هذه ال�سجالت ،وقد ح�صلنا على
املعلومات وا إلي�ضاحات التي ر أ�يناها �ضرورية ألغرا�ض التدقيق ،كما أ�ن البيانات املالية املجمعة تت�ضمن جميع املعلومات
التي يتطلبها قانون ال�شركات التجارية لعام  1960وتعديالته والنظام أال�سا�سي لل�شركة أالم ،و أ�ن اجلرد قد أ�جرى وفق ًا
أ
لل�صول املرعية .ويف حدود املعلومات التي توافرت لدينا مل تقع خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2007خمالفات
لقانون ال�شركات التجارية لعام  1960أ�و النظام أال�سا�سي لل�شركة أالم على وجه قد يكون له ت أ�ثري مادي على ن�شاط
املجموعة أ�و مركزها املايل.

علــــي عبد الرحمــــن الحســــــاوي

مراقب حسابات مرخص فئة ( أ ) رقم 30
 BDOبرقان – محـــاسبـــون عالـــميون
 3إبريل  2008دولة الكويت
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كما في 31دسيمبر2007

الميزانية العمومية المجمعة

املوجودات

جميع المبالغ بالدينار الكويتي

اي�ضاح

موجودات غير متداولة

ممتلكات ومعدات
�إ�ستثمارات عقارية
أ�را�ضي وعقارات بغر�ض التطوير
أ��ستثمارات متاحة للبيع
أ��ستثمارات يف �شركات تابعة غري جممعة
�شهرة

4
5
6
7
8

موجودات متداولة

املخزون
مدينون و أ�ر�صدة مدينة أ�خرى
ا�ستثمارات يف وكاالت مدينة
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
النقد والنقد املعادل

9
10
11
12

�إجمايل املوجودات

2006

2007

398,309

1,993

62,297,528
11,760,432
51,388,651
2,703,614
53,672,275
182,220,809

28,704,960
66,504,492
95,211,445

2,131
99,925,913
69,441,087
94,885,881
4,056,063
268,311,075
450,531,884

7,008,510
155,422,050
4,508,376
581,544
167,520,480
262,731,925

حقوق امللكية واملطلوبات

حقوق امللكية

ر أ��س املال
احتياطي قانوين
احتياطي اختياري
احتياطي �شراء ا�سهم موظفني -ال�شركة التابعة
احتياطي التغري يف القيمة العادلة
أ�رباح مرحلة
اجمايل حقوق م�ساهمي ال�شركة االم
حقوق االقلية

13
14
15

مطلوبات غير متداولة

مكاف أ�ة نهاية اخلدمة للموظفني

مطلوبات متداولة

وكاالت دائنة وعقود تورق
دائنون و أ�ر�صدة دائنة أ�خرى

16
17

�إجمايل حقوق امللكية واملطلوبات

هاني عبد العزيز حسين التركيت
رئيس مجلس االدارة

14

نادر حمد سلطان العيسي
نائب رئيس مجلس االدارة

250,000,000
4,777,258
4,777,258
45,770
()8,754,368
37,596,062
288,441,980
22,529,818
310,971,798

250,000,000
1,831,633
1,831,633
()7,989,193
14,281,916
259,955,989
259,955,989

725,234

808

133,450,095
5,384,757
138,834,852
450,531,884

2,775,128
2,775,128
262,731,925

ضرار خالد الرباح
العضو المنتدب

�إن ا إلي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة
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بيان الدخل المجمع

2007

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2007
جميع المبالغ بالدينار الكويتي

االيرادات

اي�ضاح

أ�رباحغريحمققةمنالتغرييفالقيمةالعادلةلال�ستثماراتالعقارية
أ�رباح حمققة من بيع �إ�ستثمارات عقارية
أ�رباح بيع ارا�ضي بغر�ض التطوير
أ�رباح بيع ارا�ضي بغر�ض املتاجرة
أ�رباح ا�ستثمارات متاحة للبيع
أ�رباح ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
عوائد ا�ستثمارات يف وكاالت وعقود تورق
أ�تعاب خدمات ا�ست�شارية
ايرادات ت أ�جري
�إيرادات أ�خرى

امل�صروفات واالعباء االخرى
م�صروفات عمومية و�إدارية
�إ�ستهالكات
خم�ص�ص وكاالت ا�ستثمارية
أ�عباء وكاالت دائنة وعقود تورق
خ�سائر فروق عملة

�صايف الربح قبل ح�صة م ؤ��س�سة الكويت للتقدم العلمي
والزكاة ومكاف أ�ة أ�ع�ضاء جمل�س ا إلدارة
مكاف أ�ة أ�ع�ضاء جمل�س ا إلدارة
ح�صة م ؤ��س�سة الكويت للتقدم العلمي
زكاة
�صايف ربح ال�سنة
�صايف ربح ال�سنة اخلا�ص بـ:
م�ساهمي ال�شركة أالم
حقوق أالقلية
�صايف ربح ال�سنة
ربحية ال�سهم اخلا�صة مب�ساهمي ال�شركة أالم

�إن ا إلي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة

18
19

20

21
22

23

2007

2006

12,607,228
1,039,283
914,241
138,978
6,732,632
6,355,480
20,527,941
486,077
813,543
730,059
50,345,462

11,189,940
2,165,909
166,692
4,869,203
36,598
18,428,342

()4,306,564
()89,735
()585,014
()9,714,800
()38,058
()14,734,171

()459,207
()102
()459,309

35,611,291

17,969,033

()60,000

()15,000

()259,250
()21,727
35,270,314

()161,721
17,792,312

29,205,396
6,064,918
35,270,314

17,792,312
17,792,312

11.7

8.6
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2007
جميع المبالغ بالدينار الكويتي

الر�صيد يف  1يناير 2006

100,000

34,730

34,730

-

249,900,000

-

-

-

-

-

-

-

صافي اخلسائر املعترف بها في
حقوق امللكية مباشرة

-

-

-

-

�صايف ربح ال�سنة

-

-

-

-

-

-

-

-

للحتياطيات
املحول إ
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2006

-

1,796,903

1,796,903

-

250,000,000

1,831,633

1,831,633

-

الر�صيد يف  1يناير 2007

250,000,000

1,831,633

1,831,633

-

املحقق من بيع ا�ستثمارات متاحة
للبيع

-

-

-

-

ال���ت���غ�ي�ر يف ال��ق��ي��م��ة ال���ع���ادل���ة
لل�ستثمارات املتاحة للبيع
إ

-

-

-

-

رد االحتياطي اخلا�ص بال�شركة
التابعة عند االقتناء

-

-

-

-

صافي اخلسائر املعترف بها
في حقوق امللكية مباشرة

-

-

-

-

�صايف ربح ال�سنة

-

-

-

-

اجمالي االرباح املعترف بها
خالل السنة

-

-

-

-

�صايف التغري يف م�ساهمات �شركة
تابعة

-

-

-

-

امل��ح��ول اىل االح��ت��ي��اط��ي��ات من
ال�شركة التابعة

-

-

-

45,770

املحول لالحتياطيات

-

2,945,625

2,945,625

-

250,000,000

4,777,258

4،777,258

45,770

زيادة ر أ��س املال
ال���ت���غ�ي�ر يف ال��ق��ي��م��ة ال���ع���ادل���ة
لل�ستثمارات املتاحة للبيع
إ

اجمالي االرباح املعترف بها
خالل السنة

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2007
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ر أ��س املال

�إحتياطي
قانوين

احتياطي �شراء ا�سهم
احتياطي اختياري
موظفني -ال�شركة التابعة

التــــقــريـــــــــــــر الســـنـــــــــــــــــوي

احتياطي التغري يف القيمة
العادلة

2007

أ�رباح مرحلة

املجموع

حقوق االقلية

اجمايل حقوق امللكية

83,410

252,870

-

252,870

-

-

249,900,000

-

249,900,000

()7,989,193

-

()7,989,193

-

()7,989,193

()7,989,193

-

()7,989,193

-

()7,989,193

-

17,792,312

17,792,312

-

17,792,312

()7,989,193

17,792,312

9,803,119

-

9,803,119

-

()3,593,806

-

-

-

()7,989,193

14,281,916

259,955,989

-

259,955,989

()7,989,193

14,281,916

259,955,989

-

259,955,989

3,327,592

-

3,327,592

-

3,327,592

()4,900,742

-

()4,900,742

-

()4,900,742

807,975

-

807,975

-

807,975

()765,175

-

()765,175

-

()765,175

-

29,205,396

29,205,396

6,064,918

35,270,314

()765,175

29,205,396

28,440,221

6,064,918

34,505,139

-

-

-

16,464,900

16,464,900

-

-

45,770

-

45,770

-

()5,891,250

-

-

()8,754,368

37,596,062

22,529,818

310,971,798

-

288,441,980

�إن ا إلي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة
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بيان التدفقات النقدية المجمع

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2007
جميع المبالغ بالدينار الكويتي

2007

أ�ن�شطة العمليات
ربح ال�سنة

2006

35,270,314

17,792,312

أ�رباح �إ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
أ�رباح �إ�ستثمارات متاحة للبيع
أ�رباح حمققة من بيع �إ�ستثمارات عقارية
أ�رباح بيع أ�را�ضي بغر�ض التطوير
أ�رباح بيع عقارات بغر�ض املتاجرة
أ�رباح غري حمققة من التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية
�إ�ستهالكات
خم�ص�ص مكاف أ�ة نهاية اخلدمة للموظفني
ربح العمليات قبل التغريات يف ر أ��س املال العامل

