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 نبذة عن
عارف للطاقة

التقرير السنوي لشركة عارف للطاقة القابضة لسنة 2009

شركة عارف للطاقة من الشركات الرائدة واملتخصصة في مجال الطاقة وهي 
شركة مساهمة كويتية مدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية تأسست في 
سبتمبر 2007 برأس مال 75 مليون دينار كويتي مدفوع بالكامل، كما إنها 
أحد الشركات التابعة ملجموعة عارف اإلستثمارية وتعد املجموعة أحدى أكبر 
الشركات اإلستثمارية في املنطقة بتنوع استثماراتها في مختلف القطاعات 
التنمية من خالل مؤسستها  الى املساهمة في عملية  والتي أدت  واألنشطة 

وكذلك من خالل خلق عالقات وحتالفات إقليمية ودولية مميزة.

رؤية الشركة

 أن نصبح الشركة االستثمارية الرائدة في املنطقة في مجال الطاقة، بهوية 
وبكفاءات  البيئة  جتاه  واعي  وضمير  ومتميز  عال  أداء  ذات  وأصول  صلبة 
والقيمة  املساهمني  عوائد  على  بالنمو  سيعود  الذي  األمر  عالية،  بشرية 

الرأسمالية للشركة.

رسالة الشركة

شراء وإدارة االستثمارات في قطاع الطاقة مبا يشمل النفط والغاز باإلضافة 
إلى الطاقة الكهربائية وما يتعلق بها من مصادر وخدمات ومعدات وتكنولوجيا 

في منطقتي الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالتحديد وكذلك عاملياً.

هذا باإلضافة إلى خلق هوية صلبة من خالل التوجيه االستراتيجي للشركات 
معايير  أعلى  مراعاة  مع  ومنوها،  طاقتها  رفع  أجل  من  والزميلة  التابعة 
اجلودة العاملية في شتى العمليات واإلجراءات والقيم اخلاصة بالعمل. كما 
املادية  الوفرة  من خالل حتقيق  مساهمينا  رضا  مستويات  من  وسنضاعف 
والقيمة املضافة، مع تبني ثقافة صديقة للبيئة وتدريب عاملينا لرفع جودة 

وكفاءة العمل وكذلك النمو واالبتكار. 
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مجلس اإلدارة

وليد خالد احلشاش
 رئيس مجلس اإلدارة

محمود خالد اجلسار
عضو مجلس اإلدارة

إبراهيم عبدالله اخلزام
نائب رئيس مجلس اإلدارة

طارق جعفر الوزان
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

عبدالعزيز عبداللطيف اإلبراهيم
عضو مجلس اإلدارة
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اإلدارة التنفيذية

قثم فيصل اجلليبي
مدير تخطيط االستثمارات واملشروعات

زياد أحمد العوده 
املدير العام

محمد عبدامللك الغربللي
مدير تطوير األعمال

بوروس كوهينا
كبير املسئولني املاليني
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كلمـة اإلدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد لله رب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني

السـادة/ مساهمي شركة عارف للطاقة القابضة   احملترمني 

يســــــعدنا أن نقدم لكم التقرير الســــــنوي الثاني لشركة عارف للطاقة القابضة 
والذى يســــــتعرض أهم التطورات واإلجنازات اإلســــــتراتيجية للشــــــركة خالل 
العام املنصرم 2009 ، كما يتضمن أهم املؤشــــــرات املالية ونتائج األعمال عن 
السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 في ظل التحديات الناشئة جراء األزمة 

االقتصادية التى ألقت بظاللها على كافة األسواق احمللية والعاملية. 

مما ال شك فيه أن ظروف هذا العام تختلف كثيراً عن األعوام املنصرمة بسبب 
األزمة االقتصادية العاملية وتداعياتها التى ظهرت بشــــــكل مؤثر على األسواق 
النقدية العاملية والتي لم تكن عارف للطاقة مبنأى ومعزل عنها، حيث متكنت 
الشــــــركة من التفاعل مع تلك األزمة بكفاءة مبا يضمن ســــــالمة اســــــتثماراتها 
وحتقيق الســــــيولة املطلوبة، وواصلت عــــــارف للطاقة جهودها في دعم أصول 
الشــــــركة احلالية ، وبفضل متانة أصول الشركة  استطاعت عارف للطاقة أن 
تكســــــب ثقة بنوك محلية وإقليمية كداعم وممول للمشــــــاريع املستقبلية، فعلى 
صعيد استثمارات الشركة القائمة، فقد كثفت الشركة مساعيها الهادفة نحو 

دعم استثماراتها القائمة وتعظيم قيمتها االقتصادية.

إن نتائج الشــــــركة التشــــــغيلية لعام 2009 تعكس اخلسائر في البيانات املالية 
للشركة ولكنها متحفظة في ضوء التحديات التي واجهتها الشركة خالل هذا 

العام.

املؤشرات املالية :

2009

األشهر الـ 16 
للفترة املنتهية في 
31 ديسمبر 2008

)3,641,044()7,959,610(صافى اخلسارة )د.ك.(

109,970,616116,621,690إجمالى األصول )د.ك.(

64,615,55272,514,125حقوق املساهمني )د.ك.(

)7.5()10.6(خسارة السهم )فلس(

ــــــام 2009 بلغ إجمالي الدخل 39,098,987 دينــــــار كويتي ، مقارنة بـ  في عـ
47,925,376 في الفترة السابقة.

باإلضافة إلــــــى ذلك، فإن النتائج أعاله خاصة بحصة شــــــركة عارف للطاقة 
من األرباح أو اخلســــــائر التشــــــغيلية لشــــــركاتها التابعة، كونها خسائر ناجتة 
عن انخفاض القيمة العادلة ملوجودات الشــــــركة في ظــــــل األزمة االقتصادية 
العامليــــــة. ووفقــــــاً ملعاييــــــر التقاريــــــر املاليــــــة الدوليــــــة فإنها تتطلــــــب ضرورة 
 إيضــــــاح قيمة األصــــــول بغض النظر عن رغبة الشــــــركة ببيــــــع تلك األصول.

وفي الوقت نفســــــه ، فإننا متفائلون بالكثير من النتائج اإليجابية لعام 2010 
حيث تطمح الشركة إلى حتسني قيم األصول.  وفيما يلي بيان ألهم التطورات 

اخلاصة بشركاتنا التابعة والزميلة.

