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الطاقة،  مجال  في  المنطقة  في  الرائدة  االستثمارية  الشركة  نصبح  “أن 

البيئة  تجاه  واعي  وضمير  ومتميز  عالي  أداء  ذات  وأصول  صلبة  بهوية 

والقيمة  المساهمين  عوائد  سيعظم  الذي  األمر  عالية،  بشرية  وكفاءات 

الرأسمالية للشركة.”
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عن عارف للطاقة

باشرت شركة عارف للطاقة القابضة أعمالها في سبتمبر 2007 كإحدى الشركات التابعة 
المدى  وطويل  مستقرًا  مستثمرًا  المجموعة  تعد  حيث  االستثمارية،  عارف  لمجموعة 
وأحدى الشركات االستثمارية الرائدة في المنطقة، والتي تحمل رؤية مستقبلية تتلخص 
الشركات  من  لعدد  المالية  اإلدارة  خالل  من  متكاملة  استثمارية  منظومة  تشكيل  في 

القابضة.

انطالقًا من تلك الرؤية فقد تولت شركة عارف للطاقة القابضة على عاتقها تحقيق أهداف 
مجموعة عارف في االستثمار في مجال الطاقة االستراتيجي والحيوي وذو النمو السريع.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة عارف االستثمارية مدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية 
)مؤشر عارف(، وكذلك بالنسبة لشركة عارف للطاقة القابضة ) مؤشر عارف طاقة، وسابقًا 

شركة التعليم المتميز ( وبرأس مال مدفوع يبلغ 75 مليون دينار كويتي.

هذا وقد نجحت شركة عارف للطاقة القابضة في شراء حصص استثمارية مؤثرة في عدد 
من شركات الطاقة والتي تمتد عملياتها في مناطق مختلفة من العالم.

هذا وتحكم الشريعة اإلسالمية الغراء كافة استثمارات الشركة الحالية والمستقبلية، كما 
تلتزم الشركة بمجموعة واضحة من القيم التي تحكم عملياتها وطموحاتها وتشكل 

حجر األساس الذي يبنى عليه أسلوبها في العمل.

الـــتـــــــــــــزامـــــــــنــــــا
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مجــلــس اإلدارة
الـــتـــــــــــــزامـــــــــنــــــا
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
الـــتـــــــــــــزامـــــــــنــــــا
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هذا وال يخفى على حضراتكم التباطؤ الراهن في نمو االقتصاد العالمي وما حدث من 

عدة  منذ  مستوياتها  أدنى  إلى  اإلقليمية  االقتصادية  المؤشرات  كافة  في  حاد  هبوط 

سنوات، وها نحن ذا نبحر قدمًا في تصدي ما يواجهنا من أمواج عاتية ناجمة عن تلك 

األزمة العالمية في سبيل الوصول لما نصبو إليه من أهداف استراتيجية وتشغيلية، لذا 

فإننا قائمين على اتخاذ كل ما يتطلبه األمر من اجراءات وقرارات حاسمة لتركيز مواردنا 

نحو استثماراتنا االستراتيجية، مع رصدنا الدقيق لما هو متاح من فرص استثمارية واعدة 

بغية تحقيق أهدافنا التوسعية بعيدة المدى.

وختامًا، فإننى أود أن انتهز هذه الفرصة ألعبر لكم –مساهمينا الكرام- عن جزيل شكري 

وامتناني  لدعمكم لنا، و كذلك أتقدم بالشكر لموظفي الشركة لجهودهم المخلصة 

في دفع عجلة االنجاز والعمل في الشركة، وألعضاء اإلدارات التنفيذية في شركاتنا التابعة 

والزميلة لتعاونهم المستمر معنا.

بين روس ويبر
رئيس مجلس اإلدارة

السـادة / المساهمون الكرام 

لألشهر  القابضة  للطاقة  عارف  لشركة  األول  السنوى  التقرير  لحضراتكم  أقدم  أن  يسرني 

الستة عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2008 )1سبتمبر 2007 إلى 31 ديسمبر 2008(، 

المالية  النتائج  وأهم  االستثمارية  محفظتنا  مالمح  أهم  خالله  من  سنستعرض  حيث 

للشركة.

شهدت نهاية عام 2007 إنطالق أنشطة شركة عارف للطاقة القابضة كذراع استثمارى 

في مجال الطاقة لمجموعة عارف االستثمارية، حيث استغلت الشركة المعارف والخبرات 

العريقة للبيت االستشاري “بوز آند كومباني” لرسم األهداف اإلستراتيجية وخطط عمل 

في  تلك  الدراسة  نتائج  الشركة  إدارة  مجلس  اعتمد  وقد  المقبلة،  للسنوات  الشركة 

أغسطس 2008، ومن ثم شرعت شركة عارف للطاقة في تطبيق تلك الخطط والمضي 

قدمًا كشركة استثمارية قابضة تسعى المتالك حصص مؤثرة في شركات تشغيلية في 

والغاز  النفط  الخاصة بصناعات  والمعدات  والمرافق  الخدمات  المنطقة تعمل في مجال 

وتوليد الطاقة الكهربائية.
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تقرير اإلدارة التنفيذية
الـــتـــــــــــــزامـــــــــنــــــا
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الـــتـــــــــــــزامـــــــــنــــــا
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تقرير اإلدارة التنفيذية
الـــتـــــــــــــزامـــــــــنــــــا

لتحويل ملكية  الالزمة  االجراءات  استكمال كافة  تم مؤخرًا  استثماراتها، حيث  وتوسعة 

والتي  للطاقة  عارف  شركة  إلى  الطاقة  بميدان  المرتبطة  استثماراتها  في  المجموعة 

تشمل واحدة من كبرى شركات المقاوالت للمشروعات اإلنشائية والبنى التحتية في شرق 

أفريقيا فضاًل عن شركة كويت إنرجي والمختصة باستكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام 

والغاز في مناطق شتى بالعالم، هذا وقد نجحت الشركة فيما بعد في االستحواذ على 

عدد من االستثمارات الواعدة والتي منها شركة مكامن السعودية ومشروع الستخراج 

الغاز الطبيعي في والية تكساس األمريكية.

ومن الجدير بالذكر أنه فور تأسيس الشركة، فقد تم اتخاذ الخطوات الالزمة لبلورة رسالة 

وإستراتيجيتها  التشغيلي  نموذجها  تحديد  ثم  ومن  المستقبلية  ورؤيتها  الشركة 

المثلى وذلك باالستعانة بالبيت االستشاري بوز آند كومباني، حيث تم بعون اهلل تحديد 

أطر هذا النموذج ومباشرة تطبيقه على أرض الواقع، ويتمحور ذلك النموذج حول كوننا 

شركة استثمارية قابضة تسعى لالستحواذ على حصص مؤثرة في شركات تشغيلية في 

المنطقة تعمل ضمن مجال الطاقة وما يشمله من خدمات ومعدات ومرافق مساندة، مع 

الحرص على إيجاد قيمة مضافة لكل استثمار على حدة عبر عملية التخطيط والتوجيه 

إداراتها،   مجالس  في  والفعال  المؤثر  الحضور  خالل  من  االستثمارات  لتلك  االستراتيجي 

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على سيد المرسلين ،

السـادة / المساهمون الكرام 

يسرنا أن نقدم لكم التقرير السنوى األول لشركة عارف للطاقة القابضة لكى نطلعكم 

من خالله على أهم التطورات التي مرت بها الشركة خالل عام 2008، ولنعرفكم بإيجاز 

المالية  للنتائج  استعراض  إلى  باإلضافة  هذا  المستقبلية،  وطموحاتنا  خططنا  على 

للشركة خالل الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

انطالقًا من رؤية مجموعة عارف االستثمارية والتي تتلخص في تشكيل منظومة استثمارية 

كأحدى   2007 سبتمبر  في  أعمالها  القابضة  للطاقة  عارف  شركة  باشرت  فقد  متكاملة، 

الشركات التابعة لمجموعة عارف االستثمارية برأسمال يبلغ 10.5 مليون د.ك.، ومنذ ذلك 

بإدارة  يتعلق  فيما  عارف  مجموعة  أهداف  تحقيق  عاتقها  على  الشركة  تولت  فقد  الحين 

وتوجيه االستثمار في مجال الطاقة، ذلك المجال االستراتيجي والحيوي وذو النمو السريع، 

وفي مايو 2008 تم زيادة رأسمال الشركة إلى 75 مليون د.ك. لتمويل خطط نمو الشركة 
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تقرير اإلدارة التنفيذية
الـــتـــــــــــــزامـــــــــنــــــا

استراتيجيتنا ومعاييرنا االستثمارية، وذلك ضمن إطار عملية محددة وخطوات مدروسة 

من التقييم ودراسات الجدوى للدخول في االستثمارات الجديدة.

وكما تعلمون فإن األشهر األخيرة من العام المنصرم قد شهدت بداية تبلور مالمح األزمة 

االقتصادية الراهنة في العالم، والتي تواصلت تداعياتها مع بداية العام الحالي ويتوقع 

الخبراء لها أن تستمر خالل عام 2009، وبطبيعة الحال فإن شركتنا ليست بمعزل عن 

المزيد من الجهود  تبعات تلك األزمة، األمر الذي تم أخذه بعين اإلعتبار من خالل تحفيز 

فإننا  أخرى  والزميلة، ومن جهة  التابعة  للشركات  المالي  األداء  التكاليف ورفع  لتقليص 

قاعدة  ذات  شركات  في  لالستثمار  مميزة  فرص  لنا  ستتيح  الراهنة  األزمة  بأن  نؤمن 

والتعاون  الشركات  تلك  إليجاد  مساعينا  تحفيز  يستدعي  الذي  األمر  صلبة،  تشغيلية 

معها بما يخدم مصالح كافة األطراف المعنية.

ودعمكم  بنا  ثقتكم  على  والتقدير  الشكر  بخالص  لحضراتكم  نتقدم  أن  نود  وختامًا 

المتواصل لنا، راجين من اهلل عز وجل أن يوفقنا لتحقيق آمالكم وطموحاتكم.

اإلدارة التنفيذية

هذا عوضًا عن السعي المستمر لتحقيق أكبر قدر ممكن من التكامل األفقي والرأسي 

فيما بين تلك االستثمارات.

وقد تمكنت الشركة من استقطاب عناصر بشرية وطنية وعالمية على مستوى عالي 

من الكفاءات والخبرات الطويلة في المجاالت التقنية الخاصة بالطاقة من نفط وغاز وطاقة 

تم  حيث  المالي،  والتحليل  االستثمار  ميادين  في  الصلبة  الخبرات  عن  فضاًل  كهربائية، 

الكفاءة  من  عالية  درجة  يحقق  مدروس  تنظيمي  هيكل  ضمن  العناصر  تلك  توظيف 

اإلدارية  الشركة  عمليات  وتوجيه  بتنفيذ  يتعلق  ما  في  القرار  اتخاذ  وسرعة  والمرونة 

والتشغيلية.

ما  وتقديم  والزميلة  التابعة  شركاتها  أنشطة  متابعة  في  قدمًا  شركتنا  وتمضي  هذا 

يلزمها من دعم وتوجيه استراتيجي بغية رفع كفاءتها وربحيتها، والتخارج من ما هو 

ناضج منها بما يكفل للشركة تنمية رؤوس أموالها المستثمرة وتحقيق عوائد مجزية 

لمساهميها.

وعالميًا  وإقليميًا  محليًا  الراهن  السوق  أوضاع  متابعة  على  الشركة  وتعكف  كما 

المجدي منها والذي يتماشى مع  المتاحة من أجل اقتناص  الفرص االستثمارية  وتقييم 
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جنيه   178,306,323 وقدره  به  مصرح  مال  وبرأس   1997 عام  في  الشركة  تأسست 

سوداني، حيث تمتلك عارف للطاقة حاليًا حصة تبلغ 64٪من الشركة.

هذا وتعمل شركة هجليج في مجال الصناعات اإلنشائية والبنية التحتية والنفط والغاز 
بما يشمل أنشطة المقاوالت وحفراآلبار وبناء مصانع النفط والغاز، كما تمتلك  الشركة 

حصص استكشافية وإنتاجية للنفط والغاز في شمال أفريقيا.

وخبرات  األصول  من  كبيرة  وقاعدة  العمليات  من  واسع  بنطاق  هجليج  شركة  وتتمتع 
الصدارة  موقع  للشركة  حقق  الذي  األمر  أفريقيا،  شمال  منطقة  في  طويلة  تشغيلية 
عنصر  بانخفاض  تتمتع  المشاريع  هذه  بأن  علمًا  الحكومية،  للمشاريع  ُمفضل  كمقاول 

مخاطرتها وضمان عالي لتدفق إيراداتها.

الشركة  عمليات  وربحية  لتعزيز كفاءة  برنامج متكامل  تنفيذ  يتم  الراهن،  الوقت  وفي 
والمتوقع من خالله تحقيق أرباح مستقبلية عالية.

عن الشركات التابعة والزميلة
الـــتـــــــــــــزامـــــــــنــــــا

شركة هجليج للخدمات البترولية واالستثمارية

تأسست شركة كويت إنرجى في عام 2005 كشركة تقييم واستكشاف وتطوير وإنتاج 
النفط الخام والغاز، وتمتلك عارف للطاقة حصة األقلية المؤثرة من رأسمال الشركة.

تعد شركة كويت إنرجى واحدة من الشركات القليلة الناجحة والمستقلة والمتخصصة 
في مجال االستكشاف واإلنتاج في الشرق األوسط ، كما أنها لديها فريق إدارة ذو كفاءة 

بالغة ويتمتع بمهارات تقنية وتجارية عالية. 

المعارف في مجال االستكشاف واإلنتاج ومهارات  هذا ولدى الشركة شبكة واسعة من 
واالنتاجية  االستكشافية  واألصول  االستثمارية  الفرص  على  باالستحواذ  كفيلة  صلبة 
األعوام  مدى  على  باالستحواذات  حافل  سجل  عن  فضاًل  هذا  األوسط،  الشرق  بمنطقة 

الثالثة الماضية والتي ساهمت بمضاعفة أرباح المساهمين.

وفي 31 ديسمبر 2008 ، بلغ إنتاج الحصة العاملة للشركة مايقارب 9,5 ألف برميل نفط 
مكافئ يوميًا، وبلغت حصتها العاملة في اإلحتياطيات المبرهنة والمحتملة مايقارب 43 

مليون برميل نفط مكافئ.

شركة كويت إنرجى
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الـــتـــــــــــــزامـــــــــنــــــا
عن الشركات التابعة والزميلة

هي شركة مملوكة بالكامل لشركة عارف للطاقة، وتم تأسيسها في عام 2007 لتمتلك 
مقاطعة  في  فدان  ألف   77 لمساحة  والغاز  النفط  وإنتاج  للحفر  امتياز  من   ٪50 حصة 

ديويت- تكساس في الواليات المتحدة األمريكية.

 وقد استكملت الشركة كافة المسوحات الزلزالية والجيولوجية الالزمة للمنطقة والبدء 
كميات  لوجود  المسوحات  نتائج  أشارت  حيث  ديسمبر2007،  بنهاية  الحفر  بعمليات 
مجدية  عوائد  لخلق  بالكامل  استغاللها  سيتم  والتي  والغاز  النفط  مكامن  من  كبيرة 

للمساهمين. 

كما أنه من المتوقع للشركة إنتاج كميات كبيرة من الغاز وذلك على أساس التقديرات 
تحقق شركة  أن  يتوقع  فإنه  لذلك  بالمشروع، ووفقًا  الخاصة  االحتياطيات  لحجم  الحالية 
ديويت عائدات مرتفعة في غضون فترة قصيرة من الزمن، ال سيما وأن المساحات المجاورة 

لها تدار من قبل شركات كبرى للنفط والغاز وتقوم بإنتاج الغاز والمتكثفات.

ديويت تراكت القابضة

وهى  عمانى  ريال   1,058,750 وقدره  برأسمال   2006 في  تأسست  عمانية  شركة 
فضاًل  الخصوص،  وجه  على  األفقي  الحفر  وتكنولوجيا  اآلبار  حفر  في خدمات  متخصصة 
عن عدد من خدمات الحفر األخرى  باالستعانة بالتكنولوجيات والمعدات المناسبة، والتي 
  ، )Measurement While Drilling( تشمل عمليات الحفر الموجه، والقياسات أثناء الحفر

وتسجيل األداء أثناء الحفر )logging While Drilling( وكذلك المسوحات الحفرية.