()6,355,480
()6,732,632
()1,039,283
()914,241
()138,978
()12,607,228
106,457
108,065
7,696,994

()166,692
()1,316,700
()11,189,940
102
808
5,119,890

مدينون و أ�ر�صدة مدينة أ�خرى
ب�ضاعة
�إ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
دائنون و أ�ر�صدة دائنة �آخري
النقد امل�ستخدم يف العمليات
مكاف أ�ة نهاية اخلدمة للموظفني مدفوعة
�صايف النقد امل�ستخدم يف أ�ن�شطة العمليات

8,338,460
()2,131
()35,177,154
217,097
()26,623,728
()17,165
()18,943,899

()7,008,510
()4,341,684
3,023,675
()3,206,629
()3,206,629

�شراء �إ�ستثمارات متاحة للبيع
املح�صل من بيع �إ�ستثمارات متاحة للبيع
املدفوع ألقتناء �شركة تابعة
�شراء �شركات تابعة غري جممعة
�شراء ا�ستثمارات عقارية
املح�صل من بيع �إ�ستثمار عقاري
�شراء عقار بغر�ض التطوير
املح�صل من بيع عقار بغر�ض التطوير
املدفوع ل�شراء عقارات بغر�ض املتاجرة
املح�صل من عقارات بغر�ض املتاجرة
توزيعات نقدية م�ستلمة
�شراء ممتلكات ومعدات
�صايف النقد امل�ستخدم يف أ�ن�شطة ا إل�ستثمار

()1,366,671
22,313,939
()99,411,014
()2,478,614
()17,483,949
10,999,985
()7,586,203
5,761,460
()900,000
1,359,113
2,350,166
()166,064
()86,607,852

()73,176,985
()17,515,020
()2,095
()90,694,100

تعديالت لـ:

التغيرات في رأس املال العامل:

أنشطة اإلستثمار
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2007

أنشطة التمويل

زيادة ر أ��س املال
وكاالت ومرابحات يف ا إل�ستثمار
وكاالت دائنة وعقود تورق
خيارات أ��سهم موظفني
أ
�صايف النقد الناجت من �ن�شطة التمويل

الزيادة في النقد والنقد املعادل

النقد والنقد املعادل يف  1يناير

النقد والنقد املعادل في  31ديسمبر

�إن ا إلي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة

86,330,963
22,649,537
45,770
109,026,270
3,474,519
581,544
4,056,063

249,900,000
()155,422,050
94,477,950
577,221
4,323
581,544
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2007
جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك

 -1نبذة عن الشركة
ت أ��س�ست ال�شركة مبوجب عقد الت أ��سي�س رقم /1879جلد  1بتاريخ  2يونيو  2001حتت �إ�سم �شركة أ�مواج
لل�ست�شارات الكمبيوترية وا إلدارية – �شركة م�ساهمة كويتية (مقفلة) .وقد أ�جريت عدة تعديالت
الكويت إ
الحقة كان أ�خرها الت أ��شري يف ال�سجل التجاري بتاريخ  12مار�س  2007لتغيري �إ�سم ال�شركة �إيل �شركة ا�ستحواذ
القاب�ضة – �شركة م�ساهمة كويتية (قاب�ضة) وتعديل أ�غرا�ض ال�شركة.
إن أغراض الشركة هى-:
-1متلك أ��سهم �شركات م�ساهمة كويتية أ�و أ�جنبية وكذلك متلك أ��سهم أ�و ح�ص�ص يف �شركات
ذات م�سئولية حمدودة كويتية أ�و أ�جنبية أ�و أال�شرتاك يف ت أ��سي�س هذه ال�شركات بنوعيها و�إدارتها و�إقرا�ضها
وكفالتها لدي الغري.
أ
أ
�-2إقرا�ض ال�شركات التي متلك فيها ��سهما وكفالتها لدي الغري ويف هذه احلالة يتعني �ال تقل ن�سبة
م�شاركة ال�شركة القاب�ضة يف ر أ��س مال ال�شركة املقرت�ضة عن  20%علي أالقل.
-3متلك حقوق امللكية ال�صناعية من براءات �إخرتاع أ�و عالمات جتارية �صناعية أ�و ر�سوم �صناعية
أ�و أ�ية حقوق أ�خرى تتعلق بذلك وت أ�جريها ل�شركات أ�خرى إل�ستغاللها �سواء يف داخل الكويت أ�و خارجها.
-4متلك املنقوالت والعقارات الالزمة ملبا�شرة ن�شاطها يف احلدود امل�سموح بها وفقا للقانون.
�-5إ�ستغالل الفوائ�ض املالية املتوفرة لدي ال�شركة عن طريق �إ�ستثمارها يف حمافظ تدار من قبل
�شركات وجهات متخ�ص�صة.
يكون لل�شركة مبا�شرة أالعمال ال�سابق ذكرها يف دولة الكويت ويف اخلارج ب�صفة أ��صلية أ�و بالوكالة ويجوز
لل�شركة أ�ن تكون لها م�صلحة أ�و ت�شرتك ب أ�ي وجه مع الهيئات التي تزاول أ�عماال �شبيهه ب أ�عمالها أ�و التي قد
تعاونها على حتقيق أ�غرا�ضها يف الكويت أ�و اخلارج ولها أ�ن تن�شئ أ�و ت�شارك أ�و ت�شرتي هذه الهيئات أ�و تلحقها بها.
وفقا للمادة ( )53من النظام أال�سا�سي لل�شركة تن� أش� لل�شركة هيئة للرقابة ال�شرعية تتكون من ثالثة من
املتخ�ص�صني يف الفقة أال�سالمى ،وتكون مهمة الهيئة هي �إبداء الر أ�ي ال�شرعي حول أ�ن�شطة ال�شركة وعملياتها
والتحقق من �إلتزام ال�شركة مببادئ ال�شريعة ا إل�سالمية.
مت �إعتماد البيانات املالية من قبل جمل�س ا إلدارة بتاريخ � 3إبريل � 2008إن اجلمعية العامة للم�ساهمني لديها
�صالحية تعديل تلك البيانات املالية بعد �إ�صدارها .
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 -2تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة
املعايير والتفسيرات املطبقة خالل السنة:
قامت املجموعة خالل ال�سنة بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية  -7أالدوات املالية  :ا إلف�صاحات والتعديالت
الالحقة ملعيار املحا�سبة الدويل رقم  « 1عر�ض البيانات املالية» واملطبقة على فرتات التقرير ال�سنوية اعتبار ًا
من أ�و ما بعد  1يناير  2007والتي نتج عنها �إف�صاحات �إ�ضافية يف البيانات املالية لل�شركة تتعلق أ
بالدوات
املالية و�إدارة ر أ��س املال وذلك كما يلي :
املعيار الدويل للتقارير املالية ( :)7أ
«الدوات املالية -أالف�صاح» ،إلظهار مدى أ�همية أالدوات املالية بالن�سبة
للمركز املايل لل�شركة و أ�دائها املايل وكذلك طبيعة ومدى املخاطر الناجمة عن أالدوات املالية خالل الفرتة
ويف تاريخ البيانات املالية وكذلك كيفية قيام املجموعة ب�إدارة تلك املخاطر.
أ
أ
التعديالت التي متت على معيار املحا�سبة ال��دويل رقم (“ :)1ا إلف�صاح عن ر����س امل��ال” لعر�ض �هداف
و�سيا�سات املجموعة إلدارة ر أ��س املال.
املعايير والتفسيرات الصادرة ولم تطبق بعد:
أ
حتى تاريخ �إ�صدار هذه البيانات املالية كانت املعايري اجلديدة التالية قد �صدرت غري �نها مل يحن موعد
تطبيقها:
معيار املحا�سبة الدويل ( 23املعدل)  :تكاليف التمويل.
معيار املحا�سبة الدويل ( 1املعدل)  :عر�ض البيانات املالية.
املعيار الدويل للتقارير املالية  – 8قطاعات الت�شغيل.
�إن ه��ذه املعايري ت�سري على ال��ف�ترات ال�سنوية التي ت��ب��د أ� م��ن أ�و م��ا بعد  1يناير  .2009وتتوقع �إدارة
املجموعة أ�ن تطبيق ه��ذه املعايري ل��ن ي�� ؤ�ث��ر ب�شكل م���ادي يف ال��ف�ترات ال�سنوية اع��ت��ب��ار ًا م��ن أ�و م��ا بعد
 1يناير .2009