جاري العمل على قدم وساق لتنفيذ خطة العمل املعتمدة إلعادة هيكلة عمليات 
الشــــــركة ورفع كفاءتها حيث مت اجناز عدد من املبادرات واملشروعات وجاري 
استكمال تنفيذ اجلزء اآلخر، فعلى سبيل املثال ال احلصر  مت التطبيق الفعلي 
لنظام الربحية اخلاص بكل مشــــــروع على حده بهدف التمييز ما بني املشاريع 
املربحة من تلك املســــــببة للخســــــائر مبا يعد خطوة أساسية في سبيل حتسني 
كفاءة العمليات ورفع ربحية الشركة، إلى جانب استكمال تنفيذ برنامج إعادة 
هيكلة القوى العاملة في الشــــــركة واستحداث جهاز مستقل للتدقيق الهندسي 
والبحــــــوث والتطويــــــر والذي أخذ على عاتقه متابعة وضبط ســــــير العمل في 

مشاريع الشركة الرأسمالية لضمان مستوى الربحية. 

هذا وتقوم شركة هيجليج حالياً بتنفيذ عدد كبير من املشاريع في قطاع النفط 
والغــــــاز بقيمة تصل في مجملهــــــا إلى ما يقارب 230 مليــــــون دوالر أمريكي، 
باإلضافة إلى مشاريع أخرى بقطاع البنية التحتية تزيد قيمتها اإلجمالية عن 
200 مليون دوالر أمريكي، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة للعام 2009 ما 

يزيد عن 130 مليون دوالر أمريكي.

ومن ناحية أخرى تقوم الشــــــركة حالياً بتقييم ثالث فرص استثمارية وأنشطة 
تشغيلية جديدة لتعزيز ربحيتها وتوسيع نطاق عملياتها، وعليه يتوقع أن يشهد 
عام 2010 منواً ملموســــــاً في إيرادات الشركة مبا يقارب نسبة %20 مقارنة 

بعام 2009.

شركة هيجليج للخدمات البترولية واالستثمارية

التقرير السنوي لشركة عارف للطاقة القابضة لسنة 2009
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تتمة

جنحت الشــــــركة في توســــــعة قاعدة عملياتها برفع معدل االنتاج  حلوالي 16 
ألف برميل نفط مكافئ بنهاية عام 2009 وكذلك رفع قاعدة االحتياطيات من 
النفط والغاز، ومما يجدر ذكره في هذا الســــــياق هو قيام شركة كويت إنرجي 
باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلدراج الشــــــركة في ســــــوق الكويت لألوراق املالية 
وســــــوق لندن لألوراق املالية أو أحدهما، هذا وتعد شركة كويت إنرجي واحدة 
من أســــــرع الشــــــركات الغير حكومية منواً في املنطقة، وذلك ينعكس جلياً في 
الرســــــم البياني أدناه والذي يوضح منو عمليات الشركة منذ التأسيس وحتى 

نهاية عام 2009

مت تنفيذ برنامج حفر مدروس خالل عام 2009، والذي جنم عنه اســــــتكمال 
عمليــــــات احلفر األفقي لعدد 3 آبار ضمن مســــــاحة املشــــــروع، كما أنه جاري 
اإلنتــــــاج من البئرين )بوكهورن1-( و )مايغورا1-( وبكميات محدودة، أما البئر 
الثالث “كراوزى” فقد مت بدء االنتاج الفعلي من هذا البئر في نوفمبر 2009 
وبكميــــــات واعده تقدر بـ 1،000 برميل نفــــــط و3 مليون قدم مكعب من الغاز 
يومياً، ومما ال شك فيه بأن مثل هذا االجناز سينعكس باإليجاب على القيمة 
املاليــــــة واالقتصادية لهذا املشــــــروع احليوي، وعليــــــه فقد مت وضع خطة عمل 
لتحديد وتطوير املســــــاحات االستكشافية اخلاصة باملشــــــروع واملتمثلة بحفر 
املزيد من اآلبار، وفي الوقت نفســــــه اســــــتمرت الشــــــركة مبسح السوق لتحيز 

أفضل فرصة للتخارج من املشروع مبا يحقق عوائد عالية للشركة.

وبتاريخ 8 مارس 2010 قامت عارف للطاقة ببيع حصتها في مشــــــروع الغاز 
مع االحتفاظ باآلبار املنتجة وشــــــبكة األنابيب حيث تقدر األرباح بـ 60 مليون 

دوالر أمريكي بعد حساب الضرائب والتكاليف.

متتلك الشركة براءة االختراع في تكنولوجيا حتويل الغاز إلى الوقود السائل، 
ولعــــــل املزايا االقتصادية لتكنولوجيا الشــــــركة وســــــهولة تطبيقها يجعل منها 
اخليــــــار األمثل ملنتجي النفط والغاز والذين يضطرون حلرق كميات من الغاز 
في املناطق النائية، حيث تتيح لهم تلك التكنولوجيا توفير قدر من اإليرادات 

املهدرة وتقليل إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

هذا وقد تككلت اجلهود التســــــويقية لتكنولوجيا شــــــركة ســــــني فيولز العاملية 
بتوقيع عقدين لترخيص اســــــتخدام التكنولوجيا من قبل شركتني عاملتني في 
أمريكا الشــــــمالية، األمر الذي ســــــيعزز الطلب العاملى مــــــن قبل منتجى الغاز 
على هذه التكنولوجيا. فضالُ عن ذلك فإنه يتم التباحث مع شركتني عامليتني 
بغرض إنشــــــاء مصنعني لتحويل الغاز إلى ســــــائل أحدهما في منطقة الشرق 

األوسط واآلخر في أفريقيا.

لقــــــد انتهت الشــــــركة من بلورة توجهاتها االســــــتراتيجية وخطط العمل طويلة 
املدى وباشرت بتطبيقها الفعلي من خالل مجموعة من اإلستحواذات اجلزئية 
أو الكلية على ثالث شركات خلدمات النفط والغاز في كل من اململكة العربية 
الســــــعودية و أوروبا، تشــــــمل تلك اخلدمــــــات حفر اآلبار املســــــاندة، وتركيب 
األنابيب، واملراقبة الصناعية، واملســــــح الزلزالــــــي املنخفض التردد، باإلضافة 
ملنتجات في مجال احلقول الذكية وتوصيل بيانات اآلبار، ومن اجلدير بالذكر 
أن تلك االســــــتحواذات ستســــــاهم في رفع إيرادات الشــــــركة في عام 2010 
إلى ما يقارب 57 مليون ريال ســــــعودي، هذا وتساهم الشركة حالياً بتوظيف 
خدماتها في مشاريع قائمة مع شركة أرامكو السعودية وذلك عن طريق تأمني 

عقود خدمية طويلة األجل.

كلمـة اإلدارة

2006

1,971
4,630

9,183

15,927

2007 2008 2009

شركة سني فيولز العامليةشركة كويت انرجي

مشروع الغاز في الواليات املتحدة األمريكية
شركة مكامن السعودية خدمات النفط والغاز

التقرير السنوي لشركة عارف للطاقة القابضة لسنة 2009
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تتمة

شركة كى دي دي بي

يتمثل نشــــــاط الشــــــركة في أعمال املقاوالت وتعتبر مقاوالً معتمداً للمشاريع 
اإلنشــــــائية والكهربائية واألعمال امليكانيكية خاصة لدى قطاع صناعة النفط 
والغاز في الكويت، ولتطوير مجاالت العمل تقوم الشركة حالياً بتقييم عدد من 
الفرص إلعادة هيكلة الشركة بهدف توسعة نشاطها التشغيلي مما سيؤدي الى 

مضاعفة أرباحها املستقبلية.

