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  تقرير مجلس اإلدارة
  
  

  الكرام  المساھمين/ السادة 
  

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
  

 
، قام مجلس اإلدارة بوضع خطة لتحديد كيفية التعامل مع خطوط 2011منذ تولي ھذا المنصب في شھر مايو 

ھذه الخطة، وأصبحت أعمال شركة األنظمة اآللية، ويسرني إبالغكم أننا قد أحرزنا تقدما جيدا في ضوء 
  .الشركة في وضع جيد يمكنھا من تقديم قيمة للمساھمين وفقا للظروف المواتية

  
بالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة وباألصالة عن نفسي، أقدم لكم التقرير السنوي للشركة وذلك من 

 . 2011خالل الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام 
 

في اإليرادات الخاصة بنظام توزيع الحجز اآللي % 24.13ة األنظمة اآللية ارتفاع بنسبة لقد حققت شرك 
)GDS ( شھرا، كما استطاعت الشركة أن تنمي حصتھا السوقية من توزيع ذلك النظام إلى  12و على مدى

ام التوزيع ، مما يؤكد على أننا نسير على المسار الصحيح منذ االنتقال إلى نظ2011في نھاية عام % 44.6
  .الحالي

  
على . ك بزيادة طفيفة عن ما كانت عليه في العام الماضي.د 541,504ھذا وقد بلغ مجموع األرباح للسنة 

وقد بلغت ربحية السھم األساسية ). ك.د 295,757(الرغم من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات بمبلغ 
وقد حققت الشركة تلك النتيجة اإليجابية . سنة الماضيةعن ال% 3.36فلس بما يزيد بنسبة  13.52والمخففة 

  .بالرغم من الصعوبات التي يمر بھا االقتصاد العالمي
 

 
باإلضافة إلى ما سبق، فقد ثابرت الشركة في متابعة الدفاع بشكل خاص عن حقوقنا القانونية مع مزود نظام 

  .إيجابية في تلك القضية، ويسرنا أن نبلغكم بتحقق نتائج " GDS"الحجز اآللي السابق 
  

لقد مرت الشركة بمرحلة تجديدات كبيرة للسياسات التشغيلية واإلجراءات الخاصة بالخطة الموضوعة لسنة 
ھذا ويستمر مجلس اإلدارة في تطوير نظام عمل الشركة لضمان تطورھا واستمرارھا في . وما بعدھا 2012

لتحقيق األرباح بتوفير أفضل الخدمات في دولة الكويت إن الشركة تسعى . تحقيق نتائج إيجابية للمساھمين
  ". Think service"تتمثل في شعار حملتنا الجديدة  2012والمنطقة، الفكرة الرئيسية لسنة 

  
ونحن مستمرون في . من المتوقع أن يتحسن االقتصاد في منطقتنا مما يصب في مصلحة القادرين على التغيير

ة من عالقاتنا والقوة المالية مع قدرتنا على فھم احتياجات العمالء وقيادتنا اكتساب المميزات اإلستراتيجي
لمسئولية الشركة وقدرتنا على جذب وتطوير األشخاص المناسبين للعمل في الشركة، وسوف نلتزم االنضباط 

  . عند السعي في تنفيذ خطتنا لتحقيق أفضل النتائج
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من رأسمال الشركة، أي % 25باح نقدية على المساھمين بنسبة مما تقدم فإن مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع أر
  .  31/12/2011فلس للسھم الواحد عن السنة المالية المنتھية في  25بمبلغ 

 
 
وفي الختام، أود أن أعرب عن امتناني وتقديري لعمالئنا الكرام، وأخص بالشكر وكالء السياحة والسفر 

وجميع المساھمين،باإلضافة إلى كل من ساھم معنا ويساھم لجعل ھذه واتحاد مكاتب السياحة والسفر الكويتية 
الشركة في موضع الريادة، سواء كانوا زمالئي أو العاملين بالشركة بكافة مستوياتھم اإلدارية، والذين لم يألوا 

  .جھداً في تقديم العون والمشورة الصادقة والعمل الدؤوب لتحقيق ما نصبوا إليه
  

  التوفيق،،،ونسأل هللا دوام 
  
  

 

 ھديل يعقوب الغنيم . م
  رئيس مجلس االدارة
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  ينالحسابات المستقل يتقرير مراقب
  

  الى الساده المساھمين
  )مقفلة(ك .م.ش – األنظمة اآلليةشركة 
  الكويـت

  
  التقرير حول البيانات المالية 

وتش�مل ،  ")الش�ركة(" )مقفل�ة(ش�ركة مس�اھمة كويتي�ة   –األنظمة اآللية لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة 
وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبي�ان الت�دفقات  الشامل بيان الدخلو 2011ديسمبر  31ان المركز المالي كما في ــبي

  .  النقدية للسنة المنتھية في ذلك التاريخ، وملخص ألھم السياسات المحاسبية والمعلومات التوضيحية  األخرى

 

  مسؤولية اإلدارة حول البيانات المالية 

ادل وفق��ا للمع��ايير الدولي��ة للتق��ارير ان اإلدارة ھ��ي الجھ��ة المس��ؤولة ع��ن اع��داد وع��رض تل��ك البيان��ات المالي��ة بش��كل ع��
المالية ، وعن نظام الضبط الداخلي الذي تراه اإلدارة مناسبا لتمكينھا من إعداد البيانات المالية بشكل خال م�ن فروق�ات 

  .مادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ
 مسؤولية مراقب الحسابات

لق�د قمن�ا بأعم�ال .  لمالي�ة اس�تنادا ال�ى أعم�ال الت�دقيق الت�ي قمن�ا بھ�اان مسؤوليتنا ھ�ي اب�داء ال�رأي ح�ول ھ�ذه البيان�ات ا
ان ھ��ذه المع��ايير تتطل��ب االلت��زام بمتطلب��ات قواع��د الس��لوك االخالق��ي والقي��ام . الت��دقيق وفق��ا للمع��ايير الدولي��ة للت��دقيق 

مالي�ة خالي�ة م�ن فروق�ات بتخطيط وتنفي�ذ أعم�ال الت�دقيق للحص�ول عل�ى تأكي�دات معقول�ة ح�ول م�ا إذا كان�ت البيان�ات ال
  .مادية

.  يتضمن التدقيق، القيام باجراءات لغرض الحصول على أدلة التدقيق حول المب�ال� واالفص�احات ح�ول البيان�ات المالي�ة
، بما في ذلك تقدير المخاطر المتعلقة بالفروقات المادي�ة ف�ي البيان�ات  نيويعتمد اختيار تلك االجراءات على حكم المدقق

بع�ين االعتب�ار اج�راءات  ونوللقيام بتقدير تلك المخاطر ، يأخ�ذ الم�دقق. سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ المالية ، 
تص��ميم اج��راءات الت��دقيق  مالض��بط ال��داخلي المتعلق��ة ب�ع��داد وعدال��ة ع��رض البيان��ات المالي��ة للمنش��أة لك��ي يتس��نى لھ��

كم�ا يتض�من . المالئمة حسب الظروف، ولكن ليس لغرض ابداء الرأي حول فعالية اج�راءات الض�بط ال�داخلي للمنش�أة 
التدقيق، تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة م�ن قب�ل االدارة ، وك�ذلك تقي�يم 

  .مل للبيانات الماليةالعرض االجمالي الشا
  

 .باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليھا تعتبر كافية ومالئمة لتوفر لنا أساسا البداء رأي حول أعمال التدقيق 

 

 

 

 

  الكويت 

 2012مارس  22

 
  

 
 

  ينالحسابات المستقل يتقرير مراقب
  

  الى الساده المساھمين
  )مقفلة(ك .م.ش – األنظمة اآلليةشركة 
  الكويـت

  
  التقرير حول البيانات المالية 

وتش�مل ،  ")الش�ركة(" )مقفل�ة(ش�ركة مس�اھمة كويتي�ة   –األنظمة اآللية لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة 
وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبي�ان الت�دفقات  الشامل بيان الدخلو 2011ديسمبر  31ان المركز المالي كما في ــبي

  .  النقدية للسنة المنتھية في ذلك التاريخ، وملخص ألھم السياسات المحاسبية والمعلومات التوضيحية  األخرى

 

  مسؤولية اإلدارة حول البيانات المالية 

ادل وفق��ا للمع��ايير الدولي��ة للتق��ارير ان اإلدارة ھ��ي الجھ��ة المس��ؤولة ع��ن اع��داد وع��رض تل��ك البيان��ات المالي��ة بش��كل ع��
المالية ، وعن نظام الضبط الداخلي الذي تراه اإلدارة مناسبا لتمكينھا من إعداد البيانات المالية بشكل خال م�ن فروق�ات 

  .مادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ
 مسؤولية مراقب الحسابات

لق�د قمن�ا بأعم�ال .  لمالي�ة اس�تنادا ال�ى أعم�ال الت�دقيق الت�ي قمن�ا بھ�اان مسؤوليتنا ھ�ي اب�داء ال�رأي ح�ول ھ�ذه البيان�ات ا
ان ھ��ذه المع��ايير تتطل��ب االلت��زام بمتطلب��ات قواع��د الس��لوك االخالق��ي والقي��ام . الت��دقيق وفق��ا للمع��ايير الدولي��ة للت��دقيق 

مالي�ة خالي�ة م�ن فروق�ات بتخطيط وتنفي�ذ أعم�ال الت�دقيق للحص�ول عل�ى تأكي�دات معقول�ة ح�ول م�ا إذا كان�ت البيان�ات ال
  .مادية

.  يتضمن التدقيق، القيام باجراءات لغرض الحصول على أدلة التدقيق حول المب�ال� واالفص�احات ح�ول البيان�ات المالي�ة
، بما في ذلك تقدير المخاطر المتعلقة بالفروقات المادي�ة ف�ي البيان�ات  نيويعتمد اختيار تلك االجراءات على حكم المدقق

بع�ين االعتب�ار اج�راءات  ونوللقيام بتقدير تلك المخاطر ، يأخ�ذ الم�دقق. سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ المالية ، 
تص��ميم اج��راءات الت��دقيق  مالض��بط ال��داخلي المتعلق��ة ب�ع��داد وعدال��ة ع��رض البيان��ات المالي��ة للمنش��أة لك��ي يتس��نى لھ��

كم�ا يتض�من . المالئمة حسب الظروف، ولكن ليس لغرض ابداء الرأي حول فعالية اج�راءات الض�بط ال�داخلي للمنش�أة 
التدقيق، تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة م�ن قب�ل االدارة ، وك�ذلك تقي�يم 

  .مل للبيانات الماليةالعرض االجمالي الشا
  

 .باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليھا تعتبر كافية ومالئمة لتوفر لنا أساسا البداء رأي حول أعمال التدقيق 

 

 

 

 

  الكويت 

 2012مارس  22
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  بيان الدخل الشامل 

  
  

ايضاحات

 
السنة المنتھية 

  ديسمبر 31 في
2011 

السنة 
 المنتھية في

  ديسمبر 31
2010 

 ك.د ك.د      
  4,062,693   4,546,857       اإليرادات

  )2,554,533(  )2,994,193(      والخدمات تكلفة المبيعات

  1,508,160   1,552,664       إجمالي الربح

  4,950   12,939       إيرادات تشغيل أخرى

بالقيمة العادلة من خالل بيان  استثمارات بيع خسارة من
 الدخل

 
     -  )6,950(  

  بالقيمة العادلة من  التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات
  خالل بيان الدخل  

 
    

  

)295,757(  

  

)30,854(  

  -   4,550        إيرادات توزيعات ارباح

  )80,284(  9,286        تحويل عملة أجنبية) خسارة/ (ربح 

  )969,927(  )814,443(      وتوزيع مصاريف إدارية

       469,239   425,095  

  154,259   132,640       إيراد فوائد

ويت للتقدم العلمي وضريبة دعم الربح قبل حصة مؤسسة الك
العمالة الوطنية ومخصص الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس 

  579,354  601,879       اإلدارة

  )5,794(  )6,019(      حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

  )14,185(  )17,397(      ضريبة دعم العمالة الوطنية

  )5,674(  )6,959(      مخصص الزكاة 

  )30,000(  )30,000(       مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

  523,701  541,504   9  ربح السنة

  -   -        اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

  523,701   541,504      مجموع اإليرادات الشاملة للسنة

  13.08   13.52     8  )فلس(ربحية السھم األساسية والمخففة 

  
  

 .تشكل جزءا من ھذه البيانات المالية 29 – 7ان االيضاحات المبينة على الصفحات  
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  بيان المركز المالي 
  
  
  

 ديسمبر 31 ديسمبر 31 
 2010 2011 ايضاحات األصول

ك.د المتداولةاألصول غير  ك.د   
708,070  10  ممتلكات ومعدات   770,301  

   708,070   770,301  

     األصول المتداولة

207,799    بضاعة   246,322  

915,469  11 مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى   837,904  
بالقيمة العادلة من خالل بياناستثمارات 

1,081,341  12  الدخل   1,377,098  

2,250,000  13   استثمارات وكالة   -  

2,750,000  14   ودائع ثابتة   -  

2,423,004  15  النقد والنقد المعادل   7,692,680  

   9,627,613   10,154,004  

10,335,683    مجموع األصول    10,924,305  

      

     والخصوم الملكيةحقوق 

     الملكيةحقوق 

4,004,000  16  رأس المال    4,004,000  

2,189,664  16   احتياطي قانوني   2,189,664  

1,727,664  16   احتياطي اختياري   1,727,664  

712,609     ار باح مرحلة   1,172,105  

8,633,937   الملكيةمجموع حقوق    9,093,433  

     

    الخصوم غير المتداولة

454,287  17  مكافأة نھاية الخدمة   426,221  

    454,287   426,221  

     