 -3السياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي ملخص ألهم السياسات احملاسبية املستخدمة في إعداد هذه البيانات
املالية:
 )1-3أسس إعداد البيانات املالية
 يتم �إعداد هذه البيانات املالية وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ( )IFRSال�صادرة عن جمل�سمعايري املحا�سبة الدولية ( )IASBوالتف�سريات ال�صادرة عن جلنة تف�سري املعايري الدولية للتقارير املالية
( )IFRICومتطلبات قانون ال�شركات التجارية بدولة الكويت.
 مت اتباع ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة ب�صورة منتظمة خالل ال�سنة ومطابقة لل�سيا�سات املحا�سبيةاملتبعة يف ال�سنة ال�سابقة ،فيما عدا قيام املجموعة بتطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة املبينة ب�إي�ضاح (.)2
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 )2/3العرف احملاسبي
 يتم �إعداد هذه البيانات املالية على أ��سا�س التكلفة التاريخية متبعني مبد أ� ا إل�ستحقاق املعدل ب�إعادةتقييم بع�ض املوجودات بالقيمة العادلة كما هو مو�ضح تف�صيليا يف ال�سيا�سات واالي�ضاحات املرفقة .
 يتم �إعداد البيانات املالية بالدينار الكويتي . )3/3اسس جتميع البيانات املالية
تت�ضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�شركة أالم و�شركاتها التابعة (امل��دار لالجارة والتمويل
وا إل�ستثمار� -شركة م�ساهمة كويتية مقفلة و�شركاتها التابعة – الكويت ) واململوكة بن�سبة  % 68,6وي�شار
�إليهما “باملجموعة” يف هذه البيانات املالية املجمعة ان ال�شركات التابعه ل�شركة املدار للتمويل واال�ستثمار
�ش.م.ك مقفلة كما يلي :
بلد التا�سي�س ن�سبة امللكية الن�شاطات الرئي�سية
()%
جتارة عامة
100
�شركة ال�شموخ العربي للتجارة العامة واملقاوالت ذ.م.م الكويت
ومقاوالت
�شركة دار الرثيا العقارية �ش.م.ك مقفلة
�شركة باك ان موف للتجارة العامة واملقاوالت ذ.م.م

الكويت
الكويت

100
90

عقارات
نقل

�إن ال�شركات التابعة هي ال�شركات التي ت�سيطر عليها ال�شركة أالم  ،وتوجد ال�سيطرة عندما يكون لدى ال�شركة
أالم املقدرة ب�شكل مبا�شر أ�و غري مبا�شر على التحكم يف ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية لل�شركات التابعة لت�ستفيد
من أ�ن�شطتها .تت�ضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�شركات التابعة من تاريخ بدء ال�سيطرة فعليا
وحتى تاريخ انتهاء ال�سيطرة فعليا  .يتم ا�ستبعاد جميع أالر�صدة واملعامالت املتبادلة بني �شركات املجموعة
عند التجميع  ،مبا فيها أالرباح املتبادلة واخل�سائر أ
والرباح غري املحققة  .يتم �إعداد البيانات املالية املجمعة
با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية موحدة للمعامالت املتماثلة أ
وللحداث أالخرى التي تتم يف ظروف مت�شابهة .
 )4/3حتقق  /عدم حتقق املوجودات املالية
يتم حتقق املوجودات واملطلوبات املالية عندما ت�صبح املجموعة طرف من املخ�ص�صات التعاقديـة أ
للدوات .ال
يتم حتقق أ��صل مايل (بالكامل أ�و جزء منه) �إما عند حتويل املجموعة لكافة خماطر ومزايا امللكية أ�و عندما
ال تقوم املجموعة بتحويل أ�و االحتفاظ بكل خماطر ومزايا امللكية وعندما تفقد املجموعة ال�سيطرة على ذلك
أال�صل املايل أ�و جزء منه  .ال يتم حتقق املطلوبات املالية عند �إلغاء أ�و �إنتهاء ا إللتزامات املحددة يف العقد .
 )5/3ممتلكات ومعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خ�صم اال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة .ويتم احت�ساب
ا إل�ستهالك يف بيان الدخل بطريقة الق�سط الثابت على مدار العمر ا إلنتاجي املقدر للممتلكات واملعدات كما يلي:
�سنة
3
أ�جهزة كمبيوتر وبرامج
5
أ�ثاث وجتهيزات
3
معدات و�سيارات
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تت�ضمن التكلفة املبدئية للممتلكات واملعدات تكلفة ال�شراء و أ�ي تكلفة مرتبطة مبا�شرة ب�إي�صال تلك املوجودات
ايل موقع الت�شغيل وجعلها جاهزة للت�شغيل .
يتم مراجعة أالعمار ا إلنتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات ب�صفة دورية و�إذا تغريت أالعمار ا إلنتاجية عن
أالعمار املقدرة ف�إنه يتم تغيري تلك أالعمار اعتبار ًا من ال�سنة املالية التي حدث بها التغري بدون أ�ثر رجعي.
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 )6/3استثمارات في وكاله باالستثمار
هي اال�ستثمارت التي لها اجل ا�ستحقاق حمدد وتتوافرلدى االدارة النيه والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ
ا�ستحقاقها يتم اثبات تكلفة اال�ستثمار بالتكلفة املطف أ�ه.
 )7/3االستثمارات العقارية
أ
أ
أ
ت��درج العقارات التي حتتفظ بها املجموعة بغر�ض حتقيق منو ر��سمايل �و بغر�ض ت�جريها للغري �ضمن
اال�ستثمارات العقارية .يتم �إثبات تلك العقارات عند �إقتنا ؤ�ها بالتكلفة  ،ويتم �إعادة قيا�سها بالقيمة العادلة
التي يتم حتديدها بالقيمة ال�سوقية التي حتدد �سنوي ًا بوا�سطة مقيمني حمايدين وتدرج أالرباح واخل�سائر
الناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة يف بيان الدخل.
 )8/3عقارات بغرض املتاجرة
يتم تبويب االرا�ضي والعقارات التي مت اقتناءها لبيعها كارا�ضي وعقارات بغر�ض املتاجرة .يتم اثبات تلك
االرا�ضي بالتكلفة أ�و �صايف القيمة القابلة لال�سرتداد ايهما اقل .ان �صايف القيمة القابله لال�سرتداد هي قيمة
�سعر البيع املقدر مطروحا منه تكاليف بيعها املقدرة.
 )9/3اراضي وعقارت بغرض التطوير
تثبت االرا�ضي والعقارات بغر�ض التطوير بالتكلفة مت�ضمنة م�صاريف التطوير .عند االنتهاء من عملية
التطوير يتم اعادة ت�صنيفها اما كا�ستثمارات عقارية او ارا�ضي وعقارات بغر�ض املتاجرة او كموجودات لغر�ض
ا�ستخدام املجموعه وفقا لنية االدارة لال�ستخدام امل�ستقبلي لتلك العقارات.
 )10/3الشهرة
تتمثل ال�شهرة يف الزيادة يف تكلفة ا إلقتناء عن ن�صيب املجموعة يف القيمة العادلة ل�صايف موجودات ال�شركات
التابعة املقتناه كما يف تاريخ ا إلقتناء .يتم �إدراج ال�شهرة الناجتة عن �إقتناء �شركات تابعة يف املوجودات غري
امللمو�سة  .يتم درا�سة مدى وجود �إنخفا�ض يف قيمة ال�شهرة �سنوي ًا ويتم �إدراجها بالتكلفة ناق�ص ًا خ�سائر
ا إلنخفا�ض يف القيمة� .إن خ�سائر ا إلنخفا�ض يف القيمة ال يتم ردها مرة أ�خرى.
)11/3

األدوات املالية
التصنيف

يعتمد الت�صنيف على الغر�ض من اقتناء اال�ستثمار .تقوم ا إلدارة بتحديد هذا الت�صنيف عند االعرتاف املبدئي
أ
بالداة املالية ويتم �إعادة النظر يف هذا الت�صنيف عند �إعداد البيانات املالية  .قامت املجموعة بت�صنيف
أ�دواتها املالية كما يلي:
موجودات مالية بالقيمة العادلة -بيان الدخل

يت�ضمن هذا الت�صنيف ت�صنيفني فرعيني وهما موجودات مالية بغر�ض املتاجرة وموجودات مالية بالقيمة
العادلة عند االعرتاف املبدئي .يتم ت�صنيف أال�صل املايل �ضمن هذا الت�صنيف �إذا مت �إقتنائه ب�صورة أ��سا�سية
للبيع يف أالجل القريب أ�و �إذا قررت ا إلدارة ت�صنيفه كذلك عند االعرتاف املبدئي.
مدينون

هي موجودات مالية  -بخالف امل�شتقات املالية –ذات ا�ستحقاق ثابت أ�و حمدد وتكون غري م�سعرة يف أ��سواق ن�شطة.
وتن� أش� عندما تقوم املجموعه ب أ�داء خدمات ب�صفة مبا�شرة �إىل العمالء مع عدم وجود نية لتداول هذه الديون.
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الموجودات المتاحة للبيع

هي تلك املوجودات املالية بخالف امل�شتقات املالية والتي مل يتم ت�صنيفها �ضمن أ�ي من الت�صنيفات املذكورة
أ�عاله  ،ويتم االحتفاظ بها ملدة غريحمددة من الوقت وميكن بيعها عند احلاجة اىل �سيولة أ�و عند التغري يف
معدالت الربح.