قامت شركة عارف للطاقة بالتخارج  من كامل حصتها والتى تقدر بـ 51 ٪ من 
شركة خدمات احلفر الذكى بسلطنة عمان خالل الربع األول من عام 2009.

دراسة توقعات السوق 2010 – 2014 
وفقا للشركة العربية لالستثمارات البترولية 

)ابيكورب(

إن كل من األزمة املالية العاملية وكذلك االضطراب في أســــــواق النفط قد أدى 
إلــــــى ظهور عدد من العوائــــــق في املنطقة في كل من مجــــــال االقتصاد الكلي 
وكذلك االســــــتثمار في مجال الطاقــــــة. وللتعامل مع هــــــذه األزمة املزدوجة ، 
قام كل من صانعي القرار للطاقة العربية وكذلك رعاة املشــــــاريع بإعادة تقييم 
اإلســــــتراتيجية االســــــتثمارية وتقليص ميزانيات املشــــــاريع  للسنوات القادمة  
2014-2010 ، و نتيجة لذلك انخفضت ميزانية االســــــتثمارات الرأســــــمالية 
احملتملة بنحو 15 % الى ما يعادل 470 مليار دوالر، ومن املتوقع ان تنخفض 
أيضــــــاً االحتياجــــــات الفعلية لرأس املال بنســــــبة حوالــــــي 29 % أقل من هذه 

امليزانيات ، اي إلى 335 مليار دوالر.

 وعالوة على ذلك ، وفي الوقت احلالى فإن تأمني وتوفير رأس املال املناســــــب 
مــــــع املزيج املطلــــــوب من التمويل من املرجح أن يكون حتديــــــاً صعباً للغاية من 
أي وقت ســــــابق، كما أن عملية التمويــــــل قد بدت أكثر تعقيداً، وذلك إلى حني 
أن يشــــــعر املقرضني واملستثمرين بثقة أن األزمة املالية العاملية هي على وشك 
االنتهــــــاء. وعلــــــى الرغم من اإلســــــتقرار احلالي في أســــــواق االئتمان والنفط 
في املنطقة فإن  انتعاش االســــــتثمار ســــــوف يعتمد بالتالي على انتعاش النمو 

االقتصادي العاملي واحمللي.

توقعات شركة عارف للطاقة

إن التوقعات املرتقبة لعام 2010 تعد توقعات واعدة  ســــــتعظم أداء الشــــــركة 
مقارنة بالعام املاضى. كما ســــــتواصل عارف للطاقة سعيها للحد من املخاطر 
الناجمة عن تقلبات السوق، ونحن على ثقة بأن الشركة ستحقق نتائج ايجابية 
في عام 2010 والتي من شأنها تغطية اآلثار املترتبة على نتائج السنة السابقة، 
وذلك عن طريق التخارج اإلستراتيجي من بعض االستثمارات احلالية للشركة 
من أجل توفير السيولة، وتوسيع نطاق عمليات الشركة من خالل الدخول في 

استثمارات جديدة تدر املزيد من العوائد للشركة.

وبطبيعة احلال ومن منطلق كون شركة عارف للطاقة شركة استثمارية قابضة، 
فإننــــــا نعكــــــف على تقييم االســــــتثمارات القائمة بهدف حتديــــــد ما هو ناضج 
منها وقابل للتخارج بأرباح مجدية وذلك لتعظيم القيمة الرأســــــمالية للشركة 
وتوسيع نطاق عملياتها من خالل استثمارات جديدة متوافقة مع رؤية الشركة 
وأهدافها االســــــتراتيجية، وعليه فقد استمرت الشركة في البحث عن الفرص 
االســــــتثمارية الواعدة مع التركيز على الشــــــركات ذات العوائد املدرة والطابع 
التشــــــغيلي وقد مت بالفعل تقييم عدد من الشركات في قطاع خدمات الطاقة 
الكويتي ونحن بصدد البداية بتنفيذ خطط االســــــتحواذ واملشاركة وبخطوات 
مدروسة ومتأنية، هذا فضاًل عن مشروعات أخرى  قيد الدراسة تبلغ قيمتها 
اإلجمالية ما يعادل 250 مليون دوالر في الشرق األوسط، وبعضها يلعب دوراً 
حيوياً في البنية التحتية ملشــــــاريع النفــــــط والكهرباء وكذلك في احلفاظ على 
البيئــــــة من خالل حتويل الغاز إلى وقود ســــــائل، وذلك ملواصلة حتقيق أهداف 

الشركة من حيث البحث عن أفضل االستثمارات بأقل املخاطر.

ورغبــــــة منا فــــــي حتقيق تطلعات وطموحات املســــــاهمني فإننــــــا نؤكد على أن 
الشــــــركة سوف تســــــتمر مبشــــــيئة الله تعالى بالعمل كفريق متماسك وبكفاءة 
وفاعليــــــة لتحقيــــــق األهداف املرجوة للوصــــــول إلى مكانة متميــــــزة في قطاع 
االســــــتثمار احمللى واإلقليمى، مع وضع مصالح مســــــاهمينا نصب أعيننا وفي 
مقدمــــــة أولوياتنا، كما ســــــنواصل ســــــعينا احلثيث لزيادة العائــــــد على حقوق 

املساهمني مع احلفاظ على عامل الشفافية في األداء.

وال يســــــعنا في اخلتام إال أن نتوجه بالشــــــكر والتقدير إلى مســــــاهمينا الكرام 
على حسن ثقتهم بنا ودعمهم الدائم خلطواتنا الهادفة لتحقيق أفضل النتائج 

املمكنة واستمرار مسيرة العطاء املتواصل.