     الخصوم المتداولة

 1,404,651  1,247,459  18 دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

    1,247,459  1,404,651 

 1,830,872  1,701,746    مجموع الخصوم

 10,924,305  10,335,683   والخصوم الملكيةمجموع حقوق 

  
  
 
  
  

    يوسف الغنيمھديل يعقوب.م  
    رئيس مجلس اإلدارة  

  

  .تشكل جزءا من ھذه البيانات المالية 29 - 7ان االيضاحات المبينة على الصفحات  
 
 
 
 
 
 
 
  

  بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 
 

  بيان المركز المالي 
  
  
  

 ديسمبر 31 ديسمبر 31 

 األصول
ايضا
 2010 2011 حات

ك.د المتداولةاألصول غير  ك.د   
708,070  10  ممتلكات ومعدات   770,301  

   708,070   770,301  

     األصول المتداولة

207,799    بضاعة   246,322  

915,469  11 مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى   837,904  
بالقيمة العادلة من خالل بياناستثمارات 

1,081,341  12  الدخل   1,377,098  

2,250,000  13   استثمارات وكالة   -  

2,750,000  14   ودائع ثابتة   -  

2,423,004  15  النقد والنقد المعادل   7,692,680  

   9,627,613   10,154,004  

10,335,683    مجموع األصول    10,924,305  

      

     والخصوم الملكيةحقوق 

     الملكيةحقوق 

4,004,000  16  رأس المال    4,004,000  

2,189,664  16   احتياطي قانوني   2,189,664  

1,727,664  16   احتياطي اختياري   1,727,664  

712,609     ار باح مرحلة   1,172,105  

8,633,937   الملكيةمجموع حقوق    9,093,433  

     

    الخصوم غير المتداولة

454,287  17  مكافأة نھاية الخدمة   426,221  

    454,287   426,221  

     

     الخصوم المتداولة

 1,404,651  1,247,459  18 دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

    1,247,459  1,404,651 

 1,830,872  1,701,746    مجموع الخصوم

 10,924,305  10,335,683   والخصوم الملكيةمجموع حقوق 

  
  
 
  
  

    يوسف الغنيمھديل يعقوب.م  
    رئيس مجلس اإلدارة  

  

  .تشكل جزءا من ھذه البيانات المالية 29 - 7ان االيضاحات المبينة على الصفحات  
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  بيان التغيرات في حقوق الملكية 
  
  

  أرباح احتياطي  احتياطي رأس  

 المجموع مرحلة   اختياري قانوني المال 

 ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د  

 9,093,433  1,172,105  1,727,664  2,189,664   4,004,000   2010ديسمبر  31الرصيد كما في 

 )1,001,000( )1,001,000(  -   -   -   )16ايضاح ( نقدية أرباح توزيعات

 )1,001,000( )1,001,000(  -   -   -   معامالت مع المالكين

 541,504  541,504   -   -   -   مجموع اإليرادات الشاملة للسنة

 8,633,937  712,609  1,727,664  2,189,664  4,004,000   2011 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 10,571,732  2,650,404  1,727,664  2,189,664   4,004,000   2009ديسمبر  31الرصيد كما في 

 )2,002,000( )2,002,000(  -   -   -   )16ايضاح (توزيعات أرباح نقدية 

 )2,002,000( )2,002,000(  -   -   -   المالكين معامالت مع

 523,701  523,701   -   -   -   مجموع اإليرادات الشاملة للسنة

 9,093,433  1,172,105  1,727,664  2,189,664  4,004,000   2010 ديسمبر 31الرصيد كما في 

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

 .البيانات المالية تشكل جزءا من ھذه 29 – 7ان االيضاحات المبينة على الصفحات  
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  بيان التدفقات النقديه 
  

  ايضاح    

السنة 
 المنتھية في

  ديسمبر 31
2011 

السنة المنتھية 
  ديسمبر 31 في

2010 
 ك.د ك.د   أنشطة التشغيل

 الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم
العمالة الوطنية ومخصص الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس   

  579,354   601,879   اإلدارة
       :تعديالت 

لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيانالتغير في القيمة العادلة 
  30,854   295,757    الدخل

  6,950   -    خسارة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
  193,843   179,676   10 االستھالك

  -   )4,550(  إيرادات توزيعات ارباح
  )154,259(  )132,640(   ايرادات فوائد

  91,394   83,119    مخصص مكافأة نھاية الخدمة
  -   44,167   11 مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا

  -   30,000    وبطيئة الحركة راكدةمخصص بضاعة 
  -   8,244   11شطب ديون مشكوك في تحصيلھا

   1,105,652   748,136  
       :التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل

  16,678   8,523    البضاعة
  )456,580(  )112,942(  مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
  253,717   )201,343(  دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

  )103,362(  )55,053(   الخدمة المدفوعمخصص مكافأة نھاية 
  458,589   744,837   صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

       أنشطة االستثمار
  )96,655(  )117,445(  )بالصافي(شراء ممتلكات ومعدات 

  326,224   -   )بالصافي(استثمارات مستبعدة 
االنخفاض في ودائع ألجل لدى البنوك تستحق خالل) / الزيادة(

  فترة 
  6,100,000   )2,750,000(    تتجاوز ثالثة أشھر 

  -   )2,250,000(    إستثمارات وكالة
  -   4,550    إيرادات توزيعات ارباح مستلمة

  154,259   115,606    ايرادات فوائد مستلمة
  6,483,828   )4,997,289(  من أنشطة اإلستثمارالناتج) /المستخدم في(صافي النقد 

       أنشطة التمويل
  )1,957,388(  )1,017,224(  توزيعات ارباح مدفوعة

  )1,957,388(  )1,017,224(  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

  4,985,029   )5,269,676(  الزيادة في النقد والنقد المعادل) / النقص(صافي
  2,707,651   7,692,680   15والنقد المعادل في بداية السنةالنقد

  7,692,680   2,423,004   15النقد والنقد المعادل في نھاية السنة

  
 .المرحلية تشكل جزءا من ھذه المعلومات المالية 29 – 7ان االيضاحات المبينة على الصفحات 
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   حات حول البيانات المالية ايضا
  2011ديسمبر  31في 

  
  تأسيس ونشاط الشركة  .1

تقوم الشركة بتشغيل نظام . مسجلة في الكويت) "الشركة") (مقفلة(شركة مساھمة كويتية  - إن شركة األنظمة اآللية
ويجوز للشركة أيضاً . الحجز اآللي للمسافرين والمتاجرة في المعدات اآللية وتكليف الكوادر الفنية للعمل لدى الغير

  .مدراء محافظ من قبل ةداراألخرى الممالية ال األسھم واألوراقالفوائض المالية في  تثماراس
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المسجلة ) الشركة األم(ھي شركة تابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ) مقفلة(. ك.م.إن شركة األنظمة اآللية ش
 .في الكويت

  . الكويت 13132الصفاة  27159للشركة ھو ص ب  إن عنوان المكتب المسجل
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  أساس االعداد.   2

تم اعداد البيانات المالية للشركة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية باستثناء األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من 
  .خالل بيان الدخل والتي تم قياسھا بالقيمة العادلة

  ").ك.د("عرض البيانات المالية بالدينارالكويتي  تم
  .لقد اختارت الشركة أن تعرض بيان الدخل الشامل في بيان واحد

  
 بيان االلتزام .     3

تم اعداد البيانات المالية للشركة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 
 .1990لسنة  18المتطلبات الصادرة بالقرار الوزاري رقم وكذلك وفق 

  
  التغيرات في السياسات المحاسبية .    4

  .ثناء ما يليتم تبني سياسات محاسبية متماثلة العداد البيانات المالية مع تلك السياسات المطبقة خالل السنة السابقة باست

وكذلك التفسير ات الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية ية قامت الشركة بتبني السياسات المحاسبية الجديدة التال
 .للتقارير المالية خالل السنة

 

  



14

 
 

  2010تبني التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية في    4.1
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  .ھذه البيانات الماليةعرض على 

  ير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعدالمعاي   4.2
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صدرت ولكن ليس من المتوقع أن يكون لھا تأثير مادي على مبينة أدناه وھناك أيضا بعض التفسيرات والمعايير التي 
 .البيانات المالية للشركة

 

  

  المعيار أو التفسير

يفعل للسنوات
المالية التي 
 تبدأ في
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االفصاحات ھي جزء من نتاج المراجعة  –األدوات المالية ): 7(ان التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ستسمح تلك التعديالت على تحسين ادراك قارئ البيانات المالية حول . الشاملة على األنشطة خارج بيان المركز المالي

بما في ذلك ادراك ما اذا كان ھناك أية مخاطر ) على سبيل المثال، المعامالت المالية(صول المالية تحويالت األ

كما يتطلب المعيار افصاحات اضافية عندما تكون معامالت التحويل .  محتملة وتأثيرھا عند تحويل تلك األصول

تلك التعديالت أي أثر جوھري على المركز المالي وال يتوقع أن يكون لتبني .  الجزئية قد تمت في نھاية الفترة المالية

  .أو نتائج أعمال الشركة

  األدوات المالية): 9(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    4.2.3

التحقق والقياس  –األدوات المالية ): 39(تنوي لجنة معايير المحاسبة الدولية استبدال معيار المحاسبة الدولي رقم 

المعيار  يتم اصدار.  2015يناير  1يار البديل ليصبح ساري المفعول على الفترات المالية التي تبدأ في بكامله بھذا المع

  :ھي الرئيسية مراحله ان. على مراحل وحتى تاريخه تم اصدار المرحلة االولى ) 9(

 القياس والتصنيف: المرحلة األولى •

 طريقة انخفاض القيمة: المرحلة الثانية •

 محاسبة التحوط :المرحلة الثالثة •

  كما يوجد ھناك مشروع منفصل يتعامل مع االستبعاد

بالرغم من أن التطبيق المبكر لھذا المعيار مسموح به، أصدرت اللجنة الفنية المنبثقة عن وزارة التجارة والصناعة 

لك بسبب عدم لتأجيل التطبيق المبكر لھذا المعيار حتى اشعار آخر، وذ 2009ديسمبر  30الكويتية قرارا بتاريخ 

  .االنتھاء من اصدار كافة مراحل ھذا المعيار

  قياس القيمة العادلة): 13(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    4.2.4

على أي البنود التي يجب تقييمھا بالقيمة العادلة ، ولكن قام ھذا المعيار بتوضيح تعريف القيمة ) 13(لن يؤثر المعيار 

وال يتوقع أن يكون لتطبيق ھذا المعيار أي .  له بيان وتوضيح افصاحات مقاييس القيمة العادلةالعادلة حيث يتم من خال

  .تأثير جوھري على المركز المالي للشركة أو نتائج أعمالھا

 
  السياسات المحاسبية الھامة   .    5

  .د البيانات المالية مبينة أدناهان السياسات المحاسبية الھامة المطبقة في اعدا
  

  التقارير القطاعية  5.1
اآللي للمسافرين وتكليف الكوادر واإلستثمارات وأعمال تشغيلية  نظام الحجز:  تشغيلية للشركة اربعة قطاعات

.  ولغرض تعريف تلك القطاعات التشغيلية، تقوم االدارة بتتبع الخطوط االنتاجية للمنتجات الرئيسية والخدمات. أخرى
يتم معالجة .  التشغيلية بشكل منفصل حيث أن احتياجات وطرق ادارة كل قطاع تكون مختلفةيتم ادارة تلك القطاعات 

  .كافة المعامالت البينية بين القطاعات باألسعار المتداولة
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  القياس بالقيمة العادلة   
  . الطرق وتقنيات التقييم المستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة لم تتغير بالمقارنة مع فترة التقارير المالية السابقة 
  صناديق ومحافظ مدارة) أ

رة تتكون اساسا من اوراق مالية محلية مسعرة تم تحديد قيمھا العادلة بالرجوع  استثمارات الصناديق والمحافظ المدا
  . سعار بتاريخ التقارير الماليةالى آخر عروض ا

  اوراق مالية مسعرة) ب
كما تم تحديد القيم العادلة بالرجوع الى . جميع االسھم العادية المدرجة يتم تداولھا عموما في اسواق االوراق المالية

  . آخر عروض اسعار بتاريخ التقارير المالية
  اوراق مالية غير مسعرة ) ج

كما يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام نظام . وراق مالية غير مدرجة يتم قياسھا بالقيمة العادلةملكيات في ا يمثل ھذا البند
تدفق نقدي مخصوم وأساليب تقييم أخرى تشمل بعض االفتراضات غير المدعومة من قبل اسعار او معدالت سوقية 

  . قابلة للمراقبة

   3مستوى  –قياسات القيمة العادلة 
تس��تخدم تقني��ات تقي��يم تس��تند ال��ى م��دخالت ھام��ة غي��ر مبني��ة عل��ى  3ان اص��ول الش��ركة المالي��ة المص��نفة ف��ي المس��توى 

كم��ا يمك��ن تس��وية االدوات المالي��ة ض��من ھ��ذا المس��توى م��ن االرص��دة االفتتاحي��ة ال��ى . البيان��ات الس��وقية المرص��ودة
  : االرصدة الختامية على النحو التالي

السنة  
المنتھية في 

  ديسمبر 31
2011  

السنة 
المنتھية في 

  ديسمبر 31
2010  

  ك.د  ك.د األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة
  549,494   490,462   الرصيد االفتتاحي

  )59,032(  )166,366( الخسارة غير المحققة المسجلة في بيان الدخل الشامل
  490,462   324,096   الرصيد الختامي

  

الى افتراضات بديلة محتملة معقولة لن يغي�ر بش�كل كبي�ر المب�ال� المس�جلة ف�ي  3ان تغيير المدخالت لتقييمات المستوى 
  . او اجمالي حقوق الملكية الخصوماو اجمالي  األصولاو اجمالي  بيان الدخل الشامل