التحقق وعدم التحقق

يتم �إثبات امل�شرتيات واملبيعات االعتيادية من املوجودات املالية طبقا لتاريخ الت�سوية وهو التاريخ الذي يتم
فيه ا�ستالم أال�صل أ�و ت�سلمه بوا�سطة املجموعة .يتم حذف املوجودات املالية عندما ينتهي حق املجموعة يف
التدفقات النقدية النا�شئة عن هذا أال�صل أ�و عندما يتم حتويل أال�صل بوا�سطة املجموعة وحتويل املخاطر
واملنافع املرتبطة مبلكية هذا أال�صل للغري.
القياس

يتم قيا�س جميع املوجودات املالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة م�ضاف ًا �إليها تكاليف املعاملة بخالف اال�ستثمارات
املالية املبوبة بالقيمة العادلة – بيان الدخل  .حيث يتم �إدراج تكاليف املعاملة املتعلقة بها يف بيان الدخل املجمع.
الحق ًا يتم �إعادة قيا�س املوجودات املتاحة للبيع واملوجودات املالية بالقيمة العادلة – بيان الدخل بقيمتها
العادلة .ويتم �إثبات املدينني بالتكلفة املطف أ�ة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
يتم �إثبات أالرباح واخل�سائر املحققة وغري املحققة والناجتة عن التغري يف القيمة العادلة للموجودات بالقيمة
العادلة من خالل بيان الدخل يف بيان الدخل يف الفرتة التي ظهرت خاللها تلك التغريات .ويتم �إثبات التغريات
يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع يف حقوق امللكية مبا�شرة  .عند بيع اال�ستثمارات املتاحة للبيع أ�و
عند وجود انخفا�ض يف القيمة يتم حتويل املبالغ املعرتف بها يف حقوق امللكية �إىل بيان الدخل املجمع.
القيمة العادلة

يتم حتديد القيمة العادلة أ
للدوات املالية التي يتم تداولها يف �سوق مايل منظم  ،طبق ًا ل�سعر �آخر أ�مر �شراء معلن.
بالن�سبة لال�ستثمارات غري امل�سعرة  ،فيتم حتديد قيمتها العادلة بالرجوع �إىل القيمة ال�سوقية لال�ستثمارات
امل�شابه أ�و باالعتماد على التدفقات النقدية املخ�صومة املتوقعة بعد تعديلها لكي تعك�س الظروف املحددة
لل�شركة امل�صدرة� .إن اال�ستثمارات املتاحة للبيع التي ال ميكن حتديد قيمتها العادلة يتم �إثباتها بالتكلفة ناق�ص ًا
االنخفا�ض يف القيمة.
االنخفاض في القيمة

تقوم املجموعة بتاريخ كل ميزانية عمومية بتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على انخفا�ض أ��صل حمدد
أ�و جمموعة أ��صول مت�شابهة .يف حالة اال�ستثمارات يف أ�دوات ملكية م�صنفة كا�ستثمارات متاحة للبيع ف�إن
االنخفا�ض الدائم أ�و الهام يف قيمة تلك اال�ستثمارات يتم أ�خذه يف االعتبار عند حتديد ما �إذا كان هناك
م ؤ��شرات على وجود انخفا�ض يف القيمة .ويف حالة وجود دليل على ذلك االنخفا�ض ف�إن �إجمايل اخل�سائر
املرتاكمة يتم قيا�سها بالفرق بني تكلفة االقتناء والقيمة العادلة ناق�ص ًا خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة املعرتف
بها يف �سنوات �سابقة ،ويتم حتويلها من حقوق امللكية �إىل بيان الدخل� .إن خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة يف
أ�دوات مالية متثل حقوق ملكية ال يتم عك�سها مرة أ�خرى على بيان الدخل املجمع.
يتم تكوين خم�ص�ص حمدد لالنخفا�ض يف القيمة ملواجهة خطر االئتمان بالن�سبة للمدينون وذلك عند وجود
دليل مو�ضوعي لل�شركة ب أ�نها لن ت�ستطيع حت�صيل كافة املبالغ امل�ستحقة لها � .إن مقدار املخ�ص�ص املحدد هو
الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة امل�سرتدة لال�صل والتي يتم حتديدها اعتماد ًا على القيمة احلالية للتدفقات
النقدية مع أالخذ يف االعتبار ا�ستبعاد املبالغ القابلة لال�سرتداد للكفاالت وال�ضمانات خم�صومة بناء على
معدل الفائدة الفعلي عند بدء العقد .يتم االعرتاف بقيمة ذلك املخ�ص�ص يف بيان الدخل املجمع.
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 )12/3انخفاض قيمة املوجودات غير املالية
يتم مراجعة القيم الدفرتية لكل من املمتلكات واملعدات يف تاريخ كل ميزانية عمومية لغر�ض حتديد ما اذا
كان هناك أ�ي دليل مو�ضوعي على ا إلنخفا�ض يف القيمة .يف حال توافر هذا الدليل  ،يتم تقدير القيمة القابلة
لال�سرتداد للموجودات ويتم االعرتاف بخ�سارة ا إلنخفا�ض يف القيمة يف بيان الدخل املجمع عندما تتجاوز
القيمة الدفرتية للموجودات قيمتها القابلة لال�سرتداد.
لل�سرتداد هو �صايف القيمة البيعية لبند املوجودات أ�و قيمـة �إ�ستخدامه  ،أ�يهما أ�على� .إن �صايف
�إن املبلغ القابل إ
القيمة البيعية هي املبلغ الذي ميكن احل�صول عليه يف عملية جتارية بحتة بينما قيمة �إ�ستخدام بند املوجودات
هي القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة التي يتوقع أ�ن تن� أش� مـن اال�ستعمال امل�ستمر ألحد
لل�سرتداد يتـم تقديرها لكل بند من
املوجودات ومن الت�صرف فيه يف نهاية عمره ا إلنتاجي � .إن املبالغ القابلـة إ
املوجودات على حدة  ،أ�و �إذا كان ذلك غري ممكن  ،ف�إنه يتم لوحدة توليد النقد .
يتم �إثبات عك�س خ�سارة �إنخفا�ض القيمة امل�سجلة يف �سنوات �سابقة ك�إيراد يف حالة وجود داللة على أ�ن خ�سارة
ا إلنخفا�ض امل�سجلة �سابقا مل تعد موجودة أ�و أ�نها قد �إنخف�ضت على أ�ال تزيد �صايف القيمة الدفرتية للبند
وخ�سائر االنخفا�ض عن القيمة الدفرتية للبند يف حالة عدم االعرتاف بهذه اخل�سارة.
 )13/3النقد والنقد املعادل
يتمثل النقد والنقد املعادل يف نقد بال�صندوق  ،احل�سابات اجلارية لدى البنوك ونقد يف املحافظ ا إل�ستثمارية.
 )14/3مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
تقوم املجموعة وفق ًا لقانون العمل الكويتي ب�سداد مبالغ للموظفني عند ترك اخلدمة وفق ًا خلطة مزايا حمددة،
ويتم �سداد تلك املبالغ دفعة واحدة عند نهاية خدمة املوظفني .
�إن هذا ا إللتزام غري ممول ويتم ح�سابه على أ��سا�س املبلغ امل�ستحق بافرتا�ض وقوع كامل ا إللتزام كنتيجة إلنهاء
خدمة العاملني يف تاريخ امليزانية العمومية وتتوقع ا إلدارة أ�ن ينتج عن هذه الطريقة تقدير ًا منا�سب ًا للقيمة
احلالية لهذا االلتزام.
 )15/3ذمم دائنة
تظهر الذمم الدائنة بالتكلفة  ،وتتمثل يف أالر�صدة امل�ستحقة على املجموعة مقابل تقدمي خدمات أ�و توريد
ب�ضائع �سواء مت �إ�صدار فواتري بها ام مل يتم.
 )16/3التمويل من الغير
يتم �إثبات قيمة التمويل من الغري الذي حت�صل عليه املجموعة بالقيمةالعادلةمطروح ًا منهاتكلفةاملعاملة .الحق ًا يتم
�إثبات ذلك التمويل بالتكلفة املطف أ�ة ،ويتم �إدراج الفرق بني القيمة التي مت حت�صيلها (مطروح ًا منها تكلفة املعاملة)
والقيمة الواجبة ال�سداد يف بيان الدخل املجمع على مدار فرتة عقود التمويل با�ستخدام طريقة معدل التكلفة الفعلي .
 )17/3تكاليف التمويل
يتم ر�سملة تكاليف التمويل التي تعزي مبا�شرة �إىل متلك أ�و �إن�شاء أ�و �إنتاج أ��صل م ؤ�هل كجزء من تكلفة ذلك
أال�صل وتبد أ� ر�سملة هذه التكاليف عندما يجري تكبد النفقات على أال�صل وتكبد تكاليف التمويل وتكون
أالن�شطة الالزمة إلع��داد أال�صل قيد التنفيذ ويتم �إيقاف الر�سملة عندما ت�ستكمل ب�شكل جوهري كافة
لل�ستخدام املق�صود أ�و البيع .
الن�شاطات ال�ضرورية إلعداد أال�صل امل ؤ�هل إ
يتم ا إلعرتاف بتكاليف التمويل التي التعزي مبا�شرة اىل متلك أ�و �إن�شاء أ�و �إنتاج أ��صل م ؤ�هل كم�صروف يف
الفرتة التي يتم تكبدها فيها .
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 )18/3اخملصصات
تثبت املخ�ص�صات يف امليزانية العمومية عندما يكون على املجموعة التزامات قانونية أ�و التزامات متوقعة
نتيجة ألحداث �سابقة .ومن املحتمل أ�ن يتطلب ذلك تدفقات خارجية للمنافع االقت�صادية وذلك للوفاء بهذه
االلتزامات .فاذا كان الت أ�ثري مادي ًا فانه يتم حتديد املخ�ص�صات بخ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية �إىل
احلد الذي يعك�س تقديرات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للمال واملخاطر املحددة لاللتزام .
 )19/3إستثمارات في وكاالت
�إن الوكالة هي معاملة يتم فيها توكيل أ�حد أالطراف يف أال�ستثمار نيابة عن املجموعة طبقا ل�شروط معينة
مقابل أ�تعاب حمددة ،يتم ت�سجيل الوكاالت بالتكلفة املطف أ�ة ب�إ�ستخدام طريقة العائد الفعلي.
 )20/3حتقق اإليراد
 حتت�سب �إيرادات �إ�ستثمارات الوكالة عند �إكت�سابها علي أ��سا�س التوزيع الزمني بحيث يتم حتقيق معدلعائد ثابت.
 تقا�س أ�رباح بيع اال�ستثمارات بالفرق بني املتح�صل من البيع والقيمة الدفرتية لال�ستثمارات يف تاريخالبيع ،ويتم �إدراجها يف نف�س تاريخ البيع.
 حتت�سب بنود ا إليرادات أالخري عند أ�كت�سابها يف الوقت الذي يتم فية تقدمي اخلدمات املتعلقة بها و�/وأ)21/3