كلمـة اإلدارة

Intelligent
Drilling Services

شركة خدمــات احلفر الذكي

التقرير السنوي لشركة عارف للطاقة القابضة لسنة 2009
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التقرير السنوي لشركة عارف للطاقة القابضة لسنة 2009
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شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة(
وشركاتها التابعة

البيانات املالية املجمعة
31 ديسمبر 2009

التقرير السنوي لشركة عارف للطاقة القابضة لسنة 2009
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شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( وشركاتها التابعة
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31 ديسمبر 

2009

31 ديسمبر

2008

دينار كويتيدينار كويتيإيضاحات
املوجودات

موجودات غير متداولة 
319,925,45023,128,273عقار ومعدات

44,956,9525,051,446عقارات استثمارية

513,298,67913,521,110موجودات غير ملموسة

63,581,3775,674,051استثمار في شركات زميلة

73,428,1663,404,244موجودات مالية متاحة للبيع 

45,190,62450,779,124

موجودات متداولة 
4,696,9456,580,928بضاعة

832,400,00032,400,000موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

924,372,22825,445,712مدينون وموجودات أخرى

103,310,8191,415,926أرصدة لدى البنوك وودائع ونقد 

64,779,99265,842,566

109,970,616116,621,690مجموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية

1175,000,00075,000,000رأس املال

12193,550193,550عالوة إصدار أسهم 

12314,957314,957احتياطي قانوني

12314,957314,957احتياطي اختياري 

)1,331,866()1,294,751(احتياطي حتويل عمالت أجنبية

-   23,922التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة 

)1,977,473()9,937,083(خسائر متراكمة

64,615,55272,514,125حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة

9,355,60911,847,361حصص غير مسيطرة 

73,971,16184,361,486إجمالي حقوق امللكية

مطلوبات غير متداولة
337,006225,226مخصص مكافأة نهاية اخلدمة 

13295,092504,209دائنو مرابحة 

-   144,909,211مطلوبات مقابل موجودات خاضعة لتأجير متويلي

5,541,309729,435

مطلوبات متداولة
1515,667,27515,607,139دائنون ومطلوبات أخرى

-   14765,781اجلزء املتداول من مطلوبات مقابل موجودات خاضعة لتأجير متويلي

1314,025,09015,923,630دائنو مرابحة 

30,458,14631,530,769

35,999,45532,260,204إجمالي املطلوبات

109,970,616116,621,690مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

 

وليد احلشاش
رئيس مجلس اإلدارة

طارق الوزان
الرئيس التنفيذي

شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( وشركاتها التابعة
بيان املركز املالي املجمع للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 23 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
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12 شهرًا
املنتهية في 
31 ديسمبر 

2009

16 شهرًا
املنتهية في 
31 ديسمبر 

2008
دينار كويتيدينار كويتيإيضاحات

العمليات املستمرة
38,572,10043,204,004إيرادات عقود

538,416309,042إيرادات إيجار من عقارات استثمارية

552,793-   ربح إعادة تقييم عقارات استثمارية

)701,217()1,217,670(6حصة في نتائج شركات زميلة

3,600,000-   أرباح غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

933,294)374,398()خسارة( ربح حتويل عمالت أجنبية

51,580,53927,460إيرادات أخرى

39,098,98747,925,376اإليرادات

37,109,88139,402,784تكاليف عقود

1,076,741766,976تكاليف متويل

1,916,7242,524,450تكاليف موظفني

3,949,4832,196,936مصروفات عمومية وإدارية 

5268,496515,024 إطفاء موجودات غير ملموسة

53,245,6944,458,982انخفاض قيمة / شطب  موجودات غير ملموسة

6864,0932,704,080انخفاض قيمة االستثمار في شركة زميلة

48,431,11252,569,232املصروفات

)4,643,856()9,332,125(اخلسارة قبل الضرائب

)299,287()189,187(17الضرائب على شركة تابعة باخلارج 

)4,943,143()9,521,312(خسارة السنة/ الفترة من العمليات املستمرة

1,444,015)25,543()اخلسارة( الربح من بيع العمليات املوقوفة

)3,499,128()9,546,855(خسارة السنة / الفترة

اخلاصة بـ:
)3,641,044()7,959,610(مساهمي الشركة 

141,916)1,587,245(حصص غير مسيطرة 

)3,499,128()9,546,855(خسارة السنة / الفترة

)7.5( فلس)10.6( فلس18خسارة السهم األساسية واملخففة اخلاصة مبساهمي الشركة 

)10.5( فلس)10.6( فلس18خسارة السهم األساسية واملخففة اخلاصة مبساهمي الشركة من العمليات املستمرة

)7.5( فلس)10.6( فلس18خسارة السهم األساسية واملخففة اخلاصة مبساهمي الشركة 

بيان الدخل الشامل املجمع للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009
)3,499,128()9,546,855(خسارة السنة / الفترة 

-   23,922التغيرات في القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع 

)1,331,866()598,144(تعديل حتويل عمالت أجنبية 

)1,331,866()574,222(مصروفات شاملة أخرى للسنة / الفترة 

)4,830,994()10,121,077(إجمالي املصروفات الشاملة للسنة / الفترة 

اخلاصة بـ: 
)4,972,910()7,898,573(مساهمي الشركة 

141,916)2,222,504(حصص غير مسيطرة 

)4,830,994()10,121,077(إجمالي املصروفات الشاملة للسنة / الفترة 

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 23 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

بيان الدخل املجمع للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009
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12 شهراً املنتهية في 
31 ديسمبر 2009

16 شهراً املنتهية في 
31 ديسمبر 2008

دينار كويتيدينار كويتيإيضاحات

أنشطة العمليات
)3,499,128()9,546,855(خسارة السنة / الفترة

تعديالت لــ:
)309,042()538,416( إيرادات إيجار من عقارات استثمارية

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

61,217,670701,217 حصة في نتائج شركات زميلة

)3,600,000(-    ربح غير محقق من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

5268,496515,024 إطفاء موجودات غير ملموسة

3,245,6944,458,982 انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة

6864,0932,704,080 انخفاض قيمة االستثمار في شركة زميلة

4,218,5993,256,216  3 استهالك

-   1,549,247 مخصص ديون مشكوك في حتصيلها 

-   58,483  3 انخفاض قيمة عقار ومعدات

139,096)120,375( )ربح( خسارة بيع عقار ومعدات 

-   )790,416( ربح بيع موجودات غير ملموسة 

336,498262,842 مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

1,076,741766,976 تكاليف متويل

)1,444,015(25,543 خسارة )ربح( من بيع عمليات موقوفة

1,865,0023,399,455

التغيرات في رأس املال العامل: 
)1,651,649(1,883,983 بضاعة

1,073,4842,761,610 مدينون وموجودات أخرى 

60,13625,031 دائنون ومطلوبات أخرى

4,882,6054,534,447النقد الناجت من أنشطة العلميات

)378,287()224,718(مكافأة نهاية اخلدمة مدفوعة

4,657,8874,156,160صافي النقد الناجت من أنشطة العمليات

أنشطة االستثمار 
)27,523,903(-   حيازة شركات تابعة، بالصافي بعد النقد الذي مت حيازته

)2,083,901()3,376,813(3شراء عقار ومعدات 

-   985,354احملصل من بيع عقار ومعدات 

-   4,956,952احملصل من بيع عقارات استثمارية 

538,416309,042إيرادات إيجار من عقارات استثمارية

)10,852,224()3,839,595(5حيازة موجودات غير ملموسة

-   1,188,480احملصل من بيع أصل غير ملموس 

)6,869,750(-   حيازة شركة زميلة

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

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

192,673)161,883(10)الزيادة( النقص  في النقد والنقد املعادل احملتجز

242,1617,371,647احملصل من بيع عمليات موقوفة

)70,972,016(533,072صافي النقد الناجت من )املستخدم في( أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
71,431,050-   إصدار رأس املال