  

   أھداف وسياسات ادارة المخاطر .    22
  عوامل المخاطر المالية 

مخاطر مخاطر االئتمان،  الشركة لألدوات المالية يعرضھا لمخاطر مالية عدة من ضمنھا مخاطر السوق،إن استخدام 
. تقوم الشركة بمراجعة تعرضھا للمخاطر باستمرار وتقوم باإلجراءات الالزمة لتحد منھا لمستويات مقبولة. السيولة

ويقوم مجلس إدارة الشركة بتحديد . إن مجلس إدارة الشركة مناط به إدارة ومراقبة المخاطر التي تتعرض لھا الشركة
ويقوم مجلس اإلدارة بتقديم أسس إلدارة المخاطر الكلية . ات التشغيليةوتقييم المخاطر المالية بالتعاون مع الوحد

باإلضافة إلى سياسات تغطي نواحي محددة مثل مخاطر العمالت األجنبية، مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر االئتمان 
  : إن المخاطر الرئيسية التي تتعرض لھا الشركة مبينة أدناه. واالستثمار بسيولة زائدة
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  االدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة/ تابع     21.2

  القياس بالقيمة العادلة   
  . الطرق وتقنيات التقييم المستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة لم تتغير بالمقارنة مع فترة التقارير المالية السابقة 
  صناديق ومحافظ مدارة) أ

رة تتكون اساسا من اوراق مالية محلية مسعرة تم تحديد قيمھا العادلة بالرجوع  استثمارات الصناديق والمحافظ المدا
  . سعار بتاريخ التقارير الماليةالى آخر عروض ا

  اوراق مالية مسعرة) ب
كما تم تحديد القيم العادلة بالرجوع الى . جميع االسھم العادية المدرجة يتم تداولھا عموما في اسواق االوراق المالية

  . آخر عروض اسعار بتاريخ التقارير المالية
  اوراق مالية غير مسعرة ) ج

كما يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام نظام . وراق مالية غير مدرجة يتم قياسھا بالقيمة العادلةملكيات في ا يمثل ھذا البند
تدفق نقدي مخصوم وأساليب تقييم أخرى تشمل بعض االفتراضات غير المدعومة من قبل اسعار او معدالت سوقية 

  . قابلة للمراقبة

   3مستوى  –قياسات القيمة العادلة 
تس��تخدم تقني��ات تقي��يم تس��تند ال��ى م��دخالت ھام��ة غي��ر مبني��ة عل��ى  3ان اص��ول الش��ركة المالي��ة المص��نفة ف��ي المس��توى 

كم��ا يمك��ن تس��وية االدوات المالي��ة ض��من ھ��ذا المس��توى م��ن االرص��دة االفتتاحي��ة ال��ى . البيان��ات الس��وقية المرص��ودة
  : االرصدة الختامية على النحو التالي

السنة  
المنتھية في 

  ديسمبر 31
2011  

السنة 
المنتھية في 

  ديسمبر 31
2010  

  ك.د  ك.د األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة
  549,494   490,462   الرصيد االفتتاحي

  )59,032(  )166,366( الخسارة غير المحققة المسجلة في بيان الدخل الشامل
  490,462   324,096   الرصيد الختامي

  

الى افتراضات بديلة محتملة معقولة لن يغي�ر بش�كل كبي�ر المب�ال� المس�جلة ف�ي  3ان تغيير المدخالت لتقييمات المستوى 
  . او اجمالي حقوق الملكية الخصوماو اجمالي  األصولاو اجمالي  بيان الدخل الشامل

  

   أھداف وسياسات ادارة المخاطر .    22
  عوامل المخاطر المالية 

مخاطر مخاطر االئتمان،  الشركة لألدوات المالية يعرضھا لمخاطر مالية عدة من ضمنھا مخاطر السوق،إن استخدام 
. تقوم الشركة بمراجعة تعرضھا للمخاطر باستمرار وتقوم باإلجراءات الالزمة لتحد منھا لمستويات مقبولة. السيولة

ويقوم مجلس إدارة الشركة بتحديد . إن مجلس إدارة الشركة مناط به إدارة ومراقبة المخاطر التي تتعرض لھا الشركة
ويقوم مجلس اإلدارة بتقديم أسس إلدارة المخاطر الكلية . ات التشغيليةوتقييم المخاطر المالية بالتعاون مع الوحد

باإلضافة إلى سياسات تغطي نواحي محددة مثل مخاطر العمالت األجنبية، مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر االئتمان 
  : إن المخاطر الرئيسية التي تتعرض لھا الشركة مبينة أدناه. واالستثمار بسيولة زائدة
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االفصاحات ھي جزء من نتاج المراجعة  –األدوات المالية ): 7(ان التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ستسمح تلك التعديالت على تحسين ادراك قارئ البيانات المالية حول . الشاملة على األنشطة خارج بيان المركز المالي

بما في ذلك ادراك ما اذا كان ھناك أية مخاطر ) على سبيل المثال، المعامالت المالية(صول المالية تحويالت األ

كما يتطلب المعيار افصاحات اضافية عندما تكون معامالت التحويل .  محتملة وتأثيرھا عند تحويل تلك األصول

تلك التعديالت أي أثر جوھري على المركز المالي وال يتوقع أن يكون لتبني .  الجزئية قد تمت في نھاية الفترة المالية

  .أو نتائج أعمال الشركة

  األدوات المالية): 9(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    4.2.3

التحقق والقياس  –األدوات المالية ): 39(تنوي لجنة معايير المحاسبة الدولية استبدال معيار المحاسبة الدولي رقم 

المعيار  يتم اصدار.  2015يناير  1يار البديل ليصبح ساري المفعول على الفترات المالية التي تبدأ في بكامله بھذا المع

  :ھي الرئيسية مراحله ان. على مراحل وحتى تاريخه تم اصدار المرحلة االولى ) 9(

 القياس والتصنيف: المرحلة األولى •

 طريقة انخفاض القيمة: المرحلة الثانية •

 محاسبة التحوط :المرحلة الثالثة •

  كما يوجد ھناك مشروع منفصل يتعامل مع االستبعاد

بالرغم من أن التطبيق المبكر لھذا المعيار مسموح به، أصدرت اللجنة الفنية المنبثقة عن وزارة التجارة والصناعة 

لك بسبب عدم لتأجيل التطبيق المبكر لھذا المعيار حتى اشعار آخر، وذ 2009ديسمبر  30الكويتية قرارا بتاريخ 

  .االنتھاء من اصدار كافة مراحل ھذا المعيار

  قياس القيمة العادلة): 13(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    4.2.4

على أي البنود التي يجب تقييمھا بالقيمة العادلة ، ولكن قام ھذا المعيار بتوضيح تعريف القيمة ) 13(لن يؤثر المعيار 

وال يتوقع أن يكون لتطبيق ھذا المعيار أي .  له بيان وتوضيح افصاحات مقاييس القيمة العادلةالعادلة حيث يتم من خال

  .تأثير جوھري على المركز المالي للشركة أو نتائج أعمالھا

 
  السياسات المحاسبية الھامة   .    5

  .د البيانات المالية مبينة أدناهان السياسات المحاسبية الھامة المطبقة في اعدا
  

  التقارير القطاعية  5.1
اآللي للمسافرين وتكليف الكوادر واإلستثمارات وأعمال تشغيلية  نظام الحجز:  تشغيلية للشركة اربعة قطاعات

.  ولغرض تعريف تلك القطاعات التشغيلية، تقوم االدارة بتتبع الخطوط االنتاجية للمنتجات الرئيسية والخدمات. أخرى
يتم معالجة .  التشغيلية بشكل منفصل حيث أن احتياجات وطرق ادارة كل قطاع تكون مختلفةيتم ادارة تلك القطاعات 

  .كافة المعامالت البينية بين القطاعات باألسعار المتداولة
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باالضافة الى ذلك، .  راض االدارة، تستخدم الشركة نفس سياسات المقاييس المستخدمة ضمن البيانات الماليةوألغ
   .صوم غير المخصصة لقطاع تشغيلي معين، ال يتم ادراجھا للقطاعفان األصول أو الخ

  

  االيرادات    5.2
يتم تسجيل االيراد الى الحد الذي يكون فيه امكانية الحصول على المنفعة االقتصادية  للشركة محتملة ويمكن قياسھا 

  .بشكل يعتمد عليه وبغض النظر عما اذا تم تحصيل المقابل  أم ال

ويتم قياسھا عن طريق القيمة العادلة للمبالغ المستلمة أو .  االيرادات من مبيعات البضاعة وتقديم الخدماتتنشأ 
تقوم الشركة بتطبيق نمط االعتراف بااليراد  .المزمع تقديمھا، بعد استبعاد الضرائب أو المرتجعات أو الخصومات

  .على حده  المبين أدناه لكل مكون منفصل قابل للتحديد من االيرادات
   

 مبيعات البضاعة  5.2.1
يتم تسجيل مبيعات البضاعة عندما تقوم الشركة بتحويل المخاطر والفوائد الجوھرية الخاصة بالملكية الى المشتري، 

 .عادة عندما يستلم الزبون تلك البضائع دون أي قيود

  . يتم تسجيل مبيعات البضاعة التي ال تحتاج الى التزامات خدمية جوھرية، عند تسليمھا

 تقديم الخدمات  5.2.2
تحقق الشركة ايراداتھا من استخدام نظام التوزي�ع الع�المي م�ن قب�ل مق�دمي خ�دمات الس�فر ف�ي الكوي�ت بموج�ب اتفاقي�ة 

تستند تلك االيرادات الى عدد حجوزات الس�فر الت�ي ت�م بش�أنھا االتف�ا� عل�ى االس�عار الت�ي . مبرمة مع مالك ذلك النظام
  . خدمات السفرتعتمد على مستوى التشغيل المستخدم من قبل مقدمي 

ان االيرادات الناتجة عن تطوير وتخصيص وتنفيذ حلول تكنولوجيا المعلومات يتم تسجيلھا عند قب�ول تل�ك الحل�ول م�ن 
  . قبل العمالء

كما ان االيرادات الناتجة عن توظيف الكوادر لدى الغير يتم تسجيلھا عند تقديم الخدمات على فترة االتفاقية المبرمة مع 
 .    العمالء

  

  ايرادات الفوائد وما شابھھا  5.2.3
  .عند استحقاقھا وباستخدام معدل سعر الفائدة الفعلي وما شابھھا يتم تسجيل ايرادات الفوائد

  ايرادات توزيعات ارباح     5.2.4

  . في اإلستالم  الشركةتتحقق ايرادات توزيعات األرباح عند ثبوت حق 
  المصاريف التشغيلية  5.3

  .  عند استخدام الخدمات المقدمة أو عند حدوثھا بيان الدخل الشامليتم تسجيل المصاريف التشغيلية ضمن 
 
  السياسات المحاسبية الھامة / تابع .      5

  الضرائب   5.4
  ) NLST(ضريبة دعم العمالة الوطنية   5.4.1

بنسبة  2006لسنة  24وقرار وزير المالية رقم  2000لسنة  19تحتسب ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقا للقانون رقم 
وطبقا للقانون، فان . من ربح الشركة الخاضع للضريبة بعد خصم اتعاب اعضاء مجلس االدارة للسنة% 2.5

االيرادات من الشركات الزميلة والتابعة وتوزيعات االرباح النقدية من الشركات المدرجة الخاضعة لضريبة دعم 
 .خصمھا من ربح السنةالعمالة الوطنية يجب 

   
  ) KFAS(مؤسسة الكويت للتقدم العلمي   5.4.2

من ربح الشركة الخاضع للضريبة وفقا لعملية االحتساب % 1تحتسب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة 
مكافآت المعدلة بناء على قرار اعضاء مجلس المؤسسة والذي ينص على ان االيرادات من الشركات الزميلة والتابعة، 

  . اعضاء مجلس االدارة والتحويل الى االحتياطي القانوني يجب استثناؤھا من ربح السنة عند تحديد الحصة
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  الزكاة   5.4.3
الساري المفعول اعتبارا  58/2007من ربح الشركة وفقا لقرار وزارة المالية رقم % 1تحتسب حصة الزكاة بنسبة 

  . 2007ديسمبر  10من
  

  والمعداتالممتلكات   5.5
  المباني والمعدات  5.5.1

مبدئيا بتكلفة الشراء بما في ذلك ) وتشمل معدات وبرامج حاسب آلي واثاث وتركيبات(يتم تسجيل المباني والمعدات 
  .إدارة الشركةالتكاليف االضافية الآلزمة لجلب ھذا األصل الى الموقع والحالة التي يمكن استخدامه من قبل 

المباني والمعدات باستخدام نموذج التكلفة، وھو التكلفة ناقصا االستھالك وخسائر الھبوط في وبعد ذلك، يتم قياس 
. يتم تسجيل االستھالك باستخدام طريقة القسط الثابت لتخفيض القيمة بعد خصم قيمة الخردة للمباني والمعدات.  القيمة

ن أن الطريقة المستخدمة وفترة االستھالك يتم مراجعة العمر االنتاجي وطريقة االستھالك بشكل دوري للتأكد م
  :يتم استخدام األعمار االنتاجية التالية.  متماثلة مع المنافع االقتصادية التاتجة من مكونات الممتلكات  والمعدات

 سنة 20                              المباني  
  سنة 5 -3           وبرامج الكمبيوتر المعدات

  سنة 5 -3                        اثاث وتركيبات 
  .يتم تحديث البيانات الخاصة بتقديرات قيمة الخردة أو العمر االنتاجي الآلزم، سنويا على األقل