كافة  لدى  المعتمدين  الحفر  الشركة مسجلة كإحدى مقدمي خدمات  بأن  ذكره  يجدر  ومما 
الشركات العاملة في عمان ولديها تعاون مع كبرى شركات الحفر في العالم، باإلضافة إلى ذلك 
فإن الشركة لديها فريق إدارة يتمتع بقدر عالي من الخبرة الصناعية والهندسية والمهارات 

اإلدارية الفريدة، حيث تمتلك حاليًا شركة عارف للطاقة القابضة حصة 51 ٪ من الشركة.

هذا وقد قامت الشركة بوضع خطط النمو المستقبلية لتوسيع نطاق العمليات واألصول، 
وتهدف هذه الخطط إلى االستحواذ على النمو المطرد في الطلب على خدمات الحفر في 
عمان، كما ستواصل الشركة تقديم خدمات ممتازة للعمالء وتوفير بيانات عالية الجودة 
لعمليات الحفر، حيث أن استمرار نمو الشركة سيتطلب الوصول واالستحواذ على المزيد 

من العقود التشغيلية.

شركة خدمات الحفر الذكي 
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الـــتـــــــــــــزامـــــــــنــــــا
عن الشركات التابعة والزميلة

مكامن السعودية هى شركة مساهمة تأسست حديثًا في المملكة العربية السعودية 
1,200,000,000 ريال سعودي، وتمتلك عارف للطاقة نسبة  برأسمال مصرح به وقدره 
10٪ من أسهم شركة مكامن، كما أنها مسجلة لدى شركة أرامكو السعودية باعتبارها 

شركة خدمات للنفط والغاز.

بتحديد  قامت  وبالتالي  المستهدفة،  لألسواق  تقييم  بعمل  الشركة  قامت  وقد  هذا 
الفرص االستثمارية المجدية، وتم البدء فعليًا بالمفاوضات التجارية واالستثمارية.

وعالوة على ذلك ستقوم الشركة بتقديم خدمات تقنية عالية ومتطورة لدعم صناعة 
النفط والغاز في المملكة العربية السعودية والتي سيتم تبنيها في الشركة والدخول 

في تحالفات مع شركات عالمية مرموقة لنقل التكنولوجيا المناسبة.

شركة مكامن السعودية لخدمات النفط والغاز

مقاوالً  الشركة  وتعد   ، كويتي  دينار   1,002,000 بي  دى  دى  كى  شركة  رأسمال  يبلغ 
واألعمال  والكهربائية  اإلنشائية  المشاريع  من  كبير  عدد  مفتاح  بتسليم  معتمدًا 
تاريخًا  بالكويت،  وتحمل الشركة   النفط والغاز  الميكانيكية خاصة لدى قطاع صناعات 

طوياًل كمقاول معتمد في السوق المحلي.

المستقبلي في قطاع  النمو  بإعادة هيكلة عملياتها بهدف  الشركة حاليًا  كما وتقوم 
أسهم  من   ٪79 نسبة  للطاقة  عارف  وتمتلك  المنطقة،  في  تواجدها  وتعزيز  الخدمات 

الشركة.

شركة كى دى دى بي 
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تأسست شركة سين فيولز األمريكية في عام 1999 حيث تمتلك براءة االختراع الثورية 

في تكنولوجيا تحويل الغاز للوقود السائل، ولعل المزايا االقتصادية لتكنولوجيا الشركة 

يضطرون  والذين  والغاز  النفط  لمنتجي  األمثل  الخيار  منها  يجعل  تطبيقها  وسهولة 

لحرق كميات كبيرة من الغاز في المناطق النائية، حيث ستتيح لهم تلك التكنولوجيا 

توفير قدر من اإليرادات المهدرة وتقليل اإلنبعاثات الكربونية.

47,811,634 دوالر أمريكي ، وتمتلك عارف للطاقة  ويقدر رأسمال شركة سين فيولز بـ 

العربي  الخليج  في  الحصرية  التسويق  إلى حقوق  باإلضافة  فيولز  25٪ من سين  حصة 

والشرق األوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية واإلتحاد السوفيتي سابقًا.

هذا وقد تمكنت شركة سين فيولز من تحقيق تطورات ملموسة عن طريق إنتاج وقود 

الغاز الطبيعي، وعليه فقد تم بناء وتشغيل  95 من  الجازولين ذو رقم أوكتيني يبلغ 

أول محطة تجريبية، وقد بلغت تكنولوجيا الشركة قدر عالي من النضج بما يسمح حاليًا 

بذل  حاليًا  يتم  فإنه  ذلك  إلى  باإلضافة  لوقود سائل،   الغاز  لتحويل  تجارية  ببناء محطة 

الجهود إلبرام اتفاقية إلنشاء أول محطة تجارية في القريب العاجل، وقد تم توقيع العديد 

من مذكرات التفاهم مع العمالء في أنحاء متفرقة من العالم.

عن الشركات التابعة والزميلة
الـــتـــــــــــــزامـــــــــنــــــا

شركة سين فيولز العالمية
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ن
ستقلي

ت الم
سابا

ي الح
تقرير مراقب

التقريــــر السنـــوي
2008

شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( 
]سابقًا : شركة التعليم المتميز للخدمات التعليمية ش.م.ك. )مقفلة([ وشركاتها التابعة
تقرير مراقبي الحسابات المستقلين  في 31 ديسمبر 2008

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

القابضة ش.م.ك. )مقفلة( )سابقًا:  للطاقة  المرفقة لشركة عارف  المجمعة  المالية  البيانات  لقد دققنا 
التابعة  وشركاتها  )»الــشــركــة«(  )مقفلة((  ش.م.ك  التعليمية  للخدمات  المتميز  التعليم  شركة 
)»المجموعة«( والتي تتكون من الميزانية العمومية المجمعة كما في 31 ديسمبر2008 وبيانات الدخل 
والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية المجمعة المتعلقة بها للفترة المنتهية بذلك التاريخ 

وملخص السياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات األخرى.

تم تدقيق البيانات المالية المجمعة للمجموعة كما في 31 أغسطس2007 من قبل مدققين آخرين 
الذي عبر تقريرهم المؤرخ 29 أكتوبر2007 عن رأي غير متحفظ.

مسئولية اإلدارة عن البيانات المالية المجمعة

وفقًا  لها  العادل  والعرض  المجمعة  المالية  البيانات  هذه  إعــداد  عن  المسئولة  هي  الشركة  إدارة  إن 
الداخلية وتطبيقها  الرقابة  أدوات  المسئولية: وضع  المالية. وتتضمن هذه  للتقارير  الدولية  للمعايير 
واإلحتفاظ بها فيما يتعلق بإعداد البيانات المالية المجمعة والعرض العادل لها والتأكد أن هذه البيانات 
المالية المجمعة خالية من أي أخطاء مادية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ، وكذلك اختيار وتطبيق 

السياسات المحاسبية المناسبة وإجراء تقديرات محاسبية تتوافق مع الظروف بصورة معتدلة.

مسئولية مراقبي الحسابات

إن مسئوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية المجمعة استنادًا إلى أعمال التدقيق التي قمنا 
وتنفيذ  وتخطيط  األخالقية  بالمتطلبات  االلتزام  منا  تتطلب  التي  الدولية  التدقيق  لمعايير  وفقًا  بها 

أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية المجمعة خالية من أخطاء مادية.

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

الهامة التي أجرتها اإلدارة، وكذلك تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة.

وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي 
التدقيق.

وليد عبداهلل العصيمي
سجل مراقبي الحسابات رقم 68 فئة أ – الكويت

من العيبان والعصيمي وشركاهم
عضو في إرنست ويونغ

د. سعود الحميدي
سجل مراقبي الحسابات رقم 51 فئة أ

الحميدي وشركاه
عضو في مؤسسة بيكر تلي العالمية

الراي

في رأينا أن البيانات المالية المجمعة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالية 
النقدية للفترة المنتهية بذلك  المالي وتدفقاتها  31 ديسمبر2008 وعن أدائها  للمجموعة كما في 

التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

والبانات  المجمعة  المالية  البيانات  وأن  منتظمة  محاسبية  بدفاتر  تحتفظ  الشركة  أن  أيضَا  رأينا  في 
الواردة في تقرير مجلس إدارة الشركة فيما يتعلق بالبيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في 
هذه الدفاتر، وأننا قد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، 
كما أن البيانات المالية المجمعة تتضمن كافة المعلومات التي يتطلبها قانون الشركة التجارية لعام 
المرعية.  لألصول  وفقًا  الجرد  أجرى  قد  وأنه  للشركة  األساسي  والنظام  له  الالحقة  والتعديالت   1960
حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع خالل الفترة المنتهية في 31 ديسمبر2008 مخالفات لقانون 
الشركات التجارية لعام 1960، والتعديالت الالحقة له، أو النظام األساسي للشركة على وجه قد يكون 

له تأثير مادي على نشاط الشركة أو مركزها المالي.
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الميزانية العمومية

التقريــــر السنـــوي
2008

شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( 
]سابقًا : شركة التعليم المتميز للخدمات التعليمية ش.م.ك. )مقفلة([ وشركاتها التابعة

الميزانية العمومية المجمعة في 31 ديسمبر 2008

31 ديسمبر 2008 
دينار كويتي

31 أغسطس 2007
دينار كويتي

الموجودات

موجودات غير متداولة 

-    521,766,408عقار ومعدات

-    65,051,446عقارات استثمارية

-    713,521,110موجودات غير ملموسة

-    85,674,051استثمار في شركات زميلة

-    93,404,244موجودات مالية متاحة للبيع 

49,417,259    -

موجودات متداولة 

-    6,580,928بضاعة

-    1032,400,000موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

-    1121,879,652مدينون وموجودات أخرى

-    126,343,851أرصدة لدى البنوك وودائع ونقد

67,204,431    -

8,675,706-     13موجودات متعلقة بالعمليات الموقوفة

67,204,4318,675,706

116,621,6908,675,706مجموع الموجودات

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 25 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.

د. سعود الحميدي
سجل مراقبي الحسابات رقم 51 فئة أ

الحميدي وشركاه
عضو في مؤسسة بيكر تلي العالمية
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الميزانية العمومية
التقريــــر السنـــوي

2008

شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( 
]سابقًا : شركة التعليم المتميز للخدمات التعليمية ش.م.ك. )مقفلة([ وشركاتها التابعة
الميزانية العمومية المجمعة في 31 ديسمبر 2008

31 ديسمبر 2008 
دينار كويتي

31 أغسطس 2007
دينار كويتي

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة

1475,000,0003,568,950رأس المال

15193,550193,550عالوة إصدار أسهم 

15314,957314,957احتياطي قانوني

15314,957314,957احتياطي اختياري 

-     )1,331,866(احتياطي تحويل عمالت أجنبية

1,663,571)1,977,473()خسائر متراكمة( / أرباح محتفظ بها

72,514,1256,055,985

-     11,847,361حقوق األقلية

84,361,4866,055,985إجمالي حقوق الملكية

مطلوبات غير متداولة

-     225,226مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

-     16504,209دائنو مرابحة 

729,435     -

مطلوبات متداولة

-     1715,607,139دائنون ومطلوبات أخرى

-     1615,923,630دائنو مرابحة 

31,530,769     -

2,619,721-     13مطلوبات متعلقة بالعمليات الموقوفة

31,530,7692,619,721

32,260,2042,619,721إجمالي المطلوبات

116,621,6908,675,706مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

ابراهيم الخزام
نائب رئيس مجلس اإلدارة

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 25 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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ل المجمع
بيان الدخ

التقريــــر السنـــوي
2008

شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( 
]سابقًا : شركة التعليم المتميز للخدمات التعليمية ش.م.ك. )مقفلة([ وشركاتها التابعة

بيان الدخل المجمع للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات
16 شهرًا المنتهية 

في  31 ديسمبر  2008
دينار كويتي

السنة  المنتهية 
في  31 أغسطس2007

دينار كويتي

العمليات المستمرة

-     43,204,004إيرادات عقود
-     309,042إيرادات إيجار من عقارات استثمارية

-     6552,793إعادة تقييم ربح من عقارات استثمارية
-     )701,217(8حصة في نتائج شركات زميلة

-     3,600,000  10ربح غير محقق من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
-     933,294ربح تحويل عمالت أجنبية

-     27,460إيرادات أخرى
-     47,925,376اإليرادات

-     39,402,784تكاليف عقود
-     766,976تكاليف تمويل

-     74,458,982انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة
-     7515,024إطفاء موجودات غير ملموسة

-     82,704,080انخفاض قيمة االستثمار في شركة زميلة
-     2,524,450تكاليف موظفين

-     2,196,936مصروفات عمومية وإدارية 
-     52,569,232المصروفات

-     )4,643,856(خسارة من العمليات المستمرة 
131,444,0151,098,834ربح من العمليات الموقوفة

1,098,834)3,199,841()الخسارة( / الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

)36,254()299,287(19الضرائب

)25,000(-     مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

1,037,580)3,499,128()خسارة( / ربح الفترة / السنة

الخاص بـ:

1,037,580)3,641,044(مساهمي الشركة 

-     141,916حقوق األقلية
1,037,580)3,499,128()خسارة( / ربح الفترة / السنة

9.1  فلس )7.5(فلس 20)خسارة( ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة 

-    )10.5( فلس20)خسارة( ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة من العمليات المستمرة

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 25 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.



[   26   ]

ت النقدية المجمع
بيان التدفقا

التقريــــر السنـــوي
2008

شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( 
]سابقًا : شركة التعليم المتميز للخدمات التعليمية ش.م.ك. )مقفلة([ وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المجمع للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات
16 شهرًا المنتهية 

في 31 ديسمبر  2008
دينار كويتي

السنة المنتهية 
في  31 أغسطس 2007

دينار كويتي

أنشطة العمليات

1,037,580)3,499,128()خسارة(/ ربح الفترة/ السنة

تعديالت لــ:

-     )309,042(إيرادات إيجار من عقارات استثمارية

-     )552,793(إعادة تقييم ربح من عقارات استثمارية

-     701,217حصة في نتائج شركات زميلة
ربح غير محقق من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

  بيان الدخل
)3,600,000(     -

-     4,458,982انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة

-     2,704,080انخفاض قيمة االستثمار في شركة زميلة

-     515,024 إطفاء موجودات غير ملموسة

-     3,256,216استهالك

-     139,097خسارة بيع عقار ومعدات

-     262,842مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

-     766,976تكاليف تمويل

-     )1,444,015(ربح من عمليات موقوفة

3,399,4561,037,580

التغيرات في رأس المال العامل: 

-     )1,651,649(بضاعة

-     3,908,049 مدينون ومدفوعات مقدمًا

)72,673(-      موجودات متعلقة بالعمليات الموقوفة

-     )69,062( دائنون ومطلوبات أخرى

249,915-      مطلوبات متعلقة بالعمليات الموقوفة

5,586,7941,214,822النقد الناتج من أنشطة العلميات

-     )378,287(مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة

5,208,5071,214,822صافي النقد الناتج من أنشطة العمليات

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 25 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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ت النقدية المجمع
بيان التدفقا

التقريــــر السنـــوي
2008

شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( 
]سابقًا : شركة التعليم المتميز للخدمات التعليمية ش.م.ك. )مقفلة([ وشركاتها التابعة

بيان التدفقات النقدية المجمع للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات
16 شهرًا المنتهية 

