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ال�سادة / الم�ساهميـن      الكرام

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

فيه  للشركة والذي يتضمن جهد عام مضنِّ تالحقت  السنوي  التقرير  لكم  أُقدِّم  نيابًة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة وباألصالة عن نفسي، 
األحداث سواًء كانت على المستوى المحلي أوالعالمي، وذلك من خالل الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام 2009.

فقد �سهد عام 2009 ا�ستمراراً للأزمة المالية العالمية التي اأدت اإلى تدهور الأ�سواق المالية عالمياً، مما اأثر �سلباً لي�س فقط على الأ�سواق العالمية 

اأثرها ال�سلبي لي�سمل مختلف الأن�سطة القت�سادية ومنها قطاع ال�سياحة وال�سفر، حيث  اإلى الأ�سواق الإقليمية والمحلية، كذلك امتد  اأثرها  بل امتد 

بن�سبة %4. بالإ�سافة اإلى ذلك، اأ�سبحت ال�سركة الموزع لنظام الحجز الآلي اأماديو�س منذ يناير 2009، وذلك بدلً من نظام الحجز الآلي  انخف�س 

ال�سابق )جاليليو( الذي كانت ال�سركة تقوم بتوزيعه لمدة طويلة تجاوزت الخم�سة ع�سر عاماً، حيث كانت الح�سة ال�سوقية لل�سركة من توزيع النظام ال�سابق 

في نهاية عام 2008 قد بلغت ن�سبة 72%.

وبالرغم مما �سبق ذكره من تحديات، فقد ا�ستطاعت ال�سركة تحقيق اأرباحاً  �سافية بلغت -/1,548,316 دينار كويتي مقابل خ�سارة �سافية قدرها 

)-/510,586( دينار كويتي عن ال�سنة المالية 2008. واأ�سبحت ربحية ال�سهم لل�سنة 38.7 فل�س لل�سهم. كما اأن ال�سركة ا�ستطاعت اأن تحقق نمواً في 

ح�ستها ال�سوقية من %15 منذ بداية ال�سنة اإلى %43 في نهاية العام الما�سي. وبتحقيق هذا النمو في الح�سة ال�سوقية الذي يُعتبر  الأعلى في اأ�سواق 

ال�سرق الأو�سط، ح�سلت ال�سركة على مركز الريادة في مجال توزيع اأنظمة الحجز الآلي وذلك بف�سل المنتجات والتقنيات الحديثة التي تقدمها �سركة 

اأماديو�س العالمية وجهود الإدارة الحثيثة لتطوير خدماتها المميزة لعملئها من وكلء ال�سياحة وال�سفر. ونتيجًة لذلك اأ�سبح لل�سركة حظاً اأف�سل لزيادة 

ح�ستها ال�سوقية وتعزيز مركزها الريادي في مجال توزيع نظام الحجز الآلي.

وقد ا�ستطاعت ال�سركة كذلك تحديث جميع ال�سيا�سات والإجراءات الخا�سة بال�سركة لتواكب التغيرات التي تمت في اأن�سطة ال�سركة وهيكلها التنظيمي. 

كما قامت الإدارة باإن�ساء وحدة خا�سة لمراقبة الجودة للتاأكد من م�ستوى الخدمة وقيا�س مدى ر�ساء العملء بما يتنا�سب مع المعايير العالمية للخدمة. 

ونتيجًة لذلك ح�سلت ال�سركة في عام 2009 على �سهادة الجودة ISO 9001، كما اأخذت ال�سركة عهداً على نف�سها بتطوير �سناعة ال�سياحة وال�سفر 

في دولة الكويت من خلل تقديمها كامل الدعم التقني والمنتجات المميزة والعالية التقنية لوكلء ال�سياحة وال�سفر في دولة الكويت.

لقد قامت إدارة الشركة اعتباراً من بداية عام2009 بإعادة هيكلة الشركة وأنشطتها المختلفة بهدف استثمار فوائضها المالية في أنشطة تشغيلية 
تهدف إلى تقديم خدمات وحلول في قطاع تكنولوجيا المعلومات، كونه من القطاعات الواعدة لالستثمار، وذلك لوضع الشركة في مصاف الشركات 
الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتم ذلك عن طريق تطوير الهيكل التنظيمي للشركة ودعمه بالخبرات البشرية المؤهلة لتحقيق أهداف 

اإلدارة.

كذلك فاإن الإدارة ت�سعى اإلى �سراء وال�ستحواذ على �سركات قائمة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات لتتكامل مع اأن�سطة ال�سركة الرئي�سة حيث اأن 

الفر�سة مواتية لتحقيق ذلك مع الأو�ساع الحالية لل�سوق. كما اأن ال�سركة ت�سعى حالياً اإلى و�سع خطة اإ�ستراتيجية لفترة الثلث �سنوات القادمة، حيث 

تعاقدت مع اإحدى بيوت ال�ست�سارات العالمية المتخ�س�سة في هذا المجال بهدف فتح اأ�سواق جديدة لل�سركة وتطوير اأن�سطتها، مما �سوف ينعك�س على 

اأداء وربحية ال�سهم وبالتالي تعظيم حقوق الم�ساهمين.

مما تقدم، فإن مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة %50 من رأسمال الشركة، أي بمبلغ 50 فلس للسهم الواحد، عن 
السنة المالية المنتهية في 31/12/2009.

وفي الختام، اأود اأن اأعرب عن عظيم �سكري وتقديري لعملئنا الكرام، واأخ�س بال�سكر وكلء ال�سياحة وال�سفر واتحاد مكاتب ال�سياحة وال�سفر الكويتية 

وجميع الم�ساهمين، بالإ�سافة اإلى كل من �ساهم معنا وي�ساهم لجعل هذه ال�سركة في مو�سع الريادة، �سواءاً كانوا زملئي اأو العاملين بال�سركة بكافة 

م�ستوياتهم الإدارية، والذين لم ياألوا جهداً في تقديم العون والم�سورة ال�سادقة والعمل الدوؤوب لتحقيق ما ن�سبوا اإليه.

واهلل ن�ساأل دوام التوفيق،،،

جا�صم ح�صن علي زينل  

رئي�س مجل�س الإدارة والع�سو المنتدب
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
الى الساده المساهمين

شركة األنظمة اآللية – ش.م.ك )مقفلة(
الكويـت

التقرير حول البيانات المالية

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة ل�سركة الأنظمة الآلية – �س.م.ك )مقفلة(، وت�سمل بيان المركز المالي كمـا في 31 دي�سمبر 

2009، والبيانات المتعلقة به، للدخل ال�سامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لل�سنة المنتهية في ذلك التاريخ. وملخ�س 
لأهم ال�سيا�سات المحا�سبية والي�ساحات التف�سيلية الأخرى. 

م�سوؤولية الدارة حول البيانات المالية

ان الدارة هي الم�سوؤولة عن اعداد البيانات المالية وعر�سها ب�سكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.  تت�سمن تلك الم�سوؤولية: 

اأية  المالية وعر�سها ب�سكل عادل بحيث تكون خالية من  البيانات  ت�سميم وتطبيق والمحافظة على نظام �سبط داخلي يتعلق باعداد 

فروقات مادية، �سواء كانت ناتجة عن الغ�س اأو الخطاأ. كما تت�سمن اختيار وتطبيق ال�سيا�سات المحا�سبية الملئمة واعداد التقديرات 

المحا�سبية المعقولة في ظل الظروف المحيطة بها.

م�سوؤولية مراقب الح�سابات

ان م�سوؤوليتنا هي ابداء الراأي حول هذه البيانات المالية ا�ستنادا الى اأعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا باأعمال التدقيق وفقا 

للمعايير الدولية للتدقيق. ان هذه المعايير تتطلب اللتزام بمتطلبات قواعد ال�سلوك الخلقي والقيام بتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق 

للح�سول على تاأكيدات معقولة باأن البيانات المالية خالية من فروقات مادية.

يت�سمن التدقيق، القيام باجراءات لغر�س الح�سول على اأدلة التدقيق حول المبالغ والف�ساحات حول البيانات المالية. ويعتمد اختيار 

تلك الجراءات على حكم المدقق، بما في ذلك تقدير المخاطر المتعلقة بالفروقات المادية في البيانات المالية، �سواء كانت ناتجة عن 

الغ�س اأو الخطاأ. وللقيام بتقدير تلك المخاطر، ياأخذ المدقق بعين العتبار اجراءات ال�سبط الداخلي المتعلقة باعداد وعدالة عر�س 

البيانات المالية للمن�ساأة لكي يت�سنى لهم ت�سميم اجراءات التدقيق الملئمة ح�سب الظروف، ولكن لي�س لغر�س ابداء الراأي حول فعالية 

اجراءات ال�سبط الداخلي للمن�ساأة. كما يت�سمن التدقيق، تقييم ملءمة ال�سيا�سات المحا�سبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحا�سبية 

المعدة من قبل الدارة، وكذلك تقييم العر�س الجمالي ال�سامل للبيانات المالية.

باعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها تعتبر كافية وملئمة لتوفر لنا اأ�سا�سا لبداء راأي حول اأعمال التدقيق.

الـراأي

براأينا اأن البيانات المالية تظهر ب�سورة عادلة، من كافة النواحي المادية، المركز المالي ل�سركة الأنظمة الآلية كما في 31 دي�سمبر 2009 

والنتائج المالية لأعمالها والتدفقات النقدية لل�سنة المنتهية بذلك التاريخ ، وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

التقرير حول المتطلبات القانونية والت�سريعية الخرى

يتعلق  فيما  الدارة  مجل�س  تقرير  في  الواردة  والبيانات  المالية  البيانات  واأن  منتظمة  محا�سبية  ب�سجلت  تحتفظ  ال�سركة  اأن  براأينا، 

راأيناها �سرورية  التي  المعلومات والي�ساحات  ال�سركة، وقد ح�سلنا على كافة  المالية، متفقة مع ما هو وارد في �سجلت  بالبيانات 

لأغرا�س التدقيق، كما اأن البيانات المالية تت�سمن جميع المعلومات التي يتطلبها قانون ال�سركات التجارية ل�سنة 1960 والنظام الأ�سا�سي 

لل�سركة، والتعديلت اللآحقة لهما، واأن الجرد قد اأجري وفقا للأ�سول المرعية، واأنه في حدود المعلومات التي توفرت لدينا، لم تقع 

خلل ال�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2009 مخالفات لأحكام قانون ال�سركات التجارية اأو النظام الأ�سا�سي لل�سركة، والتعديلت اللآحقة 

لهما، على وجه يوؤثر ماديا في ن�ساط ال�سركة اأو مركزها المالي.