عند بيع األصل أو استبعاده، يتم حذف التكلفة واالستھالك المتراكم الخاص به من الحسابات وأية أرباح ناتجة عن 
  .الشامل  ن الدخلاالستبعاد يتم تسجيلھا ضمن بيا

  
  انخفاض قيمة االصول غير المالية اختبار    5.6  

وھي القيمة العادلة (يتم االعتراف بالفرق ما بين القيمة المدرجة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد والقيمة الممكن تحقيقھا 
ولغرض تقدير قيمة األصل قيد . ، كخسارة انخفاض في القيمة)ناقصا تكاليف بيع قيمة األصل قيد االستخدام
ية المستقبلية المتوقعة من ھذا األصل وكذلك تقدير سعر فائدة معقول االستخدام، تقوم االدارة بتقدير التدفقات النقد

علما بأن المعلومات المستخدمة الختبار انخفاض القيمة . لغرض احتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية المستقبلية
ورة الستبعاد تأثير اعادة ، والتي يتم تعديلھا عند الضرللشركةتكون مرتبطة مباشرة بآخر موازنة تقديرية معتمدة 

كما يتم تقدير سعر الخصم بشكل منفصل ولكل وحدة منتجة للنقد على حدة وھو يمثل .  الھيكلة وتطوير األصول
  .، كعوامل مخاطر السوق واألصول المحددةانعكاس للمخاطر المصاحبة لھذا األصل كما تم تقديرھا من قبل االدارة

ويتم توزيع ما تبقى من . أوال لتخفيض القيمة الجارية للشھرة المرتبطة بھذا األصليتم استخدام مبلغ انخفاض القيمة 
وباستثناء الشھرة، يتم الحقا اعادة تقدير قيمة األصول التي تم . ھذا االنخفاض على األصول األخرى كل حسب نسبته

 .صل الى قيمته الجاريةتخفيض قيمتھا في السابق كما يتم الحقا رد قيمة ھذا االنخفاض حتى يعود ھذا األ
 
  السياسات المحاسبية الھامة / تابع .      5 

  االدوات المالية    5.7
  التحقق، القياس المبدئي وعدم التحقق  5.7.1

يتم تحقق األصول والخصوم المالية عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة المالية وتقاس مبدئيا بالقيمة 
العادلة المعدلة بتكاليف المعامالت، باستثناء تلك المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والتي تقاس مبدئيا 

  . بالقيمة العادلة
  اما ) أو جزء من اصل مالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مماثلة اذا كان ذلك مناسبا(الي يتم استبعاد اصل م

  عندما ينتھي الحق في استالم التدفقات النقدية من تلك االصول المالية  •
أو عندما تقوم الشركة بالتنازل عن حقھا باستالم التدفقات النقدية من االصل أو عندما تتحمل الشركة اإللتزام  •

  أو" القبض والدفع"فع  التدفقات بالكامل دون تأخير مادي الى طرف ثالث بموجب ترتيب بد
  ان تقوم الشركة بتحويل كافة مخاطر ومزايا األصل أو   ) أ(
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قامت بتحويل السيطرة على  ولكنان ال تقوم الشركة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا األصل   ) ب(
  .األصل 

عندما تقوم الشركة بالتنازل عن حقھا في استالم التدفقات النقدية من االصل او تكون قد دخلت في ترتيب القبض 
والدفع ولم تقم بتحويل او االحتفاظ جوھريا بكافة مخاطر ومزايا االصل او تحويل السيطرة على االصل، عندھا يتم 

 . االصلتحقق اصل جديد الى مدى التزام الشركة المتواصل بذلك 
  

عند . ال يتم تحقق التزام مالي عندما يتم االعفاء من اإللتزام المحدد او إعفاؤه او الغاؤه او انتھاء صالحية استحقاقه 
استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل كبير، او بتعديل شروط اإللتزام المالي الحالي 

التبديل او التعديل كعدم تحقق لاللتزام األصلي وتحقق لاللتزام الجديد ، ويدرج الفرق بشكل جوھري ، يتم معاملة ھذا 
  .الشامل في القيمة الدفترية ذات الصلة في بيان الدخل

  

    التصنيف والقياس الالحق لالصول المالية    5.7.2
لغرض القياس الالحق، فان االصول المالية، غير تلك المحددة والنافذة كادوات تحوط، يتم تصنيفھا الى الفئات التالية 

  : عند التحقق المبدئي
  )FVTSI(من خالل بيان الدخل أصول مالية بالقيمة العادلة  •

  قروض وذمم مدينة  •

ان كافة االصول المالية، غير تلك المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، تخضع للمراجعة للتأكد من عدم 
انخفاض قيمتھا على االقل بتاريخ كل تقرير مالي وذلك لتحديد فيما اذا كان ھناك اي دليل موضوعي بان احد االصول 

يتم تطبيق معايير مختلفة لتحديد انخفاض القيمة لكل فئة من فئات . المالية او مجموعة اصول مالية قد انخفضت قيمتھا
  . االصول المالية المبينة ادناه

  
   االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  •

ان تصنيف االستثمارات كاصول مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يعتمد على كيفية مراقبة االدارة 
فعندما ال يتم تصنيفھا كاستثمارات محتفظ بھا لغرض المتاجرة لكن لھا قيم عادلة متاحة يمكن . الداء تلك االستثمارات

تدرج كجزء من بيان الدخل الشامل في حسابات االدارة، عندھا يتم تصنيفھا  االعتماد عليھا والتغيرات في القيمة العادلة
 . كاستثمارات محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل عند التحقق المبدئي

  
كما ان القيم العادلة لالصول . يتم قياس االصول في ھذه الفئة بالقيمة العادلة واالرباح او الخسائر تسجل في بيان الدخل

المالية في ھذه الفئة يتم تحديدھا بالرجوع الى معامالت االسواق النشطة او باستخدام تقنيات تقييم عند عدم وجود سوق 
 . نشط

  
  السياسات المحاسبية الھامة / تابع .      5

    التصنيف والقياس الالحق لالصول المالية /  تابع    5.7.2
    القروض والذمم المدينة •        

. تعتبر القروض والذمم المدينة أصول مالية غير مشتقة تتضمن دفعات محددة غير مدرجة في األسواق المالية النشطة
بعد التحقق المبدئي، يتم قياس تلك األصول المالية باستخدام طريقة التكلفة المطفأة بناء على معدل الفائدة الفعلي، ناقصا 

  .  أي انخفاض في القيمة
ة مدى انخفاض قيمة األرصدة الجوھرية المدينة عندما يكونوا قد استحقوا لفترة أو يكون ھناك دالئل يتم عادة مراجع

بالنسبة للذمم المدينة التي ال يمكن اعتبارھا منخفضة . واقعية على أن احدى الجھات المدينة سوف تخفق في التسديد
طريق ربطھا بالقطاع التشغيلي الخاص بھا  القيمة بشكل فردي، يتم مراجعة انخفاض قيمتھا كمجموعة وذلك عن

عند ذلك يستند تقدير خسارة انخفاض القيمة على معدالت التخلف . وبالمنطقة وغيرھا من المخاطر المحيطة بھا
  . التاريخية االخيرة للجھة المدينة لكل مجموعة محددة

  : تقوم الشركة بتصنيف القروض والذمم المدينة الى الفئات التالية
   التجارية المدينة الذمم

يتم تقدير الديون . تظھر الذمم التجارية المدينة بمبلغ الفاتورة االصلي ناقصا مخصص اي مبالغ غير قابلة للتحصيل
  . يتم شطب الديون المعدومة عند حدوثھا. المشكوك في تحصيلھا عندما ال يكون ھناك احتمال لتحصيل المبلغ بالكامل
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   النقد وشبه النقد  •

النقد وشبه النقد من نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع ألجل محتفظ بھا لدى بنوك ومدة  يتكون
 .استحقاقھا ال تتجاوز فترة ثالثة اشھر وال تخضع لمخاطر ھامة من التغيرات في القيمة

 
  استثمارات وكالة  •

، وتستحق خالل ستة اشھر من ھي عبارة عن اصول مالية أنشاتھا الشركة وتمثل معامالت مع مؤسسات مالية
 .تدرج ھذه اإلستثمارات بالتكلفة المطفأة. تاريخ إنشائھا

 
  ودائع ثابتة  •

حيث يتم إدراجھا في إيرادات (تدرج الودائع بالرصيد المستثمر وال تتضمن األرباح المستحقة المتعلقة بھا 
  ).مستحقة

  
  التصنيف والقياس الالحق للخصوم المالية   5.7.3

   .دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرىتتضمن الخصوم المالية للشركة    
  : يعتمد القياس الالحق للخصوم المالية على تصنيفھا على النحو التالي   

 
  الخصوم المالية بخالف تلك المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  •

التجاريين والذمم الدائنة الدائنين يتم تصنيف . تدرج ھذه الخصوم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية 
  . كخصوم مالية بخالف تلك المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل األخرى

 
   الدائنون التجاريون والذمم الدائنة األخرى  •

لمبالغ سيتم دفعھا في المستقبل عن بضائع وخدمات  "دائنة األخرىالدائنون التجاريون والذمم ال"يتم تسجيل  
  . استلمت سواء صدر بھا فواتير ام لم تصدر

المالية ، ان وجدت ، والمعلنة في بيان  لألداةبالفائدة والتغيرات في القيمة العادلة جميع التكاليف المرتبطة   
 .التمويلتدرج ضمن تكاليف التمويل او ايرادات الدخل الشامل 

 
 

  التكلفة المطفأة لالدوات المالية  5.8
ان عملية االحتساب . يتم احتساب ھذه التكلفة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا مخصص انخفاض القيمة 

تأخذ بعين االعتبار اي عالوة او خصم على الشراء وتتضمن تكاليف ورسوم المعاملة التي تعتبر جزءا ال 
 .الفعلية الفائدةيتجزأ من سعر 

   
   محاسبة تواريخ المتاجرة والسداد  5.9

لالصول المالية يتم تسجيلھا على اساس تاريخ المتاجرة، اي " بالطرق المعتادة"ان جميع المشتريات والمبيعات 
ان المشتريات اوالمبيعات بالطرق المعتادة ھي مشتريات او . بالتاريخ الذي تلتزم فيه المنشأة بشراء او بيع االصول

ل اطار زمني يتم تحديده بالنظم او بالعرف السائد في مبيعات االصول المالية التي تتطلب تسليم االصول خال
  .   االسواق

  
  السياسات المحاسبية الھامة / تابع .      5

  تسوية االدوات المالية   5.10
يتم تسوية االصول والخصوم المالية ويتم ادراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي  فقط اذا كان ھناك حق قانوني 

يا لتسوية المبالغ المسجلة وكانت ھناك نية للتسوية على اساس صافي او لتحقق االصول وتسوية قابل للتنفيذ حال
  . الخصوم في آن واحد
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  القيمة العادلة لالدوات المالية       5.11
الى ان القيمة العادلة لالدوات المالية التي يتم تداولھا في اسواق نشطة بتاريخ كل تقرير مالي يتم تحديدھا بالرجوع 

سعر العرض للمراكز المالية الطويلة وسعر الطلب للمراكز المالية (اسعار السوق المدرجة او اسعار المتداولين 
  . ، دون اي خصم خاص بتكاليف المعاملة)القصيرة

. مناسبة بالنسبة لالدوات المالية التي ال يتم تداولھا في سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة لھا باستخدام تقنيات تقييم
وھذه التقنيات قد تتضمن استخدام معامالت على اسس تجارية حديثة في السوق؛ الرجوع الى القيمة العادلة الحالية 

  . الداة مالية اخرى مماثلة بصورة جوھرية؛ تحليل تدفقات نقدية مخصومة او اساليب تقييم اخرى
  .21ة قياسھا متوفرة في االيضاح تحليل القيم العادلة لالدوات المالية وتفاصيل اخرى عن كيفي

  
  البضاعة          5.12

التكاليف الخاصة بالبنود القابلة للتبادل بصورة عادية يتم . تظھر البضاعة بالتكلفة والقيمة الممكن تحقيقھا ايھما اقل
  .تحديدھا بإستخدام طريقة متوسط التكلفة

  . في السياق العادي لالعمال ناقصا اية مصاريف بيع مالئمة يتمثل صافي القيمة الممكن تحقيقھا في سعر البيع المقدر
  

  حقوق الملكية، االحتياطيات ودفعات توزيعات االرباح     5.13
  . يتمثل رأس المال في القيمة االسمية لالسھم التي تم اصدارھا ودفعھا

يتكون االحتياطي القانوني واالختياري من مخصصات الرباح الفترة الحالية والسابقة وفقا لمتطلبات قانون الشركات 
  . التجارية وعقد تأسيس الشركة

وجميع المعامالت مع مالكي الشركة . تتضمن االرباح المحتفظ بھا كافة االرباح المحتفظ بھا للفترة الحالية والسابقة
  . صلة ضمن حقوق الملكيةتسجل بصورة منف

توزيعات االرباح المستحقة الصحاب حقوق الملكية تدرج في الخصوم االخرى عند اعتماد تلك التوزيعات في اجتماع 
 . الجمعية العمومية

  
  المخصصات، االصول وااللتزامات الطارئة       5.14

استداللي نتيجة لحدث ماضي ويكون ھناك يتم تسجيل المخصصات عندما يكون على الشركة التزام حالي قانوني او 
ان . احتمال الطلب من الشركة تدفق مصادر اقتصادية الى الخارج ويكون باالمكان تقدير المبالغ بشكل يعتمد عليه

 .توقيت او مبلغ ھذا التدفق قد يظل غير مؤكد
 
   

يتم قياس المخصصات بالنفقات المقدرة المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي استنادا الى الدليل االكثر وثوقا والمتوفر 
وحيثما يوجد عدد من . بتاريخ التقرير المالي، بما في ذلك المخاطر والتقديرات غير المؤكدة المرتبطة بااللتزام الحالي