في 31 ديسمبر  2008
دينار كويتي

السنة المنتهية 
في  31 أغسطس 2007

دينار كويتي

أنشطة االستثمار 

-     )27,523,903(3حيازة شركات تابعة، بالصافي بعد النقد الذي تم حيازته

-     )2,083,901(5شراء عقار ومعدات 

-     309,042إيرادات إيجار من عقارات استثمارية

-     )10,852,224(7حيازة موجودات غير ملموسة

-     )6,869,750(8حيازة شركة زميلة

-     )2,715,600(شراء موجودات مالية متاحة للبيع

-     )28,800,000(شراء موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

-     )953,767(الزيادة في النقد والنقد المعادل المحتجز

-     137,371,647المحصل من بيع عمليات موقوفة

)1,686,453(-     13النقد المستخدم في أنشطة االستثمار المتعلق بالعمليات الموقوفة 

)1,686,453()72,118,456(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل

-     1471,431,050إصدار رأس المال

-     )766,976(تكاليف تمويل مدفوعة

-     )2,821,060(صافي الحركة في المرابحة الدائنة 

-     94,093صافي الحركة في المبلغ المستحق إلى الشركة األم

1,009,533-     13النقد المستخدم في أنشطة التمويل المتعلق بالعمليات الموقوفة 

67,937,1071,009,533صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل 

1,027,158537,902صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل

-     )218,016(صافي فروق تحويل عمالت أجنبية

)409,549(128,353النقد والنقد المعادل في بداية الفترة/ السنة

12937,495128,353النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة/ السنة

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 25 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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كية
ي حقوق المل

ت ف
بيان التغيرا

التقريــــر السنـــوي
2008

شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( 
]سابقًا : شركة التعليم المتميز للخدمات التعليمية ش.م.ك. )مقفلة([ وشركاتها التابعة
بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008

بيان التغيرات في حقوق الملكية

الخاص بمساهمي الشركة األم
حقوق 
األقلية

مجموع 
حقوق الملكية

رأس
المال

دينار كويتي

عالوة 
إصدار 
أسهم
دينار 
كويتي

احتياطي
 قانوني
دينار 
كويتي

احتياطي
 اختياري
دينار 
كويتي

احتياطي 
تحويل
 عمالت 
أجنبية

دينار كويتي

)خسائر 
متراكمة(/

 أرباح محتفظ 
بها

دينار كويتي

اإلجمالي 
الفرعي

دينار كويتي
دينار كويتيدينار كويتي

6,055,985-     1,663,5716,055,985-     3,568,950193,550314,957314,957الرصيد في 1 سبتمبر 2007

)1,331,866(- )1,331,866(-     )1,331,866(-     -     -     -     تعديل تحويل عمالت أجنبية

في  مباشرة  المسجلة  الفترة  مصروفات  إجمالي 
حقوق الملكية

     -     -     -     -)1,331,866(     -)1,331,866(     -)1,331,866(

)3,499,128(141,916)3,641,044()3,641,044(-     -     -     -     -     )خسارة( / ربح الفترة

)4,830,994(141,916)4,972,910()3,641,044()1,331,866(-     -     -     -     إجمالي المصروفات و اإليرادات المحققة للفترة

71,431,050-     71,431,050-     -     -     -     -     71,431,050إصدار رأس المال )إيضاح 14(

11,705,44511,705,445-     -     -     -     -     -     -     حقوق أقلية ناتجة من حيازة شركات تابعة)إيضاح 3(

72,514,12511,847,36184,361,486)1,977,473()1,331,866(75,000,000193,550314,957314,957الرصيد في 31 ديسمبر 2008

5,290,325-     1,287,6275,290,325-     3,399,000193,550205,074205,074الرصيد في 1 سبتمبر 2006

1,037,580-     1,037,5801,037,580-     -     -     -     -     ربح السنة 

1,037,580-     1,037,5801,037,580-     -     -     -     -     إجمالي اإليرادات المحققة للسنة

-     -     -     )169,950(-     -     -     -     169,950إصدار أسهم منحة 

)271,920(-     )271,920()271,920(-     -   -    -     -     توزيعات أرباح نقدية 

-     -     -     )219,766(-     109,883109,883-     -     المحول إلى االحتياطيات

6,055,985-     1,663,5716,055,985-     3,568,950193,550314,957314,957الرصيد في 31 أغسطس 2007

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 25 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( 
]سابقًا : شركة التعليم المتميز للخدمات التعليمية ش.م.ك. )مقفلة([ وشركاتها التابعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2008

1. نشاط الشركة 

إن شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( ]سابقًا : شركة التعليم المتميز للخدمات التعليمية[ )»الشركة«( هي شركة مساهمة كويتية مسجلة في الكويت في 1 أكتوبر 1996 وهي 
مدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية. إن عنوان مكتب الشركة المسجل هو ص.ب. 21909 – الصفاة 13080، دولة الكويت. تمارس الشركة أنشطتها وفقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية.

في 15 أغسطس 2007، وافقت الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة على تغيير اسم  الشركة من » شركة التعليم المتميز للخدمات التعليمية ش.م.ك. )مقفلة(« إلى » شركة 
عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة(، ووافقت على تعديل النظام األساسي الذي يتضمن أنشطة الشركة التالية:

	 تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو غير كويتية وحصص شركة ذات مسئولية محدودة كويتية أو غير كويتية أو االشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وإدارتها وإقراضها 
وكفالتها لدى الغير.

إقراض الشركات التي تمتلك فيها أسهمًا وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين أال تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس المال عن 20%	  على األقل

	 تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع وعالمات تجارية وصناعية أو أي حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى الستغاللها سواء داخل الكويت أو خارجها.

	 تملك المنقوالت والعقارات الالزمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقًا للقانون.

	 استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.

تم تعديل النظام األساسي للشركة لتغيير نهاية السنة المالية من 31 أغسطس إلى 31 ديسمبر. وبالتالي، فقد تم إعداد البيانات المالية المجمعة لفترة الستة عشر شهرًا من 1 سبتمبر 
2007 إلى  31 ديسمبر 2008.

تم التصريح بإصدار هذه البيانات المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة )»المجموعة«( للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة األم بتاريخ 31 مارس 
2009. يحق للجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة تعديل هذه البيانات المالية المجمعة بعد إصدارها.

إن الشركة هي شركة تابعة لشركة مجموعة عارف االستثمارية ش.م.ك. )»الشركة األم«(، كما أن الشركة األم هي شركة تابعة لبيت التمويل الكويتي )»الشركة األم الكبرى«(، وهما مدرجتين 
في سوق الكويت لألوراق المالية.
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شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( 
]سابقًا : شركة التعليم المتميز للخدمات التعليمية ش.م.ك. )مقفلة([ وشركاتها التابعة
ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2008

2 . السياسات المحاسبية الهامة

أساس اإلعداد

تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية، ووفقًا لمتطلبات القرار الوزاري رقم 18 لعام 1990 ذات الصلة.

تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل العملة الرئيسية للشركة األم.

نظرًا لعدم توفر أرقام المقارنة لفترة الستة عشر شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2008، فقد تم إدراج المقارنة للسنة المنتهية في 31 أغسطس 2007 في البيانات المالية المجمعة وبالتالي 
فإن هذه األرقام ليست للمقارنة. حيث أن المجموعة قد تخلت عن نشاطها التعليمي خالل الفترة )إيضاح 13(، تم عرض أرقام المقارنة فقط عند اعتبارها مناسبة.

أساس القياس

تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة بإعادة تقييم العقارات االستثمارية والموجودات المالية المتاحة للبيع والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من 
خالل بيان الدخل وفقًا للقيمة العادلة.

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة مماثلة لتلك المطبقة في السنة السابقة باستثناء ما يلي:

تم خالل الفترة إصدار المعايير والتفسيرات التالية عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ولجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية وتم تطبيقها من قبل المجموعة:

المعيار الدولي للتقارير المالية 7 األدوات المالية: اإلفصاحات

تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية 7 األدوات المالية: اإلفصاحات الصادرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في أغسطس 2005 ويصبح ساري المفعول للفترات السنوية التي 
تبدأ في أو بعد 1 يناير 2007.

يتطلب المعيار إفصاحات إضافية تمكن المستخدمين من تقييم أهمية األدوات المالية للمجموعة وطبيعة ومدى المخاطر الناتجة عن هذه األدوات المالية. تم إدراج اإلفصاحات الجديدة ضمن 
البيانات المالية المجمعة.

معيار المحاسبة الدولي رقم 1 – طريقة عرض البيانات المالية )معدل(

تم إصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1 طريقة عرض البيانات المالية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية كاإلفصاحات عن رأس المال في أغسطس 2005. ينبغي تطبيق 
تلك التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2007. سوف تتطلب هذه التعديالت من المجموعة أن تقوم بإدراج إفصاحات جديدة كي تمكن مستخدمي البيانات المالية من 

تقييم أهداف المجموعة وسياساتها وعملياتها في إدارة رأس المال. 

تعديل معيار المحاسبة الدولي -39	  األدوات المالية )التحقق والقياس(

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 10	  التقرير المالي المرحلي واالنخفاض في القيمة

معامالت المجموعة وأسهم الخزانة. تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 11 للمعيار الدولي للتقارير المالية 2 – 	 
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شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( 
]سابقًا : شركة التعليم المتميز للخدمات التعليمية ش.م.ك. )مقفلة([ وشركاتها التابعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2008

: اتفاقيات امتياز الخدمات. تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 12	 

القيود على األصل محدد المنفعة والحد األدنى لمتطلبات التمويل وتداخالتهم. تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 14: معيار المحاسبة الدولي 19 – 	 

إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 39 وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 10 و 11 و 12 و 14 ليس له تأثيرًا جوهريًا على البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

تم إصدار المعايير والتفسيرات التالية عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وعن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية إال أنها ليست إلزامية ولم يتم تطبيقها بعد من قبل المجموعة:

) معيار المحاسبة الدولي 1: عرض البيانات المالية )معدل( )يسري في 1 يناير 2009	 

) تعديل معيار المحاسبة الدولي 16: العقار واآلالت والمعدات )يسري في 1يناير 2009	 

) معيار المحاسبة الدولي 23: تكاليف االقتراض )معدل( )يسري في 1 يناير 2009	 

) معيار المحاسبة الدولي 27: البيانات المالية المجمعة والمستقلة )معدل( )يسري في 1 يوليو 2009	 

) تعديل معيار المحاسبة الدولي 28: االستثمار في شركات زميلة )يسري في 1 يناير 2009	 

) تعديل معيار المحاسبة الدولي 32: األدوات المالية: العرض )يسري في 1 يناير 2009	 

) تعديل معيار المحاسبة الدولي 36: انخفاض قيمة الموجودات )يسري في 1 يناير 2009	 

) تعديل معيار المحاسبة الدولي 38: الموجودات غير الملموسة )يسري في 1 يناير 2009	 

) تعديل معيار المحاسبة الدولي 39 - األدوات المالية: التحقق والقياس )يسري في 1 يناير 2009	 

) تعديل معيار المحاسبة الدولي 40 - العقار االستثماري )يسري في 1 يناير 2009	 

) تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 2: المدفوعات باألسهم – شروط االستحقاق و اإللغاء )يسري في 1 يناير 2009	 

) المعيار الدولي للتقارير المالية 3: دمج األعمال )معدل( )يسري في 1 يوليو 2009	 

) تعديل المعيار الدولي للتقارير المالية 5: الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات الموقوفة )يسري في 1 يوليو 2009	 

) المعيار الدولي للتقارير المالية 8: قطاعات التشغيل )يسري في 1 يناير 2009	 

) تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 13: برنامج والء العمالء )يسري في 1 يوليو 2008	 

) تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 16: تغطيات صافي االستثمار في شركات أجنبية )يسري في 1 أكتوبر 2009	 
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فيما يلي التغييرات الرئيسية:

معيار المحاسبة الدولي 1 )معدل(:

يقدم المعيار المعدل تغيرات في طريقة عرض البيانات المالية وال يؤثر على تحقق أو قياس أو اإلفصاح عن معامالت معينة. إن هذا المعيار لن يؤثر على المركز المالي أو النتائج للمجموعة 
ولكنه سوف يؤدي إلى بعض التغيرات في طريقة عرض المركز المالي والتغيرات في حقوق الملكية والنتائج المالية للمجموعة. وليس من المتوقع أن يكون للتغيرات األخرى في المعيار تأثيرًا 

ماديًا على البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

معيار المحاسبة الدولي 27 والمعيار الدولي للتقارير المالية 3 )معدل(

يتطلب معيار المحاسبة الدولي 27 أن يتم المحاسبة عن التغير في حصة ملكية شركة تابعة )مع عدم فقدان السيطرة( كمعاملة حقوق ملكية. ولذلك لن تؤدي هذه المعامالت إلى شهرة 
بعد اليوم وال حتى إلى أرباح أو خسائر. إضافة إلى ذلك، فإن هذا المعيار المعدل يؤدي إلى التغيير في المحاسبة عن الخسائر المتكبدة من قبل الشركة التابعة وكذلك المحاسبة عن فقدان 
السيطرة على شركة تابعة. أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقارير المالية 3 )معدل( دمج األعمال في يناير 2008 ويسري مفعوله للسنوات المالية التي تبدأ في أو 
بعد 1 يوليو 2009، ويقدم المعيار عددًا من التغيرات في المحاسبة عن دمج األعمال التي سوف تؤثر على قيمة الشهرة المسجلة والنتائج المدرجة في الفترة التي تمت فيها الحيازة والنتائج 

المستقبلية المدرجة. قد يتطلب المعيار الجديد تغييرات في الطريقة التي تفصح بها المجموعة عن المعلومات حول شهرتها المحققة من خالل الحيازة.

المعيار الدولي للتقارير المالية 8: 

يحل المعيار الدولي للتقارير المالية 8 محل معيار المحاسبة الدولي 14 »تقارير القطاع« حتى تاريخ سريان مفعوله. يهدف المعيار الجديد إلى اإلفصاح عن معلومات القطاع بما يتوافق مع 
المعلومات المقدمة إلى اإلدارة العليا. 

ليس من المتوقع أن يكون لتطبيق المعايير والتفسيرات األخرى تأثيرًا جوهريًا على األداء أو المركز المالي أو البيانات المالية المجمعة للمجموعة. سيتم إعداد اإلفصاحات اإلضافية ضمن البيانات 
المالية المجمعة عندما تصبح هذه المعايير والتفسيرات سارية المفعول.

فيما يلي ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد وعرض البيانات المالية المجمعة:

أسس التجميع

تتضمن البيانات المالية المجمعة حسابات الشركة وشركاتها التابعة )المجموعة(. تعد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للشركة ، باستخدام سياسات محاسبية مماثلة. 
يتم تجميع البيانات المالية للشركات التابعة على أساس كل بند بإضافة بنود مماثلة من الموجودات والمطلوبات، واإليرادات والمصروفات. يتم عند التجميع استبعاد كافة األرصدة والمعامالت 

الهامة فيما بين المجموعة وأية أرباح أو أرباح وخسائر غير محققة فيما بين المجموعة.

يتم تجميع الشركات التابعة بالكامل من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة. وتوجد السيطرة عندما يكون للشركة القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة 
بحيث تستفيد من أنشطتها ويتوقف التجميع عند توقف المجموعة عن السيطرة عليها. يتم إدراج نتائج الشركات التابعة التي تم حيازتها أو بيعها خالل السنة في بيان الدخل المجمع من 

تاريخ الحيازة أو حتى تاريخ بيعها، كما هو مالئم.
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تمثل حقوق األقلية الجزء من األرباح أوالخسائر وصافي الموجودات التي لم تحتفظ بها المجموعة وتعرض بصورة منفصلة في بيان الدخل المجمع وتعرض في الميزانية العمومية المجمعة 
ضمن حقوق الملكية كبند منفصل من حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم. يتم المحاسبة عن حيازة حقوق االقلية باستخدام طريقة توسيع أعمال الشركة األم والتي يتم من 
خاللها تسجيل الفرق بين المقابل والقيمة الدفترية لصافي الموجودات المشتراة لتلك الحصة كشهرة. تؤدي المبيعات لحقوق األقلية أرباح وخسائر للمجموعة ويتم تسجيلها في بيان الدخل 

المجمع.

إن الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة هي كما يلي:

بلد اسم الشركة
النشاط  األساسينسبة الملكية %التأسيس

20082007الشركات التابعة الرئيسية

Mad Science for Kids Entertainment – Dahi Layli Nizal Al-Fadly and Partner-Limited Partnershipخدمات تعليمية100-الكويت

التجارة العامة والمقاوالت-79الكويتشركة خليفة دعيج الدابوس وأخوانه ذ.م.م.