)CPA( عبداللطيف محمد العيبان

)مراقب مرخ�س رقم 94 فئة اأ(

جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان و�سركاهم

بـــدر عــبــداهلل الـــوزان

�سجل مراقبي الح�سابات رقم 62 فئة اأ

بدر و�سركاه براي�س وترهاو�س كوبرز

الكويت

18 فـبـرايــر 2010

مجمع دار العو�سي - الدور ال�سابع

�سارع اأحمد الجابر - ال�سرق - الكويت

تلفون: 22408844 )965(

فاك�س: 22408855 )965(

�س.ب: 20174 ال�سفاة 13062 الكويت

pwc.kwt@kw.pwc.com :بريد الإلكتروني

مدققون وم�ست�سارون

عمارة ال�سوق الكبير - برج اأ - الطابق التا�سع

تلفون: 22443900/9 )965(

فاك�س: 22438451 )965(

�س.ب: 2986 ال�سفاة 13030 الكويت

gt@gtkuwait.com :بريد الإلكتروني
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شركة األنظمة اآللية ش.م.ك. )مقفلة( الكويت

بيان المركز المالي

كما في 31 دي�سمبر 2009

ان االي�شاحات المبينة على ال�شفحات 12 – 32 ت�شكل جزءا من هذه البيانات المالية.

اي�شاح 

ال�سنه المنتهية 

في 31 دي�سمبر

2009

ال�شنه المنتهية 

في 31 دي�شمبر

2008
د.ك.د.ك.

 4,945,015 3,431,628الإيرادات

(2,276,908))2,025,034(5تكلفة الإيرادات

 2,668,107 1,406,594اإجمالي الربح

 154,019 376,470اإيرادات ت�سغيل اأخرى

(1,675,404) 410,874ربح / )خ�سارة( محقق من ا�ستثمارات 

(901,453))320,819(خ�سارة غير محققة من ا�ستثمارات

(817,665))955,016(6م�ساريف اإدارية وتوزيع

(572,396) 918,103الربح / )الخ�سارة( من العمليات 

 61,810 199,180اإيراد فوائد

 - 7535,811رد مخ�س�س انتفت الحاجة اليه

الربح/ )الخ�سارة( قبل ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�سريبة دعم    

العمالة الوطنية ومخ�س�س الزكاة ومكافاأة اأع�ساء مجل�س الإدارة
1,653,094 (510,586)

 -)16,531(8ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

 -)41,605(8�سريبة دعم العمالة الوطنية

 -)16,642(8مخ�س�س الزكاة 

 -)30,000(مكافاأة اأع�ساء مجل�س الإدارة

(510,586) 1,548,316ربح / )خ�سارة( ال�سنة

 - -الإيرادات ال�ساملة الأخرى

(510,586) 1,548,316مجموع الإيرادات ال�ساملة لل�سنة

(12.75) 938.67ربحية / )خ�سارة( ال�سهم  الأ�سا�سية والمخففة )فل�س(

شركة األنظمة اآللية ش.م.ك. )مقفلة( الكويت

بيان الدخل ال�سامل

لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2009

20092008اي�ساحالموجودات
د.ك.د.ك.الموجودات غير المتداولة

 981,740 10867,489ممتلكات ومعدات
 2,147 -موجودات غير ملمو�سة

 983,887 867,489مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة

 305,420 263,000ب�ساعة
 1,301,336 11549,074مدينون تجاريون وذمم مدينة اأخرى

 3,489,640 121,741,126ا�ستثمارات 
 4,886,290 138,807,651النقد والنقد المعادل

 9,982,686 11,360,851مجموع الموجودات المتداولة
 10,966,573 12,228,340مجموع الموجودات 

حقوق الم�ساهمين والمطلوبات

حقوق الم�ساهمين

 4,004,000 144,004,000راأ�س المال 
 2,024,355 142,189,664احتياطي قانوني

 1,562,355 141,727,664احتياطي اختياري
 1,432,706 2,650,404ار باح مرحلة

 9,023,416 10,571,732مجموع حقوق الم�ساهمين

المطلوبات غير المتداولة

 457,893 15438,189مكافاأة نهاية الخدمة
 457,893 438,189مجموع المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

 949,453 161,218,419دائنون تجاريون وذمم دائنة اأخرى
 535,811 -7مخ�س�س خ�سائر محتملة

 1,485,264 1,218,419مجموع المطلوبات المتداولة
 1,943,157 1,656,608مجموع المطلوبات

 10,966,573 12,228,340مجموع حقوق الم�ساهمين والمطلوبات

ان االي�شاحات المبينة على ال�شفحات 12 – 32 ت�شكل جزءا من هذه البيانات المالية.

جا�صم ح�صن علي زينل

رئي�س مجل�س الإدارة والع�سو المنتدب
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شركة األنظمة اآللية ش.م.ك. )مقفلة( الكويتشركة األنظمة اآللية ش.م.ك. )مقفلة( الكويت

بيان التغيرات في حقوق الملكية

لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2009

بيـان التدفـقـات النقدية

لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2009

اأرباحاحتياطي احتياطيراأ�س 

المجموعمرحلةاختياري      قانونيالمال

د.ك.د.ك.د.ك.د.ك.د.ك.

 9,023,416 1,432,706 1,562,355 2,024,355 4,004,000الر�سيد كما في 31 دي�سمبر 2008 

 1,548,316 1,548,316 - - -مجموع الإيرادات ال�ساملة لل�سنة

 -(330,618) 165,309 165,309 -المحول للحتياطيات

 10,571,732 2,650,404 1,727,664 2,189,664 4,004,000الر�سيد كما في 31 دي�سمبر 2009 

 11,335,802 3,745,092 1,562,355 2,024,355 4,004,000الر�سيد كما في 31 دي�سمبر 2007 

(1,801,800)(1,801,800) - - -توزيعات ارباح نقدية )انظر اي�ساح 14(

(510,586)(510,586) - - -مجموع الإيرادات ال�ساملة لل�سنة

 9,023,416 1,432,706 1,562,355 2,024,355 4,004,000الر�سيد كما في 31 دي�سمبر 2008 

ان االي�شاحات المبينة على ال�شفحات 12 – 32 ت�شكل جزءا من هذه البيانات المالية.

اي�شاح 

ال�سنه المنتهية 

في 31 دي�سمبر

2009

ال�شنه المنتهية 

في 31 دي�شمبر

2008
د.ك.د.ك.اأن�سطة الت�سغيل

الربح / )الخ�سارة( قبل ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�سريبة دعم 

العمالة الوطنية ومخ�س�س الزكاة ومكافاأة اأع�ساء مجل�س الإدارة
1,653,094 (510,586)

تعديالت:

 2,576,857)90,055()اأرباح( / خ�سائر ا�ستثمارات

 273,208 10263,241ال�ستهلك

 25,768 2,147 الطفاء

(61,810))199,180(ايرادات فوائد

 -)535,811(رد مخ�س�س انتفت الحاجة اليه

1,093,436 2,303,437 

التغيرات في موجودات ومطلوبات الت�سغيل:

(100,504) 42,420الب�ساعة

(56,518) 752,262مدينون تجاريون وذمم مدينة اأخرى

(456,281) 164,188دائنون تجاريون وذمم دائنة اأخرى

 85,526)19,704(حركة مخ�س�س مكافاأة نهاية الخدمة 

 1,775,660 2,032,602�سافي النقد الناتج من اأن�سطة الت�سغيل

اأن�سطة ال�ستثمار

(105,954))148,990(10�سراء ممتلكات ومعدات )بال�سافي(

 2,000,224 1,838,569ا�ستثمارات م�ستبعدة )بال�سافي(

(1,135,000))4,965,000(الزيادة في ودائع لأجل لدى البنوك ت�ستحق خلل فترة تتجاوز ثلثة اأ�سهر

 61,810 199,180ايرادات فوائد م�ستلمة

 821,080)3,076,241(�سافي النقد )الم�ستخدم في( / الناتج من اأن�سطة الإ�ستثمار

اأن�سطة التمويل

(1,801,800) -توزيعات ارباح مدفوعة

(1,801,800) -�سافي النقد الم�ستخدم في اأن�سطة التمويل

 794,940)1,043,639()النق�س( / الزيادة في النقد والنقد المعادل

 2,956,350 133,751,290النقد والنقد المعادل في بداية ال�سنة

 3,751,290 132,707,651النقد والنقد المعادل في نهاية ال�سنة

ان االي�شاحات المبينة على ال�شفحات 12 – 32 ت�شكل جزءا من هذه المعلومات المالية المرحلية.
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شركة األنظمة اآللية ش.م.ك. )مقفلة( الكويتشركة األنظمة اآللية ش.م.ك. )مقفلة( الكويت

اي�ساحات حول البيانات المالية

31 دي�سمبر 2009
اي�ساحات حول البيانات المالية

31 دي�سمبر 2009

تاأ�صي�س ون�صاط ال�صركة  .1

اإن �سركة الأنظمة الآلية- �سركة م�ساهمة كويتية )مقفلة( )»ال�سركة«( م�سجلة في الكويت. تقوم ال�سركة بت�سغيل نظام الحجز   

الآلي للم�سافرين والمتاجرة في المعدات الآلية وتكليف الكوادر الفنية للعمل لدى الغير. ويجوز لل�سركة اأي�ساً ا�ستثمار الفوائ�س 

المالية في الأ�سهم والأوراق المالية الأخرى المدارة من قبل مدراء محافظ.

اأدرجت ال�سركة في �سوق الكويت للأوراق المالية في 17 نوفمبر 2002.  

في  الم�سجلة  الأم(  )ال�سركة  الكويتية  الجوية  الخطوط  لموؤ�س�سة  تابعة  �سركة  )مقفلة( هي  �س.م.ك.  الآلية  الأنظمة  �سركة  اإن   

الكويت.

بلغ عدد موظفي ال�سركة كما في 31 دي�سمبر 2009 : 83 موظف ) 31 دي�سمبر 2008 : 87 موظف (.  

اإن عنوان المكتب الم�سجل لل�سركة هو �س ب 27159 ال�سفاة 13132 الكويت.   

تمت الموافقة على اإ�سدار البيانات المالية من قبل مجل�س الإدارة بتاريخ 18 فبراير 2010 ان الجمعية العمومية لم�ساهمي ال�سركة   

لديها ال�سلحية في تعديل البيانات المالية بعد ا�سدارها.