 تدفق مصادر اقتصادية الى الخارج في التسوية تحدد بالنظر في درجة  االلتزامات المماثلة، فان احتمالية طلب
  . كما يتم خصم المخصصات الى قيمھا الحالية، حيث تكون القيمة الزمنية للنقود جوھرية. االلتزامات ككل

منافع  ال يتم تسجيل االصول الطارئة في البيانات المالية لكن يتم االفصاح عنھا عندما يكون ھناك احتمال تدفق
 . اقتصادية الى الداخل

  
ال يتم تسجيل االلتزامات الطارئة في بيان المركز المالي لكن يتم االفصاح عنھا اال اذا كان احتمال تدفق منافع 

  . اقتصادية الى الخارج امرا مستبعدا
  

  المحاسبة عن عقود التأجير    5.15
  عندما تكون الشركة ھي الطرف المستأجر

يتم اعتبار عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلية في حالة احتفاظ المؤجر بموجب تلك العقود بمنافع ومخاطر ملكية 
بالمبالغ المدفوعة عن االستئجار التشغيلي بطريقة القسط الثابت بيان الدخل الشامل ويتم تحميل . الموجودات المؤجرة

  .على مدار مدة عقود اإليجار
  
  السياسات المحاسبية الھامة / تابع .       5

  ترجمة العمالت االجنبية      5.16
  عملة العرض الرئيسية     5.16.1

  . تعرض البيانات المالية بالدينار الكويتي والتي ھي ايضا العملة الرئيسية للشركة
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  معامالت العملة االجنبية واالرصدة   5.16.2

يتم تحويل معامالت العملة االجنبية الى العملة الرئيسية في الشركة باستخدام اسعار الصرف السائدة في تواريخ 
ان ارباح وخسائر الصرف االجنبي الناتجة عن تسوية مثل تلك المعامالت وعن ). سعر الصرف الفوري(المعامالت 

. بيان الدخلعار الصرف في نھاية السنة المالية تسجل في اعادة قياس البنود النقدية المقومة بالعملة االجنبية باس
تحول باستخدام (بالنسبة للبنود غير النقدية، اليتم يتم اعادة ترجمتھا في نھاية السنة ويتم قياسھا بالتكلفة التاريخية 

يتم ترجمتھا باستخدام ، باستثناء البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة والتي )اسعار الصرف في تاريخ المعاملة
  . اسعار الصرف في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة

 
  مكافأة نھاية الخدمة    5.17

يستند استحقاق ھذه المكافآت الى الراتب النھائي وطول مدة الخدمة . تقدم الشركة مكافآت نھاية الخدمة لموظفيھا
كما ان التكاليف المتوقعة لھذه . للموظفين خضوعا التمام حد ادنى من مدة الخدمة وفقا لقانون العمل وعقود الموظفين

لتزام غير الممول يمثل المبلغ المستحق الدفع لكل موظف نتيجة النتھاء ان ھذا اال. المكافآت تستحق طوال فترة التعيين
 .  الخدمة بتاريخ التقرير

النسبة لموظفيھا الكويتيين، تقوم الشركة بعمل مساھمات للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية تحتسب كنسبة من 
  . سجل كمصاريف عند استحقاقھارواتب الموظفين وتقتصر التزامات الشركة على ھذه المساھمات التي ت

 

 

  االدارة الھامة وعدم التأكد من التقديراتأحكام  .      6
ان اعداد البيانات المالية  للشركة يتطلب من االدارة اتخاذ االحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على القيمة 

االلتزامات الطارئة في نھاية فترة  المدرجة لكل من االيرادات والمصاريف واالصول والخصوم واالفصاح عن
مع ذلك، فان عدم التأكد من تلك االفتراضات والتقديرات قد تؤدي الى نتائج تتطلب تعديال جوھريا . التقارير المالية

 .على القيمة المدرجة لكل من االصول والخصوم والتي قد تتأثر في الفترات المستقبلية
   

  أحكام االدارة الھامة    6.1
لغ تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، تقوم االدارة باتخاذ االحكام الھامة التالية والتي لھا اكبر االثر على المباعند 

  :المدرجة في البيانات المالية
  

  االدارة الھامة وعدم التأكد من التقديراتأحكام  / تابع .      6
  أحكام االدارة الھامة  / تابع   6.1

  الماليةتصنيف االدوات   6.1.1
  . يتم اتخاذ احكام في تصنيف االدوات المالية بناء على نية االدارة بالشراء

تقوم الشركة بتصنيف االصول المالية كاصول محتفظ بھا لغرض المتاجرة اذا تمت حيازتھا بصفة اساسية من اجل 
 . تحقيق ربح قصير االجل

  
ن خالل بيان الدخل يعتمد على كيفية قيام االدارة بمراقبة ان تصنيف االصول المالية كاصول محددة بالقيمة العادلة م

وعندما ال يتم تصنيفھا للمتاجرة ولكن يكون لھا قيم عادلة متوفرة بسھولة والتغيرات في القيم . اداء تلك االصول المالية
  . دلة من خالل بيان الدخلفي حسابات االدارة، عندھا يتم تصنيفھا بالقيمة العا بيان الدخلالعادلة يتم ادراجھا كجزء من 
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فاذا لم تتمكن الشركة من المتاجرة في ھذه . ان تصنيف االصول كقروض ومدينين يعتمد على طبيعة تلك االصول
االصول المالية بسبب سوق غير نشط وكانت النية ھي استالم دفعات ثابتة او محددة، عندھا يتم تصنيف االصول 

  . المالية كقروض ومدينين
 . ل المالية االخرى يتم تصنيفھا كاصول متاحة للبيعجميع االصو

  
   عدم التأكد من التقديرات  6.2

ان المعلومات حول التقديرات واالفترضات التي لھا اھم االثر على تحقق وقياس االصول والخصوم وااليرادات 
 . قد تختلف النتائج الفعلية بصورة جوھرية. والمصاريف مبينة ادناه

  
  قيمة الذمم التجارية المدينةانخفاض   6.2.1

بالنسبة . يتم عمل تقدير للمبلغ الممكن تحصيله لالرصدة التجارية المدينة عند عدم امكانية تحصيل المبلغ بالكامل
اما بالنسبة للمبالغ غير الھامة بصورة فردية ولكن . للمبالغ الھامة الفردية، يتم عمل ھذا التقدير على اساس افرادي

قاقھا، فيتم تقييمھا بصورة مجمعة ويتم تطبيق مخصص لھا حسب طول مدة التأخير استنادا الى فات موعد استح
 .معدالت االسترداد التاريخية

   
كما بلغ ) ك.د 491,699: 2010(ك .د 312,477بتاريخ المركز المالي، بلغ مجمل االرصدة التجارية المدينة 

وأي فرق بين المبالغ التي يتم ). ك.د 126,774: 2010(ك .د 162,697مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا 
 . تحصيلھا فعال في فترات مستقبلية والمبالغ المتوقعة سيتم تسجيله في بيان الدخل 

 
  انخفاض قيمة البضاعة    6.2.2

وعندما تصبح البضاعة قديمة او متقادمة، يتم عمل . تسجل البضاعة بالتكلفة وصافي القيمة الممكن تحقيقه ايھما اقل
اما . بالنسبة للمبالغ الھامة بصورة فردية، يتم عمل ھذا التقدير على اساس افرادي. تقدير لصافي قيمتھا الممكن تحقيقه

لكنھا قديمة او متقادمة، فيتم تقييمھا بصورة مجمعة ويتم تطبيق مخصص  بالنسبة للمبالغ غير الھامة بصورة فردية،
 . لھا حسب نوع البضاعة ودرجة القدم او التقادم استنادا الى اسعار البيع التاريخية

  
خ تقوم االدارة بتقدير صافي القيمة الممكن تحقيقه للبضاعة مع االخذ بعين االعتبار الدليل االكثر وثوقا المتوفر بتاري

قد يتأثر التحقق المستقبلي لھذه البضاعة بالتكنولوجيا المستقبلية او باية تغيرات اخرى يحدثھا السوق . كل تقرير مالي
 .  والتي قد تخفض من اسعار البيع المستقبلية

   
كما بلغ مخصص البضاعة ) ك.د 246,322: 2010(ك .د 237,799بتاريخ المركز المالي، بلغ مجمل البضاعة 

وأي فرق بين المبالغ التي يتم تحقيقھا فعال في فترات ). ك.د ال شيء: 2010(ك .د 30,000ة والمتقادمة القديم
 .  مستقبلية والمبالغ المتوقعة سيتم تسجيله في بيان الدخل

  
  االعمار االنتاجية لالصول القابلة لالستھالك   6.2.3

القابلة لالستھالك بتاريخ كل تقرير مالي استنادا الى تقوم االدارة بمراجعة تقديرھا لالعمار االنتاجية لالصول 
كما ان التقديرات غير المؤكدة في ھذه التقديرات تتعلق بتقادم فني قد يغير استخدام بعض . االستخدام المتوقع لالصول

 . البرامج والمعدات
  

  القيمة العادلة لالدوات المالية  6.2.4
وھذا . تقوم االدارة بتطبيق تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة لالدوات المالية عندما التتوفر ھناك اسعار سوق نشط

يتطلب من االدارة تطوير تقديرات وافتراضات استنادا الى معطيات سوقية وذلك باستخدام بيانات مرصودة سيتم 
فاذا كانت تلك البيانات غير مرصودة، تقوم االدارة . الداة الماليةاستخدامھا من قبل المتداولين في السوق في تسعير ا

قد تختلف القيم العادلة المقدرة لالدوات المالية عن االسعار الفعلية التي سيتم تحقيقھا في . باستخدام افضل تقديراتھا
 .اسس تجارية بتاريخ التقريرمعاملة على 

  
  الخدمة  ايرادات تحقق 6.2.5

د متى يتم تسجيل االيرادات الناتجة عن الخدمات تتطلب فھم استخدام العميل للمنتجات المتعلقة بھا ان عملية التحدي
 .والخبرة التاريخية وااللمام بالسوق



23

 
 

  
  الربح على األصول المالية / )الخسارة(صافي .    7
السنة   

المنتھية 
 31 في

  ديسمبر

2011  

السنة 
 المنتھية في

  ديسمبر 31

2010  

  ك.د ك.د  
  )37,804(  )291,207(  يمة العادلة من خالل بيان الدخلقبال استثمارات

  -   6,411   استثمارات وكالة

  154,259   126,229   ثابتةودائع 

  )158,567(   116,455  

 
 ربحية السھم األساسية والمخففة.    8

  :القائمة خالل السنة كما يلييتم احتساب ربحية السھم بتقسيم الربح للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسھم 
السنة   

 المنتھية في

  ديسمبر 31

2011  

السنة 
 المنتھية في

  ديسمبر 31

2010  

  523,701  541,504  )ك.د(ربح السنة 

  40,040,000  40,040,000  المتوسط المرجح لعدد األسھم

  13.08  13.52  )فلس(ربحية السھم األساسية والمخففة
  

  .ال توجد أسھم مخففة محتملة
  
  

   ربح السنة.    9
  :تم إدراج ربح السنة بعد تحميل المصاريف التالية

السنة   
 المنتھية في

  ديسمبر 31

2011  

السنة 
 المنتھية في

  ديسمبر 31

2010  

  ك.د ك.د  :متضمنة في  مصاريف اإلستھالك
  137,536  138,256  تكلفة المبيعات والخدمات -

  56,307  41,420  مصاريف إدارية وتوزيع -

  179,676  193,843  

      :متضمنة في  تكاليف الموظفين

  749,215  918,753  تكلفة المبيعات والخدمات -

  541,099  427,930  مصاريف إدارية وتوزيع -

  1,346,683  1,290,314  
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 ممتلكات ومعدات.    10

  مباني 2011ديسمبر  31
معدات وبرامج 
 حاسب آلي

  أثاث 
  المجموع وتركيبات

 ك.د ك.د ك.د ك.د التكلفة
  4,104,591  279,599  3,033,720  791,272  في بداية السنة

  120,120   4,314   99,693   16,113  إضافات

  )533,236(  -   )533,236(  -  اتاستبعاد

  3,691,475  283,913  2,600,177  807,385 في نھاية السنة

       استھالكات

  3,334,290  276,300  2,820,607  237,383  في بداية السنة

  179,676  2,132  133,995  43,549 المحمل خالل السنة

  )530,561( -  )530,561( -  اتمتعلق باإلستبعاد

  2,983,405  278,432  2,424,041  280,932 في نھاية السنة

     صافي القيمة الدفترية

  708,070  5,481  176,136   526,453 2011ديسمبر  31كما في 

  
       2010ديسمبر  31

     التكلفة
  4,270,444  279,599  3,199,573  791,272  في بداية السنة

  96,655   -   96,655   -  إضافات

  )262,508(  -   )262,508(  -  أرصدة مشطوبة

  4,104,591  279,599  3,033,720  791,272 في نھاية السنة

       استھالكات

  3,402,955  273,089  2,932,047  197,819  في بداية السنة

  193,843  3,211  151,068  39,564 المحمل خالل السنة

  )262,508( -  )262,508( -  متعلق بأالرصدة المشطوبة

  3,334,290  276,300  2,820,607  237,383 في نھاية السنة

     صافي القيمة الدفترية

  770,301  3,299  213,113   553,889 2010ديسمبر  31كما في 
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  مدينة أخرى  وذمممدينون تجاريون .    11
  ديسمبر 31  