المقاوالت-64.25السودانشركة هجليج لخدمات البترول واالستثمار المحدودة )هجليج(

- 51عمانخدمات الحفر الذكي ش.م.م.
خدمات التنقيب 

والمقاوالت

دمج األعمال والشهرة 

يتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة الشراء المحاسبية التي تتضمن إدراج الموجودات المحددة )بما فيها الموجودات غير الملموسة التي لم يتم تسجيلها سابقًا( والمطلوبات 
)بما فيها المطلوبات المحتملة بخالف إعادة الهيكلة المستقبلية( لألعمال التي تم حيازتها وفقًا للقيمة العادلة.

يتم قياس الشهرة المشتراة في دمج األعمال مبدئيًا بالتكلفة التي تمثل زيادة تكلفة الشراء عن حصة المجموعة في القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة للشركة المشتراة كما في 
تاريخ الحيازة. بعد التسجيل المبدئي يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصًا خسائر انخفاض القيمة. إن أي زيادة في حصة المجموعة من القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة المشتراة في 

تاريخ الحيازة عن تكلفة الحيازة تدرج في بيان الدخل المجمع.
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يتم توزيع الشهرة على كل من وحدات إنتاج النقد بالمجموعة أو مجموعات وحدات إنتاج النقد ويتم اختبارها سنويا لتحديد انخفاض القيمة أو بصورة متكررة عندما تشير األحداث أو التغيرات 
في الظروف إلى انخفاض القيمة الدفترية. يتم تحديد انخفاض قيمة الشهرة بتقييم المبلغ الممكن استرداده لوحدة إنتاج النقد التي تتعلق بها الشهرة. إن المبلغ الممكن استرداده هو 
القيمة أثناء االستخدام لوحدة إنتاج النقد الذي يمثل صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المتوقعة من وحدة إنتاج النقد. عندما يكون المبلغ الممكن استرداده لوحدة 
إنتاج النقد أقل من القيمة الدفترية للوحدة، يتم توزيع خسائر انخفاض القيمة أوالً لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة موزعة على الوحدة ثم توزع على الموجودات األخرى للوحدة بصورة 

نسبية على أساس القيمة الدفترية لكل أصل بالوحدة. إن أي خسارة من انخفاض القيمة المحققة للشهرة ال يتم عكسها في فترة الحقة.

عندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة إنتاج النقد )مجموعة وحدات إنتاج النقد( ويتم استبعاد جزءا من العمليات بداخل الوحدة، يتم إدراج الشهرة المرتبطة بالعمليات المستبعدة في 
القيمة الدفترية للعمليات عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد العمليات. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيم النسبية للعمليات المستبعدة والجزء 

المحتفظ به من وحدة إنتاج النقد.

عندما يتم بيع الشركات التابعة فإن الفرق بين سعر البيع وصافي الموجودات زائدا فرق الترجمة المتراكم والشهرة يتم تسجيله في بيان الدخل المجمع.

حصة في مشروع مشترك

تملك المجموعة حصة في أصل يخضع لسيطرة مشتركة. يتضمن األصل الخاضع لسيطرة مشتركة سيطرة مشتركة ويقدم ملكية  مشتركة من قبل المجموعة وشركاء المحاصة اآلخرين 
لموجودات تم المساهمة بها أو حيازتها لغرض إنشاء مشروع مشترك من قبل المجموعة وأطراف اخرى بدون إنشاء شركة أو ملكية أو حقوق ملكية.

تقوم المجموعة بالمحاسبة عن حصتها في األصل الخاضع لسيطرة مشتركة وحصتها في أي مطلوبات مشتركة متكبدة واإليرادات من بيع أو استخدام حصتها في نتائج المشروع المشترك 
باإلضافة إلى حصتها في المصروفات المتكبدة من قبل المشروع المشترك وأي مصروفات تتكبدها فيما يتعلق بحصتها في المشروع المشترك.

موجودات غير ملموسة

يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي تم حيازتها بشكل منفصل مبدئيًا بالتكلفة. إن تكلفة األصل غير الملموس الذي يتم حيازته في دمج األعمال هي القيمة العادلة كما في تاريخ 
الحيازة. الحقًا بعد التحقق المبدئي، تدرج الموجودات غير الملموسة )باستثناء الشهرة وموجودات االستكشاف( بالتكلفة ناقصًا أي إطفاء متراكم تم تسجيله على أساس القسط الثابت على 
مدى األعمار اإلنتاجية وأية خسائر متراكمة من انخفاض القيمة. ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة التي يتم إنشاؤها داخليًا، باستثناء تكاليف التطوير المرسملة، ويحمل المصروف في 

بيان الدخل المجمع للسنة التي يتم فيها تكبد المصروف.

يتم تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة إما أن تكون محددة المدة أو غير محددة المدة. تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار محددة على مدى أعمارها االقتصادية 
ويتم تقديرها وتعديلها باالنخفاض في القيمة في حالة وجود ما يشير إلى انخفاض قيمة األصل غير الملموس. ال تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية غير محددة ولكن يتم 

اختبارها سنويًا لغرض تحديد انخفاض القيمة ويتم تعديلها لنفس الغرض، إن وجدت.
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إنفاق االستكشاف

يتم إتباع طريقة »الجهد الناجح« المحاسبية لتكاليف عمليات استكشاف النفط والغاز والتطوير. وفقًا لهذه الطريقة، يتم رسملة تكاليف حيازة عقارات النفط والغاز وتكاليف عمليات الحفر 
واالستكشاف التطويري عند تكبدها، وإذا ثبت الحقًا عدم جدواها، يتم تحميلها على مصروفات االستكشاف. ويتم تحميل كافة تكاليف مصروفات االستكشاف األخرى، بما في ذلك التكاليف 

الجيولوجية والجيوفيزيائية، أي تكاليف ما قبل حيازة الحق القانوني لالستكشاف، على مصروفات االستكشاف عند تكبدها.

عند الحصول على حق قانوني لالستكشاف، يتم رسملة التكاليف المرتبطة مباشرًة باستكشاف بئر كموجودات غير ملموسة حتى يتم إتمام حفر البئر ويتم تقييم النتائج. وإذا لم توجد 
الهيدروكربونات، يتم تحميل إنفاق االستكشاف مقابل اإليرادات كمصروف استكشاف. وإذا وجدت الهيدروكربونات، والتي تخضع لنشاط تقييم آخر، الذي يمكن أن يتضمن حفر آبار أخرى )آبار 
استكشاف أو اختبار االستكشاف االستراتيجي( ، والتي يمكن تطويرها تجاريًا، فإنه يستمر إدراج التكاليف »كموجودات استكشاف«. وتخضع كافة التكاليف المدرجة للمراجعة الفنية والتجارية 
ومراجعة اإلدارة وكذلك مراجعة انخفاض القيمة على األقل مرة واحدة كل سنة وذلك للتأكد من استمرار نية تطوير وإال يتم استبعاد القيمة من االكتشاف. وعندما لم تعد هذه الحالة موجودة، 
يتم شطب القيمة الدفترية. عندما يتم تحديد احتياطيات النفط والغاز ويتم الموافقة على التطوير بعد إثبات الجدوى الفنية والقابلية التجارية للنفط والغاز المستخرج، يتم تحويل اإلنفاق 

ذات الصلة إلى عقارات النفط والغاز بعد تقييم االنخفاض في القيمة وتسجيل أي خسائر ناتجة لالنخفاض في القيمة. 

تكاليف التطوير عند إنشاء أو تركيب أو إنهاء تسهيالت البينة التحتية مثل األرصفة واألنابيب وحفر اآلبار التطويرية بما في ذلك تطوير أو تخطيط اآلبار عديمة الجدوى يتم رسملتها ضمن 
»عقارات النفط والغاز«.

عقارات استثمارية

تدرج العقارات االستثمارية مبدئيًا بالتكلفة بما فيها تكاليف المعاملة. . الحقًا يتم إدراج كافة العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة التي تعكس ظروف السوق في تاريخ الميزانية العمومية التي 
يتم تحديدها استنادًا إلى تقييم لتلك العقارات يتم من قبل مقيمين مستقلين باستخدام طرق تقييم تتناسب مع طبيعة العقارات االستثمارية واستخدامها. يتم إدراج أرباح أو خسائر التغير 

في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن بيان الدخل المجمع في نهاية السنة التي تنشأ فيها. 

يتم عدم تحقق العقارات االستثمارية عندما يتم بيعها أو عندما يتم سحب العقار االستثماري بصفة دائمة من االستخدام وال يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من بيعه. إن أي أرباح أو خسائر 
من استبعاد أو بيع العقار االستثماري يتم تسجيله في بيان الدخل المجمع في سنة االستبعاد أو البيع.
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عقار ومعدات

يدرج العقار والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. عند بيع األصل أو استبعاده، يتم استبعاد التكلفة واالستهالك المتراكم من الحسابات وتتحقق أية أرباح أو 
خسائر ناتجة من استبعاد األصل في بيان الدخل المجمع. 

ال تستهلك األرض. يحتسب االستهالك على أساس القسط الثابت استنادًا إلى األعمار اإلنتاجية المقدرة لبنود العقار والمعدات األخرى كما يلي:

12 - 14 سنةمباني

2 – 7 سنواتأثاث وتركيبات

4 – 10 سنواتمعدات 

يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية وطريقة االستهالك بصورة دورية لضمان أن طريقة وفترة االستهالك متسقة مع النموذج المتوقع للمنافع االقتصادية الناتجة من بنود العقار والمعدات. 

يتم مراجعة القيمة الدفترية للعقار والمعدات لغرض تحديد االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال يمكن استردادها. فإذا ظهرت مثل 
تلك المؤشرات وإذا كانت القيمة الدفترية مسجلة بأكثر من مبالغها المقدرة والممكن استردادها ، تخفض الموجودات إلى مبالغها الممكن استردادها والتي تمثل القيمة العادلة ناقصًا 

التكاليف حتى البيع والقيمة أثناء االستخدام أيهما أكبر. 

يتم رسملة المصروفات المتكبدة الستبدال بند من بنود العقار والمعدات التي يتم المحاسبة عنها بصورة منفصلة ويتم شطب القيمة الدفترية للبند المستبدل. ويتم رسملة المصروفات 
الالحقة األخرى عندما تتحقق زيادة المنافع االقتصادية لبند العقار والمعدات المتعلقة بها. وتتحقق كافة المصروفات األخرى في بيان الدخل المجمع عند تكبدها.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

تقوم الشركة بإجراء مراجعات سنوية أو بصورة أكثر تكرارًا عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى االنخفاض في قيمة الموجودات غير الملموسة والعقار واآلالت والمعدات. في حالة 
وجود دليل على االنخفاض في القيمة، يتم احتساب تقديرات المبلغ الممكن استرداده لألصل. إن المبلغ الممكن استرداده لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصًا تكاليف 
البيع وقيمته أثناء االستخدام أيهما أعلى ويتم تحديدها لكل أصل على حدة إال إذا كان األصل ال ينتج تدفقات نقدية تستقل بشكل كبير عن التدفقات النقدية الناتجة من الموجودات أو 

مجموعة الموجودات األخرى. 

إذا كانت القيمة الدفترية لألصل تتجاوز المبلغ الممكن استرداده، فيكون األصل قد تعرض لالنخفاض في القيمة ويتم تحميل خسارة االنخفاض في القيمة إلى بيان الدخل المجمع لتخفيض 
القيمة الدفترية )القيمة العادلة ناقصًا التكاليف حتى البيع والقيمة أثناء االستخدام أيهما أكبر(. 
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بالنسبة للموجودات التي ال تتضمن شهرة، يتم إجراء تقدير بتاريخ كل فترة مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل على أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقًا لم تعد موجودة أو قد 
انخفضت. فإذا ما توفر مثل هذا الدليل، يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده من قبل المجموعة. يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المسجلة سابقًا فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات 
المستخدمة لتحديد القيمة الممكن استردادها لألصل حيث إنه قد تم إدراج أخر خسارة من انخفاض القيمة. في هذه الحالة يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى قيمته الممكن استردادها. إن 
مبلغ الزيادة ال يمكن أن يتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها بالصافي بعد االستهالك فيما لو لم يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة لألصل في سنوات سابقة، ويسجل هذا 
العكس في بيان الدخل إال إذا كان األصل مدرج بالمبلغ المعاد تقييمه وفي هذه الحالة يتم معاملة العكس كزيادة إعادة تقييم. ال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المسجلة فيما يتعلق 

بالشهرة بسبب الزيادة الالحقة في مبالغها الممكن استردادها.

استثمارات في شركات زميلة

تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في شركاتها الزميلة وفقًا لطريقة حقوق الملكية المحاسبية. إن الشركة الزميلة هي المنشأة التي تمارس عليها المجموعة تأثيرًا ملموسًا وهي 
ليست شركة تابعة أو شركة محاصة.

وفقًا لطريقة حقوق الملكية، يسجل االستثمار في الشركة الزميلة مبدئيًا بالتكلفة وتعدل بعد ذلك بالتغيرات بعد الحيازة في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة. تدرج 
الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة ضمن القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم إطفائها أو اختبارها لتحديد االنخفاض في القيمة بصورة منفصلة. تقيد المجموعة حصتها في إجمالي أرباح أو 
خسائر الشركة الزميلة المحققة في بيان الدخل المجمع من تاريخ بداية التأثير الفعلي أو الملكية الفعلية حتى تاريخ انتهاء ممارسة التأثير أو الملكية فعليًا. إن توزيعات األرباح المستلمة من 
الشركة الزميلة تخفض القيمة الدفترية لالستثمار. كما أن التعديالت على القيمة الدفترية قد تكون ضرورية لتعكس التغيرات في حصة المجموعة في الشركة الزميلة نتيجة للتغيرات في 

حقوق ملكية الشركة الزميلة التي لم يتم تسجيلها ضمن بيان الدخل للشركة الزميلة. تقيد حصة المجموعة من تلك التغيرات مباشرًة ضمن حقوق الملكية.

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري تسجيل خسارة انخفاض قيمة إضافية من استثمارات المجموعة في شركات زميلة. تقوم المجموعة في تاريخ 
كل ميزانية عمومية بتحديد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن االستثمار في شركات زميلة قد انخفضت قيمته. وفي هذه الحالة المجموعة مبلغ انخفاض القيمة بالفرق بين المبلغ 

الممكن استرداده للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية وتسجل المبلغ في بيان الدخل المجمع.

تستبعد األرباح غير المحققة من المعامالت مع الشركة الزميلة بما يتناسب مع حصة المجموعة في الشركة الزميلة. كما تستبعد الخسائر غير المحققة ما لم تتضمن المعامالت دليل على 
انخفاض قيمة الموجودات المحولة. 

إن البيانات المالية للشركة الزميلة والمجموعة متشابهة وفي حالة أي اختالف في تاريخ تقرير الشركة الزميلة، والذي ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ تقرير المجموعة، يتم إجراء تعديالت لتعكس 
أثر المعامالت الهامة أو األحداث األخرى التي وقعت بين هذا التاريخ وتاريخ البيانات المالية المجمعة للمجموعة. إن السياسات المحاسبية للشركة الزميلة مماثلة لتلك المستخدمة من قبل 

المجموعة للمعامالت المشابهة واألحداث في الظروف المماثلة.
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األدوات المالية

الموجودات المالية

يتم تصنيف الموجودات المالية ألغراض معيار المحاسبة الدولي رقم 39 كـ »موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل« و »موجودات مالية متاحة للبيع« و »قروض ومدينين«. 
تحدد المجموعة تصنيف الموجودات المالية عند التحقق المبدئي وتقوم بإعادة التقييم في نهاية كل سنة مالية متى يكون ذلك ممكنًا ومناسبًا.

يتم قياس الموجودات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة زائدًا – إذا كانت االستثمارات غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل - تكاليف المعامالت المباشرة. 

إن مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم األصل ضمن النطاق الزمني المحدد عمومًا من خالل القوانين أو األعراف السائدة في السوق )طريقة الشراء المعتادة( يتم 
تسجيلها في تاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بالبيع أو الشراء. 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

تشمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الموجودات المالية المحتفظ بها ألغراض المتاجرة والموجودات المالية المصنفة، عند التحقق المبدئي، كمدرجة بالقيمة العادلة 
من خالل بيان الدخل. تصنف الموجودات المالية كـ »محتفظ بها ألغراض المتاجرة«، إذا تم حيازتها بغرض البيع في المستقبل القريب. تصنف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 

الدخل في حالة إدارة هذه الموجودات وتقييم أدائها استنادًا إلى القيمة العادلة الموثوق منها وفقًا إلستراتيجية االستثمار الموثقة. 