المعايير والتف�صيرات الدولية للتقارير المالية المعدلة والجديدة   . 2

اأ( المعاييـــــــر والتف�ســـــــيرات التـــــــي توؤثر على المبالغ المعلنة و / اأو الإف�ســـــــاحات التـــــــي تمت في الفترة الحاليـــــــة )و / اأو الفترات   

ال�سابقة(

قامـــت ال�سركـــة بتطبيق المعايير والتف�سيرات والتعديلت الجديدة التالية على المعايير الدولية للتقارير المالية ال�سادرة من قبل   

مجل�س معايير المحا�سبة الدولية والتي لها علقة بـ/ وت�سري على البيانات المالية لل�سركة للفترة ال�سنوية التي تبداأ في 1 يناير 

2009. كما تم ا�سدار بع�س المعايير والتف�سيرات الجديدة الخرى لكن لي�س لها علقة بان�سطة ال�سركة وبالتالي ل يتوقع ان يكون 

لها تاأثير مادي على البيانات المالية لل�سركة. 

التعديلت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم IFRS 7( 7( الدوات المالية: الف�ساحات  	•  

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم IFRS 8( 8( قطاعات الت�سغيل  	•  

معيار المحا�سبة الدولي رقم IAS 1( 1( عر�س البيانات المالية )معدل(  	•  

التح�سينات ال�سنوية لعام 2008  	•  

فيما يلي التاأثيرات الهامة على الفترات الحالية او ال�سابقة او الم�ستقبلية الناتجة عن التطبيق المبدئي لهذه المتطلبات الجديدة   

في ما يتعلق بالعر�س والتحقق والقيا�س. 

التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم IFRS 7( 7(: الدوات المالية: الف�ساحات  

تتطلـــب التعديـــلت اف�ساحات ا�سافية للدوات المالية التي يتـــم قيا�سها بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي. هذه القيا�سات   

بالقيمـــة العادلـــة يتم ت�سنيفها الى ت�سل�سل هرمـــي ثلثي الم�ستوى للقيمة العادلة )انظر اي�ســـاح 19.2(، المر الذي يعك�س مدى 

ا�ستنادهـــا الـــى بيانات ال�سوق المرعية. قامت ال�سركـــة بال�ستفادة من التدابير النتقالية في التعديلت ولم تقم بتقديم معلومات 

مقارنة خا�سة بالمتطلبات الجديدة. 

•	المعيار الدولي للتقارير المالية رقم IFRS 8( 8( قطاعات الت�سغيل  

يتطلـــب المعيـــار الجديد الذي حل محل معيار المحا�سبة الدولـــي 14 – »تقارير القطاعات« اتباع منهج اإداري يتم بموجبه عر�س   

معلومـــات القطاعـــات ا�ستناداً اإلى نف�س ال�س�س الم�ستخدمة فـــي تحليل القطاعات للغرا�س الداخلية. مع ذلك، لم يكن لتطبيق 

المعيـــار الجديـــد اأي تاأثير على عر�س تقارير القطاعات بطريقة تختلف عن اإعداد التقارير الداخلية المقدمة اإلى رئي�س �سانعي 

قرارات الت�سغيل. 

•	معيار المحا�سبة الدولي رقم IAS( 1 1( عر�س البيانات المالية )معدل(   

ان تطبيـــق معيـــار المحا�سبـــة الدولـــي رقم 1 )المعدل عـــام 2007( يوؤدي الى بع�ـــس التغيرات في �سكل وعناويـــن البيانات المالية   

ال�سا�سية وعلى عر�س بع�س البنود �سمن تلك البيانات . يقوم المعيار المعدل اي�سا بف�سل تغيرات حقوق المالكين وغير المالكين 

فـــي اأمـــوال مالكي الوحدات. كما ان بيان التغيرات في اأموال مالكي الوحـــدات يت�سمن فقط تفا�سيل معاملت مع المالكين، مع 

تغيرات حقوق غير المالكين في اأموال مالكي الوحدات مقدمة كخط واحد. بال�سافة الى ذلك، يقوم المعيار بادخال بيان الدخل 

ال�سامل: يقوم بعر�س كافة بنود اليرادات والم�سروفات المعترف بها، اما في بيان واحد او في بيانين منف�سلين. اختار ال�سندوق 

عر�س بيان واحد )بيان دخل �سامل(.   

ان المعيار المعدل يتطلب عر�س بيان مركز مالي مقارن كما في بداية فترة المقارنة الولى، في بع�س الحالت تعتبر الدارة ان   

هذا لي�س �سروريا هذا العام لن بيان المركز المالي لعام 2007 هو نف�س البيان الم�سدر �سابقا.

•	التح�سينات ال�سنوية لعام 2008  

تت�سمـــن التح�سينـــات عدد 35 تعديل على 20 معيار مختلف تو�سح ب�سكل كبيـــر المعالجات المحا�سبية حيث اختلفت الممار�سات   

ال�سابقة.

اأدت التح�سينـــات الـــى عدد مـــن التغييرات في تفا�سيل ال�سيا�سات المحا�سبية لل�سركة – منهـــا تغييرات في الم�سطلحات، ومنها   

جوهرية لكن لي�س لها تاأثير مادي على المبالغ المعلنة. ان غالبية هذه التعديلت نافذة المفعول اعتبارا من 1 يناير 2009. 

ب( المعايير والتف�سيرات الم�سدرة والتي لم يتم تطبيقها بعد  

بتاريـــخ اعتمـــاد هذه البيانات الماليـــة، فان بع�س المعايير والتعديـــلت والتف�سيرات الجديدة الخا�ســـة بالمعايير الحالية قد تم   

ا�سدارها ولكن لم يتم تنفيذها او تطبيقها حتى الآن. 

تتوقـــع الدارة بـــان يتـــم تطبيق كافة المعايير والتف�سيرات في ال�سيا�سات المحا�سبية لل�سركـــة للفترة الولى التي تبداأ بعد التاريخ   

الفعلـــي لهـــذه المعايير والتف�سيرات. ان المعلومات حول المعايير والتعديلت والتف�سيـــرات الجديدة المتوقع ان يكون لها علقة 

بالبيانـــات الماليـــة لل�سركة مبينة ادناه. كما ان بع�س المعايير والتف�سيرات الجديدة الخرى قد تم ا�سدارها لكن لي�س لها علقة 

بان�سطة ال�سركة، وعليه، فانه لي�س من المتوقع ان يكون لها تاأثير مادي على البيانات المالية لل�سركة. 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم IFRS 9( 9( الدوات المالية  	•  

التف�سير رقم IFRIC 17( 17( توزيع ال�سول غير النقدية على المالكين 	•  

التح�سينات ال�سنوية لعام 2009  	•  

•	المعيار الدولي للتقارير المالية رقم IFRS 9( 9( الدوات المالية )�ساري المفعول ابتداء من 1 يناير 2013 (.      

يهدف مجل�س معايير المحا�سبة الدولية )IASB( الى ا�ستبدال معيار المحا�سبة الدولي رقم 39 الدوات المالية: التحقق والقيا�س   

بكامله في نهاية عام 2010 على ان ي�سري مفعول المعيار البديل للفترات ال�سنوية التي تبداأ في 1 يناير 2013. ان المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 9 هو الجزء الول من المرحلة الولى لهذا الم�سروع. فيما يلي المراحل الرئي�سية: 

المرحلة الولى: الت�سنيف والقيا�س 	•  
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اي�ساحات حول البيانات المالية

31 دي�سمبر 2009
اي�ساحات حول البيانات المالية

31 دي�سمبر 2009

شركة األنظمة اآللية ش.م.ك. )مقفلة( الكويت شركة األنظمة اآللية ش.م.ك. )مقفلة( الكويت

المرحلة الثانية: منهجية هبوط القيمة  	•  

المرحلة الثالثة: محا�سبة التحوط  	•  

بال�سافة الى ذلك، هنالك م�سروع منف�سل يتناول ال�ستبعاد.   

علـــى الرغـــم مـــن ان التطبيق المبكر لهذا المعيار م�سموح به ، ال ان اللجنة الفنية المنبثقة عن وزارة التجارة وال�سناعة في دولة   

الكويـــت قـــد قررت بتاريخ 30 دي�سمبـــر 2009 ، تاجيل التطبيق المبكر لهذا المعيار حتى ا�سعـــار اخر، لنظرا لعدم اكتمال مراحله 

الخرى. 

•		التف�سير رقم IFRIC 17( 17( توزيع ال�سول غير النقدية على المالكين )�ساري المفعول للفترات ال�سنوية التي تبداأ في او بعد   

1 يوليو 2008(.

يقدم هذا التف�سير دليل على المعالجة المحا�سبية المنا�سبة عندما تقوم احدى المن�ساآت بتوزيع ال�سول غير النقدية كتوزيعات   

ارباح لم�ساهميها. 

•		التح�سينات ال�سنوية لعام 2009   

قـــام مجل�ـــس معايير المحا�سبـــة الدولية )IASB( با�سدار تح�سينات خا�سة بالمعايير الدوليـــة للتقارير المالية لعام 2009 �ستوؤدي   

الى عدد من التغييرات في تفا�سيل ال�سيا�سات المحا�سبية لل�سركة في الم�ستقبل – منها تغييرات في الم�سطلحات فقط، ومنها 

تغييرات جوهرية لكن لي�س لها تاأثير مادي على المبالغ المعلنة. معظم هذه التعديلت ت�سبح نافذة المفعول في الفترات ال�سنوية 

التي تبداأ في او بعد 1 يوليو 2009 او 1 يناير 2010.

ال�صيا�صات المحا�صبية الهامة  .3

اإن ال�سيا�سات المحا�سبية الم�ستخدمة في اعداد البيانات المالية متما�سية مع تلك التي تم ا�ستخدامها في اإعداد البيانات المالية   

لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2008 . باإ�ستثناء ما تم ذكره اأعله في اي�ساح رقم 2 اأ.

اإن ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة المطبقة في اإعداد البيانات المالية كما يلي:  

اأ�س�س الإعداد  

تـــم اإعـــداد هذه البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير الماليـــة – IFRS ال�سادرة عن مجل�س معايير المحا�سبة الدولية   

والتف�سيرات ال�سادرة عن لجنة تف�سيرات المعايير الدولية للتقارير المالية .

تم اإعداد البيانات المالية على اأ�سا�س مبداأ التكلفة التاريخية المعدل باإعادة تقييم الأدوات المالية الم�سنفة “بالقيمة العادلة من   

خلل بيان الدخل”. 

تحقق الإيرادات  

تتحقق اإيرادات الخدمات عند تقديم الخدمة ويتحقق الإيراد من البيع عند ت�سليم الب�ساعة اإلى العملء.   

يتحقق اإيراد الفوائد با�ستخدام طريقة العائد الفعلي كما تتحقق توزيعات الأرباح عند ثبوت الحق في تح�سيلها.  

تتحقق الإيرادات الأخرى عند اكت�سابها.  