)766,976()921,753(تكاليف متويل مدفوعة

)2,821,060()2,107,657(صافي احلركة في املرابحة الدائنة 

67,843,014)3,029,410(صافي النقد )املستخدم في( الناجت من أنشطة التمويل 

2,161,5491,027,158صافي الزيادة في النقد والنقد املعادل

)218,016()428,539(صافي فروق حتويل عمالت أجنبية

937,495128,353النقد والنقد املعادل في بداية السنة / الفترة

102,670,505937,495النقد والنقد املعادل في نهاية السنة / الفترة

شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية املجمع للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 23 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
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اإلجمالي 
الفرعي

ص غير 
ص

ح
مسيطرة

مجموع 
حقوق امللكية

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

صيد في 1 يناير 
الر

2009
75,000,000

193,550
314,957

314,957
)1,331,866(

     -
)1,977,473(

72,514,125
11,847,361

84,361,486

خسارة السنة 
     -

     -
     -

     -
     -

     -
)7,959,610(

)7,959,610(
)1,587,245(

)9,546,855(

صروفات( 
إيرادات )م

شاملة أخرى 
     -

     -
     -

     -
37,115

23,922
     -

61,037
)635,259(

)574,222(

إجمالي اإليرادات 
صروفات( 

)امل
الشاملة  للسنة 

     -
     -

     -
     -

37,115
23,922

)7,959,610(
)7,898,573(

)2,222,504(
)10,121,077(

ص 
ص

حل
حلركة في ا

ا
غير املسيطرة على 

 عملية موقوفة 
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
)269,248(

)269,248(

صيد في 31 
الر

ديسمبر 2009
75,000,000

193,550
314,957

314,957
)1,294,751(

 23,922
)9,937,083(

64,615,552
9,355,609

73,971,161

صيد في 1 
الر

سبتمبر 2007
3,568,950

193,550
314,957

314,957
     -

     -
1,663,571

6,055,985
     -

6,055,985

)خسارة( ربح الفترة 
     -

     -
     -

     -
     -

     -
)3,641,044(

)3,641,044(
141,916

)3,499,128(

صروفات شاملة 
م

أخرى 
     -

     -
     -

     -
)1,331,866(

     -
     -

)1,331,866(
     -

)1,331,866(

إجمالي 
صروفات( 

)امل
اإليرادات الشاملة 

 للفترة  
     -

     -
     -

     -
)1,331,866(

     -
)3,641,044(

)4,972,910(
141,916

)4,830,994(

س املال  
صدار رأ

إ
71,431,050

     -
     -

     -
     -

     -
     -

71,431,050
     -

71,431,050

ص غير 
ص

ح
جتة من 

مسيطرة نا
حيازة 

 شركات تابعة 
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
11,705,445

11,705,445

صيد في 31 
الر

ديسمبر 2008
75,000,000

193,550
314,957

314,957
)1,331,866(

     -
)1,977,473(

72,514,125
11,847,361

84,361,486

بيان التغيرات في حقوق امللكية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 23 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.



22

1. نشاط الشركة 

إن شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( )“الشركة”( هي شركة مساهمة كويتية مسجلة في الكويت في 1 أكتوبر 1996 وهي مدرجة في سوق الكويت 
لألوراق املالية. إن عنوان مكتب الشركة املسجل هو ص.ب. 21909 – الصفاة 13080، دولة الكويت. متارس الشركة أنشطتها وفقاً ملبادئ الشريعة اإلسالمية.

مت التصريح بإصدار هذه البيانات املالية املجمعة للشركة وشركاتها التابعة )“املجموعة”( للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 وفقاً لقرار مجلس اإلدارة في 24 
فبراير 2010  وهذا يخضع العتماد اجلمعية العمومية ملساهمي الشركة. يحق للجمعية العمومية السنوية ملساهمي الشركة تعديل هذه البيانات املالية املجمعة 

بعد إصدارها.

إن األنشطة الرئيسية للمجموعة موضحة في إيضاح 19.

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 مدرجتني في سوق الكويت لألوراق املالية.

2. السياسات احملاسبية الهامة

أساس اإلعداد

مت إعداد البيانات املالية املجمعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية، ووفقاً ملتطلبات القرار الوزاري رقم 18 لعام 1990 ذات الصلة.

مت عرض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي الذي ميثل العملة الرئيسية للشركة.

مت تعديل النظام األساسي للشركة في اجتماع اجلمعية العمومية غير العادية ملساهمي الشركة املنعقد في 15 أغسطس  2007 لتغيير نهاية السنة املالية من 31 
أغسطس إلى 31 ديسمبر. وبالتالي، فإن معلومات املقارنة للنتائج التشغيلية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 ولفترة الستة عشر شهراً املنتهية في 31 ديسمبر 

2008 ليست للمقارنة. 

أساس القياس

مت إعداد البيانات املالية املجمعة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية املعدلة بإعادة تقييم العقارات االستثمارية واملوجودات املالية املتاحة للبيع واملوجودات املالية املدرجة 
بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وفقاً للقيمة العادلة.

التغيرات في السياسات احملاسبية

إن السياسات احملاسبية املستخدمة في إعداد هذه البيانات املالية املجمعة مماثلة لتلك املطبقة في السنة السابقة باستثناء تطبيق املجموعة للمعايير الدولية 
للتقارير املالية وتفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية خالل السنة: 

املعيار الدولي للتقارير املالية 5: املوجودات غير املتداولة احملتفظ بها للبيع والعمليات املوقوفة )معدل( 

• املعيار الدولي للتقارير املالية 7: األدوات املالية: اإلفصاحات )معدل(	
• املعيار الدولي للتقارير املالية 8: قطاعات التشغيل )جديد( 	
• معيار احملاسبة الدولي 1: عرض البيانات املالية )معدل( 	
• معيار احملاسبة الدولي 16: العقار واآلالت واملعدات )معدل( 	
• معيار احملاسبة الدولي 19: مزايا املوظفني )معدل(	
• معيار احملاسبة الدولي 23: تكاليف االقتراض )معدل(	
• معيار احملاسبة الدولي 28: االستثمار في شركات زميلة )معدل( 	
• معيار احملاسبة الدولي 31: حصة في شركات محاصة )معدل(	
• معيار احملاسبة الدولي 32: األدوات املالية: العرض )معدل(	

شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة في 31 ديسمبر 2009
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• معيار احملاسبة الدولي 36: انخفاض قيمة املوجودات )معدل(	
• معيار احملاسبة الدولي 38: املوجودات غير امللموسة )معدل(	
• معيار احملاسبة الدولي 39- : األدوات املالية )التحقق والقياس( )معدل(	
• معيار احملاسبة الدولي 40: العقارات االستثمارية )معدل(	

تفسير جلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية 15: اتفاقيات إنشاء العقارات 

فيما يلي التغيرات الرئيسية في املعايير اجلديدة واملعدلة: 

معيار احملاسبة الدولي رقم 1: عرض البيانات املالية )معدل(:

يفصل املعيار املعدل بني التغيرات في حقوق ملكية املالك وغير املالك. يتضمن بيان التغيرات في حقوق امللكية فقط تفاصيل املعامالت مع املالكني ومت عرض 
التغيرات في حقوق ملكية غير املالكني كبند مستقل. إضافة إلى ذلك، يقدم املعيار بيان اإليرادات الشامل: وهو ميثل كافة بنود اإليرادات واملصروفات املسجلة سواء 

مت ذلك في بيان مستقل أو في بيانني مرتبطني. لقد اختارت املجموعة عرض بيانني.