العمالت االجنبية
المعامالت واألرصدة

مت�سك املجموعة ح�ساباتها بالدينار الكويتي ،ويتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت االجنبية با�ستخدام
أ��سعار ال�صرف ال�سارية يف تاريخ املعاملة ،حتول املوجودات واملطلوبات بالعمالت االجنبية ذات الطبيعة
النقدية اىل الدينار الكويتي يف تاريخ امليزانية العمومية با�ستخدام ا�سعار ال�صرف ال�سارية يف ذلك التاريخ،
وتدرج فروق العملة الناجتة يف بيان الدخل.
أ
يتم ترجمة �صايف موجودات ال�شركات التابعة والزميلة االجنبية ايل الدينار الكويتي با�ستخدام ��سعار
ال�صرف ال�سارية يف تاريخ امليزانية العمومية ،وتدرج فروق العملة الناجتة �ضمن حقوق امللكية مبا�شرة يف
ح�ساب احتياطي ترجمة عمالت أ�جنبية.
 )22/3االحداث احملتملة
ال يتم �إدراج املطلوبات املحتملة �ضمن البيانات املالية بل يتم ا إلف�صاح عنها  .وال يتم ا إلف�صاح عن املطلوبات
املحتملة �إذا كان حتقيق خ�سائر �إقت�صاديـة م�ستبعد ًا .
ال يتم �إدراج املوجودات املحتملة �ضمن البيانات املالية بل يتم ا إلف�صاح عنها عندما يكون حتقيق منافع
�إقت�صادية مرجح ًا .
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استثمارات عقارية
فيما يلي حتليل احلركة على اال�ستثمارات العقارية :
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الر�صيد يف  1يناير
�إ�ضافات خالل ال�سنة
�إ�ضافات ناجتة عن اقتناء �شركة تابعة خالل ال�سنة
ا�ستبعادات
�صايف املحول اىل عقارات بغر�ض التطوير
التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب

2007

28,704,960
17,483,949
13,709,279
()9,238,260
()969,628
12,607,228
62,297,528

2006
17,515,020
11,189,940
28,704,960
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تت�ضمن ا إل�ستثمارات العقارية مبلغ  34,804,960دينار كويتي تدار من خالل حمافظ عقارية مدارة من قبل
الغري .مت ادراج اال�ستثمارات العقارية بالقيمة العادلة والتي مت حتديدها بوا�سطة مقيمني م�ستقلني.
تت�ضمن اال�ستثمارات العقارية مبلغ  3,550,000دينار كويتي عبارة عن عقار مت �شراءه خالل ال�سنة مل يتم
تقييم العقار يف  31دي�سمرب  2007حيث تعتقد االدارة ان القيمة العادلة للعقار ال تختلف ب�شكل جوهري عن
القيمة الدفرتية حيث ان العقار مت �شراءه يف نهاية ال�سنة .جاري ا�ستكمال اجراءات نقل امللكية لذلك العقار.
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أراضي وعقارات بغرض التطوير
�إ�ضافات ناجتة عن اقتناء �شركة تابعة خالل ال�سنة
�إ�ضافات
ا�ستبعادات
�صايف املحول من ا�ستثمارات عقارية
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب

2006
-

2007
7,418,935
7,692,921
()4,321,052
969,628
11,760,432

تت�ضمن أ�را�ضي وعقارات بغر�ض التطويرمبلغ  3,323,359دينار كويتي عبارة عن عقار مت �شراءه خالل
ال�سنة ،جاري ا�ستكمال اجراءات نقل امللكية لذلك العقار.
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إستثمارات متاحة للبيع
ا�سهم حملية  -غري م�سعرة
ا�سهم حملية  -م�سعرة
ا�سهم أ�جنبية  -غري م�سعرة

2007
1,583,376
46,534,225
3,271,050
51,388,651

2006
66,504,492
66,504,492

مت �إدراج ا إل�ستثمارات غري امل�سعرة بالتكلفة نظرا لعدم توافر اداة لقيا�س القيمة العادلة وتت�ضمن
ا إل���س��ت��ث��م��ارات امل��ت��اح��ة ل��ل��ب��ي��ع م��ب��ل��غ  34,402,500دي���ن���ار ك��وي��ت��ي م���ره���ون م��ق��اب��ل مت��وي��ل م���ن ال��غ�ير
اي�ضاح (.)16
يظهر بند اال�ستثمارات املتاحة للبيع بعد خ�صم خم�ص�ص مببلغ  2,319,884دينار كويتي ملواجهة انخفا�ض يف
قيمة ا�ستثمارات ا�سهم اجنبية غري م�سعرة بلغت تكلفتها  3,698,839دينار كويتي مرفوع ب�شانها ق�ضايا.
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استثمارات في شركات تابعة غير مجمعة
�شركة املدار ال�صحي للتجارة العامة واملقاوالت ذ.م.م
�شركة الرثيا �ستار للتجارة العامة واملقاوالت ذ.م.م
�شركة االوىل القاب�ضة ذ.م.م
�شركة املروج اخلليجية للتجارة ذ.م.م
�شركة املدار ال�شرقي للتجارة العامة واملقاوالت ذ.م.م
�شركة املدار الغربي للتجارة العامة واملقاوالت ذ.م.م

2007

2006

250,000

-

100

250,000

-

100

41,071

-

57

12,543

-

100

150,000

-

100

150,000

-

ن�سبة امللكية ()%
100
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�شركة املدار املتو�سط للتجارة العامة واملقاوالت ذ.م.م
�شركة املدار اجلنوبي للتجارة العامة واملقاوالت ذ.م.م
�شركة املدار املعتمد للتجارة العامة واملقاوالت ذ.م.م
�شركة زهرة املدن العربية ذ.م.م
�شركة املدار الذهبي العقارية ذ.م.م
�شركة الرثيا للتخزين والتربيد ذ.م.م

100

150,000

-

100

150,000

-

100

150,000

-

100

150,000

-

100

250,000

-

100

1,000,000

-

2,703,614

-

مل يتم جتميع هذه ال�شركات التابعة ومت �إثباتها بالتكلفة ،حيث انها تعترب غري مادية بالن�سبة للبيانات املالية
املجمعة للمجموعة.
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الشهرة
يت�ضمن هذا البند مبلغ  53,497,604دينار كويتي متثل ال�شهرة الناجتة عن عملية حيازة �شركة املدار للتمويل
واال�ستثمار �ش.م.ك (مقفلة) (�شركة تابعة) من قبل �شركة ا�ستحواذ القاب�ضة (�ش.م.ك) قاب�ضة والتي متت
بتاريخ  26يونيو  2007لن�سبة  % 67.5من را�س مال ال�شركة املقتناة كما يلي:
2007

تكلفة احليازة :

99,236,343
1,316,700
100,553,043
()47,055,439
53,497,604

 -تكلفة االقتناء بتاريخ  26يونيو 2007

 تكلفة ا�ستثمارات قبل تاريخ االقتناء�صايف املوجودات
ال�شهرة الناجته عن احليازة

با إل�ضافة �إىل ال�شهرة املوجودة يف ميزانية ال�شركة التابعة مببلغ  174,671دينار كويتي.
ال يوجد لدى االدارة ادلة او م ؤ��شرات تدل على انخفا�ض يف قيمة ال�شهرة يف تاريخ امليزانية العمومية املجمعة.