ممتلكات ومعدات  

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناق�ساً ال�ستهلك المتراكم والخ�سائر المتراكمة الناتجة عن النخفا�س في القيمة. تت�سمن   

التكلفـــة الم�ساريـــف المحددة مبا�سرة لقتنـــاء الموجودات والتكاليف المتعلقة بتجهيز الأ�سل لل�ستخـــدام المزمع له. يتم اإدراج 

الم�ساريف المتكبدة في اإطار اإن�ساء الممتلكات والمعدات بالتكلفة . 

يتم احت�ساب ال�ستهلك بطريقة الق�سط الثابت على مدار العمر الإنتاجي المقدر للموجودات كما يلي:  

20 �سنةمباني

3 – 5 �سنواتمعدات وبرامج كمبيوتر 

3 – 5 �سنواتاأثاث وتركيبات

يتم مراجعة القيم المتبقية والأعمار الإنتاجية للممتلكات والمعدات وتعديلها اإذا اقت�سى الأمر في تاريخ بيان المركز المالي . في   

حال وجود موؤ�سر للنخفا�س في القيمة، يتم تخفي�س قيمة الممتلكات والمعدات لقيمتها ال�ستردادية وتدرج خ�سارة النخفا�س 

في القيمة في بيان الدخل ال�سامل. لغر�س تحديد النخفا�س في القيمة يتم تبويب الموجودات لأقل م�ستوى يمكن عنده تحديد 

وجود تدفقات نقدية ب�سكل م�ستقل لتلك ال�سركة من الموجودات )وحدات توليد النقد(.

يتـــم تحديـــد الأرباح والخ�سائر من بيع الموجودات عن طريق مقارنة القيمة المح�سلة مع القيمة الدفترية ويوؤخذ الناتج اإلى بيان   

الدخل ال�سامل.

موجودات غير ملمو�سة  

يتـــم اإدراج الموجودات غير الملمو�سة بالتكلفـــة ناق�ساً الإطفاء المتراكم والخ�سائر المتراكمة الناتجة عن النخفا�س في القيمة.   

يتم معاملة التكاليف المرتبطة مبا�سرة بالموجودات غير النقدية مثل برامج الكمبيوتر التي ت�ستخدمها ال�سركة والتي يتوقع تدفق 

منافع م�ستقبلية منها تتعدى قيمتها هذه التكاليف اإلى ما بعد ال�سنة، كموجودات غير ملمو�سة.

يتـــم اإطفـــاء هذه الموجودات بطريقة الق�ســـط الثابت على مدار الأعمار الإنتاجية المقدرة لها خلل فترة ل تتجاوز ثلثة �سنوات   

من تاريخ اإمكانية ا�ستخدامها.

يتـــم مراجعـــة القيـــم المتبقية والأعمار الإنتاجيـــة للموجودات غير الملمو�ســـة وتعديلها اإذا اقت�سى الأمر فـــي تاريخ بيان المركز   

المالـــي. فـــي حال وجود موؤ�سر للنخفا�س في القيمـــة، يتم تخفي�س قيمة الموجودات غير الملمو�سة لقيمتها ال�ستردادية وتدرج 

خ�سارة النخفا�س في القيمة في بيان الدخل ال�سامل .  

الب�ساعة  

يتـــم تقييـــم الب�ساعة بمتو�ســـط التكلفة المرجح و�سافي القيمة الممكن تحقيقها اأيهما اأقـــل بعد تكوين مخ�س�س لأية بنود بطيئة   

الحركة اأو متقادمة.

الأدوات المالية  

الت�سنيف  

ت�ستخدم ال�سركة خلل الن�ساط العتيادي ب�سكل رئي�سي الأدوات المالية التالية: الأر�سدة المدينة، ال�ستثمارات، الودائع، النقد،   

والأر�سدة الدائنة.

وفقـــاً لمعيـــار المحا�سبة الدولي رقم 39 ، قامت ال�سركة بت�سنيف الأدوات الماليـــة كـ “موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلل   

بيان الدخل” و“قرو�س ومدينون” و“مطلوبات مالية غير تلك بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل”.

ت�سنـــف الإ�ستثمـــارات بالقيمة العادلة من خلل بيـــان الدخل اما »محتفظ بها للمتاجرة« اأو »محـــددة« لتكون كذلك عند التحقق   

المبدئي.
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تقـــوم ال�سركـــة بت�سنيـــف الإ�ستثمارات كا�ستثمارات للمتاجرة اذا تم حيازتها ب�سفة ا�سا�سيـــة لغر�س البيع اأو لتكون �سمن محفظة   

ا�ستثمارية ت�سمل ادوات مالية معينة يتم ادارتها بالمجمل مع وجود دليل يثبت عملية المتاجرة بها لغر�س تحقيق ارباح على المدى 

الق�سير. 

ت�سنف الإ�ستثمارات كا�ستثمارات محدده بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل اذا توفر لها قيمة عادلة موثوق منها عند ال�سراء   

وكانت التغيرات في القيمة العادلة مدرجة كجزء من بيان الدخل ال�سامل في ح�سابات الإدارة وفقا لإ�ستراتيجية موثقة. 

يتم ت�سنيف ا�ستثمارات ال�سركة كاأ�سول مالية بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل.  

التحقق وعدم التحقق  

تتحقق الموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما ت�سبح ال�سركة طرفاً للأحكام التعاقدية لهذه الأدوات. ل تتحقق الموجودات   

الماليـــة )كليـــاً اأو جزئياً( عندما ينتهي الحق في ا�ستلم التدفقات النقدية الناتجة من الموجودات المالية اأو عندما تقوم ال�سركة 

بنقل كافة مخاطر ومزايا الملكية اأو عندما تفقد �سيطرتها. اإذا احتفظت ال�سركة بال�سيطرة على الأ�سل، ف�سوف ت�ستمر في تحقق 

الأ�سل المالي بمقدار ا�ستمرار ال�سيطرة عليه. ل تتحقق المطلوبات المالية عندما يتم الإعفاء من اللتزام المحدد في العقد اأو 

اإلغاوؤه اأو انتهاء �سلحية ا�ستحقاقه.

يتـــم ت�سجيل كافة عمليات ال�ســـراء والبيع العتيادية للموجودات المالية با�ستخدام تاريخ الت�سوية. يتم اإدراج التغيرات في القيمة   

العادلة بين تاريخ المتاجرة وتاريخ الت�سوية في بيان الدخل ال�سامل طبقاُ لل�سيا�سة المحا�سبية المطبقة والخا�سة بكل اأداة مالية. 

اإن عمليـــات ال�ســـراء والبيع العتيادية هي عمليات �سراء اأو بيع موجودات ماليـــة تتطلب ت�سليم الموجودات خلل فترة زمنية يتم 

تحديدها عامة وفقاً للقوانين اأو الأعراف المتعامل بها في ال�سوق. 

القيا�س   

يتـــم مبدئيـــا قيا�س كافة الموجودات والمطلوبـــات المالية بالقيمة العادلة وت�ساف تكاليف المعاملة فقط للأدوات المالية التي لم   

يتم قيا�سها بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل.

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل   

يتم ت�سجيل “ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل” مبدئيا بالتكلفة، والتي تمثل القيمة العادلة للمبلغ المدفوع . يتم   

الإعتراف بم�ساريف الحيازة المتعلقة بال�ستثمار عند تكبدها. 

لحقا للت�سجيل المبدئي، يتم اعادة قيا�س ال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل بالقيمة العادلة والتغيرات بالقيمة   

العادلة تدرج في بيان الدخل.

قرو�س ومدينون  

اإن القرو�س والمدينون لي�سوا من م�ستقات الموجودات المالية ذات ا�ستحقاق ثابت اأو محدد وتكون غير م�سعرة في اأ�سواق ن�سطة.   

ويتم قيا�سها لحقاً بالتكلفة المطفاأة با�ستخدام طريقة العائد الفعلي.

ي�سنف النقد والنقد المعادل والمدينون التجاريون والأر�سدة المدينة الأخرى كقرو�س ومدينون.  

مطلوبات مالية غير تلك الم�سنفة بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل  

يتم لحقاً اإدراج المطلوبات المالية غير تلك الم�سنفة بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل بالتكلفة المطفاأة با�ستخدام طريقة   

العائد الفعلي.

ي�سنـــف بنـــد دائنون تجاريـــون واأر�سدة دائنة اأخرى كمطلوبات ماليـــة غير تلك الم�سنفة بالقيمة العادلـــة من خلل بيان الدخل.   

القيمة العادلة  

اإن القيمة العادلة للأدوات المالية المتداولة في اأ�سواق مالية منظمة هي القيمة ال�سوقية المعلنة على اأ�سا�س �سعر اآخر اأمر �سراء.   

اإن القيمة العادلة لل�ستثمارات في �سناديق ا�ستثمارية م�ستركة ت�ستند على اآخر �سعر �سراء معلن. 

اإذا كان ال�ســـوق للأ�ســـل المالي غير ن�سط )وللأدوات المالية غير المدرجة( تقوم اإدارة ال�سركة بتحديد القيمة العادلة با�ستخدام   

اأ�ساليـــب تقييـــم تت�سمـــن اأحـــدث معاملت علـــى اأ�س�س متكافئـــة بالإ�سارة اإلـــى اأدوات اأخرى مماثلـــة وتحليل التدفقـــات النقدية 

المخ�سومة.

يتـــم تقدير القيمـــة العادلة للأدوات المالية بخلف الأدوات المالية ق�سيرة الأجـــل والمدرجة بالتكلفة المطفاأة عن طريق خ�سم   

التدفقات النقدية الم�ستقبلية التعاقدية ب�سعر الفائدة ال�سوقي الحالي للأدوات المالية المماثلة.

انخفا�س القيمة  

يكـــون هنـــاك انخفا�س فـــي قيمة الأ�سل المالـــي اإذا زادت قيمته الدفترية عن قيمتـــه ال�ستردادية المقدرة. يتـــم في تاريخ بيان   

المركـــز المالـــي عمل تقييم لتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي علـــى انخفا�س قيمة اأحد الموجودات المحددة اأو مجموعة 

مـــن الموجـــودات المت�سابهة. في حال وجود هذا الدليل، يتم تخفي�س الأ�سل لقيمته ال�ستردادية. يتم تحديد القيمة ال�ستردادية 

للأدوات المحملة بالفائدة على اأ�سا�س �سافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الم�ستقبلية مخ�سومة على اأ�سا�س معدلت الفائدة 

الأ�سلية. يتم اإدراج اأية خ�سائر الناتجة عن النخفا�س في القيمة في بيان الدخل ال�سامل.

يتم �سطب الموجودات المالية عندما ل توجد احتمالية ل�ستردادها.  

النقد والنقد المعادل  

يتم ت�سنيف النقد في ال�سندوق والودائع لأجل والودائع تحت الطلب التي ت�ستحق خلل فترة ل تتجاوز ثلثة �سهور، لدى البنوك   

كنقد ونقد معادل في بيان التدفقات النقدية.