املعيار الدولي للتقارير املالية 7 األدوات املالية: اإلفصاحات )معدل(

يتطلب املعيار املعدل افصاحات إضافية عن قياس القيمة العادلة ومخاطر السيولة. يجب أن يتم اإلفصاح عن قياسات القيمة العادلة املتعلقة بالبنود املدرجة 
بالقيمة العادلة وفقاً ملصدر مدخالت باستخدام جدول هرمي من ثالثة مستويات للقيمة العادلة وفقاً لفئتها وذلك جلميع األدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة. 
يتطلب املعيار املعدل أيضا اإلفصاح عن التطابق بني الرصيد االفتتاحي و الرصيد اخلتامي لقياس القيمة العادلة من املستوى الثالث، وكذلك التحويالت الهامة 

بني املستويات في جدول القيمة العادلة. 

املعيار الدولي للتقارير املالية 8 “قطاعات التشغيل”:

يتطلب املعيار اجلديد افصاحات حول املعلومات املتعلقة بالقطاعات التشغيلية باملجموعة ويحل محل املتطلبات لتحديد القطاع الرئيسي ) قطاع األعمال( والقطاع 
الثانوي )القطاع اجلغرافي(. لن يكون لتطبيق هذا املعيار اثر على أداء املجموعة أو مركزها املالي. انتهت املجموعة إلى أن قطاعات التشغيل احملددة وفقاً للمعيار 

الدولي للتقارير املالية 8 هي نفس القطاعات احملددة من خالل معيار احملاسبة الدولي 14 “تقارير القطاعات”. 

معيار احملاسبة الدولي 23 تكاليف االقتراض )معدل(

استبعد املعيار املعدل اخليار املتاح قبل ذلك بتحميل كافة تكاليف االقتراض كمصروف عند تكبدها. وبدالً من ذلك ستضطر املجموعة إلى رسملة تكاليف االقتراض 
املتكبدة على املوجودات املؤهلة. ومع ذلك ليس للمعيار املعدل تأثير على النتائج املسجلة في التقارير السابقة أو احلالية أو على املركز املالي للمجموعة حيث أن 
البنود االنتقالية لهذا املعيار تسمح للمنشأة في االستمرار في حتميل تكاليف االقتراض املتعلقة باملوجودات املؤهلة كمصروف والتي يكون تاريخ بداية رسملتها قبل 

تاريخ سريان املعيار.

ليس لتطبيق املعايير والتفسيرات األخرى تأثيراً جوهرياً على البيانات املالية املجمعة للمجموعة

مت إصدار املعايير والتفسيرات التالية وهي تتعلق باملجموعة ولكنها ليست إلزامية ولم تقم املجموعة بتطبيقها: 

• املعيار الدولي للتقارير املالية 3: )معدل( )يسري في 1 يوليو 2009(:	
• املعيار الدولي للتقارير املالية 9: األدوات املالية )التصنيف والقياس( )يسري في 1 يناير 2013(	
• معيار احملاسبة الدولي 27: البيانات املالية املجمعة واملنفصلة )معدل( )يسري في 1 يوليو 2009(	
• تفسير جلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية 17: توزيعات املوجودات غير النقدية على املالكني )يسري في 1 يوليو 2009(	
• تفسير جلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية 18: حتويل املوجودات من العمالء )يسري في 1 يوليو 2009(	
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فيما يلي أهم التغييرات: 

املعيار الدولي للتقارير املالية 3 )معدل( – دمج األعمال  ومعيار احملاسبة الدولي 27 

إن املعيار الدولي للتقارير املالية 3 )معدل( يقدم عدد من التغيرات في احملاسبة عن دمج األعمال التي حتدث بعد تاريخ سريانه. وسوف تؤثر التغييرات في تقييم 
احلصص غير املسيطرة واحملاسبة عن تكاليف املعاملة والتحقق املبدئي والقياس الالحق للمقابل الطارئ وعمليات دمج األعمال التي تتم على مراحل. سوف تؤثر 

التغيرات على مبلغ الشهرة املدرج، والنتائج املدرجة في الفترة التي تقع فيها احليازة والنتائج املستقبلية املدرجة. 

يتطلب معيار احملاسبة الدولي 27 املعدل أن يتم احملاسبة عن التغيرات في حصة امللكية بالشركة التابعة )دون فقد السيطرة( كمعاملة مع املالكني بصفتهم مالكني. 
ولذلك، فإن هذه املعامالت لن تؤدي إلى حتقق شهرة وال أرباح أو خسائر. كما أن املعيار املعدل يغير في طريقة احملاسبة عن اخلسائر املتكبدة من قبل الشركة 
التابعة باإلضافة إلى فقدان السيطرة على الشركة التابعة.  بل إن التغيرات في املعيار الدولي للتقارير املالية 3 )املعدل( ومعيار احملاسبة الدولي 27 )املعدل( سوف 

تؤثر على عمليات احليازة املستقبلية أو فقد السيطرة واملعامالت مع احلصص غير املسيطرة. 

إعداد  سيتم  للمجموعة.  املجمعة  املالية  البيانات  أو  املالي  املركز  أو  األداء  على  جوهرياً  تأثيراً  األخرى  والتفسيرات  املعايير  لتطبيق  يكون  أن  املتوقع  من  ليس 
اإلفصاحات اإلضافية ضمن البيانات املالية املجمعة عندما تصبح هذه املعايير والتفسيرات سارية املفعول.

فيما يلي ملخص بالسياسات احملاسبية الهامة املتبعة في إعداد وعرض البيانات املالية املجمعة:

أسس التجميع

تتضمن البيانات املالية املجمعة حسابات الشركة وشركاتها التابعة. تعد البيانات املالية للشركات التابعة لنفس الفترة املالية للشركة ، باستخدام سياسات محاسبية 
مماثلة. يتم جتميع البيانات املالية للشركات التابعة على أساس كل بند بإضافة بنود مماثلة من املوجودات واملطلوبات، واإليرادات واملصروفات. يتم عند التجميع 

استبعاد كافة األرصدة واملعامالت الهامة فيما بني املجموعة وأية أرباح أو أرباح وخسائر غير محققة فيما بني املجموعة.