تدرج الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بالقيمة العادلة في الميزانية العمومية المجمعة مع إدراج األرباح أو الخسائر المحققة في بيان الدخل المجمع.

موجودات مالية متاحة للبيع

تمثل الموجودات المالية المتاحة للبيع تلك الموجودات المالية غير المشتقة التي يتم تصنيفها كمتاحة للبيع أو تلك التي ال يتم تصنيفها »كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
بيان الدخل« أو »قروض ومدينين«. بعد التحقق المبدئي، يتم قياس الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة مع إدراج األرباح والخسائر غير المحققة مباشرة ضمن حقوق الملكية، حتى 
يتم استبعاد تلك االستثمارات أو عند تحديد انخفاض في قيمته، حيث يتم في ذلك الوقت إدراج األرباح والخسائر المتراكمة المسجلة ضمن حقوق الملكية في بيان الدخل المجمع. في ذلك 

الوقت يتم إدراج الخسائر المتراكمة المسجلة سابقًا ضمن حقوق الملكية في بيان الدخل المجمع. 

قروض ومدينين 

إن القروض والمدينين هي موجودات مالية غير مشتقة لها مدفوعات ثابتة أو يمكن تحديدها ولكنها غير مدرجة في سوق نشط. بعد التحقق المبدئي، تدرج القروض والمدينين بالتكلفة 
المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية ناقصًا خسائر االنخفاض في القيمة. تتضمن القروض والمدينين للمجموعة المدينين والموجودات األخرى. تسجل األرباح والخسائر في بيان 

الدخل المجمع عند عدم تحقق القروض والمدينين أو انخفاض قيمتها وكذلك من خالل عملية اإلطفاء.
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المطلوبات المالية 

المالية  المطلوبات  إدراج  يتم  والخسائر«.  األرباح  العادلة من خالل  بالقيمة  المدرجة  تلك  بخالف  مالية  »مطلوبات  كـ   39 رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  ألغراض  المالية  المطلوبات  تصنيف  يتم 
باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. تدرج األرباح والخسائر في بيان الدخل المجمع عند عدم تحقق المطلوبات.

تصنف المجموعة مطلوباتها المالية فضاًل عن تلك المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر » كدائنون ومصروفات مستحقة« و » مرابحة دائنة«.

مرابحة دائنة

تمثل المرابحة الدائنة المبلغ المستحق على أساس الدفع المؤجل لموجودات تم شراؤها وفقًا لترتيبات مرابحة. تدرج المرابحة الدائنة بإجمالي المبالغ الدائنة، بالصافي بعد الربح المؤجل 
المستحق. يتم صرف األرباح المستحقة على أساس توزيع نسبي زمني يأخذ في االعتبار معدل الربح الخاص بها والرصيد القائم.

مقاصة األدوات المالية

يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وصافي المبلغ المدرج في الميزانية العمومية المجمعة عندما يكون للمجموعة حق قانوني ملزم بذلك وعندما تنوي المجموعة تسوية 
تلك المطلوبات إما بصافي قيمتها أو تحقيق الموجودات وتسوية االلتزامات في آٍن واحد.

القيمة العادلة

تتحدد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة بصورة نشطة في أسواق مالية منظمة، بالرجوع إلى أسعار السوق المعروضة عند إقفال األعمال في تاريخ الميزانية العمومية. بالنسبة لألدوات 
المالية التي ال يتوافر سوق نشطة، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب تقييم تتضمن استخدام معامالت تجارية بحتة حديثة في السوق وبالرجوع إلى القيمة السوقية الحالية ألداة 

أخرى مماثلة إلى حد كبير أو تحليل التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج تقييم أخرى. ال يتم تسجيل التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع المدرجة بالتكلفة.

التكلفة المطفأة

يتم قياس القروض والمدينين بالتكلفة المطفأة. يتم احتساب التكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصًا أي مخصص لالنخفاض في القيمة. يراعي الحساب أي قسط أو خصم 
عند الحيازة ويشمل تكاليف المعاملة واألتعاب التي تمثل جزءًا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية. 
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انخفاض قيمة الموجودات المالية

تقوم المجموعة بتاريخ كل ميزانية عمومية إجراء تقييم لتحديد فيما إذا كان هناك أي دلياًل موضوعيًا على أن أصل مالي محدد قد تنخفض قيمته. تنخفض قيمة أصل مالي أو مجموعة أصول 
مالية فقط إذا ما توفر دليل موضوعي على انخفاض القيمة كنتيجة لوقوع حدث واحد أو أكثر بعد التحقق المبدئي )حدث خسارة متكبدة( لألصل ويكون للخسارة تأثير على التدفقات النقدية 
المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية التي يمكن قياسها بصورة موثوق منها. قد يتضمن الدليل على انخفاض القيمة مؤشرات إلى مواجهة المقترض أو مجموعة المقترضين 
لصعوبة مالية كبيرة، أو تأخير في سداد الفوائد أو الدفعات األصلية أو احتمال أشهار إفالسهم أو الترتيبات المالية األخرى وعندما تشير بيانات المراقبة إلى أن هناك نقص يمكن قياسه في 

التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثل التغيرات في الظروف االقتصادية المرتبطة بالتأخيرات. 

موجودات مالية متاحة للبيع

بالنسبة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع، تقوم المجموعة في تاريخ كل ميزانية عمومية بتقييم وجود دليل موضوعي على أن استثمار متاح للبيع أو مجموعة من االستثمارات المتاحة للبيع 
قد تعرضت لالنخفاض في القيمة. 

بالنسبة لالستثمارات في أسهم المصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع، فإن االنخفاض الكبير أو المتواصل في القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم ألدنى من تكلفتها يعتبر مؤشرا على 
انخفاض قيمة الموجودات. وإذا ما توفر أي دليل على انخفاض القيمة، يتم قياس الخسائر المتراكمة بالفرق بين تكلفة الحيازة والقيمة العادلة الحالية، ناقصا أية خسائر انخفاض في قيمة هذا 
األصل المالي مدرجة سابقًا في بيان الدخل ويتم شطبها من حقوق الملكية مع إدراجها في بيان الدخل. إن خسائر انخفاض القيمة لالستثمارات في أسهم ال تعكس من خالل بيان الدخل؛ 

يتم تسجيل الزيادة في قيمتها العادلة بعد االنخفاض في القيمة مباشرة في حقوق الملكية.

الموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة

إذا كان هناك دليل موضوعي على تكبد خسارة انخفاض القيمة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، فإن قيمة الخسارة تتحدد بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية 
المستقبلية المقدرة )باستثناء خسائر االئتمان المتوقعة التي لم يتم تكبدها(  مخصومة بمعدل الفائدة الفعلية األصلي لألصل المالي وتسجل الخسارة في بيان الدخل. 

تقوم المجموعة أوالً بتقييم وجود الدليل الموضوعي على االنخفاض في القيمة بصورة فردية للموجودات المالية الجوهرية على نحو فردي، وبصورة فردية أو جماعية للموجودات المالية غير 
الجوهرية على نحو فردي. في حالة تحديد عدم وجود دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة لألصل المالي الذي تم تقيمه بصورة فردية، سواء كان االنخفاض جوهري أو غير جوهري، يتم 
إدراج األصل ضمن مجموعة الموجودات المالية ذات سمات مخاطر ائتمان مماثلة ويتم تقييم مجموعة الموجودات المالية بصورة جماعية لتحديد االنخفاض في قيمتها. الموجودات المالية التي 
يتم تقييمها بصورة فردية لتحديد االنخفاض في القيمة والموجودات المالية التي تحقق لها أو ما زال يتحقق لها خسارة االنخفاض في القيمة ال يتم إدراجها ضمن التقييم الجماعي لالنخفاض 

في القيمة. يتم إجراء تقييم االنخفاض في القيمة في تاريخ كل ميزانية عمومية.

في حالة انخفاض مبلغ الخسائر الناتجة عن انخفاض القيمة، في فترة الحقة،  ويمكن ربط االنخفاض بصورة موضوعية بحدث يقع بعد تحقيق االنخفاض، يتم عكس خسارة انخفاض القيمة 
المسجلة سابقًا.  إن حاالت العكس الالحقة المتعلقة بخسائر انخفاض القيمة يتم تحقيقها في بيان الدخل المجمع بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل تكلفته المطفأة في تاريخ العكس.
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عدم التحقق 

الموجودات المالية

ال يتحقق األصل المالي )كليًا أو جزئيًا(:

	 عندما ينتهي الحق في التدفقات النقدية من تلك الموجودات المالية؛

	 عندما تحتفظ المجموعة بالحق في استالم التدفقات النقدية من تلك الموجودات المالية ولكن تتحمل التزام بدفع التدفقات بالكامل دون تأخير إلى طرف ذي عالقة بموجب ترتيب “القبض 
والدفع”؛ 

	 عندما تحول المجموعة الحق في استالم التدفقات النقدية من تلك الموجودات المالية وإما :
أ(     أن تقوم المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل أو 

ب(   أن ال تقوم بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا األصل ولكن حولت السيطرة على األصل.

عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من أصل ما أو عندما تدخل المجموعة في ترتيبات القبض والدفع، ولم تقم بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا 
األصل أو تحويل السيطرة على األصل، يتم تحقق األصل الجديد بمقدار استمرار سيطرة المجموعة على هذا األصل.

يتم قياس االستمرار في السيطرة التي تأخذ شكل ضمانات على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو الحد األقصى لمبلغ المقابل المطلوب من المجموعة سداده، أيهما 
أقل.

المطلوبات المالية

يتم عدم تحقق التزام مالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحية استحقاقه.

بضاعة

تدرج البضاعة بمتوسط التكلفة المرجح أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل.  إن التكاليف هي تلك المصروفات المتكبدة حتى يصل كل منتج إلى مكانه وحالته الحاضرة. تحدد صافي 
القيمة الممكن تحقيقها استنادًا إلى أسعار البيع المقدرة ناقصًا أي تكاليف إضافية من المتوقع تكبدها حتى اإلتمام والبيع.
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مجموعات البيع المصنفة كعمليات موقوفة

يتم قياس مجموعات البيع المصنفة كعمليات موقوفة بالقيمة الدفترية والقيمة العادلة ناقصًا التكاليف حتى البيع أيهما أقل ويتم تصنيفها كذلك إذا تم استرداد قيمتها الدفترية من خالل 
معاملة بيع وليس من خالل االستخدام المستمر. تعتبر هذه الحالة مناسبة عندما يعتبر احتمال البيع كبيرًا وتعتبر مجموعة البيع متاحة للبيع فورًا في حالتها الحالية. يجب أن تلتزم اإلدارة 

بالبيع الذي من المتوقع أن يعتبر بيعًا نهائيًا خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف. 

يتم إدراج اإليرادات والمصروفات من العلميات الموقوفة بصورة منفصلة عن العمليات المستمرة في بيان الدخل المجمع لفترة البيانات المالية وفترة المقارنة للسنة السابقة بحدود إدراج الربح 
بعد الضرائب في بيان الدخل المجمع حتى في حالة احتفاظ المجموعة بالحصة غير المسيطرة في الشركة التابعة بعد البيع.

ال يتم استهالك / إطفاء العقار والمعدات والموجودات غير الملموسة عند تصنيفها كمحتفظ بها للبيع.

العمالت األجنبية

تحدد كل شركة في المجموعة عملتها الرئيسية ويتم قياس البنود المتضمنة في البيانات المالية لكل شركة باستخدام عملتها الرئيسية. تقيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية وفقًا 
ألسعار الصرف السائدة بتاريخ هذه المعامالت. ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بتاريخ الميزانية العمومية إلى الدينار الكويتي وفقًا ألسعار الصرف السائدة بذلك 

التاريخ. ويتم إدراج كافة األرباح أو الخسائر الناتجة عن التحويل في بيان الدخل المجمع.

الموجودات والمطلوبات غير النقدية بالعمالت األجنبية والمدرجة بالقيمة العادلة تحول إلى الدينار الكويتي وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد قيمتها. وفي حالة الموجودات غير 
النقدية التي يتحقق التغير في قيمتها العادلة مباشرة في حقوق الملكية، فإن فروق أسعار الصرف األجنبي تتحقق مباشرة في حقوق الملكية، وبالنسبة للموجودات غير النقدية التي يتم 

إدراج التغير في قيمتها العادلة في بيان الدخل المجمع، يتم تسجيلها في بيان الدخل المجمع.

يتم تحويل الموجودات التي تتضمن الشهرة والمطلوبات النقدية وغير النقدية للشركات األجنبية وفقًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ الميزانية العمومية. يتم تحويل نتائج األعمال لتلك 
الشركات بمتوسط أسعار الصرف للسنة، ويتم إدراج الفروق الناتجة عن التحويل في بند منفصل ضمن حقوق الملكية )احتياطي تحويل عمالت أجنبية( حتى تاريخ بيع الشركة األجنبية.

تقارير القطاعات

إن قطاع األعمال هو مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك في توفير منتجات أو خدمات تخضع لمخاطر وإيرادات تختلف عن قطاعات العمل األخرى. يقدم القطاع الجغرافي منتجات 
أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة تخضع لمخاطر وإيرادات تختلف عن غيره من القطاعات التي تعمل في بيئة اقتصادية أخرى. 

يتحدد نموذج تقارير القطاعات الرئيسية في قطاعات األعمال حيث تتأثر مخاطر وإيرادات الشركة بصورة كبيرة بالفروق بين المنتجات أو الخدمات المقدمة. يتحدد نموذج القطاعات الثانوية 
بالقطاعات الجغرافية استنادًا على البيئات االقتصادية التي تعمل فيها هذه القطاعات. يتم تنظيم وإدارة قطاعات التشغيل بصورة مستقلة حسب طبيعة المنتجات والخدمات المقدمة 

ضمن كل قطاع يمثل وحدة عمل إستراتيجية تقدم منتجات مختلفة وتخدم أسواق مختلفة.
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المخصصات

تقيد المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزامات حالية )قانونية أو استداللية( ناتجة عن حدث وقع من قبل ، كما أنه من المحتمل أن تظهر الحاجة إلى استخدام الموارد لتسوية التزام 
ويمكن قياسها بصورة موثوق فيها. عندما تتوقع المجموعة إنفاق جزء من المخصص أو المخصص بالكامل،  تتحقق التكاليف كأصل منفصل ولكن فقط عندما تكون هذه التكاليف مؤكدة 
بالفعل. يتم عرض المصروفات المتعلقة بأية مخصصات في بيان الدخل بالصافي بعد التكاليف. إذا كان تأثير القيمة الزمنية للنقود ماديا، فإن المخصصات يتم خصمها باستخدام معدل 

حالي قبل الضرائب بحيث يعكس، وفقًا لما هو مالئم، المخاطر المرتبطة بااللتزام. عند استخدام الخصم، تتحقق الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكاليف تمويل.

مكافأة نهاية الخدمة 

يتم احتساب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين طبقًا لقانون العمل الكويتي وعقود الموظفين وقانون العمل في البالد التي تزاول الشركات التابعة نشاطها بها. إن التكاليف 
المتوقعة لتلك المكافأة تستحق على مدى فترة الخدمة. تقدم المجموعة أيضًا للحكومة خطة مساهمة محددة لموظفيها الكويتيين وفقًا للمتطلبات القانونية في الكويت.

االلتزامات المحتملة 

ال يتم إدراج المطلوبات المحتملة ضمن البيانات المالية المجمعة بل يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال تحقيق خسائر اقتصادية مستبعدًا. 