مكافاأة نهاية الخدمة   

تلتزم ال�سركة وفقاً لقانون العمل الكويتي ب�سداد مبالغ للموظفين عند ترك الخدمة وفقاً لخطة مزايا محددة.   

اإن هذا اللتزام غير ممول ويتم ح�سابه على اأ�سا�س المبلغ الم�ستحق بافترا�س وقوع كامل اللتزام كنتيجة لإنهاء خدمة العاملين   

جبرياً في تاريخ بيان المركز المالي. ويعتبر هذا الأ�سا�س تقريبا موثوقا للقيمة الحالية لهذا اللتزام.

مخ�س�س التزامات   

يتم تكوين المخ�س�سات عندما يكون هناك توقع ا�ستخدام الموارد القت�سادية لت�سوية التزامات قانونية قائمة اأو التزامات متوقعة   

ناتجة عن اأحداث وقعت في الما�سي ويكون بالإمكان تقدير المبلغ ب�سكل مو�سوعي.

المحا�سبة عن عقود التاأجير   

عندما تكون ال�سركة هي الطرف الم�ستاأجر  

يتـــم اعتبـــار عقـــود الإيجار كعقود اإيجار ت�سغيليـــة في حالة احتفاظ الموؤجر بموجـــب تلك العقود بمنافع ومخاطـــر ملكية الموجودات   

الموؤجرة. ويتم تحميل بيان الدخل بالمبالغ المدفوعة عن ال�ستئجار الت�سغيلي بطريقة الق�سط الثابت على مدار مدة عقود الإيجار.

تحويل العمالت الأجنبية  

اإن العملة الرئي�سية لل�سركة هي الدينار الكويتي. يتم ت�سجيل المعاملت التي تتم بالعملت الأجنبية بالدينار الكويتي با�ستخدام   

اأ�سعـــار ال�ســـرف ال�سائدة في تاريخ المعاملة. وتحول الموجـــودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية بالعملت الأجنبية في نهاية 



1819

اي�ساحات حول البيانات المالية

31 دي�سمبر 2009
اي�ساحات حول البيانات المالية

31 دي�سمبر 2009

شركة األنظمة اآللية ش.م.ك. )مقفلة( الكويت شركة األنظمة اآللية ش.م.ك. )مقفلة( الكويت

العـــام اإلـــى الدينـــار الكويتي في تاريخ بيان المركز المالي با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف ال�سارية في ذلك التاريخ، وتوؤخذ جميع فروق 

العملة الناتجة اإلي بيان الدخل ال�سامل.

معلومات القطاع   

يتـــم تحديـــد قطاعات ال�سركة الت�سغيلية بناء على التقارير التي تتم مراجعتها مـــن قبل الن�سطة التنفيذية الرئي�سية الم�ستخدمة   

للقـــرارات ال�ستراتيجيـــة. تعتبر هذه القطاعات وحدات اعمال ا�ستراتيجية تقدم منتجات وخدمات مختلفة تدار ب�سورة منف�سلة 

نظرا لختلف طبيعة المنتجات والخدمات وار�سدة العملء وا�ستراتجيات الت�سويق لهذه القطاعات.

اللتزامات الطارئة   

ان اللتزامـــات الطارئـــة غير م�سجلة في بيـــان المركز المالي ولكن يف�سح عنها، ال اذا كان الحتمال لوجود تدفقات م�سادر الى   

الخارج يج�سد منافع اقت�سادية بعيدا.

ال�سول الطارئة غير م�سجلة في البيانات المالية ولكن يف�سح عنها عند احتمال وجود تدفقات المنافع القت�سادية الى الداخل   

امرا محتمل.

التقديرات المحا�صبية الهامة والم�صادر الرئي�صية لعدم التاأكد من التقديرات  .4

اإن اإعـــداد البيانـــات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من الإدارة اأن تقوم بعمل تقديرات وافترا�سات قد توؤثر   

علـــى المبالـــغ الواردة في هذه البيانات المالية حيث اأن النتائـــج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات. يتطلب اأي�ساً قيام الإدارة 

بممار�ســـة تقديرهـــا في عملية تطبيق ال�سيا�ســـات المحا�سبية. اإن التقديـــرات والفترا�سات الهامة المرتبطـــة بالبيانات المالية 

هي:

التقديرات   

عنـــد تطبيق ال�سركـــة لل�سيا�سات المحا�سبية، قامت الدارة بعمل التقديرات التالية، بالإ�سافة اإلى التقديرات الأخرى التي ت�سمل   

افترا�سات، والتي لها اأثر جوهري على المبالغ المدرجة في هذه البيانات المالية:

ت�سنيف الأدوات المالية  

يجـــب علـــى الإدارة اأن تقـــرر عند اقتناء الأداة المالية ما اإذا كان يجـــب ت�سنيفها بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل ال�سامل اأو   

كمتاحة للبيع. عند القيام بهذه التقديرات، تاأخذ الإدارة بعين العتبار الغر�س الأ�سا�سي من اقتناء الأداة وكيفية اإدارتها وتحديد 

اأدائها. تحدد هذه التقديرات ما اإذا كانت �ستدرج التغيرات بالقيمة العادلة في بيان الدخل اأو في بيان الدخل ال�سامل. 

عدم التاأكد من التقديرات   

اإن التقديـــرات الأ�سا�سيـــة الـــواردة كما في تاريخ بيان المركز المالي والتي لهـــا خطر جوهري وقد ينتج عنها تعديلت مادية على   

القيم المدرجة للموجودات والمطلوبات خلل ال�سنة المالية القادمة مبينة اأدناه: 

انخفا�س قيمة الموجودات المالية  

تقوم ال�سركة بمراجعة الموجودات المالية الم�سنفة كـ »قرو�س ومدينون« ب�سفة دورية لتحديد وجوب ت�سجيل مخ�س�س للنخفا�س   

في القيمة في بيان الدخل ال�سامل. وب�سفة خا�سة يتعين على الإدارة اتخاذ القرار المنا�سب ب�ساأن تقدير مبالغ وتوقيت التدفقات 

النقديـــة الم�ستقبليـــة وذلـــك عند اإجرائها تحديد المخ�س�ســـات المطلوبة. وهذه التقديرات يجب اأن تقـــوم على افترا�سات حول 

عوامل عديدة تت�سمن درجات مختلفة من الحكم ال�سخ�سي وعدم التاأكد.

تقييم ا�ستثمارات غير م�سعرة  

اإن و�سائل التقييم الفنية لل�ستثمارات في اأوراق مالية غير م�سعرة يتم فيها ا�ستخدام تقديرات مثل التدفقات النقدية الم�ستقبلية،   

عوامـــل الخ�ســـم، منحنيات العوائد، اأ�سعار ال�سوق الحالية المعدلة، الئتمان و نماذج للمخاطر والتكاليف المرتبطة بها بالإ�سافة 

اإلى و�سائل تقييم فنية اأخرى ي�ستخدمها الم�ساركون في ال�سوق ب�سورة عامة.

الب�ساعة بطيئة الحركة والمتقادمة  

تقـــوم اإدارة ال�سركـــة بمراجعـــة الب�ساعـــة في تاريخ بيـــان المركز المالـــي لتقييم المخ�س�ـــس المطلوب للب�ساعـــة بطيئة الحركة   

والمتقادمة. يتم اعتبار الب�ساعة بطيئة الحركة ومتقادمة بناءاً على التغيرات في التكنولوجيا، وظروف ال�سوق والتقادم الزمني.

انخفا�س قيمة الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملمو�سة واأعمارها الإنتاجية.  

فـــي تاريـــخ كل ميزانية عمومية، تقـــوم اإدارة ال�سركة بتحديد وجود انخفا�س في قيمة المعدات. يتـــم تحديد القيمة ال�ستردادية   

للأ�ســـل علـــى اأ�سا�س طريقة »القيمة الم�ستخدمة«. بناء على هذه الطريقة، يتم تقييـــم توقعات التدفقات النقدية مخ�سومة على 

اأ�سا�س العمر الإنتاجي للأ�سل. 

تقـــدر اإدارة ال�سركة الأعمار الإنتاجية وال�ستهلك/الإطفـــاء المتعلق بالممتلكات والمعدات والموجودات غير الملمو�سة. ويعتمد   

هـــذا التقديـــر على العمر الإنتاجي للمعدات والذي قد يتغير نتيجة للتغير في التكنولوجيا. تقوم الإدارة بتعديل تكلفة ال�ستهلك 

/ الإطفاء عندما تكون الأعمار الإنتاجية مختلفة عن الأعمار المقدرة.

20092008

د.ك.د.ك.

450,194792,330تكلفة المواد

582,951643,991تكاليف موظفين

199,782210,886ا�ستهلكات

2,14725,768اإطفاء

789,960603,933تكاليف اأخرى

2,025,0342,276,908

تكلفة الإيرادات  .5

20092008

د.ك.د.ك.

514,822455,450تكاليف موظفين

63,45962,322ا�ستهلك 

-192,705�سطب م�ستحقات من طرف ذي �سله )انظر اي�ساح 18(

184,030299,893تكاليف اأخرى

955,016817,665

م�صاريف اإدارية وتوزيع  .6
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مخ�ص�س خ�صائر محتملة  .7

فـــي عـــام 2004 قرر مجل�س اإدارة ال�سركة اأن تكلفة الخدمات بخ�سو�س عقد مع ال�سركة الأم قد يتجاوز المنفعة الناتجة من قيمة   

العقد. لذلك، تم احت�ساب مخ�س�س بمبلغ 560,025 د.ك مقابل خ�سائر محتملة من هذا العقد. انتهى العقد بتاريخ 30 مايو 2009 

وعليه فان هذا المخ�س�س، بعد طرح الم�ساريف المتكبده، قد تم الفراج عنه ورده الى بيان الدخل ال�سامل خلل ال�سنة المنتهية 

في 31 دي�سمبر 2009.

الم�صاهمات القانونية   .8

موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي  

يتم احت�ساب ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي بواقع 1% بموجب قرار اأع�ساء مجل�س اإدارة الموؤ�س�سة والذي تم بموجبه تعديل   

طريقـــة الحت�ســـاب حيث تن�س على اأن المحول اإلى الحتياطي القانوني يجب ا�ستبعاده من اأرباح ال�سنة عند تحديد الم�ساهمة.

�سريبة دعم العمالة الوطنية  

يتـــم احت�ســـاب �سريبة دعم العمالـــة الوطنية بموجب القانون رقم 19 ل�سنة 2000 وقرارات وزيـــر المالية رقم 24 ل�سنة 2008 بواقع   

2.5% من الربح الخا�سع لل�سريبة لل�سنة.