2011  
  ديسمبر 31

2010  

  ك.د ك.د  
  491,699   312,477   مدينون تجاريون

 )126,774( )162,697(  مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا

  149,780  364,925 

  -   1,381   مستحق من الشركة األم

 150,930  119,824     أخرىأرصدة مدينة 

 ً  53,081  44,118   مصاريف مدفوعة مقدما

  268,968   600,366   إيراد مستحق

   915,469   837,904  
  

  : الديون المشكوك في تحصيلھاتسوية مخصص 
السنة  

 المنتھية في
  ديسمبر 31

2011  

السنة المنتھية 
  ديسمبر 31 في

2010  
  ك.د ك.د 

  126,774  126,774   يناير  1الرصيد في 
  -  44,167   مخصص خالل السنة

  -  )8,244( ارصدة مشطوبة خالل السنة
  126,774  162,697   ديسمبر 31الرصيد في 

  

  ھا العادلة لمالية المتضمنة اعاله تقارب قيمالمدرجة لالصول ا ان القيم
  :ھو كما يلي تحليل أعمار المدينين التجاريين ديسمبر ، فإن 31في 

 2011  2010  

  ك.د ك.د  :غير مستحق وال يوجد ھبوط قيمتھا 
  129,448  57,981  شھور 3حتى  -

  21,140  2,623  شھور  6 – 3 -

      مستحق ولكن ال يوجد ھبوط

  214,337  89,176  شھر 12 – 6 -

      :ھبوط في قيمتھا ويوجدمستحق 

  126,774   162,697   أكثر من سنة -

   312,477   491,699  
  

يوجد ) ك.د 126,744:  2010ديسمبر  31( ك .د 162,697فان ذمما مدينة بقيمة ،  2011ديسمبر  31كما في 
) ك.د 126,744:  2010ديسمبر  31(ك .د 162,697وقد قامت الشركة بتكوين مخصص يبلغ انخفاض في قيمتھا 

  .مقابل ھذه الذمم 
  

  الدخلبالقيمة العادلة من خالل بيان استثمارات .    12
  .صنيفھا كمحتفظ بھا لغرض المتاجرةتم ت بيان الدخلبالقيمة العادلة من خالل  ماليةال صولان اال

  ديسمبر 31 
2011  

  ديسمبر 31
2010  

  ك.د ك.د 
  407,771   361,331   صناديق أسھم محلية

  875,727   625,410   محافظ مدارة
  32,000   33,000  في محافظ مدارة اسھم محلية مسعرة

  61,600   61,600  في محافظ مدارة اسھم محلية غير مسعرة
  1,081,341   1,377,098  
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  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل/ تابع .    12
 بقيمة دفتريةتوقف صندوق محلي لودائع السوق النقدية ، والذي تستثمر  به الشركة  2008اكتوبر  شھر خالل
عن تلبية طلبات االسترداد ) ك.د 440,955: 2010( 2011ديسمبر  31ك كما في .د 386,098 تبلغ إجمالية

تم اخطار ادارة الشركة من قبل مدير ھذا الصندوق بان عملية االسترداد . المقدمة من المشاركين في ذلك الصندوق 
  . تعتمد على مدى توفر السيولة النقدية 

من قبل مدير الصندوق  غير المدققة بناءا على صافي قيمة االصول المعلنةبصورة عادلة  ھذا اإلستثمارتم تقييم 
مدير تقديمھا من قبل  تم، فان صافي قيمة االصول التي  ھذا اإلستثمارونظرا لطبيعة   .2011ديسمبر  31كما في 

  . للقيمة العادلة لھذ االستثمار متوفر الصندوق تمثل افضل تقدير
  :بالعمالت التالية  مدرجة االستثمارات إن
  ديسمبر 31  

2011  

  ديسمبر 31

2010  

  ك.د ك.د  
  1,095,273  902,671  ديناركويتي

  208,125  105,570  دوالر أمريكي

  73,700  73,100  لایر سعودي

  1,081,341  1,377,098  
    

  استثمارات وكالة.    13
س�نويا  %2 تمثل ھذه اإلستثمارات استثمارات وكالة مع مؤسسة مالية إسالمية محلية وتحمل معدل ربح فعلي بقيم�ة 

  .وفترة استحقاقھا األصلية ستة أشھر 
  

  ودائع ثابتة.    14
  .سنويا وتستحق خالل ستة اشھر %2يمثل ھذا البند ودائع تحمل معدل فائدة بقيمة 

  
  المعادلالنقد والنقد .    15

  ديسمبر 31  

2011  

  ديسمبر   31

2010  

  ك.د ك.د  
  834  484  نقد في الصندوق

  913,827  822,520  نقد لدى البنوك

  6,778,019  1,600,000  ودائع ألجل

  7,692,680  2,423,004  النقد والنقد المعادل كما في بيان التدفقات النقدية
  

سنوياً  %2.00و  %1.625 بين تراوح 2011ديسمبر  31ل كما في ـع ألجـإن معدل الفائدة الفعلي على الودائ
 .تستحق خالل ثالثة اشھرو) %2.33إلى % 2.25: 2010(
 

 المساھمينحقوق   .  16
  رأس المال

فلس  100 سھمقيمة كل  سھم 40,040,000بالكامل من  نقدا يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع
 ). فلس 100 سھمقيمة كل  سھم 40,040,000 :2010ديسمبر  31(
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  احتياطي قانوني واحتياطي اختياري
ً لقانون الشركات التجارية والنظام األساسي للشركة يتم تحويل  من أرباح السنة قبل دفع أتعاب مجلس  %10وفقا

اإلدارة وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة إلى االحتياطي القانوني 
يجوز للشركة وقف التحويل إلى االحتياطي القانوني عندما يصل رصيد االحتياطي . على التوالي واالختياري

من رأس  %5يجوز استعمال االحتياطي القانوني لتوزيع أرباح تصل إلى . ال المدفوعمن رأس الم %50القانوني إلى 
   .اإلختياريال يوجد قيود على توزيع االحتياطي . المال في السنوات التي ال تسمح فيھا أرباح الشركة بتأمين ھذا الحد

 .واالختياري  ايقاف التحويل الى االحتياطي القانوني سابقا قررت الجمعية العمومية للشركة
  

 توزيعات أرباح 
 من للسھم الواحد) فلس 25:  2010ديسمبر  31(فلس كويتي  25يوصي مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 
، وھذه التوصيه خاضعة لموافقة الجمعية العامة  2011ديسمبر  31رأس المال المدفوع عن السنة المالية المنتھية في 

  .للمساھمين 
على توزيع أرباح نقدية بواقع  2011ابريل  18المساھمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في وافق 

  .والتي تم دفعھا بعد تلك الموافقة  2010ديسمبر  31ك للسنة المنتھية في .د 1,001,000فلس للسھم وبمبلغ  25
  

 مكافأة نھاية الخدمة .    17
  :الخدمةتسويات مخصص مكافأة نھاية 

السنة  
 المنتھية في

  ديسمبر 31
2011  

السنة 
 المنتھية في

  ديسمبر 31
2010  

  ك.د ك.د 
  438,189   426,221   يناير  1كما في

  91,394   83,119   مخصص خالل السنة
  )103,362(  )55,053( مكافآت مدفوعة خالل السنة

  426,221   454,287   ديسمبر 31كما في
  

  دائنة أخرى وذممون تجاريون دائن.    18
  ديسمبر 31 

2011  
  ديسمبر 31

2010  
  ك.د ك.د 

  84,172  99,291  دائنون تجاريون
  121,212  104,988 توزيعات أرباح مستحقة
  160,757  - مستحق الى الشركة األم
  11,501  6,588 دفعات مقدمة من عمالء

  773,754  839,085  مستحقة حوافزأتعاب
  253,255  197,507 أخرى مصاريف مستحقة

 1,247,459  1,404,651  

  
 المعلومات القطاعية.    19

 الرئيس التنفيذي التخاذ القراراتيتم تحديد قطاعات الشركة التشغيلية بناء على التقارير التي تتم مراجعتھا من قبل 
تعتبر ھذه القطاعات وحدات اعمال استراتيجية تقدم منتجات وخدمات مختلفة تدار بصورة منفصلة . االستراتيجية 

  .نظرا الختالف طبيعة المنتجات والخدمات وارصدة العمالء واستراتجيات التسويق لھذه القطاعات 
  :ان قطاعات االعمال تستوفي شروط رفع تقارير القطاعات وھي كالتالي 

 .ويشتمل على تركيب وتشغيل وصيانة انظمة الحجز االلي للمسافرين  –ام الحجز اآللي للمسافرين نظ •
 .ويشتمل على تكليف الكوادر الفنية للعمل لدى الغير –تكليف الكوادر  •
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 .وتتكون من استثمارات في صناديق اسھم محلية واسھم وصناديق مداره من قبل مدراء المحافظ  –استثمارات  •
  .وأنظمة محاسبية ادارة تدفق العمالء تتضمن بيع معدات - تشغيلية أخرى أعمال  •

  .قطاعات التشغيلية بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع المصادر وتقييم االداء التقوم االدارة بمراقبة 
الضرائب في االدارة ونظام  قبلتقوم الشركة بقياس اداء القطاعات التشغيلية من خالل قياس ربح أو خسارة القطاع 

  .التقرير 
  .تتضمن نتائج القطاع االيرادات والمصاريف المتعلقة مباشرة بالقطاع 

  .  الخصومو األصولالقطاعات بشكل رئيسي من جميع  أصول وخصومتتكون 
  .المتعلقة بقطاع الشركة المعلن  والخصوم األصوليظھر الجدول التالي اإليرادات واألرباح للسنة وإجمالي معلومات 

 2011ديسمبر  31 للسنة المنتھية في
نظام الحجز 

 اآللي

تكليف الكوادر
الفنية للعمل 
 المجموععمليات أخرىاستثمارات لدى الغير

 ك.د ك.دك.د         ك.د ك.د اإليرادات
4,546,857      231,584  -            639,932 3,675,341 خارجية إيرادات

 1,651,413  نتائج القطاع
10,565   )158,567(        )96,375(  1,407,036  

تحويل  وربحمصاريف إدارية وتوزيع 
  عملة أجنبية

  

      )805,157(  

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة 
دعم العمالة الوطنية ومخصص الزكاة 

  ومكافأة اعضاء مجلس االدارة

  

      )60,375( 

 541,504           ربح السنة
         

  179,676   41,487  -  41,913 96,276  االستھالك 

  10,335,683  963,920  8,521,379  181,212 669,172  القطاع أصول

  1,701,746  522,167  -   161,597  1,017,982  القطاعخصوم
  

        2010ديسمبر  31 للسنة المنتھية في
    اإليرادات
  4,062,693  601,547  -  500,434 2,960,712 خارجية إيرادات

  1,629,565  168,985  116,455  17,978 1,326,147  نتائج القطاع

مصاريف إدارية وتوزيع وخسارة تحويل 
  عملة أجنبية

  

      )1,050,211(  

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم 
العمالة الوطنية ومخصص الزكاة ومكافأة 

  اعضاء مجلس االدارة

  

      )55,653( 

 523,701           ربح السنة
         

  193,843   175,597  -  2,703 15,543  االستھالك 

  10,924,305  1,486,551  9,095,624  106,176 235,954  اصول القطاع

  1,830,872  753,180  -   172,647  905,045  خصوم القطاع

 
  

  

        
  

 
 

 .وتتكون من استثمارات في صناديق اسھم محلية واسھم وصناديق مداره من قبل مدراء المحافظ  –استثمارات  •
  .وأنظمة محاسبية ادارة تدفق العمالء تتضمن بيع معدات - تشغيلية أخرى أعمال  •

  .قطاعات التشغيلية بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع المصادر وتقييم االداء التقوم االدارة بمراقبة 
الضرائب في االدارة ونظام  قبلتقوم الشركة بقياس اداء القطاعات التشغيلية من خالل قياس ربح أو خسارة القطاع 

  .التقرير 
  .تتضمن نتائج القطاع االيرادات والمصاريف المتعلقة مباشرة بالقطاع 

  .  الخصومو األصولالقطاعات بشكل رئيسي من جميع  أصول وخصومتتكون 
  .المتعلقة بقطاع الشركة المعلن  والخصوم األصوليظھر الجدول التالي اإليرادات واألرباح للسنة وإجمالي معلومات 

 2011ديسمبر  31 للسنة المنتھية في
نظام الحجز 

 اآللي

تكليف الكوادر
الفنية للعمل 
 المجموععمليات أخرىاستثمارات لدى الغير

 ك.د ك.دك.د         ك.د ك.د اإليرادات
4,546,857      231,584  -            639,932 3,675,341 خارجية إيرادات

 1,651,413  نتائج القطاع
10,565   )158,567(        )96,375(  1,407,036  

تحويل  وربحمصاريف إدارية وتوزيع 
  عملة أجنبية

  

      )805,157(  

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة 
دعم العمالة الوطنية ومخصص الزكاة 

  ومكافأة اعضاء مجلس االدارة

  

      )60,375( 

 541,504           ربح السنة
         

  179,676   41,487  -  41,913 96,276  االستھالك 

  10,335,683  963,920  8,521,379  181,212 669,172  القطاع أصول

  1,701,746  522,167  -   161,597  1,017,982  القطاعخصوم
  

        2010ديسمبر  31 للسنة المنتھية في
    اإليرادات
  4,062,693  601,547  -  500,434 2,960,712 خارجية إيرادات

  1,629,565  168,985  116,455  17,978 1,326,147  نتائج القطاع

مصاريف إدارية وتوزيع وخسارة تحويل 
  عملة أجنبية

  

      )1,050,211(  

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم 
العمالة الوطنية ومخصص الزكاة ومكافأة 

  اعضاء مجلس االدارة

  