 ال يتم إدراج الموجودات المحتملة ضمن البيانات المالية المجمعة بل يتم اإلفصاح عنها عندما يكون تحقيق منافع اقتصادية مرجحًا. 
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تحقق اإليرادات 

عقود اإلنشاء

يتم احتساب إيرادات وأرباح العقود طويلة األجل وفقًا لطريقة نسبة اإلنجاز المحاسبية. يتم تمديد هذه العقود على فترات تتجاوز السنة الواحدة. وفقًا لهذه الطريقة، يتم قياس مبلغ اإليرادات 
واألرباح بالرجوع إلى نسبة التكاليف الحالية المتكبدة حتى ذلك التاريخ استنادًا إلى إجمالي التكاليف المقدرة لكل عقد والمطبقة على الربح المقدة من العقد، مطروحًا منها األرباح المسجلة 
سابقًا. تقيد األرباح فقط عندما يصل المشروع إلى مرحلة يمكن عندها تقدير الربح النهائي بدرجة معقولة من الدقة. خالل المراحل األولى من المشروع، تتحقق اإليرادات فقط في حدود 
التكاليف المتكبدة المتوقع استردادها، ومن ثم ال يقيد أي ربح. تدخل المطالبات وأوامر التغير فقط في تحديد ربح المشروع عندما تصل المفاوضات إلى مرحلة متقدمة حيث يكون اعتمادها 

من قبل مالك المشروع محتماًل ويمكن قياسها بصورة موثوق منها. تقيد الخسائر المتوقعة على العقود بالكامل فور ظهورها.

إيرادات التأجير

يتم المحاسبة عن إيرادات التأجير الناتجة من عقود التأجير التشغيلي للعقارات االستثمارية على اساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

إيرادات توزيعات األرباح

تتحقق إيرادات توزيعات أرباح األسهم عندما يثبت الحق في استالم دفعات األرباح.

ضريبة الشركات التابعة الخارجية

يتم احتساب ضريبة الشركات التابعة الخارجية على أساس معدالت الضرائب المطبقة وفقًا للقوانين واألنظمة والتعليمات السارية في البلدان التي تعمل فيها هذه الشركات التابعة.

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

عند تطبيق المجموعة للسياسات المحاسبية، استخدمت المجموعة األحكام التالية، بغض النظر عن تلك التي تتضمن تقديرات، والتي لها أكبر األثر على المبالغ المدرجة في البيانات المالية 
المجمعة:

تصنيف االستثمارات

يتم اتخاذ قرار بشأن تصنيف األدوات المالية استنادًا إلى نية اإلدارة عند الحيازة.

انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع في أسهم

تقوم المجموعة بمعاملة الموجودات المالية المتاحة للبيع في أسهم كاستثمارات انخفضت قيمتها إذا كان هناك انخفاض كبير أو متواصل في القيمة العادلة بما يقل عن تكلفتها أو عند 
ظهور دليل موضوعي على انخفاض القيمة. إن عملية تحديد االنخفاض »الكبير« أو »المتواصل« تتطلب قرارات أساسية. إضافة إلى ذلك تقوم المجموعة بتقييم عوامل أخرى مثل التغير في 

سعر السهم.
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انخفاض قيمة موجودات االستكشاف

يتم إدراج موجودات االستكشاف المرسملة كمصروف باستثناء إذا  أ( تم حجز االحتياطيات المثبتة أو ب( تم العثور على كميات يمكن إنتاجها تجاريًا من االحتياطيات و ج( كانت تتعرض ألنشطة 
استكشاف أو تقييم إضافية سواء عن طريق التنقيب عن آبار استكشافية إضافية أو مخطط استعمالها في المستقبل القريب أو القيام بأنشطة أخرى للتقدم في عملية تقييم االحتياطيات 
بشكل فعال وكذلك العوامل التشغيلية واالقتصادية للمشروع.  عند اتخاذ القرار حول االستمرار في رسملة مصاريف االستكشاف، من الضروري أخذ القرار حول كل حالة. إذا كان هناك تغيير 

في احد القرارات في فترة الحقة، عندها سيتم صرف مصاريف االستكشاف المرسملة خالل هذه الفترة مما يؤدي إلى تحميلها إلى بيان الدخل المجمع. 

عدم التأكد من التقديرات

فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق باألسباب المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ الميزانية العمومية والتي لها أثر كبير يؤدي إلى تعديل مادي 
على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة:

انخفاض قيمة الشهرة 

تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان هناك انخفاض في قيمة الشهرة مرة واحدة على األقل سنويًا. ويتطلب ذلك تقدير القيمة أثناء االستخدام لوحدات إنتاج النقد التي يتم توزيع الشهرة 
عليها. إن تقدير القيمة أثناء االستخدام يتطلب من المجموعة عمل تقدير للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من وحدة إنتاج النقد وكذلك اختيار معدل الخصم المناسب الحتساب 

القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية )إيضاح 7(.

خسائر انخفاض قيمة المدينين

تقوم المجموعة بمراجعة الذمم المدينة كل ربع سنة لتحديد ما إذا كان يجب تسجيل مخصص لقاء انخفاض القيمة في بيان الدخل المجمع. وبصفة خاصة يجب عمل تقدير وأحكام معقولة من 
قبل اإلدارة بالنسبة لتقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات المطلوبة. تلك التقديرات تستند بالضرورة إلى االفتراضات حول عدة عوامل تتضمن 

درجات متفاوتة من األحكام التقديرية وعدم التأكد، وقد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية على تلك المخصصات.

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المشتراة 

إن تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات المحتملة التي تم حيازتها كنتيجة لدمج األعمال يتطلب اتخاذ أحكام هامة.
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تقدير احتياطيات النفط والغاز

تعتبر احتياطيات النفط والغاز عنصر ضروري لغرض اختبار انخفاض قيمة موجودات االستكشاف كما أن التغيرات المتعلقة بالتقديرات تؤثر على قياس التدفقات النقدية المخصوم.

تشير احتياطيات النفط والغاز إلى الكميات المقدرة للنفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي التي تظهر البيانات الجيولوجية والهندسية بشكل مؤكد بصورة معقولة وأن 
يتم استردادها في السنوات المستقبلية من خزانات معروفة وفقًا للظروف التشغيلية واإلقتصادية أي األسعار والتكاليف كما في التاريخ الذي تم فيه التقدير. إن االحتياطيات المطورة هي 
احتياطيات يتوقع استردادها من خالل اآلبار الموجودة وكذلك المعدات الموجودة واألساليب التشغيلية. إن تقديرات احتياطيات النفط والغاز غير دقيقة وتتطلب اتخاذ قرارات وتخضع للمراقبة 

المستقبلية. وبالتالي قإن المقاييس المالية والمحاسبية )مثل التدفقات النقدية المخصومة( التي تستند على االحتياطيات تخضع للتغيير.

إضافة إلى ذلك، تتضمن تقديرات االحتياطيات فقط األحجام التي يعتبر الوصول إليها ممكًنا بصورة معقولة. تخضع كافة تقديرات االحتياطيات إلى المراجعة ، سواء نحو االعلى او األدنى، 
استنادًا إلى معلومات جديدة مثل التطوير والتنقيب وأنشطة اإلنتاج أو من التغيرات في العوامل اإلقتصادية بما في ذلك سعر المنتج وفترات العقود والخطط التطويرية. وبشكل عام، تخضع 

تقديرات االحتياطيات بالنسبة للحقول المطورة كليًا أو جزئيًا إلى شك كبير في المستقبل وكذلك تقديرات احتياطيات الحقول المطورة أو المستهلكة فعليا.

تقييم الموجودات المالية في أسهم غير مسعرة 

يستند تقييم االستثمارات في أسهم غير مسعرة عادًة إلى واحدة مما يلي:

	 معامالت حديثة في السوق بشروط تجارية بحتة.

	 القيمة العادلة الحالية الستثمار آخر مماثل إلى حد كبير.

	 التدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بالمعدالت الحالية المطبقة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة

	 نماذج تقييم أخرى. 

إن تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم للموجودات المالية في أسهم غير مسعرة يتطلب تقديرات هامة.
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3. حيازة الشركات التابعة

حازت الشركة خالل الفترة على الشركات التابعة التالية من أطراف ذات عالقة )إيضاح 18(:

نسبة التصويت التى بلد التأسيستاريخ الحيازةاسم الشركة
النشاط  األساسيتم حيازتها)%(

التجارة العامة والمقاوالت79الكويت 8 أكتوبر 2007شركة خليفة دعيج الدابوس وأخوانه ذ.م.م.

المقاوالت64.25السودان20 أبريل 2008شركة هجليج لخدمات البترول واالستثمار المحدودة  )هجليج(

خدمات التنقيب والمقاوالت51عمان 22 أبريل 2008خدمات الحفر الذكي ش.م.م.

تم تجميع الشركات التابعة من تاريخ ممارسة السيطرة. تمت المحاسبة عن الحيازة باستخدام طريقة الشراء المحاسبية وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 3: دمج االعمال. خالل الفترة، أتمت 
المجموعة شراء الحصص من الشركات التابعة المذكورة اعاله. إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات )التي تعادل القيمة الدفترية تعريبًا( والشهرة والموجودات غير الملموسة )عقود 

المتراكمات( الناتجة كما في تاريخ الحيازة مبينة أدناه:
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شركة خليفة دعيج 

الدابوس وأخوانه
دينار كويتي

شركة هجليج لخدمات البترول 
واالستثمار المحدودة 

دينار كويتي

خدمات الحفر الذكي
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

الموجودات

1,230,00021,446,0131,145,87423,821,887عقار ومعدات

4,596,439-      4,596,439-      عقارات استثمارية

1,319,193-      1,319,193-      موجودات غير ملموسة

2,301,269-      2,301,269-      استثمار في شركات زميلة

712,671-      712,671-      موجودات مالية متاحة للبيع 

4,929,279-      4,929,279-      بضاعة

25,037,747749,95525,787,702-      مدينون وموجودات أخرى

699,7505,169704,919-      نقد ونقد معادل

4,346,091106,4984,452,589-      أرصدة لدى البنوك وودائع محتجزة

1,230,00065,388,4522,007,49668,625,948

المطلوبات وحقوق األقلية

327,93312,738340,671-      مكافأة نهاية الخدمة

15,055,010388,97315,443,983-      دائنون ومطلوبات أخرى

18,268,471980,42819,248,899-       دائنو مرابحة

258,30011,140,720306,42511,705,445حقوق األقلية

258,30044,792,1341,688,56446,738,998

971,70020,596,318318,93221,886,950صافي الموجودات التي تم حيازتها

3,178,3002,607,504556,0686,341,872الشهرة الناتجة عند الحيازة

4,150,00023,203,822875,00028,228,822تكلفة الحيازة

)704,919()5,169()699,750(-ناقصًا: النقد والنقد المعادل

4,150,00022,504,072869,83127,523,903صافي التدفقات النقدية عند الحيازة

تشتمل الشهرة على قيمة عالوة السيطرة المدفوعة لحيازة الشركات التابعة واالستفادة من العمليات المتوقعة من إيرادات النمو وتطورات السوق المستقبلية والعالقات مع العمالء التي ال 
يمكن فصلها ولذلك فإنها ال تحقق معيار التحقق كموجودات غيرملموسة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 38 الموجودات غير الملموسة.
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ونتيجة لحيازة الشركات التابعة، فإن بيان الدخل المجمع للمجموعة لفترة الستة عشرشهرًا المنتهية في 31 دسمبر 2008 يتضمن إيرادات ومصروفات الشركات التابعة من تاريخ الحيازة 
وحتى تاريخ الميزانية العمومية.

شركة خليفة دعيج 
الدابوس وأخوانه

دينار كويتي

شركة هجليج لخدمات البترول 
واالستثمار المحدودة 

دينار كويتي

خدمات الحفر الذكي
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

42,784,913419,09043,204,003-       إيرادات العقود

)39,402,784()327,788()39,074,996(-       تكلفة العقود

3,709,91791,3023,801,219-       مجمل الربح

309,043-       309,043-       إيرادات التأجير من العقارات االستثمارية

552,793-       552,793-       إعادة تقييم الربح من العقارات االستثمارية

)210,684(-       )210,684(-       حصة في نتائج شركات زميلة

)724,604(-       )724,604(-       انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة

701,010-       701,010-       ربح تحويل عمالت أجنبية

24,49524,495-       -       إيرادات أخرى

)1,724,833(-       )1,724,833(-       تكلفة الموظفين

)1,508,811()200,993()1,307,818(-       مصروفات عمومية وإدارية

1,219,628)85,196(1,304,824-       ربح / )خسارة( العمليات

)486,144()15,251()470,893(-       تكاليف التمويل

733,484)100,447(833,931-       ربح )خسارة( الفترة

 لو تم حيازة الشركات التابعة في بداية الفترة، لكان إجمالي إيرادات المجموعة للفترة أعلى بمبلغ 33,628 ألف دينار كويتي ولكان الربح الخاص بمساهمي الشركة أعلى بمبلغ 1,279 ألف 
دينار كويتي.
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4 . حصة في شركة محاصة

دخلت الشركة )غير العاملة( في اتفاقية محاصة مع شركة جيوسوثرن أنرجي )العاملة( و شركة ويبرأنرجي )غير العاملة( في 30 أغسطس 2007 لتحصل على حصة مشتركة وللموافقة على 
المشاركة في حصة اإليرادات والمصروفات والمخاطر المتعلقة بأنشطة استكشاف واكتشاف احتياطيات النفط والغاز في الواليات المتحدة األمركية. حازت الشركة على حصة مشاركة في 

الشركة المحاصة بحدود %50.

فيما يلي ملخص معلومات البيانات المالية لحصة المجموعة المشتركة:

31 ديسمبر  2008
دينار كويتي

9,873,449  صافي الموجودات المتداولة )إيضاح 7(

283,733     الموجودات المتداولة

1,996,793التزامات رأس المال )إيضاح 23(

5 . عقار ومعدات

أرض
دينار كويتي

مباني
دينار كويتي

أثاث وتركيبات
دينار كويتي

معدات
دينار كويتي

أعمال قيد التنفيذ
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

التكلفة

331101,2431,897,34884,9792,083,901 -         اإلضافات

23,821,887-        1,230,000879,681101,13421,611,072حيازة شركات تابعة )إيضاح 3(

)353,172(-        )353,172(-        -        -        المستبعدات

)744,066(-        )709,438()2,470()32,158(-        تعديل تحويل عمالت أجنبية

1,230,000847,854199,90722,445,81084,97924,808,550 في 31 ديسمبر 2008

االستهالك

3,256,216-        71,29525,1523,159,769-         االستهالك المحمل للسنة 

)214,074(-        )214,074(-        -        -         المتعلق بالمستبعدات

3,042,142-        71,29525,1522,945,695-         في 31 ديسمبر 2008

1,230,000776,559174,75519,500,11584,97921,766,408صافي القيمة الدفترية 

إن المعدات ذات القيمة الدفترية بمبلغ 6,692,473 دينار كويتي مكفولة بضمان مقابل سداد دائنو المرابحة )إيضاح 16(.
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يتم توزيع االستهالك المحمل للسنة كما يلي:

31 ديسمبر  2008
دينار كويتي

3,159,769تكاليف عقود

96,447مصروفات عمومية وإدارية

3,256,216

6. عقارات استثمارية

31 ديسمبر  2008
دينار كويتي

4,596,439حيازة شركة تابعة )إيضاح 3(

552,793إعادة تقييم الربح من العقارات االستثمارية

)97,786(تعديل تحويل عمالت أجنبية

5,051,446

تدرج العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة التي يتم تحديدها على أساس تقييم تم إعداده من قبل مقييم معتمد مستقل كما في 31 ديسمبر 2008 وهو متخصص في تقييم هذا النوع 
من العقارات االستثمارية.
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7 . موجودات غير ملموسة 

الشهرة
موجودات استكشاف دينار كويتي

دينار كويتي
موجودات أخرى غير ملموسة

دينار كويتي
المجموع

دينار كويتي

التكلفة:

9,873,449978,77510,852,224-        إضافات

6,341,872742,787576,4067,661,065حيازة شركة تابعة )إيضاح 3(

)4,458,982(-        )724,614()3,734,368(خسارة انخفاض القيمة

)515,024()515,024(-        -        تكلفة اإلطفاء

)18,173(-        )18,173(-        تعديل تحويل عمالت أجنبية

2,607,5049,873,4491,040,15713,521,110في 31 ديسمبر 2008

هناك موجودات أخرى غيرملموسة ذات أعمار إنتاجية محددة.
يمثل الرصيد في موجودات االستكشاف حصة المجموعة في الشركة المحاصة )إيضاح 4(.