-9

مدينون وارصدة مدينة اخرى
مدينون
خم�ص�ص ديون م�شكوك فيها
مدينون �آخرون
مدينو بيع ا�ستثمارات مالية وعقارية
مدفوع مقدم من تكلفة �شراء ا�ستثمارات مالية وعقارية
ذمم بيوع اجلة
ا�ستثمار يف �شركة تابعة حتت التا�سي�س
مدينو ال�شركة الكويتية للمقا�صة
�إيرادات م�ستحقة
م�صروفات مدفوعة مقدماً
ذمم موظفني
أ�خرى

28

2007
78,089,655
()2,414,968
75,674,687
5,806,880
9,528,462
684,483
3,128,991
500,000
1,403,279
649,031
390,449
32,824
2,126,827
99,925,913

2006
5,862,158
5,862,158
1,051,325
95,027
7,008,510
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فيما يلي مخصص الديون املشكوك في حتصيلها:
خم�ص�ص حمدد
خم�ص�ص عام

2007
1,057,242
1,357,726
2,414,968

2006
-

ان حتليل املخ�ص�صات املحددة والعامة املذكورة اعاله مت بناء على تعليمات بنك الكويت املركزي (لل�شركة
التابعة – �شركة املدار للتمويل واال�ستثمار �ش.م.ك مقفلة)
احلركة في حساب مخصص الديون املشكوك في حتصيلها كاالتي :
الر�صيد يف بداية ال�سنة من ال�شركة املقتناه
الزيادة يف املخ�ص�ص
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2007
2,294,234
120,734
2,414,968

2006
-

 - 10إستثمارات في وكاالت مدينة
يتمثل ا إل�ستثمار يف وكاالت يف عقود وكالة يف اال�ستثمار مع حق التعاقد مع النف�س مع م ؤ��س�سات مالية ذات
جودة �إئتمانية مالية يبلغ متو�سط معدل االرب��اح على هذه أ
الر�صدة  % 8.14كما يف  31دي�سمرب 2007
(.)7.23% :2006
لل�ستثمار يف وكاالت ال تختلف عن قيمتها الدفرتية.
�إن القيمة العادلة إ
تت�ضمن تلك اال�ستثمارات مبلغ  350,000دينار كويتي تتمثل يف مرابحات لدى احد البنوك املحلية خالل اكرث
من ثالثة ا�شهر .بلغ معدل العائد الفعلي على تلك املرابحات  8.4%كما يف  31دي�سمرب .2007

 - 11استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ا�سهم حملية  -غري م�سعرة
ا�سهم حملية  -م�سعرة
ا�سهم أ�جنبية  -م�سعرة
ا�سهم أ�جنبية  -غري م�سعرة
ا�ستثمارات يف �صناديق حملية -م�سعرة
ا�ستثمارات يف �صناديق اجنبية -غري م�سعرة

 - 12النقد والنقد المعادل
نقد بال�صندوق
نقد لدي البنوك
نقد يف حمافظ �إ�ستثمارية

2007
36,145,304
42,655,104
67,245
10,456,693
3,446,574
2,114,961
94,885,881

2006
3,380,000
1,128,376
4,508,376

2007
7,290
3,512,355
536,418
4,056,063

2006
508,623
72,921
581,544
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 - 13رأس المال
يبلغ ر أ��س مال ال�شركة أالم امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع بالكامل مببلغ  250,000,000دينار كويتي مق�سما
�إيل � 2,500,000,000سهم قيمة كل منها  100فل�س.

 - 14احتياطي قانوني
وفق ًا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية والنظام أال�سا�سي لل�شركة أالم ،يتم حتويل  10%من �صايف ربح ال�سنة
قبل ح�صة م ؤ��س�سة الكويت للتقدم العلمي ومكاف أ�ة أ�ع�ضاء جمل�س ا إلدارة �إىل ح�ساب االحتياطي القانوين.
ويجوز لل�شركة وقف التحويل لالحتياطي القانوين اذا زاد ر�صيد االحتياطي عن  50%من را�س املال املدفوع.
�إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع �إال يف احلدود املن�صو�ص عليها يف القانون.

 - 15احتياطي اختياري
وفق ًا ملتطلبات النظام أال�سا�سي لل�شركة أالم يتم حتويل ن�سبة مئوية – يقرتحها جمل�س ا إلدارة وتوافق عليه
اجلمعية العمومية – من �صايف الربح قبل ح�صة م ؤ��س�سة الكويت للتقدم العلمي ومكاف أ�ة أ�ع�ضاء جمل�س ا إلدارة
�إىل االحتياطي االختياري  .ويجوز وقف هذا التحويل بقرار من اجلمعية العمومية بناء على اقرتاح جمل�س
ا إلدارة .وقد اقرتح جمل�س ا إلدارة حتويل  10%من �صايف ربح ال�سنة.

 - 16وكاالت دائنة وعقود تورق
عقود تورق
وكاالت دائنة

2007
5,684,095
127,766,000
133,450,095

2006
-

عقود التورق ت�ستحق خالل �سنة  ،2008متو�سط معدل التكلفة . 7.16%
الوكاالت الدائنة ت�ستحق خالل �سنة  ،2008متو�سط معدل التكلفة . 8,25%

 - 17دائنون وأرصدة دائنة اخرى
دائنو تمويل
م�ستحق الى اطراف ذات �صلة ( اي�ضاح )25
م�صاريف م�ستحقة و مخ�ص�ص ال�إجازات
مكاف أ�ة أ�ع�ضاء مجل�س ال�إدارة
�ضريبة دعم العمالة -ال�شركة التابعة
زكاة
ح�صة م ؤ��س�سة الكويت للتقدم العلمي
دائنون وذمم دائنة �آخري

30

2007
1,843,214
1,417,824
769,893
102,000
221,727
21,727
259,250
749,122
5,384,757

2006
5,215
15,000
161,721
2,593,192
2,775,128
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 - 18أرباح استثمارات متاحة للبيع
أ�رباح حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحه للبيع
املحول من االحتياطي من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
توزيعات عينية
توزيعات نقدية

2007
7,753,139
()3,327,592
2,307,085
6,732,632

2006
101,084
1,316,700
748,125
2,165,909

تتمثل التوزيعات العينية ل�سنة  2006يف أ��سهم جمانية موزعة ل�صالح املجموعة من �شركة مدرجة.

 - 19أرباح استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
أ�رباح حمققة من بيع �إ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل
لل�ستثمارات
ارباح غري حمققة من التغري يف القيمة العادلة إ
بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
توزيعات نقدية

2007

2006

2,225,949

-

4,086,450

166,692

43,081

-

6,355,480

166,692

 - 20مصروفات عمومية وإدارية
تت�ضمن امل�صروفات العمومية واالدارية تكاليف املوظفني مببلغ  2,124,262دينار كويتي وكذلك مبلغ 599,757

دينار كويتي قيمة اتعاب وكاالت وادارة حمافظ عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  1,562,064( 2007دينار
كويتي و  337,076دينار كويتي على التوايل عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .)2006

 - 21حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
ال�شركة أالم
ال�شركة التابعة

 - 22زكاة

2007
174,695
84,555
259,250

2006
161,721
161,721

يتمثل هذا البند يف الزكاة املحت�سبة مبوجب القانون رقم  46ال�صادر يف  27نوفمرب  2006واخلا�ص بفر�ض
زكاة على ال�شركات امل�ساهمة العامة واملقفلة وقد مت �إحت�ساب هذه الزكاة عن الفرتة من  10دي�سمرب 2007
(تاريخ ن�شر القرار الوزاري رقم  58ل�سنة  2007بهذا اخل�صو�ص يف اجلريدة الر�سمية) �إىل  31دي�سمرب
 2007مبا يعادل  % 1من �صايف الربح قبل خ�صم املخ�ص�صات وا إلحتياطيات التي تعدها املجموعة.
ال�شركة أالم
ال�شركة التابعة

2007
16,158
5,569
21,727

2006
-

31

 - 23ربحية السهم
يتم احت�ساب ربحية ال�سهم بق�سمة �صايف ربح ال�سنة على املتو�سط املرجح لعدد أال�سهم العادية القائمة خالل
ال�سنة كما يلي:
�صايف ربح ال�سنة مل�ساهمي ال�شركة أالم
املتو�سط املرجح لعدد اال�سهم القائمة
أ
ربحية ال�سهم اخلا�صة مب�ساهمي ال�شركة الم (فل�س)

2007
29,205,396
2,500,000,000
11.7

2006
17,792,312
2,054,972,603
8.6

 - 24إقتناء شركة تابعة
يف  30يونيو  ،2007قامت ال�شركة أالم باقتناء ن�سبة  % 67.5من ر أ��س مال �شركة املدار للتمويل واال�ستثمار
– �ش.م.ك (مقفلة) و�شركاتها التابعة.
�إن القيمة العادلة ل�صايف املوجودات املقتناه بيانها كما يلي :

دينار كويتي
6,585,889
101,255,863
52,725,707
22,803,676
225,000
336,709
()110,800,558
()3,420,524
69,711,762
99,236,343

النقد والنقد املعادل
أ
وكاالت ومدينون وذمم مدينة وم�ستحق من �طراف ذات �صلة
ا�ستثمارات يف أ�وراق مالية
ا�ستثمارات عقارية و أ�را�ضي وعقارات قيد التطوير وبغر�ض املتاجرة
ا�ستثمارات يف �شركات تابعة غري جممعة
ممتلكات ومن� آش�ت ومعدات
وكاالت وعقود تورق من الغري
دائنون وم�صروفات م�ستحقة
القيمة العادلة ل�صايف املوجودات املقتناة
تكلفة االقتناء

 - 25المعامالت مع االطراف ذات الصلة
تتمثل أالطراف ذات ال�صلة يف م�ساهمي املجموعة الذين لهم متثيل يف جمل�س االدارة و أ�فراد االدارة العليا,
ويف اطار الن�شاط العادي ومبوافقة ادارة املجموعة ,متت خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2007معامالت
مع تلك االطراف.
ان املعامالت مع االطراف ذات عالقة املت�ضمنة يف بيان امليزانية العمومية كما يلي:
املجموع
امل�ستحق اىل اطراف ذات �صله

2007
1,417,824

2006
-

مزايا ومكافات االداره العليا:
مزايا االدارة العليا

2007
180,968

تخ�ضع جميع املعامالت مع أالطراف ذات ال�صلة ملوافقة اجلمعية العمومية للم�ساهمني.
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2006
44,613
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 - 26توزيعات مقترحة
�إق�ت�رح جمل�س ا إلدارة ب��ت��اري��خ � 3إب��ري��ل  2008ع��دم ت��وزي��ع أ�رب����اح للم�ساهمني ع��ن ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب  :2006( 2007ال �شيء ) كما �إقرتح مكاف أ�ة ألع�ضاء جمل�س ا إلدارة مببلغ  60,000دينار كويتي
( 15,000 :2006دينار كويتي).
�إن هذه ا إلقرتاحات تخ�ضع ملوافقة اجلمعية العمومية للم�ساهمني.