الزكاة  

يتم احت�ساب الزكاة بواقع 1% من الأرباح بموجب قرار وزارة المالية رقم 2007/58 ابتداًء من 10 دي�سمبر 2007.  

ربحية / )خ�صارة( ال�صهم   .9

يتـــم احت�ســـاب ربحية / )الخ�سارة( ال�سهم بتق�سيم الربح / )الخ�ســـارة( لل�سنة على المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم القائمة خلل   

ال�سنة كما يلي:

20092008

د.ك.د.ك.

(510,586)1,548,316ربح / )خ�سارة( ال�سنة )د.ك(

40,040,00040,040,000المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم

(12.75)38.67ربحية / )خ�سائر( ال�سهم الأ�سا�سية والمخففة)فل�س(

ل توجد اأ�سهم مخففة محتملة.  

ممتلكات ومعدات  .10

مباني31 دي�سمبر 2009
معدات وبرامج 

حا�سب اآلي

اأثاث 

وتركيبات
المجموع

د.ك.د.ك.د.ك.د.ك.التكلفة

 4,281,345 277,126 791,2723,212,947في بداية ال�سنة
 155,168 2,473 152,695-اإ�سافات

)166,069( -)166,069(-ا�ستبعادات
 4,270,444 279,599 791,2723,199,573في نهاية ال�سنة

ا�ستهالكات

 3,299,605 249,693 158,2552,891,657في بداية ال�سنة
 263,241 23,396 39,564200,281المحمل خلل ال�سنة

)159,891( -)159,891(-نتيجة ل�ستبعادات
 3,402,955 273,089 197,8192,932,047في نهاية ال�سنة

�سافي القيمة الدفترية

 867,489 6,510 593,453267,526كما في 31 دي�سمبر 2009

مباني31 دي�سمبر 2008
معدات وبرامج 

حا�سب اآلي

اأثاث 

وتركيبات
المجموع

د.ك.د.ك.د.ك.د.ك.التكلفة

791,2723,145,794277,1264,214,192في بداية ال�سنة

109,141-109,141-اإ�سافات

(41,988)-(41,988)-ا�ستبعادات

791,2723,212,947277,1264,281,345في نهاية ال�سنة

ا�ستهالكات

118,6912,720,000226,5073,065,198في بداية ال�سنة

39,564210,45823,186273,208المحمل خلل ال�سنة

(38,801)-(38,801)-نتيجة ل�ستبعادات

158,2552,891,657249,6933,299,605في نهاية ال�سنة

�سافي القيمة الدفترية

633,017321,29027,433981,740كما في 31 دي�سمبر 2008
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تم توزيع ا�ستهلك ال�سنة كما يلي:  

20092008

د.ك.د.ك.

210,886 199,782تكلفة الإيرادات

62,322 63,459تكاليف اإدارية وتوزيع

263,241 273,208

مدينون تجاريون وذمم مدينة اأخرى  .11

20092008

د.ك.د.ك.

 520,823 287,576مدينون تجاريون

(154,944))126,774(مخ�س�س ديون م�سكوك في تح�سيلها

160,802 365,879

347,228 -مبلغ م�ستحق من ال�سركة الأم 

49,890 124,800اأر�سدة مدينة اأخرى  
26,833 34,968م�ساريف مدفوعة مقدماً

511,506 228,504اإيراد م�ستحق

549,074 1,301,336

ت�سوية مخ�س�س الديون الم�سكوك في تح�سيلها:  

20092008

د.ك.د.ك.

149,803 154,944الر�سيد في 1 يناير 

47,495 -مخ�س�سات خلل ال�سنة

(42,354))28,170(ار�سدة م�سطوبة خلل ال�سنة

154,944 126,774الر�سيد في 31 دي�سمبر

ا�صتثمارات   .12

ال�ستثمـــارات هي موجـــودات مالية بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل تم ت�سنيفها كمحتفظ بها لغر�س المتاجرة وفقا لمعيار   

المحا�سبة الدولي رقم IAS 39( 39( وهي :

20092008

د.ك.د.ك.

61,58552,650�سناديق اأ�سهم محلية

1,679,5413,436,990ا�ستثمارات و�سناديق مدارة من قبل مدراء محافظ

1,741,1263,489,640

خـــلل �سهـــر اكتوبر 2008 توقـــف �سندوق محلي لودائـــع ال�ســـــــوق النقـــديـة، والذي ت�ستثمر به ال�سركـــة مبلغ 488,986 د.ك كما   

فـــي 31 دي�سمبـــر 2009 )1,001,801 د.ك كمـــا في 31 دي�سمبر 2008( عن تلبية طلبات ال�سترداد المقدمة من الم�ساركين في ذلك 

ال�سنـــدوق. تـــم اخطـــار ادارة ال�سركة من قبل مدير هذا ال�سندوق بان عملية ال�سترداد تعتمـــد على مدى توفر ال�سيولة النقدية. 

تـــم تقييـــم هذا الإ�ستثمار ب�ســورة عادلة بنـــــاءا على �سافي قيمـــة ال�سول المعلنة غير المدققة من قبل مدير ال�سندوق كما في   

31 دي�سمبر 2009 

قوائم ال�ستثمارات بالعملت التالية :  

20092008

د.ك.د.ك.

1,450,3383,220,352ديناركويتي

214,688199,088دولر اأمريكي

76,10070,200ريال �سعودي

1,741,1263,489,640

النقد والنقد المعادل  .13

20092008

د.ك.د.ك.

484 310نقد في ال�سندوق

321,623 383,026نقد لدى البنوك

4,564,183 8,424,315ودائع لأجل

4,886,290 8,807,651النقد والنقد المعادل كما في بيان المركز المالي

(1,135,000))6,100,000(ناق�س: ودائع لجل ت�ستحق خلل فترة تتجاوز ثلثة �سهور

3,751,290 2,707,651النقد والنقد المعادل كما في بيان التدفقات النقدية
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تتمثل البنود اأعله ب�سكل رئي�سي في اأر�سدة جارية وودائع لأجل لدى بنوك تجارية محلية.   

اإن معـــدل الفائـــدة الفعلـــي علـــى الودائع لأجل كما فـــي 31 دي�سمبر 2009 قد تراوح بيـــن 2.31% و 3% �سنويـــاً )2008 – 4.5% اإلى   

.)%6.635

حقوق الم�صاهمين  .14

راأ�س المال  

يتكون راأ�سمال ال�سركة الم�سرح به والم�سدر والمدفوع بالكامل من 40,040,000 �سهم قيمة كل �سهم 100 فل�س )31 دي�سمبر 2008:   

40,040,000 �سهم قيمة كل �سهم 100 فل�س(. 

احتياطي قانوني واحتياطي اختياري  

وفقـــاً لقانـــون ال�سركات التجارية والنظام الأ�سا�سي لل�سركة يتم تحويل 10% من اأرباح ال�سنة قبل دفع اأتعاب مجل�س الإدارة وح�سة   

موؤ�س�ســـة الكويـــت للتقدم العلمي و�سريبة دعـــم العمالة الوطنية والزكاة اإلى الحتياطي القانونـــي والختياري على التوالي. يجوز 

لل�سركـــة وقـــف التحويل اإلى الحتياطي القانوني عندما ي�سل ر�سيد الحتياطي القانوني اإلى 50% من راأ�س المال المدفوع. يجوز 

ا�ستعمال الحتياطي القانوني لتوزيع اأرباح ت�سل اإلى 5% من راأ�س المال في ال�سنوات التي ل ت�سمح فيها اأرباح ال�سركة بتاأمين هذا 

الحد. ل يوجد قيود على توزيع الحتياطي الختياري. 

توزيعات اأرباح   

يو�ســـي مجل�ـــس الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية بواقع 50 فل�س كويتـــي لل�سهم الواحد عن ال�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2009،   

وهذه التو�سيه خا�سعة لموافقة الجمعية العامة للم�ساهمين.

اأقرت الجمعية العمومية ال�سنوية للم�ساهمين في اجتماعها المنعقد في 21 مايو 2008 توزيعات اأرباح نقدية بواقع 45 فل�س لل�سهم   

وبمبلغ 1,801,800 د.ك لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر2007. تم توزيع هذه الأرباح على الم�ساهمين الم�سجلين في دفاتر ال�سركة 

كما في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

مكافاأة نهاية الخدمة   .15

ت�سويات مخ�س�س مكافاأة نهاية الخدمة:  

دائنون تجاريون وذمم دائنة اأخرى  .16

20092008

د.ك.د.ك.

372,367 457,893كما في 1 يناير 

110,810 49,365مخ�س�س خلل ال�سنة

 -)30,859(مخ�س�س انتفت الحاجة اليه

(25,284))38,210(مكافاآت مدفوعة خلل ال�سنة

457,893 438,189كما في 31 دي�سمبر

20092008

د.ك.د.ك.

55,649282,375دائنون تجاريون

76,60076,600توزيعات اأرباح م�ستحقة

-107,668م�ستحق الى ال�سركة الأم

978,502590,478م�ساريف م�ستحقة

1,218,419949,453

17.    المعلومات القطاعية

يتـــم تحديـــد قطاعات ال�سركة الت�سغيلية بناء على التقارير التي تتم مراجعتها مـــن قبل الن�سطة التنفيذية الرئي�سية الم�ستخدمة   

للقـــرارات ال�ستراتيجيـــة. تعتبر هذه القطاعات وحدات اعمال ا�ستراتيجية تقدم منتجات وخدمات مختلفة تدار ب�سورة منف�سلة 

نظرا لختلف طبيعة المنتجات والخدمات وار�سدة العملء وا�ستراتجيات الت�سويق لهذه القطاعات.

ان قطاعات العمال ت�ستوفي �سروط رفع تقارير القطاعات وهي كالتالي:  

•	نظام الحجز الآلي للم�سافرين – وي�ستمل على تركيب وت�سغيل و�سيانة انظمة الحجز اللي للم�سافرين.  

•	تكليف الكوادر – وي�ستمل على تكليف الكوادر الفنية للعمل لدى الغير.  

•	ا�ستثمارات – وتتكون من ا�ستثمارات في �سناديق ا�سهم محلية وا�سهم و�سناديق مداره من قبل مدراء المحافظ وا�ستثمار النقد   

الفائ�س في ودائع لجل.

•	اأعمـــال ت�سغيليـــة اأخرى - تت�سمن بيع معـــدات Qmatic  والنظام المحا�سبي TRACK وت�سغيل انظمة ادارة الطاقم والدعم   

الفني. 

تقوم الدارة بمراقبة القطاعات الت�سغيلية ب�سكل منف�سل لغر�س اتخاذ القرارات حول توزيع الم�سادر وتقييم الداء.  