في 31 ديسمبر2008، تم تقييم الموجودت غير الملموسة لغرض تحديد االنخفاض في القيمة الذي أدى إلى تسجيل خسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل المجمع.
تم توزيع الشهرة التي تم حيازتها في دمج االعمال في تاريخ الحيازة على وحدات إنتاج النقد للمجموعة لغرض اختبار االنخفاض في القيمة )كما هو مبين في إيضاح 21 من معلومات القطاعات( 
والتي يتوقع أن تستفيد من عمليات دمج االعمال. تم تخفيض القيمة الدفترية لوحدات إنتاج النقد إلى قيمتها الممكن استردادها مما أدى إلى تسجيل خسارة انخفاض في القيمة. عند تقييم 
القيمة أثناء االستخدام، تم خصم التدفقات النقدية المستقبلة المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم قبل الضرائب الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد 

والمخاطر المتعلقة باألصل. عند تقييم القيمة العادلة ناقصُا التكاليف حتى البيع، يتم استخدام النموذج المناسب استنادًا إلى مؤشرات القيمة العادلة المتاحة.

8 . استثمار في شركات زميلة

31 ديسمبر  2008
دينار كويتي

2,301,269ناتج عند حيازة شركة تابعة )إيضاح 3(

6,869,750إضافات

)701,217(حصة في النتائج  

)2,704,080(خسارة انخفاض القيمة

)91,671(تعديل تحويل عمالت أجنبية

5,674,051
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في 31 ديسمبر 2008، تم تقييم القيمة الدفترية لالستثمارات في الشركات الزميلة لغرض تحديد االنخفاض في القيمة مما أدى إلى تسجيل خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ 2,704,080 
دينار كويتي في بيان الدخل المجمع.

فيما يلي مخلص المعلومات المالية للشركات الزميلة:

31 ديسمبر  2008
دينار كويتي

الميزانية العمومية للشركة الزميلة:

6,855,207مجموع الموجودات

4,249,913مجموع المطلوبات

2,605,294صافي الموجودات

إيرادات وأرباح الشركات الزميلة:

2,011,999اإليرادات

)701,217(خسارة الفترة

الفائدة الفعلية 31 ديسمبر 2008بلد التأسيساألنشطة الرئيسيةاسم الشركة
دينار كويتي

القيمة الدفترية 31 ديسمبر 2008
دينار كويتي

253,667,788%الواليات المتحدة األميركيةتقنية النفط والغازشركة سينفيولز انترناشيونال

452,006,263%السودانتقنية وخدمات النفط والغازشرطة الديندير بتروليوم انترناشيونال المحدودة

5,674,051
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9 . موجودات مالية متاحة للبيع 

31 ديسمبر  2008
دينار كويتي

680,759أسهم مسعرة

2,723,485أسهم غير مسعرة

3,404,244المجموع

تدرج األسهم غير المسعرة بالتكلفة ناقصًا انخفاض القيمة، إن وجد، نظرًا لعدم القدرة على التنبؤ بطبيعة تدفقاتها النقدية المستقبلية وعدم وجود طرق أخرى مناسبة للتوصل إلى 
قيمتها العادلة بصورة موثوق منها. إال أنه ال يوجد مؤشرات على االنخفاض في قيمة االستثمارات.

10. موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

31 ديسمبر  2008
دينار كويتي

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

32,400,000أسهم غير مسعرة

حازت المجموعة خالل الفترة على حصة ملكية بنسبة 18% في شركة الكويت للطاقة ش.م.ك.م. )الكويت للطاقة( من أطراف ذات عالقة )إيضاح 18(. تأسست شركة الكويت للطاقة في 
الكويت وهي غير مدرجة في سوق لالوراق المالية. سجلت المجموعة ربحًا غير محقق بمبلغ 3,600,000 دينار كويتي في بين الدخل المجمع من أسهم شركة الكويت للطاقة استنادًا إلى 

معاملة حديثة في السوق.

11. مدينون وموجودات أخرى

31 ديسمبر  2008
دينار كويتي

16,762,619مبالغ مستحقة من عمالء بموجب عقود إنشاء

3,862,605مدينون آخرون

1,254,428مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 18(

21,879,652

تتضمن المبالغ المستحقة من عمالء بموجب عقود إنشاء حجوزات محتفظ بها من قبل العمالء مقابل عقود اعمال بمبلغ 5,537,263 دينار كويتي.



ت المالية المجمعة
ت حول البيانا

ضاحا
اي

التقريــــر السنـــوي
2008

[   55   ]

شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( 
]سابقًا : شركة التعليم المتميز للخدمات التعليمية ش.م.ك. )مقفلة([ وشركاتها التابعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2008

12. النقد والنقد المعادل

31 ديسمبر  2008
دينار كويتي

31 أغسطس 2007
دينار كويتي

6,343,851139,244أرصدة لدى البنوك وودائع ونقد

)10,891(-    حساب مكشوف لدى البنك

-    )5,406,356(ناقصًا: أرصدة لدى البنوك وودائع مقيدة 

937,495128,353النقد والنقد المعادل

تمثل األرصدة لدى البنوك والودائع المقيدة ودائع هامشية محتفظ بها كضمان مقابل خطابات اعتماد وخطابات ضمان من قبل طرف ذي عالقة )إيضاحي 18 و 23(.

13. العمليات الموقوفة

في 1 سبتمبر 2007، قامت الشركة ببيع نشاطها التعليمي وموجوداتها ومطلوباتها ومطلوباتها الطارئة المتعلقة به إلى طرف غير ذي عالقة بإجمالي مقابل يبلغ 7,500,000 دينار كويتي 
ونتج عن ذلك تحقيق ربح بمبلغ 1,444,015 ديناركويتي. تم تصنيف النشاط التعليمي والمحاسبة عنه في 31 أغسطس 2007 كمجموعة للبيع وتم اإلفصاح عنه كعملية موقوفة وفقًا 

للمعيار الدولي للتقارير المالية 5: الموجودات غير التداوالت المحتفظ بها للبيع والعمليات الموقوفة.
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إن موجودات ومطلوبات العمليات الموقوفة هي كما يلي:

31 أغسطس 2007 و1 سبتمبر 2007
دينار كويتي

موجودات متعلقة بالعمليات الموقوفة

2,459,189عقار ومعدات

225,000موجودات غير ملموسة

84,113الشهرة

2,104,382استثمار في شركة زميلة 

1,826,521موجودات مالية متاحة للبيع

1,535,134موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

35,630بضاعة

266,493مدينون ومدفوعات مقدمًا

139,244أرصدة لدى البنوك ونقد

8,675,706مجموع الموجودات

مطلوبات متعلقة بالعمليات الموقوفة

10,891حساب مكشوف لدى البنك

83,003مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

1,852,385دائنو مرابحة

542,317دائنون ومصروفات مستحقة

131,125مستحق من أطراف ذات عالقة

2,619,721مجموع المطلوبات

6,055,985صافي الموجودات المباعة

1,444,015ربح محقق من بيع العمليات الموقوفة

7,500,000إجمالي مقابل البيع المستلم

)128,353(ناقصًا: النقد والنقد المعادل )إيضاح 12(

7,371,647المحصل من بيع العمليات الموقوفة
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فيما يلي تحليل الربح الناتج من العمليات الموقوفة:

16 شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر  2008
دينار كويتي

السنة المنتهية في 31 أغسطس 2007
دينار كويتي

اإليرادات

4,611,413-   رسوم دراسية

-   1,444,015ربح محقق من بيع العمليات الموقوفة

168,968-   ربح غير محقق من الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

122,985-   حصة في نتائج شركة زميلة

24,133-   إيرادات أخرى 

1,444,0154,927,499إجمالي اإليرادات

المصروفات

2,736,281-   تكاليف موظفين

1,003,882-   مصروفات عمومية وإدارية

88,502-   تكاليف تمويل

3,828,665-   إجمالي المصروفات

1,444,0151,098,834الربح الناتج من العمليات الموقوفة

الشركة األم الكبرى / الشركة األم 
دينار كويتي

أطراف ذات عالقة أخرى 
دينار كويتي

31 ديسمبر  2008
دينار كويتي

31 أغسطس  2007
دينار كويتي

الميزانية العمومية المجمعة

86,672-         -         -         أرصدة لدى البنوك

10,891-         -         -         حساب مكشوف لدى البنك

100,000-         -         -         مبلغ مستحق إلى الشركة األم

31,125-         -         -         مبلغ مستحق إلى أطراف ذات عالقة

معامالت أخرى

1,061,280-         -         -         شراء موجودات مالية متاحة للبيع
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تعويضات االدارة العليا

16 شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر  2008
دينار كويتي

السنة المنتهية في 31 أغسطس 2007
دينار كويتي

59,766-     مزايا قصيرة االجل

3,367-     مكافأة نهاية الخدمة

     -63,133

في 31 أغسطس 2007، كان على الشركة مطلوبات طارئة فيما يتعلق بالضمانات البنكية والتزامات أخرى بمبلغ 303,896 دينار كويتي.

14. رأس المال 

المصدر والمدفوع بالكاملالمصرح به

31 ديسمبر  2008
دينار كويتي

31 أغسطس 2007
دينار كويتي

31 ديسمبر  2008
دينار كويتي

31 أغسطس 2007
دينار كويتي

10,500,0003,399,0003,568,9503,399,000أسهم بقيمة 100 فلس للسهم الواحد في بداية الفترة/السنة

169,950-     169,950-     إصدار أسهم منحة

-    64,500,0006,931,05071,431,050إصدار حقوق

75,000,00010,500,00075,000,0003,568,950أسهم بقيمة 100 فلس للسهم الواحد في بداية الفترة/السنة

في 15 أغسطس 2007، وافقت الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة على زيادة رأس المال المصرح به من 3,568,950 دينار كويتي إلى 10,500,000 دينار كويتي من خالل 
إصدار 69,310,500 سهمًا بقيمة 100 فلس لكل سهم. تم إصدارهذه األسهم ودفعها بالكامل خالل الفترة.

في 21 فبراير 2008، وافقت الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة على زيادة رأس المال المصرح به والمصدر من 10,500,000 دينار كويتي إلى 75,000,000 دينار كويتي من 
خالل إصدار 645,000,000 سهمًا بقيمة 100 فلس لكل سهم. تم دفع هذه األسهم بالكامل خالل الفترة.
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15. االحتياطيات  

عالوة إصدارأسهم

إن حساب عالوة إصدار أسهم غير متوفر للتوزيع.

احتياطي قانوني

وفقًا لقانون الشركات التجارية والنظام األساسي للشركة األم، لم يتم إجراء أي تحويل إلى االحتياطي القانوني حيث أن الشركة تكبدت خسائر خالل الفترة.

إن توزيع هذا االحتياطي محدد بالمبلغ المطلوب لتوزيع األرباح بحيث ال تزيد عن  5 % من رأس المال المدفوع في السنوات التي ال تسمح فيها األرباح المحتفظ بها بتأمين هذا الحد.

احتياطي اختياري

وفقًا لمتطلبات النظام األساسي للشركة األم، لم يتم إجراء أي تحويل إلى االحتياطي االختياري حيث أن الشركة تكبدت خسائر خالل الفترة. 

16. دائنو مرابحة 

يمثل دائنو المرابحة المبلغ المستحق على أساس الدفع المؤجل للموجودات المشتراة.

إن تسهيالت دائنو المرابحة بمبلغ 13,273,393 دينار كويتي والمتعلقة بشركة تابعة مكفولة بضمان لقاء ومعدات بمبلغ 6,692,473 دينار كويتي )إيضاح 5( ولقاء بضاعة بمبلغ 6,580,928 
دينار كويتي.

17. دائنون ومطلوبات أخرى 

31 ديسمبر  2008
دينار كويتي

10,002,877دائنون تجاريون بموجب عقود إنشاء

255,980مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 18(

5,348,282دائنون آخرون

15,607,139

إن الدفعات المستلمة مقدمًا من العمالء عن عقود أعمال متضمة في دائنين تجاريين بموجب عقود إنشاء بمبلغ 901,662 دينار كويتي.
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18. معامالت مع أطراف ذات صلة  

تمثل هذه المعامالت تلك التي تمت مع المساهمين الرئيسيين والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة وشركات يسيطرون عليها أو يمارسون عليها 
سيطرة مشتركة أو تأثيرًا ملموسًا. يتم الموافقة على سياسات تسعير وشروط تلك المعامالت من قبل إدارة المجموعة. إن المعامالت مع أطراف ذات صلة تتكون مما يلي:

الشركة األم الكبرى / الشركة األم
دينار كويتي

أطراف ذات صلة أخرى
دينار كويتي

16 شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2008
دينار كويتي

الميزانية العمومية المجمعة:

358,9775,403,2355,762,212أرصدة لدى البنوك

1,254,4281,254,428-   مدينون وموجودات أخرى

1,190,87511,016,20812,207,083دائنو مرابحة

94,093161,887255,980دائنون ومطلوبات أخرى

كما في 31 ديسمبر 2008، كان لدى المجموعة خطابات اعتماد وخطابات ضمان تم الحصول عليها من طرف ذي صلة بمبلغ 11,704,610 دينار كويتي )إيضاح 23(.

إن المبالغ المدينة/ المستحقة من / إلى أطراف ذات صلة غير مكفولة بضمان وال تحمل تكاليف تمويل وتستحق القبض/ السداد عند الطلب.

الشركة األم الكبرى / الشركة األم
دينار كويتي

أطراف ذات صلة أخرى
دينار كويتي

16 شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2008
دينار كويتي

بيان الدخل المجمع:

111,685111,685-   تكاليف عقود

7,9007,900-   مصروفات عمومية وإدارية

280,832243,790524,622تكلفة تمويل مرابحة

معامالت أخرى

978,775978,775-   حيازة موجودات غير ملموسة

16,00028,784,00028,800,000شراء موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

875,00027,353,82228,228,822حيازة شركات تابعة )إيضاح 3(

إن األرصدة والمعامالت مع االطراف ذات صلة المتعلقة بالعمليات الموقوفة مفصح عنها في إليضاح 13.



ت المالية المجمعة
ت حول البيانا

ضاحا
اي

التقريــــر السنـــوي
2008

[   61   ]

شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( 
]سابقًا : شركة التعليم المتميز للخدمات التعليمية ش.م.ك. )مقفلة([ وشركاتها التابعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2008

مكافآت موظفي اإلدارة العليا

إن المكافآت المدفوعة أو المستحقة المتعلقة »بموظفي اإلدارة العليا« )تضم أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بخدمتهم اللجنة والمديرين التنفيذيين ومدراء آخرين( هي كما يلي:

16 شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2008
دينار كويتي

588,646مزايا قصيرة األجل

36,669مكافآت نهاية الخدمة

625,315

19. الضرائب

المجموعالعمليات الموقوفةالعمليات المستمرة

16 شهرًا المنتهية 
في 31 ديسمبر 2008

دينار كويتي

السنة المنتهية في 
31 أغسطس 2007

دينار كويتي

16 شهرًا المنتهية 
في 31 ديسمبر 2008

دينار كويتي

السنة المنتهية في 
31 أغسطس 2007

دينار كويتي

16 شهرًا المنتهية 
في 31 ديسمبر 2008

دينار كويتي

السنة المنتهية في 
31 أغسطس 2007

دينار كويتي

8,783-  8,783-  -  -  ضريبة دعم العمالة الوطنية

27,471-  27,471-  -  -  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

-  -  -  -  -  -  الزكاة

-  299,287-  -  -  299,287الضرائب على الشركات التابعة الخارجية

299,287  -  -36,254299,28736,254
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20. )خسارة(/ ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة

تحتسب )خسارة(/ ربحية السهم األساسية والمخففة بتقسيم )خسارة(/ ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة على المتوسط الموزون لعدد األسهم القائمة خالل الفترة كما يلي: 

16 شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2008
دينار كويتي

السنة المنتهية في 31 أغسطس 2007
دينار كويتي

1,037,580)3,641,044()خسارة(/ ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة )دينار كويتي(

484,897,086114,302,939المتوسط الموزون لعدد األسهم القائمة خالل الفترة 

9.1 فلس )7.5( فلس )خسارة(/ ربحية السهم األساسية والمخففة

ربحية السهم األساسية والمخففة الناتجة من العمليات المستمرة

16 شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2008
دينار كويتي

السنة المنتهية في 31 أغسطس 2007
دينار كويتي

-  )5,085,059(خسارة الفترة الخاصة بمساهمي الشركة )دينار كويتي(

-  484,897,086المتوسط الموزون لعدد األسهم القائمة خالل الفترة 

-  )10.5( فلس خسارة السهم األساسية والمخففة

تم إعادة احتساب ربحية السهم للفترات السابقة استنادًا إلى المتوسط الموزون لعدد األسهم التي تم إعادة تعديلها ألسهم المنحة بعد إصدار الحقوق )إيضاح 14(.