 - 27األدوات المالية
فئات األدوات املالية
تتمثل أالدوات املالية يف املوجودات واملطلوبات املالية لل�شركة وت�شمل املوجودات املالية النقد والنقد املعادل
واال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وا�ستثمارات يف مرابحات ووكاالت وذمم مدينة و أ�ر�صدة
مدينة أ�خرى وا�ستثمارت متاحة للبيع وا�ستثمار يف ديون م�شرتاه أ�ما املطلوبات املالية فت�شمل وكاالت دائنة
وعقود تورق وذمم دائنة و أ�ر�صدة دائنة أ�خرى.
القيمة العادلة لألدوات املالية
متثل القيمة العادلة أ
للدوات املالية املبالغ التي ميكن أ�ن ي�ستبدل بها أ��صل أ�و ي�سدد بها �إلتزام بني أ�طراف ذوي
دراية كافية ورغبة يف التعامل على أ��س�س متكافئة  .وقد أ��ستخدمت املجموعة ا إلفرتا�ضات والطرق املتعارف
عليها يف تقدير القيم العادلة أ
للدوات املالية حيث يتم حتديد القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات املجموعة
طبق ًا ملا يلي:
القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي لها نف�س الطبيعة وال�شروط واملتداولة يف �سوق ن�شط يتم
حتديدها بالرجوع �إىل أ��سعار ال�سوق املعلنة.
القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية أالخرى (فيما عدا امل�شتقات املالية) يتم حتديد قيمتها العادلة
طبق ًا لنماذج الت�سعري املتعارف عليها �إ�ستناد ًا �إىل التدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة ب�سعر اخل�صم
اجلاري املتاح بال�سوق ألداة مالية مماثلة.
القيمة العادلة أ
للدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطف أ�ة ال تختلف ب�صورة جوهرية عن قيمتها الدفرتية.
إدارة اخملاطر املالية
ت�ستخدم املجموعة أ�دوات مالية تتعر�ض للمخاطر املالية مثل خماطر ا إلئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر
ال�سيولة.
تقوم املجموعة ب�صورة دورية مبراجعة املخاطر التي تتعر�ض لها وتقوم ب�إتخاذ ا إلجراءات املنا�سبة لتخفي�ض
تلك املخاطر للحد املقبول.
�إن أ�هم املخاطر التي تتعر�ض لها املجموعة تتمثل فيما يلي:
خطر اإلئتمان
�إن خطر ا إلئتمان هو خطر �إحتمال عدم قدرة أ�حد اطراف ا إلدارة املالية على الوفاء ب�إلتزاماته م�سبب ًا خ�سارة
مالية للطرف ا آلخر� .إن املوجودات املالية والتي تعر�ض املجموعة ب�شكل رئي�سي خلطر ا إلئتمان ،تتمثل ب�شكل
رئي�سي يف الذمم املدينة� .إن خطر ا إلئتمان املتعلقة بالذمم أ
والر�صدة املدينة أ�خرى تعترب حمدودة نتيجة
حمدودية ن�شاط املجموعة مع العمالء حيث ان ن�شاط املجموعة متمركز يف االن�شطة العقارية والتي هي قيد
التطوير .وملزيد من التفا�صيل يرجع إلي�ضاح (.)9
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�إن غالبية مديونيات املجموعة ت�ستحق خالل  90يوم ًا وميثل اجلزء أالكرب من تلك املديونيات م�ستحقات أ�فراد
و�شركات.
ونتيجة لذلك ،تعتقد ا إلدارة أ�نه ال يوجد ما ي�ستدعي تكوين خم�ص�ص للديون امل�شكوك فيها زيادة عن املخ�ص�ص
للنخفا�ض يف القيمة خالل ال�سنة.
احلايل املكون إ
مخاطر السيولة
تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها النقدية� .إن �إدارة خماطر ال�سيولة
تت�ضمن ا إلحتفاظ بنقدية كافية وتوفري م�صادر التمويل عن طريق توفري ت�سهيالت كافية ،وا إلحتفاظ
باملوجوادات ذات ال�سيولة العالية ومراقبة ال�سيولة ب�شكل دوري عن طريق التدفقات النقدية امل�ستقبلية.
لللتزامات املدرج أ�دناه �إ�ستناد ًا �إىل الفرتة من تاريخ امليزانية العمومية حتى
مت عر�ض جدول ا إل�ستحقاقات إ
تاريخ ا إل�ستحقاقات التعاقدية ويف حال عدم وجود تاريخ �إ�ستحقاق تعاقدي أ
للداة املالية يتم عر�ضها طبق ًا
لتقديرات ا إلدارة على أ��سا�س الفرتة التي يتم فيها حت�صيل أ�و �إ�ستبعاد أال�صل لت�سوية ا إللتزام.
ان ار�صدة املطلوبات املف�صح عنها يف جدول حتليل اال�ستحقاقات واملوجودات أ�دناه هي التدفقات النقدية غري
املخ�صومة طبقا لتواريخ التعاقد  ،وحيث ان تلك االر�صدة ت�ستحق خالل فرتة اقل من �سنة فان اثر اخل�صم
يعترب غري مادي.
فيما يلي حتليل ا إل�ستحقاقات املطلوبات كما يف  31دي�سمرب :2007
من �سنة �إىل
من  3أ��شهر
� 5سنوات
�إىل �سنة
املطلوبات
ذمم دائنة و أ�ر�صدة دائنة أ�خرى 5,384,757
133,450,095
وكاالت وعقود تورق
مكاف أ�ة نهاية اخلدمة
138,834,852
�إجمايل املطلوبات

أ�كرث من
� 5سنوات

ا إلجمايل

725,234
725,234

5,384,757
133,450,095
725,234
139,560,086

فيما يلي حتليل ا إل�ستحقاقات املطلوبات كما يف  31دي�سمرب :2006
املطلوبات
أ
أ
ذمم دائنة و�ر�صدة دائنة �خرى
مكاف أ�ة نهاية اخلدمة
�إجمايل املطلوبات

من  3أ��شهر
�إىل �سنة

من �سنة �إىل
� 5سنوات

أ�كرث من
� 5سنوات

2,775,128

-

808
808

2,775,128

ا إلجمايل
2,775,128
808
2,775,936

مخاطر السوق
تت�ضمن خماطر ال�سوق خطر ال�سعر وخطر �سعر الفائدة وخطر العمالت أالجنبية ،وتن� أش� تلك املخاطر نتيجة
تغري أال�سعار بال�سوق وكذلك تغيري معدالت الفائدة و أ��سعار ال�صرف.

34

مخاطر العمالت األجنبية
تن� أش� تلك املخاطر عن املعامالت بالعمالت أالجنبية .وتقوم املجموعة ب�إدارة تلك املخاطر عن طريق و�ضع
حدود للتعامل يف عمالت أ�جنبية ومع أالطراف أالخرى وكذلك التعامل فقط بالعمالت الرئي�سية ومع أ�طراف
ذوي �سمعة ح�سنة.

التــــقــريـــــــــــــر الســـنـــــــــــــــــوي
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تتعر�ض املجموعة ملخاطر العملة أالجنبية املحددة باجلدول التايل والذي يبني �صايف اال�صول النقدية مطروحا
منها اخل�صوم النقدية عند تاريخ امليزانية العمومية بعد حتويلها اىل الدينار الكويتي ب أ��سعار االقفال كما يلي :
2006

2007

دوالر أ�مريكي

دينار كويتي

دينار كويتي

5,701,701

61,935

وبافرتا�ض زيادة العمالت االجنبية مبعدل  %5مقابل الدينار الكويتي مع ثبات باقي العوامل أالخرى ف�إن �صايف
الربح وحقوق امللكية �سوف تتاثر كما يلى:
العملة
دوالر أ�مريكي