تقوم ال�سركة بقيا�س اداء القطاعات الت�سغيلية من خلل قيا�س ربح اأو خ�سارة القطاع قبل ال�سرائب في الدارة ونظام التقرير.  

تت�سمن نتائج القطاع اليرادات والم�ساريف المتعلقة مبا�سرة بالقطاع.  

تتكون موجودات القطاعات ب�سكل رئي�سي من جميع الموجودات.   

يظهـــر الجـــــدول التالـــي الإيــــــرادات والأربـــاح / )الخ�سائـــــــر( لل�سنــــة واإجمالي معلومات الموجـــودات المتعلقة بقطاع ال�سركة   

المعلن.
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31 دي�سمبر 2009
نظام الحجز 

الآلي

تكليف الكوادر 

الفنية للعمل 

لدى الغير

المجموععمليات اأخرىا�ستثمارات

الإيرادات

685,5123,431,628-2,568,206177,910اإيرادات خارجية

1,183,45937,666289,2351,097,7502,608,110نتائج القطاع

)955,016(م�ساريف اإدارية وتوزيع

موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�سريبة دعم العمالة 

الوطنية ومخ�س�س الزكاة ومكافاأة اع�ساء مجل�س الدارة
)104,778(

1,548,316ربح ال�سنة

535,811535,811---عك�س مخ�س�س انتفت الحاجة اليه

62,960265,388--202,428ال�ستهلك والطفاء

192,705192,705---�سطب م�ستحقات من طرف ذي �سلة

603,33220,38210,165,4411,439,18512,228,340موجودات القطاع

549,7911,656,608-1,094,89411,923مطلوبات القطاع

31 دي�سمبر 2008
نظام الحجز 

الآلي

تكليف الكوادر 

الفنية للعمل 

لدى الغير

المجموععمليات اأخرىا�ستثمارات

الإيرادات

1,223,3104,945,015-3,568,298153,407اإيرادات خارجية

412,108307,079(2,515,047)2,386,87923,139نتائج القطاع

(817,665)م�ساريف اإدارية وتوزيع

موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�سريبة دعم العمالة 

الوطنية ومخ�س�س الزكاة ومكافاأة اع�ساء مجل�س الدارة
-

(510,586)خ�سارة ال�سنة

88,090298,976--210,886ال�ستهلك والطفاء

1,664,43424,7048,053,8231,223,61210,966,573موجودات القطاع

566,4911,943,157-1,373,1103,556مطلوبات القطاع

معلومات القطاعات الجغرافية  

تعمل ال�سركة في �سوقين جغرافيين. الأول في الكويت )ال�سوق المحلي( والثاني في المملكة العربية ال�سعودية )الأ�سواق الأخرى(.   

يبين الجدول التالي توزيع الإيرادات واإجمالي الموجودات على اأ�سا�س القطاعات الجغرافية: 

المجموعاأ�سواق اأخرىمحلي

200920082009200820092008

د.ك.د.ك.د.ك.د.ك.د.ك.د.ك.

3,170,6344,492,372260,994452,6433,431,6284,945,015اإيرادات القطاع

12,171,13210,741,62857,208224,94512,228,34010,966,573اإجمالي الموجودات

معامالت مع اأطراف ذات �صلة  .18

تعتبر الأطراف ذات �سله اإذا كان لحد الطراف القدرة على ال�سيطرة على الطرف الآخر او كان له تاأثير جوهري عليه في اتخاذ   

القـــرارات الماليـــة والت�سغيلية. لقـــد دخلت ال�سركة في معاملت مع اأطراف ذات �سله بما فيهـــا ال�سركة الأم بهدف بيع اأو �سراء 

ب�سائع وخدمات وفقا ل�سروط اعتمدتها اإدارة ال�سركة . تتمثل المعاملت مع اأطراف ذات �سله فيما يلي:

20092008

د.ك.د.ك.

بيان المركز المالي 

 347,228 -م�ستحق من ال�سركة الأم )المدرج �سمن مدينون تجاريون وذمم مدينة اخرى(

 -107,668م�ستحق الى ال�سركة الم )المدرج �سمن دائنون تجاريون وذمم دائنة اخرى(

بيان الدخل ال�سامل 

 808,372 455,960مبيعات وخدمات لل�سركة الأم

 - 192,705�سطب م�ستحقات من طرف ذي �سله )انظر اي�ساح 6( - ال�سركة الم *

 مزايا الإدارة العليا
 83,000 98,400مزايا ق�سيرة الأجل – مت�سمنة الرواتب والعلوات

*  قامت ال�سركة خلل ال�سنة ب�سطب ر�سيد متنازع عليه بمبلغ 192،705 د.ك م�ستحق من ال�سركة الم.  
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الموجودات والمطلوبات المالية  .19

19.1  فئات الموجودات والمطلوبات المالية   

يمكـــن ت�سنيـــف القيـــم المدرجـــة للموجودات والمطلوبـــات المالية لل�سركة الـــواردة في بيـــان المركز المالي علـــى النحو التالي:  

20092008
د.ك.د.ك.قرو�س ومدينون )بالتكلفة المطفاأة(

8,807,6514,886,290•	النقد و�سبه النقد
549,0741,301,336•	مدينون تجاريون وذمم مدينة اخرى  

1,741,1263,489,640ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل )اي�ساح 12(

11,097,8519,677,266
مطلوبات مالية اأخرى )بالقيمة المطفاأة( :

1,218,419949,453•	دائنون تجاريون وذمم دائنة اخرى

1,218,419949,453

تتمثـــل القيمـــه العادلـــة في المبلغ الذي يمكن مبادلة الأ�سل به او �سداد اللتزام على ا�س�س تجاريه. ح�سب راأي اإدارة ال�سركة فان   

الموجـــودات والمطلوبـــات الماليـــه كما في 31 دي�سمبـــر 2009  و 2008 تقارب قيمتها العادله كما تم تعريفـــه في المعايير الدولية 

.IFRS للتقارير المالية

19.2  الدوات المالية المقا�سة بالقيمة العادلة  

قامت ال�سركة بتطبيق التعديلت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم IFRS 7( 7( – تح�سين الف�ساحات حول الدوات المالية   

اعتبـــارا مـــن 1 يناير 2009. تتطلب هذه التعديلت ان تقوم ال�سركة بتقديم بع�ـــس المعلومات حول الدوات المالية المقا�سة بالقيمة 

العادلـــة فـــي بيان المركز المالي. فـــي ال�سنة الولى من التطبيق، ل تحتاج معلومات المقارنة الـــى تقديم للف�ساحات التي يتطلبها 

التعديل. وعليه، فان الف�ساح الخا�س بالت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة مقدم فقط لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2009. 

يو�سح الجدول التالي الموجودات المالية المقا�سة بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي وفقا للت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة.   

يقـــوم الت�سل�ســـل الهرمي بت�سنيف الموجودات والمطلوبات المالية الى ثلثة م�ستويات ا�ستنادا الى اهمية المدخلت الم�ستخدمة   

في قيا�س القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية. فيما يلي م�ستويات الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة: 

ا�سعار مدرجة )غير معدلة( في ا�سواق ن�سطة لموجودات او مطلوبات مماثلة.م�ستوى 1 :-

-
�سواء  م�ستوى 2 : المطلوبات  او  للموجودات  تتبعها  يمكن  والتي   1 م�ستوى  في  المت�سمنة  المدرجة  ال�سعار  غير  معطيات 

ب�سورة مبا�سرة )كال�سعار( او ب�سورة غير مبا�سرة )م�ستق من ال�سعار(. و

-
م�ستوى 3 :

معطيات معطيات للموجودات اأو المطلوبات التي ل ت�ستند الى معلومات �سوقية يمكن تتبعها )معطيات غير مر�سوده(.

الموجودات  المالية المقا�سة بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي يتم ت�سنيفها الى الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة كما يلي:   

المجموعم�ستوى 3م�ستوى 2م�ستوى 1

د.كد.كد.كد.كالموجودات بالقيمة العادلة

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل

 61,585 - - 61,585�سناديق ا�سهم محلية
488,986502,7981,679,541 687,757-  ا�ستثمارات و�سناديق مدارة من مدراء محافظ

 1,741,126 749,342488,986502,798مجموع الموجودات

قيا�سات القيمة العادلة – م�ستوى 3   

ان ا�سول ال�سركة المالية الم�سنفة في الم�ستوى 3 ت�ستخدم تقنيات تقييم ت�ستند الى مدخلت هامة غير مبنية على البيانات ال�سوقية   

المر�سودة. كما يمكن ت�سوية الدوات المالية �سمن هذا الم�ستوى من الر�سدة الفتتاحية الى الر�سدة الختامية على النحو التالي: 

31 دي�سمبر 2009
الموجودات 

المالية المدرجة

بالقيمة العادلة

519,798الر�سيد الفتتاحي
21,500الربح غير المحقق الم�سجل في بيان الدخل

)38,500(المحول الى الم�ستوى 1
502,798الر�سيد الختامي

ان تغييـــر المدخـــلت لتقييمـــات الم�ستوى 3 الى افترا�سات بديلة محتملة معقولة لن يغيـــر ب�سكل كبير المبالغ الم�سجلة في بيان   

الدخل ال�سامل او اجمالي الموجودات او اجمالي المطلوبات او اجمالي حقوق الملكية. 

ان التحويل الى الم�ستوى 1 يمثل ال�سمانات المدرجة خلل العام 2009.    

الم�ستـــوى الـــذي ت�سنف �سمنه الموجودات اأو المطلوبات المالية يتم تحديـــده بناء على ادنى م�ستوى للمعطيات الهامة التي اأدت   

الى قيا�س القيمة العادلة.

اأهداف و�صيا�صات ادارة المخاطر    .20

عوامل المخاطر المالية   

اإن ا�ستخدام ال�سركة للأدوات المالية يعر�سها لمخاطر مالية عدة من �سمنها مخاطر ال�سوق، مخاطر الئتمان، مخاطر ال�سيولة.   

تقـــوم ال�سركـــة بمراجعة تعر�سها للمخاطر با�ستمرار وتقـــوم بالإجراءات اللزمة لتحد منها لم�ستويـــات مقبولة. اإن مجل�س اإدارة 

ال�سركـــة منـــاط به اإدارة ومراقبة المخاطر التي تتعر�س لها ال�سركة. ويقوم مجل�س اإدارة ال�سركة بتحديد وتقييم المخاطر المالية 

بالتعاون مع الوحدات الت�سغيلية. ويقوم مجل�س الإدارة بتقديم اأ�س�س لإدارة المخاطر الكلية بالإ�سافة اإلى �سيا�سات تغطي نواحي 

محددة مثل مخاطر العملت الأجنبية، مخاطر اأ�سعار الفائدة، مخاطر الئتمان وال�ستثمار ب�سيولة زائدة. اإن المخاطر الرئي�سية 

التي تتعر�س لها ال�سركة مبينة اأدناه: 
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اإن الحد الأق�سى لتعر�س ال�سركة لمخاطر الئتمان هو كما يلي:   

20092008

د.ك.د.ك.