انتقال السيطرة إلى املجموعة. وتوجد السيطرة عندما يكون للشركة القدرة على التحكم في السياسات املالية  التابعة بالكامل من تاريخ  يتم جتميع الشركات 
والتشغيلية للشركة التابعة بحيث تستفيد من أنشطتها ويتوقف التجميع عند توقف املجموعة عن السيطرة عليها. يتم إدراج نتائج الشركات التابعة التي مت حيازتها 

أو بيعها خالل السنة في بيان الدخل املجمع من تاريخ احليازة أو حتى تاريخ بيعها، كما هو مالئم.

اإليرادات اخلاصة  امللكية وصافي  يتم توضيح حقوق  الشركة.  أو غير مباشرة مبساهمي  امللكية اخلاصة بصورة مباشرة  متثل احلصص غير املسيطرة حقوق 
باحلصص غير املسيطرة بصورة منفصلة في بيان املركز املالي املجمع وبيان الدخل املجمع وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق امللكية.

يتم احملاسبة عن حيازة احلصص غير املسيطرة باستخدام طريقة توسيع أعمال الشركة األم والتي يتم من خاللها تسجيل الفرق بني املقابل والقيمة الدفترية 
لصافي املوجودات املشتراة لتلك احلصة كشهرة. عند بيع حصة مسيطرة في شركات تابعة يتم تسجيل الفرق بني سعر البيع وصافي قيمة األصل زائد فرق التحويل 

املتراكم والشهرة في بيان الدخل املجمع.

إن الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة هي كما يلي:

النشاط  األساسينسبة امللكية %بلد التأسيساسم الشركة
20092008

التجارة العامة واملقاوالت8080الكويتشركة خليفة دعيج الدبوس وأخوانه ذ.م.م.

شركة هجليج خلدمات البترول واالستثمار 
املقاوالت64.2564.25السودان احملدودة )هجليج(

مقاوالت خدمات احلفر 51-عمانشركة خدمات احلفر الذكي 

دمج األعمال والشهرة 

يتم احملاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة الشراء احملاسبية التي تتضمن إدراج املوجودات احملددة )مبا فيها املوجودات غير امللموسة التي لم يتم تسجيلها 
سابقاً( واملطلوبات )مبا فيها املطلوبات احملتملة بخالف إعادة الهيكلة املستقبلية( لألعمال التي مت حيازتها وفقاً للقيمة العادلة.

شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة في 31 ديسمبر 2009
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يتم قياس الشهرة املشتراة في دمج األعمال مبدئياً بالتكلفة التي متثل زيادة تكلفة الشراء عن حصة املجموعة في القيمة العادلة لصافي املوجودات احملددة للشركة 
املشتراة كما في تاريخ احليازة. بعد التسجيل املبدئي يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصاً خسائر انخفاض القيمة. إن أي زيادة في حصة املجموعة من القيمة العادلة 

لصافي املوجودات احملددة املشتراة في تاريخ احليازة عن تكلفة احليازة تدرج في بيان الدخل املجمع.

يتم توزيع الشهرة على كل من وحدات إنتاج النقد باملجموعة 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 حتديد انخفاض قيمة الشهرة بتقييم املبلغ املمكن استرداده لوحدة إنتاج النقد 
التي تتعلق بها الشهرة. إن املبلغ املمكن استرداده هو القيمة أثناء االستخدام لوحدة إنتاج النقد الذي ميثل صافي القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية 
املقدرة املتوقعة من وحدة إنتاج النقد. عندما يكون املبلغ املمكن 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 املوجودات األخرى للوحدة بصورة نسبية على أساس القيمة الدفترية لكل أصل بالوحدة. إن 

أي خسارة من انخفاض القيمة احملققة 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 املرتبطة بالعمليات 
املستبعدة في القيمة الدفترية للعمليات عند حتديد الربح أو اخلسارة الناجتة عن استبعاد العمليات. يتم قياس الشهرة املستبعدة في هذه احلالة على أساس القيم 

النسبية للعمليات املستبعدة واجلزء احملتفظ به من وحدة إنتاج النقد.

عندما يتم بيع الشركات التابعة فإن الفرق بني سعر البيع وصافي املوجودات زائدا فرق الترجمة املتراكم والشهرة يتم تسجيله في بيان الدخل املجمع.

حصة في مشروع مشترك

متلك املجموعة حصة في أصل يخضع لسيطرة مشتركة. يتضمن األصل اخلاضع لسيطرة مشتركة سيطرة مشتركة ويقدم ملكية  مشتركة من قبل املجموعة وشركاء 
احملاصة اآلخرين ملوجودات مت املساهمة بها أو حيازتها لغرض إنشاء مشروع مشترك من قبل املجموعة وأطراف أخرى بدون إنشاء شركة أو ملكية أو حقوق ملكية.

تقوم املجموعة باحملاسبة عن حصتها في األصل اخلاضع لسيطرة مشتركة وحصتها في أي مطلوبات مشتركة متكبدة واإليرادات من بيع أو استخدام حصتها في 
نتائج املشروع املشترك باإلضافة إلى حصتها في املصروفات املتكبدة من قبل املشروع املشترك وأي مصروفات تتكبدها فيما يتعلق بحصتها في املشروع املشترك.

عقار ومعدات

يدرج العقار واملعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك املتراكم وأي انخفاض في القيمة. عند بيع األصل أو استبعاده، يتم استبعاد التكلفة واالستهالك املتراكم من 
احلسابات وتتحقق أية أرباح أو خسائر ناجتة من استبعاد األصل في بيان الدخل املجمع. 

ال تستهلك األرض. يحتسب االستهالك على أساس القسط الثابت استناداً إلى األعمار اإلنتاجية املقدرة لبنود العقار واملعدات األخرى كما يلي:

5-50 سنة عقارات مؤجرة

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 املتوقع للمنافع االقتصادية الناجتة من بنود 
العقار واملعدات. 

يتم مراجعة القيمة الدفترية للعقار واملعدات لغرض حتديد االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال 
ميكن استردادها. فإذا ظهرت مثل تلك املؤشرات وإذا كانت القيمة الدفترية مسجلة بأكثر من مبالغها املقدرة واملمكن استردادها ، تخفض املوجودات إلى مبالغها 

املمكن استردادها والتي متثل القيمة العادلة ناقصاً التكاليف حتى البيع والقيمة أثناء االستخدام أيهما أكبر. 