2006

ن�سبة التغري يف
العمالت

2007

بيان الدخل

بيان الدخل

+5

285,084

3,097

ويف حالة انخفا�ض العمالت االجنبية مبعدل  5%مقابل الدينار الكويتي مع ثبات باقي العوامل أالخرى ف�إن
�صايف الربح وحقوق امللكية �سوف تتاثر بنف�س القيم اعاله ولكن با�شارة عك�سية.
مخاطر التدفقات النقدية والقيمة العادلة ومعدالت العائد
ال يوجد لدى املجموعة موجودات هامة ميكن أ�ن تتعر�ض لهذا النوع من املخاطر ،وعليه ف�إن دخل املجموعة
وتدفقاتها النقدية والت�شغيلية ال تت أ�ثر بتغريات �سعر العائد بال�سوق.
تن� أش� خماطر �سعر العائد عن القرو�ض طويلة أالج��ل .كما أ�ن القرو�ض مبعدالت عائد متغرية قد تعر�ض
املجموعة �إىل خماطر التدفقات النقدية ب�سبب تغريمعدل العائد  ،وعليه فان املجموعة التتعر�ض خلطر
التقلبات يف التدفقات النقدية نتيجة تغريات معدالت العائد الناجتة عن الوكاالت واملرابحات الدائنة حيث ان
تلك املطلوبات حتمل معدالت عائد با�سعار ثابتة.
مخاطر سعر األسهم
تقوم املجموعة ب�إدارة تلك املخاطر عن طريق اال�ستثمار يف ا�سهم �شركات ذات اداء ت�شغيلي متميز وربحية
عالية  ,ويتم هذا اال�ستثمار وفق ًا للمحددات املو�ضوعة بوا�سطة جمل�س ادارة املجموعة.
حتتفظ املجموعة خالل ال�سنة با�ستثمارات مت تبويبها يف تاريخ امليزانية العمومية بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل وا�ستثمارات متاحة للبيع.
مت حتديد ح�سا�سية املخاطر ال�سعرية مل�ساهمات امللكية بناء على ا إلفرتا�ضات تغري ا�سعار اال�سهم يف �سوق
الكويت لالوراق املالية بن�سبة  % 5 -/+للعامني  2007و .2006
�إن حتاليل احل�سا�سية ادناه قد مت حتديدها بناء على مدى التعر�ض للمخاطر ال�سعرية مل�ساهمات امللكية يف
تاريخ البيانات املالية � .إن التحليل يعك�س تاثري التغريات ا إليجابية يف أ��سعار م�ساهمات امللكية وفقا الفرتا�ضات
احل�سا�سية للمخاطر ال�سعرية املذكورة أ�عاله مع بقاء جميع التغريات أالخرى ثابتة .
أ�رباح/خ�سائر ال�سنة
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة  -بيان الدخل
ا�ستثمارات متاحة للبيع

2007
4,466,217
-

2006
225,419
-

حقوق امللكية
2007
2,569,433

2006
3,440,261

يف حالة انخفا�ض ا�سعار اال�سهم بن�سبة  5%مع بقاء جميع التغريات أالخرى ثابتة فان بيان الدخل وحقوق
امللكية �سوف تتاثر بنف�س القيم يف اجلدول اعاله ولكن با�شاره عك�سية.

35

 - 28إدارة مخاطر رأس المال
�إن أ�هداف املجموعة عند �إدارة ر أ��س املال هو �ضمان ا�ستمرار قدرتها على توفري عائد منا�سب للم�ساهمني
وامل�ستفيدين ا آلخرين ب�شكل يتنا�سب مع م�ستوى املخاطر.
وحتدد املجموعة ر أ��س املال مبا يتنا�سب مع املخاطره كما تدير هيكل ر أ��س املال وجترى التعديالت عليه يف
�ضوء التغريات يف الظروف أالقت�صادية وخ�صائ�ص املخاطره املتعلقة أ
بال�صل ومن أ�جل املحافظة على هيكل
ر أ��س املال أ�وتعديله تقوم بتعديل مبلغ أالرباح الذي يدفع للم�ساهمني أ�و �إ�صدار أ��سهم جديدة أ�و بيع أ��صول
لتخفي�ض الدين.
ومت�شيا مع ال�شركات االخرى يف نف�س املجال تقوم املجموعة مبتابعة ر أ��س املال على أ��سا�س ن�سبة املديونية �إىل
حقوق امللكية ويتم �إحت�ساب هذه الن�سبة عن طريق �صايف الديون �إىل �إجمايل ر أ��س املال املعدل ويحت�سب �صايف
الديون ك�إجمايل القرو�ض مبا يف ذلك الت�سهيالت الواردة يف امليزانية العمومية خم�صوم ًا منها النقد والنقد
املعادل وي�شمل ر أ��س املال املعدل جميع مكونات حقوق امللكية (ر أ��س املال عالوة ا إل�صدار أ
والرباح املحتفظ بها).
ان ن�سبة املديونية �إىل حقوق امللكية كما يلي:
2007
133,450,095
4,056,063
129,394,032
288,441,980
417,836,012
% 31

اجمايل الديون
ناق�ص ًا :النقد والنقد املعادل
�صايف الديون
�إجمايل حقوق امللكية
اجمايل الديون وحقوق امللكلية
ن�سبة الديون �إىل حقوق امللكية

2006
-

 - 29المعلومات المالية حسب القطاعات
)1

التوزيع اجلغرافى للموجودات  /املطلوبات
املوجودات

الكويت
ال�شرق االو�سط
اخرى

2007
387,508,730
16,444,568
46,578,586
450,531,884

2006
234,026,966
28,704,959
262,731,925

2007
139,560,086
139,560,086

معلومات القطاعات الرئيسية ــ قطاعات األنشطة
)2
متار�س املجموعة أ�ن�شطتها من خالل القطاعات الرئي�سية التالية:
 القطاع العقاري. القطاع اال�ستثماري. قطاع متويل ال�شركات.املوجودات
ايرادات
متويل ال�شركات
عقارات واخرى
ا�ستثمارات
36

2007
19,920,460
15,720,820
14,704,182
50,345,462

2006
4,869,203
11,226,538
2,332,601
18,428,342

املطلوبات

2006
2,775,936
2,775,936

املطلوبات

2006
2007
2006
2007
126,608,552 155,422,050 155,441,167
2,760,936 1,604,000 36,297,007 95,318,822
11,347,534 71,012,867 199,771,895
2,760,936 139,560,086 262,731,924 450,531,884

التــــقــريـــــــــــــر الســـنـــــــــــــــــوي
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 - 30الميزانية العمومية المنفصلة لشركة استحواذ القابضة
ش.م.ك (مقفلة) – “الشركة األم” :
2007

2006

املوجودات

موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات
ا�ستثمارات عقارية
ارا�ضي وعقارات بغر�ض التطوير
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمارات في �شركات تابعة غير مجمعة
�شهرة

موجودات متداولة

مدينون و أ�ر�صدة مدينة أ�خرى
ا�ستثمارات يف وكاالت
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
النقد والنقد املعادل
�إجمايل املوجودات

11,397
51,249,528
3,323,359
46,534,225
49,917,334
53,497,604
204,533,447

1,993
28,704,960
66,504,492
95,211,445

8,549,775
74,675,332
46,245,453
1,258,673
130,729,233
335,262,680

7,008,510
155,422,050
4,508,376
581,544
167,520,480
262,731,925

حقوق امللكية واملطلوبات

حقوق امللكية

ر أ��س املال
احتياطي قانوين
احتياطي اختياري
�إحتياطي �شراء أ��سهم موظفني
احتياطي التغري يف القيمة العادلة
أ�رباح مرحلة
اجمايل حقوق امللكية

مطلوبات غير متداولة

مكاف أ�ة نهاية اخلدمة للموظفني

مطلوبات متداولة

وكاالت دائنة وعقود تورق
دائنون و أ�ر�صدة دائنة أ�خرى
�إجمايل حقوق امللكية واملطلوبات

250,000,000
4,777,258
4,777,258
45,770
()8,754,368
37,596,062
288,441,980

250,000,000
1,831,633
1,831,633
()7,989,193
14,281,916
259,955,989

5,426

808

45,684,095
1,131,179
46,815,274
335,262,680

2,775,128
2,775,128
262,731,925
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 - 31بيان الدخل المنفصل لشركة استحواذ القابضة ش.م.ك
(مقفلة) – “الشركة األم” :
االيرادات

ارباح غري حمققة من التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات
العقارية
ارباح �شركة تابعة
ارباح بيع ارا�ضي بغر�ض التطوير
أ�رباح ا�ستثمارات متاحة للبيع
ارباح ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
عوائد ا�ستثمارات يف وكاالت وعقود تورق
أ�تعاب خدمات ا�ست�شارية
�إيرادات أ�خرى

املصروفات واالعباء االخرى

م�صاريف عمومية و�إدارية
�إ�ستهالكات
اعباء وكاالت ا�ستثمارية من الغري
خ�سائر فروق عملة

�صايف ال��رب��ح قبل ح�صة م ؤ��س�سة الكويت للتقدم العلمي
والزكاة ومكاف أ�ة أ�ع�ضاء جمل�س ا إلدارة
مكاف أ�ة أ�ع�ضاء جمل�س ا إلدارة
ح�صة م ؤ��س�سة الكويت للتقدم العلمي
زكاة
�صايف ربح ال�سنة
ربحية ال�سهم اخلا�صة مب�ساهمي ال�شركة أالم (فل�س)

2007
10,194,568

11,189,940

3,010,214
100,000
6,138,481
3,866,862
8,407,526
152,000
2,881
31,872,532

2,165,909
166,692
4,869,203
36,598
18,428,342

()938,840
()1,062
()1,438,323
()38,058
()2,416,283

()459,207
()102
()459,309

29,456,249

17,969,033

()60,000
()174,695
()16,158
29,205,396
11.7

()15,000
()161,721
17,792,312
8.6

 - 32أرقام المقارنة
مت �إعادة تبويب أ�رقام املقارنة  ،حيثما كان �ضروريا لتتنا�سب مع تبويب ال�سنة احلالية.
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