      )55,653( 

 523,701           ربح السنة
         

  193,843   175,597  -  2,703 15,543  االستھالك 

  10,924,305  1,486,551  9,095,624  106,176 235,954  اصول القطاع

  1,830,872  753,180  -   172,647  905,045  خصوم القطاع
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 المعلومات القطاعية/ تابع .    19
  الجغرافية معلومات القطاعات

والثاني في المملكة العربية السعودية ) السوق المحلي(األول في الكويت . تعمل الشركة في سوقين جغرافيين
 : على أساس القطاعات الجغرافية األصوليبين الجدول التالي توزيع اإليرادات وإجمالي ). األسواق األخرى(
  

  المجموع أسواق أخرىمحلي
  ديسمبر 31  ديسمبر 31  ديسمبر 31  ديسمبر 31  ديسمبر 31   ديسمبر 31 

 2011  2010 2011 2010 2011 2010 
 ك.د ك.د ك.د ك.دك.د ك.د 

  4,062,693  4,546,857  210,741   - 3,851,952  4,546,857 إيرادات القطاع
  10,924,305   10,335,683  281,825  178,470 10,642,480  10,157,213 إجمالي األصول

  
  معامالت مع أطراف ذات صلة.    20

تعتبر األطراف ذات صله إذا كان الحد االطراف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر او كان له تأثير جوھري 
لقد دخلت الشركة في معامالت مع أطراف ذات صله بما فيھا الشركة . عليه في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية 

تتمثل المعامالت مع أطراف ذات . بھدف بيع أو شراء بضائع وخدمات وفقا لشروط اعتمدتھا إدارة الشركة األم 
  :صله فيما يلي 

  ديسمبر 31    
2011  
  ك.د

  ديسمبر 31  
2010  
  ك.د

        ارصدة مدرجة في بيان المركز المالي
  -    1,381  مستحق من الشركة األم
  160,757    -  مستحق الى الشركة االم

  13,050    -    مستحق من أطراف ذات صله أخرى

  
   

السنة 
 المنتھية في

  ديسمبر 31
2011    

السنة 
 المنتھية في

  ديسمبر 31
2010  

          معامالت متضمنة في بيان الدخل الشامل
  231,199    309,656    مبيعات وخدمات للشركة األم

  13,050    53,150    مبيعات وخدمات ألطراف ذات صله أخرى
            مزايا اإلدارة العليا

  112,010    62,740    متضمنة الرواتب والعالوات –مزايا قصيرة األجل 
  
  

  المالية الخصومو األصول  .21
  المالية  الخصومو األصولفئات     21.1

  :المالية للشركة الواردة في بيان المركز المالي على النحو التالي الخصومو ألصولايمكن تصنيف 
  

  2010 ديسمبر 31  2011 ديسمبر 31 

 
 :)بالتكلفة المطفأة(قروض ومدينون 

القيمة 
  المدرجة

 
القيمة 
  العادلة

  
القيمة 
  المدرجة

 
القيمة 
  العادلة

  ك.د  ك.د   ك.د ك.د 
  -  7,692,680   -  2,423,004  النقد والنقد المعادل •
  -  837,904   -  915,469 مدينون تجاريون وذمم مدينة اخرى  •
  -  -   -  2,250,000  استثمارات وكالة   •
  -  -   -  2,750,000  ودائع ثابتة   •

  1,377,098  -   1,081,341  - استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 8,338,473  1,081,341   8,530,584  1,377,098  

          ) :بالقيمة المطفأة(مالية أخرى خصوم
  -  1,404,651   -  1,247,459 دائنون تجاريون وذمم دائنة اخرى •
 1,247,459  -   1,404,651  -  

حس�ب رأي إدارة . تتمثل القيمه العادلة في المبل�� ال��ي يمك�ن مبادل�ة األص�ل ب�ه او س�داد االلت�زام عل�ى اس�� تجاري�ه 
كم�ا ت�م تعريف�ه ف�ي  تقارب قيمتھا العادل�ه 2010و   2011ديسمبر  31الماليه كما في  الخصومو األصولفان  الشركة

 . IFRSالمعايير الدولية للتقارير المالية 
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  ملخص األصول والخصوم المالية حسب الفئة/ تابع   .21
  االدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة    21.2

المالية المقاسة بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي وفقا للتسلسل الھرمي للقيمة  األصوليوضح الجدول التالي 
  . العادلة

مة المالية الى ثالثة مستويات استنادا الى اھمية المدخالت المستخد الخصومو األصوللسل الھرمي بتصنيف يقوم التس
  : ويات التسلسل الھرمي للقيمة العادلةفيما يلي مست. المالية الخصومو لألصولفي قياس القيمة العادلة 

  

  .مماثلة في اسواق نشطة لموجودات او مطلوبات) دلةغير مع(اسعار مدرجة   : 1مستوى   -
او  لألصولبعھا والتي يمكن تت 1معطيات غير االسعار المدرجة المتضمنة في مستوى   : 2مستوى   -

  و) . مشتق من االسعار(او بصورة غير مباشرة ) كاالسعار(سواء  بصورة مباشرة  الخصوم
معطيات غير (التي ال تستند الى معلومات سوقية يمكن تتبعھا  الخصومأو  لألصولمعطيات ت   : 3مستوى   -

  ).مرصوده
  

المالية ي�تم تحدي�ده بن�اء �ل�ى ادن�ى مس�توى للمعطي�ات الھام�ة الت�ي  الخصومأو  األصولالمستوى الذي تصنف ضمنه 
  .أدت الى قياس القيمة العادلة

المالية المقاسة بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي يتم تصنيفھا الى التسلسل الھرمي للقيمة العادلة كما   األصول
  : يلي

  
مستوى   2مستوى   1مستوى     2011ديسمبر  31

3  
  المجموع

  ك.د  ك.د  ك.د  ك.د    بالقيمة العادلة األصول
           بيان الدخلاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

  361,331  -  292,973  68,358  أ  صناديق اسھم محلية  -

  625,410  262,496  93,125  269,789  أ  محافظ مدارة -

  33,000  -  -  33,000  ب  في محافظ مدارة اسھم محلية مسعرة -

  61,600  61,600  -  -  ج  في محافظ مدارة مسعرة اسھم محلية غير -

  1,081,341  324,096  386,098  371,147    األصولمجموع 
  

  المجموع 3مستوى   2مستوى   1مستوى     2010ديسمبر  31
  ك.د  ك.د  ك.د  ك.د    بالقيمة العادلة األصول

           بيان الدخلاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

  407,771  -  334,599  73,172  أ  صناديق اسھم محلية  -

  875,727  428,864  106,356  340,507  أ  محافظ مداره  -

  32,000  -  -  32,000  ب  في محافظ مدارة اسھم محلية مسعره -

  61,600  61,600  -  -  ج  في محافظ مدارة اسھم محلية غير مسعرة -

  1,377,098  490,464  440,955  445,679    مجموع األصول
  

 
  .في فترة التقارير المالية  2و  1تحويالت جوھرية بين المستويين لم يكن ھناك 
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  ملخص األصول والخصوم المالية حسب الفئة/ تابع   .21
  االدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة/ تابع     21.2

  القياس بالقيمة العادلة   
  . الطرق وتقنيات التقييم المستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة لم تتغير بالمقارنة مع فترة التقارير المالية السابقة 
  صناديق ومحافظ مدارة) أ

رة تتكون اساسا من اوراق مالية محلية مسعرة تم تحديد قيمھا العادلة بالرجوع  استثمارات الصناديق والمحافظ المدا
  . سعار بتاريخ التقارير الماليةالى آخر عروض ا

  اوراق مالية مسعرة) ب
كما تم تحديد القيم العادلة بالرجوع الى . جميع االسھم العادية المدرجة يتم تداولھا عموما في اسواق االوراق المالية

  . آخر عروض اسعار بتاريخ التقارير المالية
  اوراق مالية غير مسعرة ) ج

كما يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام نظام . وراق مالية غير مدرجة يتم قياسھا بالقيمة العادلةملكيات في ا يمثل ھذا البند
تدفق نقدي مخصوم وأساليب تقييم أخرى تشمل بعض االفتراضات غير المدعومة من قبل اسعار او معدالت سوقية 

  . قابلة للمراقبة

   3مستوى  –قياسات القيمة العادلة 
تس��تخدم تقني��ات تقي��يم تس��تند ال��ى م��دخالت ھام��ة غي��ر مبني��ة عل��ى  3ان اص��ول الش��ركة المالي��ة المص��نفة ف��ي المس��توى 

كم��ا يمك��ن تس��وية االدوات المالي��ة ض��من ھ��ذا المس��توى م��ن االرص��دة االفتتاحي��ة ال��ى . البيان��ات الس��وقية المرص��ودة
  : االرصدة الختامية على النحو التالي

السنة  
المنتھية في 

  ديسمبر 31
2011  

السنة 
المنتھية في 

  ديسمبر 31
2010  

  ك.د  ك.د األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة
  549,494   490,462   الرصيد االفتتاحي

  )59,032(  )166,366( الخسارة غير المحققة المسجلة في بيان الدخل الشامل
  490,462   324,096   الرصيد الختامي

  

الى افتراضات بديلة محتملة معقولة لن يغي�ر بش�كل كبي�ر المب�ال� المس�جلة ف�ي  3ان تغيير المدخالت لتقييمات المستوى 
  . او اجمالي حقوق الملكية الخصوماو اجمالي  األصولاو اجمالي  بيان الدخل الشامل

  

   أھداف وسياسات ادارة المخاطر .    22
  عوامل المخاطر المالية 

مخاطر مخاطر االئتمان،  الشركة لألدوات المالية يعرضھا لمخاطر مالية عدة من ضمنھا مخاطر السوق،إن استخدام 
. تقوم الشركة بمراجعة تعرضھا للمخاطر باستمرار وتقوم باإلجراءات الالزمة لتحد منھا لمستويات مقبولة. السيولة

ويقوم مجلس إدارة الشركة بتحديد . إن مجلس إدارة الشركة مناط به إدارة ومراقبة المخاطر التي تتعرض لھا الشركة
ويقوم مجلس اإلدارة بتقديم أسس إلدارة المخاطر الكلية . ات التشغيليةوتقييم المخاطر المالية بالتعاون مع الوحد

باإلضافة إلى سياسات تغطي نواحي محددة مثل مخاطر العمالت األجنبية، مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر االئتمان 
  : إن المخاطر الرئيسية التي تتعرض لھا الشركة مبينة أدناه. واالستثمار بسيولة زائدة
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  أھداف وسياسات ادارة المخاطر  / تابع .    22
  عوامل المخاطر المالية / تابع  

 
  مخاطر السوق)    أ(

تنشأ مخاطر السوق التي تتضمن  مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار األسھم نتيجة 
دف من ان الھ. السوقية على التوالي األصولللتحركات في أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة وأسعار 

ضمن معايير مقبولة وفي نفس ر والحفاظ عليھا ادارة مخاطر السوق ھو ادارة والتحكم في مدى التعرض للمخاط
  .الوقت تنظيم العوائد

  

  مخاطر العمالت األجنبية)      1(
  

عرض��ة لمخ��اطر العمل��ة األجنبي��ة الناتج��ة م��ن العدي��د م��ن المع��امالت ب��العمالت األجنبي��ة، وبش��كل رئيس��ي  الش��ركةان 
تنش�أ مخ�اطر العمل�ة األجنبي�ة م�ن المع�امالت .  الس�عوديواليورو والري�ال المرتبطة بأسعار صرف الدوالر األمريكي 

  .ارية المستقبلية واألصول والخصومالتج
  . لمخاطر العملة األجنبية، يتم مراقبة التدفقات النقدية بالعملة األجنبية، غير الكويتية  الشركةللتخفيف من تعرض 

التي تستحق (فصل التدفقات النقدية بالعملة األجنبية قصيرة األجل  الشركةوبشكل عام، تتطلب االجراءات المتبعة لدى 
وفي حالة التوقع بأن المبالغ المستحق دفعھا والمبالغ المتوق�ع . عن التدفقات النقدية طويلة األجل ) شھرا 12خالل فترة 

ق�د ي�تم ال�دخول ف�ي عق�ود . استالمھا قد يتم تسويتھا بعضھا ب�بع�، ال ي�تم عم�ل أي�ة اج�راءات تح�وط لتل�ك المع�امالت 
التبادل اآلجلة للعملة األجنبية عند نشوء عوارض مخاطر جوھرية طويلة األجل للعملة األجنبية والت�ي ل�ن ي�تم تس�ويتھا 

  .بمعامالت عملة أجنبية أخرى
ال في نھاي�ة لصافي مخاطر العمالت األجنبية التالية والتي تم تحويلھا الى الدينار الكويتي بأسعار االقف الشركةتتعرض 

  :سنةال
  
 السنة المنتھية في 

  ديسمبر 31
2011  

السنة المنتھية 
  ديسمبر 31 في

2010  
  ك.د  ك.د 

  1,109,796  897,935  اليورو
  276,720  165,947  دوالر أمريكي
  73,700  73,100  الريال السعودي

المحتمل��ة والمعقول��ة ف��ي اس��عار الص��رف ب��افتراض ال�ي��ادة أو ال��نق� )%5:  2010( %5ت��م تق��دير نس��بة الحساس��ية بمع��دل 
انخف�� س�عر ص�رف ال�دينار الك�ويتي وب�افتراض نس�بة / وف�ي حال�ة م�ا اذا ارتف�ع . بالنسبة لألصول والخصوم المالي�ة 

  :الحساسية المذكورة اعاله ، يكون تأثير ذلك على ربح السنة كما يلي 
  ربح السنة    
 

 
  

  
  2011  

  ك.د
  2010  

  ك.د
  55,490 ±    44,897 ±            اليورو

  13,836 ±    8,297 ±            دوالر أمريكي
  3,685 ±    3,655 ±            الريال السعودي