8,807,3414,885,806اأر�سدة بنكية وودائع لجل

488,9861,001,801ا�ستثمارات في �سناديق ال�سوق النقدي

514,1061,224,613مدينون تجاريون واأر�سدة مدينة اأخرى 

9,810,4337,112,220المجموع

من �سمن الموجودات اأعله، لـم تنخف�س قيمة ولم ت�ستحق موجودات بمبلغ  9,567,296 د.ك )31 دي�سمبر 2008 : 6,832,599 د.ك(   

في حين ا�ستحقت موجودات بمبلغ  243,137 د.ك )31 دي�سمبر 2008 : 279,621 د.ك( ولكن لـم تنخف�س قيمتها. 

اإن تحليل اأعمار الموجودات التي ا�ستحقت ولكن لـم تنخف�س قيمتها مبين اأدناه:   

20092008

د.ك.د.ك.

122,535138,328حتى 6 اأ�سهر

6120,602141,293 – 12 �سهر

243,137279,621

)اأ( مخاطر ال�سوق  

تن�ســـاأ مخاطـــر ال�سوق التي تت�سمن  مخاطر العملت الأجنبية ومخاطر اأ�سعـــار الفائدة ومخاطر اأ�سعار الأ�سهم نتيجة للتحركات   

في اأ�سعار �سرف العملت الأجنبية ومعدلت الفائدة واأ�سعار الموجودات ال�سوقية على التوالي. 

)1( مخاطر العمالت الأجنبية  

تن�ساأ مخاطر العملت الأجنبية من تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في اأ�سعار ال�سرف. اإن حوالي %95 )2008 : %92(   

من موجودات ال�سركة مقومة بالدينار الكويتي وبالتالي ل تتعر�س ال�سركة ب�سكل جوهري لمخاطر �سرف العملت الأجنبية. تدير 

ال�سركة هذه المخاطر بو�سع الحدود للتعر�سات للعملت والأطراف الأخرى والتعامل بالعملت الرئي�سية. 

)2( مخاطر معدلت الفائدة  

تن�سا من تذبذب التدفقات النقدية الم�ستقبلية اأو القيمة العادلة للأداة المالية نتيجة للتغير في معدلت الفائدة ال�سائدة في ال�سوق.   

حيـــث اأن موجـــودات ال�سركة المحملـــة بالفائدة تتمثل في ودائع لدى بنوك ذات معدلت فائدة ثابتـــة بناء على بنود تعاقدية، فاإن   

اإيرادات ال�سركة وتدفقاتها النقدية الت�سغيلية م�ستقلة عن التغيرات في اأ�سعار الفائدة ال�سائدة في ال�سوق. ل يوجد لدى ال�سركة 

مطلوبات محملة بالفائدة. 

)3( مخاطر اأ�سعار الأ�سهم   

تتمثـــل فـــي مخاطر تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجـــة للتغير في ال�سعر ال�سوقي للأ�سهم �سواء نتجت هذه التغيرات عن عوامل   

معينـــة بالن�سبـــة لأداة فردية اأو بالن�سبة للجهة الم�سدرة اأو نتيجة لعوامـــل توؤثر على جميع الأدوات المتداولة في ال�سوق. تتعر�س 

ال�سركـــة لمخاطـــر الأ�سهم ب�سبب ال�ستثمارات التي تحتفظ بها ال�سركـــة والم�سنفة بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل. لإدارة 

هذا النوع من المخاطر تقوم ال�سركة بتنويع محفظتها ويكون ذلك وفقاً للحدود القطاعية التي ت�سعها ال�سركة. 

يتم تداول ا�ستثمارات ال�سركة ب�سكل رئي�سي في �سوق الكويت للأوراق المالية. اإن اأثر الربح / )الخ�سارة( كنتيجة للتغير في القيمة   

العادلة لأدوات حقوق الملكية الم�سنفة »بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل« والناتج عن الزيادة / النق�س بواقع 5% في موؤ�سرات 

اأ�سعار �سوق الكويت للأوراق المالية، مع ثبات جميع المتغيرات الأخرى يبلغ  34,388 د.ك )31 دي�سمبر 2008 : 74,737 د.ك(.

)ب( مخاطر الئتمان   

اإن خطـــر الئتمـــان هو خطر احتمـــال عدم قدرة اأحد اأطـــراف الأداة المالية على الوفاء بالتزاماته م�سببـــا خ�سارة مالية للطرف   

الآخـــر. اإن الموجـــودات المالية، التي تعتبر عر�سه لمخاطر الئتمان، تتكون ب�سكل رئي�سي من الأر�سدة لدى البنوك وا�ستثمارات 

فـــي �سناديـــق ال�سوق النقدي ومدينون تجاريـــون واأر�سدة مدينة اأخرى. تدير ال�سركة مخاطر الئتمان بو�سع ح�ساباتها لدى بنوك 

تجاريـــة محليـــة ذات ت�سنيـــف ائتماني عالي. اإن مخاطر الئتمان بالن�سبة للمدينون التجاريـــون والأر�سدة المدينة الأخرى  تعتبر 

محدودة حيث اأنها تكون ب�سكل رئي�سي مع �سركات ذات �سمعة عالية وتاريخها ال�سابق لـم ي�سير اإلى حدوث تعثر. 

اإن متو�ســـط الفتـــرة الئتمانية للمدينين التجاريين والأر�ســـدة المدينة الأخرى هي �ستة اأ�سهر. وقد قامت اإدارة ال�سركة بتبني �سيا�سة   

ائتمانيـــة يتـــم مـــن خللها تحليـــل المركز الئتماني للعمـــلء الجدد ب�سكل فردي قبـــل اأن تقوم ال�سركة بعر�س �ســـروط وبنود ال�سداد 

والت�سليم. تتم ال�سيطرة على مخاطر الئتمان من خلل و�سع حدود للأطراف المقابلة والتي تتم مراجعتها واعتمادها من قبل اإدارة 

ال�سركة.

كمـــا فـــي 31 دي�سمبـــر 2009، انخف�ست قيمة موجودات بمبلـــغ 126,774 د.ك )31 دي�سمبـــر 2008 : 154,944 د.ك( وقد تم تكوين   

مخ�س�س مقابلها بمبلغ 126,774 د.ك )31 دي�سمبر 2008 : 154,944 د.ك(. 

اإن الت�سويـــات علـــى مخ�س�ـــس النخفــــا�س فـــي قيمــــــة مدينــــون تجاريون واأر�ســــــدة مدينــــة اأخــــرى، يمكـــن الرجوع اإليها في   

الإي�ساح رقم 11.

اإن المدينون التجاريون والأر�سدة المدينة الأخرى مقومة بالعملت التالية:   

20092008

د.ك.د.ك.

285,602713,107ديناركويتي

511,506-دولر اأمريكي

-228,504يورو

514,1061,224,613

ل تحتفظ ال�سركة باأية �سمانات.   



32

اي�ساحات حول البيانات المالية

31 دي�سمبر 2009

شركة األنظمة اآللية ش.م.ك. )مقفلة( الكويت

)ج( مخاطر ال�سيولة   

تتمثل مخاطر ال�سيولة في عدم قدرة ال�سركة على الوفاء بمتطلبات التمويل. تت�سمن اإدارة مخاطر ال�سيولة توفير النقد اللزم وتوافر   

التمويـــل مـــن خلل مبالغ كافية ومنا�سبة تح�سل عليها ال�سركة من ت�سهيلت ائتمانيـــة ملزمة مع القدرة على اإقفال المراكز ال�سوقية 

المفتوحـــة. تحافـــظ ال�سركة على مرونـــة التمويل من خلل اإمكانية الح�سول على التمويل من خـــلل الت�سهيلت الئتمانية الملزمة. 

ت�ستحق المطلوبات المالية ح�سب �سروط التعاقد خلل �ستة اأ�سهر.   

يتم قيا�س ومراقبة مخاطر ال�سيولة كالتالي:  

1.  التمويل ب�سكل يومي ، ويدار بمراقبة التدفقات النقدية الم�ستقبلية ل�سداد متطلبات التمويل ويت�سمن هذا اأي�سا تقديم التمويل   

اللزم ل�سداد المتطلبات التمويلية. 

2.  كما يمكن لل�سركة اإجراء الترتيبات للح�سول على تمويل ق�سير الأجل ل�سداد اللتزامات الم�ستحقة.  

اإدارة مخاطر راأ�س المال   .21

تعتبـــر ال�سركـــة اأن راأ�ـــس المال يتكون من اإجمالي حقوق الملكية كما يظهر فـــي بيان المركز المالي. من اأهم اأهداف ال�سركة عند   

اإدارة راأ�ـــس المـــال تاأمين قـــدرة ال�سركة على ال�ستمرار في مزاولة ن�ساطها لتحقيق عوائـــد للم�ساهمين ومزايا للأطراف المعنية 

الأخرى وتوفير الهيكل الأف�سل لراأ�س المال لتخفي�س تكاليف راأ�س المال.

ل توجـــد تغيـــرات في توجه ال�سركة في اإدارة راأ�س المـــال خلل ال�سنة، كما اأن ال�سركة ل تخ�سع لأية متطلبات راأ�سمال خارجية.   

كما اأن ال�سركة ملتزمة بالمتطلبات الراأ�سمالية المن�سو�س عليها في قانون ال�سركات التجارية.

كما في 31 دي�سمبر 2009 )31 دي�سمبر 2008: ل �سيء( ل يوجد لدى ال�سركة اأية قرو�س خارجية.   

ارتباطات والتزامات محتملة   .22

يوجد على ال�سركة ارتباطات والتزامات محتملة كما يلي:  

20092008
د.ك.د.ك.

ارتباطات

84,73958,998ارتباطات راأ�سمالية 
التزامات محتملة

547,6091,090,929في مقابل خطابات �سمان

اأرقام المقارنة لل�صنة ال�صابقة  .23

تـــم اإعـــادة تبويـــب اأو ت�سنيف بع�س اأرقـــام المقارنة لل�سنـــة ال�سابقة لتتما�سى مع العر�ـــس الحالي للبيانات الماليـــة. ل يوؤثر هذا   

الت�سنيف على �سافي الموجودات او �سافي حقوق الملكية و�سافي نتائج ال�سنة او �سافي الزيادة في النقد والنقد المعادل المعلنة 

www.asc-me.net�سابقا.