ت المالية المجمعة
ت حول البيانا

ضاحا
اي

التقريــــر السنـــوي
2008

[   63   ]

شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( 
]سابقًا : شركة التعليم المتميز للخدمات التعليمية ش.م.ك. )مقفلة([ وشركاتها التابعة

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2008

21. معلومات القطاعات

معلومات القطاعات الرئيسية 
تعمل المجموعة في األسواق الجغرافية التالية: أ( الكويت ب( الشرق األوسط وشمال أفريقيا. يبين الجدول التالي توزيع إيرادات القطاع للمجموعة ونتائج القطاع وموجودات القطاع ومطلوبات 

القطاع ومعلومات القطاع األخرى حسب القطاع الجغرافي:

الكويت16 شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2008
دينار كويتي

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
دينار كويتي

أخرى
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

اإليرادات

48,626,593-     3,835,24144,791,352إيرادات القطاع

النتائج

)2,498,624()2,813,398()17,608(332,382نتائج القطاع

)701,217()490,533()210,684(-   حصة في نتائج شركات زميلة

)299,287(-   )299,287(-   الضرائب

)3,499,128()3,303,931()527,579(332,382ربح )خسارة( الفترة

الموجودات والمطلوبات

34,203,04365,717,95711,026,639110,947,639موجودات القطاع

2,006,2633,667,7885,674,051-   استثمار في شركات زميلة

34,203,04367,724,22014,694,427116,621,690مجموع الموجودات

32,260,204-   1,616,33030,643,874مطلوبات القطاع

معلومات القطاع األخرى:

مصروفات رأس المال:

978,7759,873,44910,852,224-   موجودات غير ملموسة

2,083,901-   85,7671,998,134عقار ومعدات

3,256,216-   23,0173,233,199االستهالك

4,458,982-   3,178,3001,280,682انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة

405,706109,318515,024-   إطفاء الموجودات غير الملموسة

2,704,0802,704,080-   -   انخفاض قيمة الشركات الزميلة

262,842-   52,784210,058مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

تتضمن موجودات القطاع  للشرق األوسط وشمال أفريقيا شهرة بمبلغ 2,607,504 دينار كويتي )إيضاح 7(.
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معلومات القطاع الثانوية:
يعرض الجدول التالي إيرادات وأرباح بعض معلومات الموجودات والمطلوبات المتعلقة بقطاع االعمال للشركة:

الطاقة
دينار كويتي

أخرى
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

اإليرادات

45,864,7432,761,85048,626,593إيرادات القطاع

الموجودات والمطلوبات

106,471,05310,150,637116,621,690موجودات القطاع

معلومات القطاع األخرى:

مصروفات رأس المال:

10,852,224-   10,852,224موجودات غير ملموسة

1,998,13485,7672,083,901عقار ومعدات

تتضمن موجودات القطاع لقطاع الطاقة شهرة بمبلغ 2,607,504 دينار كويتي )إيضاح 7(.

22. القيمة العادلة لألدوات المالية 

تتكون االدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

تتكون الموجودات المالية من األرصدة لدى البنوك والودائع والنقد والمدينين والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والموجودات المالية المتاحة للبيع. 

وتتكون المطلوبات المالية من دائني المرابحة والدائنين والمطلوبات األخرى.

إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية، باستثناء بعض الموجوادت المالية المتاحة للبيع )أسهم غير مسعرة( المدرجة بالتكلفة )إيضاح 9(. بالنسبة 
الموجودات المالية والمطلوبات المالية التي تمثل سيولة أو لها فترات استحقاق قصيرة األجل)أقل من ثالثة أشهر(، فإنه من المفترض أن تكون قيمتها الدفترية تعادل القيمة العادلة تقريبًا.
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23. التزامات رأس المال ومطلوبات طارئة 

31 ديسمبر  2008
دينار كويتي

التزامات إنفاق رأس المال:

موجودات مالية

6,665,940موجودات مالية متاحة للبيع

أخرى

955,247عقار وآالت ومعدات

1,996,793موجودات استكشاف )إيضاح 4(

9,617,980

في تاريخ الميزانية العمومية، كان على المجموعة مطلوبات طارئة فيما يتعلق بخطابات اعتماد وخطابات ضمان قائمة مقدمة من قبل طرف ذي صلة بمبلغ 11,704,610 دينار كويتي وال يتوقع 
ان ينتج عنها مطلوبات مادية )إيضاح 18(. إن خطابات االعتماد وخطابات الضمان هذه مكفولة بضمان لقاء أرصدة لدة البنوك وودائع )إيضاح 12(.

24. إدارة المخاطر 

الطريقة  إن هذه   . األخرى  الرقابية  واألدوات  المخاطر  لقيود  المستمرة وفقًا  والمراقبة  والقياس  التحديد  ُتدار بطريقة  المخاطر  المجموعة لكن هذه  أنشطة  رئيسيًا في  المخاطر جزءًا  تمثل 
في إدارة المخاطر ذات أهمية كبيرة الستمرار المجموعة في تحقيق األرباح ويتحمل كل فرد بالمجموعة مسئولية التعرض للمخاطر فيما يتعلق بالمسئوليات المنوطة به داخل المجموعة. 
تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق. وتنقسم مخاطر السوق إلى مخاطر معدالت الربح ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار األسهم ومخاطر السداد 
مقدمًا. ال تشمل عملية مراقبة المخاطر المستقلة مخاطر األعمال مثل التغيرات في البيئة والتكنولوجيا والصناعة. يتم مراقبة هذه التغيرات من خالل عملية التخطيط اإلستراتيجي الخاصة 

بالمجموعة.

1.24 مخاطر االئتمان

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة أحد أطراف األدوات المالية بالوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسائر مالية. تتكون الموجودات المالية التي تتعرض لمخاطر االئتمان 
بصفة أساسية من األرصدة لدى البنوك والمدينين. 

يتم إيداع األرصدة لدى البنوك للمجموعة لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني عالي. يظهر المدينون بالصافي بعد استبعاد مخصص خسائر االئتمان. تدير المجموعة مخاطر االئتمان 
عن طريق وضع الحدود للعمالء األفراد ومجموعات العمالء وكذلك للقطاعات الجغرافية واألعمال. تراقب المجموعة التعرض لمخاطر االئتمان وتقوم باستمرار بتقييم الجدارة االئتمانية لألطراف 

المقابلة. 
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إجمالي الحد األقصى للتعرض  لمخاطر االئتمان

إن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ينتج من عجز الطرف المقابل وبحيث تعادل أقصى درجة التعرض لمخاطر االئتمان القيمة الدفترية لهذه األدوات المالية. عند تسجيل األدوات المالية 
بالقيمة العادلة، فإن ذلك يمثل الحد األقصى الحالي للتعرض لمخاطر االئتمان وليس الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان التي يمكن أن تنتج في المستقبل نتيجة التغيرات في القيمة. 

تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان على األرصدة لدى البنوك والمدينين.

تسعى المجموعة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق باألرصدة لدى البنوك من خالل التعامل فقط مع البنوك جيدة السمعة وفيما يتعلق بالعمالء بوضع حدود ائتمانية للعمالء األفراد 
ومراقبة أرصدة المدينين القائمة على أساس مستمر من خالل تجنب تركزات المخاطر غير المستحقة مع العمالء األفراد او مجموعات العمالء في مواقع أو أعمال محددة من خالل تنويع اتفاقات 

العمل.  إن أكبر خمسة عمالء يمثلون 95 % )الحكومة/ الشركات التي تخضع للحكومة: 52%( من األرصدة التجارية المدينة القائمة كما في 31 ديسمبر 2008.

يبين الجدول التالي إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان على الموجودات المالية:

31 ديسمبر  2008
دينار كويتي

6,334,385األرصدة لدى البنوك والودائع

21,879,652مدينون وموجودات أخرى

28,214,037مجمل الحد األقصى للتعرض للمخاطر

إن التعرض للمخاطر المبين أعاله يستند إلى صافي القيمة الدفترية كما هي مدرجة في الميزانية العمومية المجمعة.

تركزات مخاطر الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان

تنشأ التركزات عندما يشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة متشابهة، أو في أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية، أو عندما يكون لهم سمات اقتصادية متماثلة مما قد يجعل 
عندهم االستعداد لمواجهة التزامات تعاقدية تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها. تشير التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة نحو 

التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال بذاته أو على منطقة جغرافية معينة.
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يمكن تحليل تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان حسب القطاعات الجغرافية وقطاعات األعمال كما يلي:

31 ديسمبر  2008
دينار كويتي

القطاع الجغرافي:

794,025الكويت

27,420,012الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 28,214,037

قطاع األعمال:

6,334,385بنوك ومؤسسات مالية

20,318,703إنشاءات وعقارات

1,560,949أخرى

28,214,037

الجدارة االئتمانية للموجودات المالية غير المتأخرة وغير منخفضة القيمة

قبل الموافقة على أي عميل، تستخدم المجموعة مصادر معلومات داخلية وخارجية لتقييم الجدارة االئتمانية للعمالء المحتملين وتحدد حدود االئتمان للعميل. يتم مراجعة الجدارة االئتمانية 
التي تخضع  الحكومية/  المقابلة والشركات  االئتمانية واألطراف  بالجدارة  المعروفين  إدارة االعمال مع األطراف  االئتمانية عن طريق  الجدارة  المجموعة  العميل بصورة مستمرة. تدير  وحدود 

للحكومة وعن طريق مراقبة األرصدة المدينة القائدة بصورة دورية. ليس من سياسة المجموعة الحصول على ضمانات على المدينين.

تحليل الموجودات المالية المتأخرة ولكن غير منخفضة القيمة

كان لدى المجموعة موجودات مالية متأخرة ولكن غير منخفضة بمبلغ 2,804,690 دينار كويتي )2,644,600 دينار كويتي مستحقة من شركات حكومية/ تخضع للحكومة( في 31 ديسمبر 
.2008

تحليل الموجودات المالية منخفضة القيمة

ال يوجد لدى المجموعة أي موجودات مالية مستحقة منخفضة القيمة في 31 ديسمبر 2008.
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2.24 مخاطر السيولة

إن مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة المجموعة صعوبات في توفير األموال لتلبية التزاماتها المرتبطة باألدوات المالية. تدير المجموعة هذه المخاطر  من خالل اإلدارة النشطة للتدفقات 
النقدية وتخفيض القيود مع البنوك والمؤسسات المالية وإنتاج األموال من عملياتها.

يوضح الجدول التالي ملخص قائمة استحقاق المطلوبات للمجموعة استنادًا إلى التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة.

عند الطلب31 ديسمبر 2008
دينار كويتي

أقل من سنة
دينار كويتي

أكثر من سنة
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

16,437,005504,20916,941,214-دائنو مرابحة

15,607,139-255,98015,351,159دائنون ومطلوبات أخرى 

255,98031,788,164504,20932,548,353

2,675,6906,942,2909,617,980-التزامات رأس المال

3.24 مخاطر السوق

إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب قيمة الموجودات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواء نتجت هذه التغيرات عن عوامل تتعلق باالستثمار أو الجهة المصدرة أو عوامل تؤثر على كافة 
االستثمارات المتاجر بها في السوق.

تدار مخاطر السوق على أساس توزيع الموجودات بصورة محددة مسبقًا على فئات متعددة للموجودات وتنويع الموجودات وفقًا للتوزيع الجغرافي والتركز في قطاعات األعمال والتقييم 
المستمر لظروف السوق واتجاهاته، وتقدير اإلدارة للتغيرات طويلة وقصيرة األجل في القيمة العادلة.

1.3.24 مخاطر معدالت الربح
تنتج مخاطر معدالت الربح من احتمال التغير في معدالت ربح المؤسسات المالية التي تؤثر على ربحية المجموعة في المستقبل. تدار مخاطر معدالت الربح من قبل إدارة الخزينة في 
الشركة. ال تتعرض المجموعة بشكل جوهري لمخاطر معدالت الربح نتيجة لعدم توافق إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات وحيث انها ال تملك موجودات ومطلوبات مالية اسالمية 

متغيرة بشكل كبير األمر الذي ال يؤدي إلى تأثير مادي على ربح المجموعة قبل الضرائب ومكافأة اعضاء مجلس اإلدارة.

2.3.24 مخاطر العمالت األجنبية 
إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة التغيرات في أسعار تحويل العمالت األجنبية.

تراقب اإلدارة المراكز على أساس مستمر للتأكد من االحتفاط بالمراكز في الحدود الموضوعة.
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إن التأثير على الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة )بسبب التغير في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية( وعلى حقوق الملكية كنتيجة للتغير في أسعار صرف 
العمالت األجنبية، مع االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة مبين فيما يلي كما في 31 ديسمبر 2008:

التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية بنسبة 3 %

التأثير على حقوق الملكية
دينار كويتي

التأثير على الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس
دينار كويتي

13,802314,898دوالر أمريكي

-913,068الجنيه السودانية

إن الحساسية للحركات في أسعار العمالت تستند إلى أساس متماثل حيث إن األدوات المالية التي تؤدي إلى حركات غير متماثلة ليست مادية.

3.3.24 مخاطر أسعار األسهم 

تنتج مخاطر أسعار األسهم من انخفاض في القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة األوراق المالية المنفردة. تنتج مخاطر أسعار 
األسهم من المحفظة االستثمارية للمجموعة. تدير المجموعة المخاطر من خالل التركيز على اإلحتفاظ طويل األجل للموجودات في أسهم، واالحتفاظ بتعرضها للمخاطر عند مستوى 

مقبول ومراقبة األسواق بصورة مستمرة.

إن التأثير على حقوق الملكية )نتيجة التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع كما في 31 ديسمبر 2008( نتيجة التغير بنسبة 3 %  في مؤشرات السوق المحلي، مع 
االحتفاظ بثبات كافة المتغيرات األخرى يبلغ 20,423 دينار كويتي.

4.3.24 مخاطر السداد مقدمًا

إن مخاطر السداد مقدمًا هي مخاطر أن تتكبد المجموعة خسارة مالية بسبب قيام عمالئها واألطراف المقابلة بالسداد أو طلب السداد قبل أو بعد التاريخ المتوقع. ال تتعرض المجموعة 
لمخاطر السداد مقدمًا بصورة جوهرية. 
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25. إدارة رأس المال 

إن هدف المجموعة الرئيسي من إدارة رأس المال هو ضمان المحافظة على معدالت رأس المال الجيدة لدعم األعمال التي تقوم بها وتعظيم القيمة للمساهم. 

بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008، اعتمدت المجموعة سياسة إلدارة رأس المال وإدارة هيكل رأس المال وإجراء تعديالت عليه في ضوء تغيرات الظروف االقتصادية. للمحافظة 
على هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للمجموعة إجراء تعديل على مدفوعات توزيعات األرباح إلى المساهمين أو رد رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة من مؤسسات مالية 

إسالمية.

تراقب المجموعة رأس المال باستخدام معدل االقتراض وهو إجمالي الدين مقسوم على إجمالي رأس المال . تهدف سياسة المجموعة إلى المحافظة على معدل االقتراض أقل من إجمالي 
حقوق المساهمين. ُتدرج المجموعة دائنو المرابحة التي تحمل ربحًا واألرباح المستحقة  ضمن إجمالي الدين. يتضمن رأس المال حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة:

31 ديسمبر  2008
دينار كويتي

16,427,839إجمالي الدين – دائنو مرابحة تحمل ربحًا

72,514,125حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة 

23%معدل االقتراض