ولك��ن، يمك��ن اعتب��ار .  تتف��اوت مخ��اطر تقلب��ات ص��رف العمل��ة األجنبي��ة خ��الل الس��نة حس��ب حج��م وطبيع��ة المع��امالت
ل�م يك�ن ھنال�ك أي ت�يي�ر . لمخ�اطر تقلب�ات أس�عار العمل�ة األجنبي�ة الش�ركةالتحاليل أعاله على أنھ�ا تم��ل م�دى تع�رض 

  .خالل السنة في الطرق واالفتراضات المستخدمة في اعداد تحليل الحساسية 
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  أھداف وسياسات ادارة المخاطر  / تابع .    22

  مخاطر السوق/ تابع )      أ(
  مخاطر معدالت الفائدة)     2(

تنشا من تذبذب التدفقات النقدية المستقبلية أو القيمة العادلة لألداة المالية نتيجة للتغير في معدالت الفائدة السائدة في 
  . السوق

الشركة المحملة بالفائدة تتمثل في ودائع لدى بنوك واستثمارات وكالة ذات معدالت فائدة ثابتة بناء  اصولحيث أن 
دات الشركة وتدفقاتھا النقدية التشغيلية مستقلة عن التغيرات في أسعار الفائدة السائدة في على بنود تعاقدية، فإن إيرا

  . محملة بالفائدة خصومال يوجد لدى الشركة . السوق
  

 
  مخاطر أسعار األسھم )      3( 

تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغير في السعر السوقي لألسھم سواء نتجت ھذه التغيرات عن  تتمثل في مخاطر
عوامل معينة بالنسبة ألداة فردية أو بالنسبة للجھة المصدرة أو نتيجة لعوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في 

فظ بھا الشركة والمصنفة بالقيمة العادلة من تتعرض الشركة لمخاطر األسھم بسبب االستثمارات التي تحت. السوق
إلدارة ھذا النوع من المخاطر تقوم الشركة بتنويع محفظتھا ويكون ذلك وفقاً للحدود القطاعية التي . خالل بيان الدخل
  . تضعھا الشركة

لتغير في القيمة إن أثر الربح كنتيجة ل. يتم تداول استثمارات الشركة بشكل رئيسي في سوق الكويت لألوراق المالية
% 5النقص بواقع / والناتج عن الزيادة " بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل"العادلة ألدوات حقوق الملكية المصنفة 

 31(ك .د  54,067في مؤشرات أسعار سوق الكويت لألوراق المالية، مع ثبات جميع المتغيرات األخرى يبلغ  
 ).ك.د  68,855:  2010ديسمبر 

 
  مخاطر االئتمان   )   ب

إن خطر االئتمان ھو خطر احتمال عدم قدرة أحد أطراف األداة المالية على الوفاء بالتزاماته مسببا خسارة مالية 
المالية، التي تعتبر عرضه لمخاطر االئتمان، تتكون بشكل رئيسي من األرصدة لدى  األصولإن . للطرف اآلخر

مدينة  أرصدةومدينون تجاريون و نقديالسوق الاستثمارات في صناديق و وودائع ثابتة وإستثمارات وكالة البنوك
إن . تصنيف ائتماني عالي بنوك تجارية محلية ذاتتدير الشركة مخاطر االئتمان بوضع حساباتھا لدى . أخرى

بشكل رئيسي  تكونأنھا تعتبر محدودة حيث  خرى األمدينة ال األرصدةجاريون والت للمدينونمخاطر االئتمان بالنسبة 
  . مع شركات ذات سمعة عالية وتاريخھا السابق لـم يشير إلى حدوث تعثر

الشركة إدارة وقد قامت . خرى ھي ستة أشھراألمدينة الرصدة األالتجاريين و للمدينين يةفترة االئتمانالإن متوسط 
عرض أن تقوم الشركة بكل فردي قبل تحليل المركز االئتماني للعمالء الجدد بش من خاللھاسياسة ائتمانية يتم  تبنيب

التي تتم و ةف المقابلاطرمن خالل وضع حدود لألاالئتمان مخاطر تتم السيطرة على . تسليموال وبنود السدادشروط 
  .الشركة اعتمادھا من قبل إدارةمراجعتھا و

  

  : إن الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان ھو كما يلي
  ديسمبر 31 

2011  
  ديسمبر 31

2010  
  ك.د ك.د 

  7,691,846  5,172,520 ثابتةأرصدة بنكية وودائع 
  -  2,250,000  استثمارات وكالة

  440,955  386,098 استثمارات في صناديق السوق النقدي
  784,823  871,351 مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

  8,917,624  8,679,969  المجموع
  
  

 126,774: 2010(ك .د 162,697، فإن اصوال مستحقة ويوجد ھبوط في قيمتھا بمبلغ  11مبين في إيضاح كما ھو 
 .أخذ مخصص بالكامل مقابلھاقد تم ) ك.د
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  أھداف وسياسات ادارة المخاطر  / تابع .    22

  مخاطر السوق/ تابع )      أ(
  مخاطر االئتمان / تابع )     ب

  : مقومة بالعمالت التالية "المدينة األخرى رصدةواألالمدينون التجاريون "إن 
  ديسمبر 31 

2011  
  ديسمبر 31

2010  
  ك.د ك.د 

  319,069  292,069  ديناركويتي
  465,754  579,282 يورو

 871,351  784,823  
  

  . ال تحتفظ الشركة بأية ضمانات
 
  مخاطر السيولة    ) ج( 

تتضمن إدارة مخاطر السيولة توفير النقد . تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على الوفاء بمتطلبات التمويل
من تسھيالت ائتمانية ملزمة مع القدرة  الشركةالالزم وتوافر التمويل من خالل مبالغ كافية ومناسبة تحصل عليھا 

على مرونة التمويل من خالل إمكانية الحصول على التمويل من  كةالشرتحافظ . على إقفال المراكز السوقية المفتوحة
  . الملزمة خالل التسھيالت االئتمانية

  . المالية حسب شروط التعاقد خالل ستة أشھر الخصومتستحق 
  :مخاطر السيولة كالتالي يتم قياس ومراقبة

التمويل بشكل يومي ، ويدار بمراقبة التدفقات النقدية المستقبلية لسداد متطلبات التمويل ويتضمن ھذا أيضا   . 1
  . لسداد المتطلبات التمويليةالالزم التمويل  تقديم

  .كما يمكن للشركة إجراء الترتيبات للحصول على تمويل قصير األجل لسداد االلتزامات المستحقة  . 2
  

 اطر رأس المال إدارة مخ.    23
من أھم أھداف . بيان المركز المالي تعتبر الشركة أن رأس المال يتكون من إجمالي حقوق الملكية كما يظھر في 

ومزايا  الشركة عند إدارة رأس المال تأمين قدرة الشركة على االستمرار في مزاولة نشاطھا لتحقيق عوائد للمساھمين
  .كل األفضل لرأس المال لتخفيض تكاليف رأس المالوتوفير الھي لألطراف المعنية األخرى

كة ال تخضع كما أن الشر ،مقارنة بالسنة السابقة ال توجد تغيرات في توجه الشركة في إدارة رأس المال خالل السنة
كما أن الشركة ملتزمة بالمتطلبات الرأسمالية المنصوص عليھا في قانون الشركات  .خارجيةألية متطلبات رأسمال 

  .التجارية
  . ال يوجد لدى الشركة أية قروض خارجية 2010ديسمبر  31و  2011ديسمبر  31كما في 

  
  ارتباطات والتزامات محتملة   .24
  :يوجد على الشركة ارتباطات والتزامات محتملة كما يلي    )   أ

  ديسمبر 31  
2011  

  ديسمبر 31
2010  

  ك.د ك.د  
     ارتباطات

  57,343  28,469 إلتزامات رأسمالية

     التزامات محتملة
  369,546  278,407 مقابل خطابات ضمان مصدرة
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  ارتباطات والتزامات محتملة / تابع   .24
يجار الخاصة فيما يتعلق بالحد األدنى لدفعة االالتقرير على الشركة اإللتزامات التالية  كما في تاريخ)   ب

  :النحو التالي باإلجارات التشغيلية والتي تستحق على 
  ديسمبر 31  

2011  
  ديسمبر 31

2010  
  ك.د ك.د :الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية

  17,178  17,178 خالل سنة واحدة
  68,712  68,712 بعد أكثر من سنة وال يزيد عن خمس سنوات

  103,068  85,890 بعد أكثر من خمس سنوات        
  171,780  188,958  

  

  الحقحدث .    25
الم�وردين الس�ابقين الن�م�ة  وب�ين") الم�ّدعون"يشار اليھم�ا مع�ا (الشركة وشركتھا االم  ھناك نزاع قضائي بينكان 

المبرم�ة ب�ين  اتفاقي�ة التوزي�عبخص�و� بع�ض العمول�ة بموج�ب ") المّدعى عليھم"يشار اليھم معا (التوزيع العالمية 
  .الطرفين

 15ف�ي  .ھ�ذا الن�زاع ال�ى التحك�يم أم�ام محكم�ة لن�دن للتحك�يم ال�دولي عل�ى تق�ديم 2010وافقت األ��را� خ�الل ع�ام 
دوالر أمريك�ي باإل��افة  13,166,174، أصدرت المحكمة قرارھ�ا لص�الح الم�دعين وحكم�ت بمبل�� 2012مارس 

إن . للم�دعينحت�ى ت�اريخ دف�ع المبل��  2010م�ارس  3بت�داء م�ن ت�اريخ إ لم�دة ش�ھرف�وق ليب�ور % 3الى فائدة بقيمة 
ان�ات المالي�ة للش�ركة عن�دما تص�بح يف�ي الب ب�المبل�س�يتم اإلعت�را� %. 85إجمالي المبل�� يس�او� الشركة من حصة 

  .المالية عند اكتمال جميع اإلجراءات القانونية المعايير الدولية للتقاريرتحصيل مؤكدة حسب القيمة النھائية القابلة لل
  

  أرقام المقارنة للسنة السابقة.    26
  :كما يلي بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتماشى مع العرض الحالي للبيانات المالية  أو تصنيف تبويبتم إعادة 

كما تم التقرير  
  عنه سابقا

2010  

بعد إعادة 
  التصنيف

2010  
  ك.د ك.د 

  4,062,693   3,631,749   اإليرادات 

  )2,554,533(  )2,263,568(  تكلفة المبيعات والخدمات

  1,508,160   1,368,181   الربحإجمالي 

  4,950   144,924   إيرادات تشغيل أخرى

  837,904   690,184   مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

  1,404,651   1,256,931   دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

  
او صافي حقوق الملكية وصافي نتائج السنة او صافي الزيادة في  األصولعلى صافي  إعادة التصنيف ھذا تؤثرلم 

  .النقد والنقد المعادل المعلنة سابقا 

 
 

 
  ارتباطات والتزامات محتملة / تابع   .24
يجار الخاصة فيما يتعلق بالحد األدنى لدفعة االالتقرير على الشركة اإللتزامات التالية  كما في تاريخ)   ب

  :النحو التالي باإلجارات التشغيلية والتي تستحق على 
  ديسمبر 31  

2011  
  ديسمبر 31

2010  
  ك.د ك.د :الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية

  17,178  17,178 خالل سنة واحدة
  68,712  68,712 بعد أكثر من سنة وال يزيد عن خمس سنوات

  103,068  85,890 بعد أكثر من خمس سنوات        
  171,780  188,958  

  

  الحقحدث .    25
الم�وردين الس�ابقين الن�م�ة  وب�ين") الم�ّدعون"يشار اليھم�ا مع�ا (الشركة وشركتھا االم  ھناك نزاع قضائي بينكان 

المبرم�ة ب�ين  اتفاقي�ة التوزي�عبخص�و� بع�ض العمول�ة بموج�ب ") المّدعى عليھم"يشار اليھم معا (التوزيع العالمية 
  .الطرفين

 15ف�ي  .ھ�ذا الن�زاع ال�ى التحك�يم أم�ام محكم�ة لن�دن للتحك�يم ال�دولي عل�ى تق�ديم 2010وافقت األ��را� خ�الل ع�ام 
دوالر أمريك�ي باإل��افة  13,166,174، أصدرت المحكمة قرارھ�ا لص�الح الم�دعين وحكم�ت بمبل�� 2012مارس 

إن . للم�دعينحت�ى ت�اريخ دف�ع المبل��  2010م�ارس  3بت�داء م�ن ت�اريخ إ لم�دة ش�ھرف�وق ليب�ور % 3الى فائدة بقيمة 
ان�ات المالي�ة للش�ركة عن�دما تص�بح يف�ي الب ب�المبل�س�يتم اإلعت�را� %. 85إجمالي المبل�� يس�او� الشركة من حصة 

  .المالية عند اكتمال جميع اإلجراءات القانونية المعايير الدولية للتقاريرتحصيل مؤكدة حسب القيمة النھائية القابلة لل
  

  أرقام المقارنة للسنة السابقة.    26
  :كما يلي بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتماشى مع العرض الحالي للبيانات المالية  أو تصنيف تبويبتم إعادة 

كما تم التقرير  
  عنه سابقا

2010  

بعد إعادة 
  التصنيف

2010  
  ك.د ك.د 

  4,062,693   3,631,749   اإليرادات 

  )2,554,533(  )2,263,568(  تكلفة المبيعات والخدمات

  1,508,160   1,368,181   الربحإجمالي 

  4,950   144,924   إيرادات تشغيل أخرى

  837,904   690,184   مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

  1,404,651   1,256,931   دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

  
او صافي حقوق الملكية وصافي نتائج السنة او صافي الزيادة في  األصولعلى صافي  إعادة التصنيف ھذا تؤثرلم 

  .النقد والنقد المعادل المعلنة سابقا 
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