يتم رسملة املصروفات املتكبدة الستبدال بند من بنود العقار واملعدات التي يتم احملاسبة عنها بصورة منفصلة ويتم شطب القيمة الدفترية للبند املستبدل. ويتم 
رسملة املصروفات الالحقة األخرى عندما تتحقق زيادة املنافع االقتصادية لبند العقار واملعدات املتعلقة بها. وتتحقق كافة املصروفات األخرى في بيان الدخل 

املجمع عند تكبدها.
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عقارات استثمارية

تقاس العقارات االستثمارية مبدئياً بالتكلفة مبا فيها تكاليف املعاملة. تتضمن القيمة الدفترية تكلفة استبدال جزء من العقار االستثماري احلالي وقت تكبد التكلفة 
فيما لو مت الوفاء مبعايير التحقق وتستثني من ذلك تكاليف اخلدمات اليومية للعقار االستثماري. الحقاً للتسجيل املبدئي يتم إعادة قياس العقارات االستثمارية 
االستثمارية  العقارات  طبيعة  مع  تتناسب  تقييم  طرق  باستخدام  ومسجلني  مستقلني  عقارات  مقيمي  تقييم  إلى  استناداً  إفرادي  أساس  على  العادلة  بالقيمة 
واستخداماتها. يعكس التقييم ظروف السوق في تاريخ بيان املركز املالي. تدرج األرباح أو اخلسائر الناجتة من التغيرات في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية 

في بيان الدخل املجمع في السنة التي تنتج فيها هذه األرباح أو اخلسائر.

يتم عدم حتقق العقارات االستثمارية عندما يتم بيعها أو عندما يتم سحب العقار االستثماري بصفة دائمة من االستخدام وال يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية 
من بيعه. يتم تسجيل الفرق بني صافي احملصل من البيع والقيمة الدفترية لألصل في بيان الدخل املجمع في سنة عدم التحقق.

تتم التحويالت إلى العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام. بالنسبة للتحويل من عقار لالستثمار إلى عقار يشغله املالك فأن التكلفة 
استثمارياً، وتقوم  التغيير في االستعمال. إذا أصبح العقار الذي يشغله املالك عقاراً  املعتمدة للعقار بالنسبة للمحاسبة الالحقة تكون القيمة العادلة في تاريخ 

املجموعة باحملاسبة عن هذا العقار وفقاً للسياسة املنصوص عليها للعقار واآلالت واملعدات حتى تاريخ التغيير في االستخدام. 

موجودات غير ملموسة

يتم قياس املوجودات غير امللموسة التي مت حيازتها بشكل منفصل مبدئياً بالتكلفة. إن تكلفة األصل غير امللموس الذي يتم حيازته في دمج األعمال هي القيمة 
أي إطفاء  بعد التحقق املبدئي، تدرج املوجودات غير امللموسة )باستثناء الشهرة وموجودات االستكشاف( بالتكلفة ناقصاً  العادلة كما في تاريخ احليازة. الحقاً 
متراكم مت تسجيله على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية وأية خسائر متراكمة من انخفاض القيمة. ال يتم رسملة املوجودات غير امللموسة التي 

يتم إنشاؤها داخلياً، باستثناء تكاليف التطوير املرسملة، ويحمل املصروف في بيان الدخل املجمع للسنة التي يتم فيها تكبد املصروف.

يتم تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات غير امللموسة إما أن تكون محددة املدة أو غير محددة املدة. تطفأ املوجودات غير امللموسة التي لها أعمار محددة على 
مدى أعمارها االقتصادية ويتم تقديرها وتعديلها باالنخفاض في القيمة في حالة وجود ما يشير إلى انخفاض قيمة األصل غير امللموس. ال تطفأ املوجودات غير 

امللموسة التي لها أعمار إنتاجية غير محددة ولكن يتم اختبارها سنوياً لغرض حتديد انخفاض القيمة ويتم تعديلها لنفس الغرض، إن وجدت.

موجودات االستكشاف

احملاسبية لتكاليف عمليات استكشاف النفط والغاز والتطوير. وفقاً لهذه الطريقة، يتم رسملة تكاليف حيازة عقارات النفط  يتم إتباع طريقة “اجلهد الناجح” 
والغاز وتكاليف عمليات احلفر واالستكشاف التطويري عند تكبدها، وإذا ثبت الحقاً عدم جدواها، يتم حتميلها على مصروفات االستكشاف. ويتم حتميل كافة 
تكاليف مصروفات االستكشاف األخرى، مبا في ذلك التكاليف اجليولوجية واجليوفيزيائية، أي تكاليف ما قبل حيازة احلق القانوني لالستكشاف، على مصروفات 

االستكشاف عند تكبدها.

عند احلصول على حق قانوني لالستكشاف، يتم رسملة التكاليف املرتبطة مباشرًة باستكشاف بئر كموجودات غير ملموسة حتى يتم إمتام حفر البئر ويتم تقييم 
النتائج. وإذا لم توجد الهيدروكربونات، يتم حتميل إنفاق االستكشاف مقابل اإليرادات كمصروف استكشاف. وإذا وجدت الهيدروكربونات، والتي تخضع لنشاط 
تقييم آخر، الذي ميكن أن يتضمن حفر آبار أخرى )آبار استكشاف أو اختبار االستكشاف االستراتيجي( ، والتي ميكن تطويرها جتارياً، فإنه يستمر إدراج التكاليف 
“كموجودات استكشاف”. وتخضع كافة التكاليف املدرجة 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 احلالة موجودة، يتم شطب القيمة الدفترية. عندما يتم حتديد 
احتياطيات النفط والغاز ويتم املوافقة على التطوير بعد إثبات اجلدوى الفنية والقابلية التجارية للنفط والغاز املستخرج، يتم حتويل اإلنفاق ذات الصلة إلى عقارات 

النفط والغاز بعد تقييم االنخفاض في القيمة وتسجيل أي خسائر ناجتة لالنخفاض في القيمة. 

تكاليف التطوير عند إنشاء أو تركيب أو إنهاء تسهيالت البنية التحتية مثل األرصفة واألنابيب وحفر اآلبار التطويرية مبا في ذلك تطوير أو تخطيط اآلبار عدمية 
اجلدوى يتم رسملتها ضمن “عقارات النفط والغاز”.

استثمارات في شركات زميلة

تتم احملاسبة عن استثمارات املجموعة في شركاتها الزميلة وفقاً لطريقة حقوق امللكية احملاسبية. إن الشركة الزميلة هي املنشأة التي متارس عليها املجموعة تأثيراً 
ملموساً وهي ليست شركة تابعة أو شركة محاصة.

وفقاً لطريقة حقوق امللكية، يسجل االستثمار في الشركة الزميلة مبدئياً بالتكلفة وتعدل بعد ذلك بالتغيرات بعد احليازة في حصة املجموعة من صافي موجودات 
الشركة الزميلة. تدرج الشهرة املتعلقة بالشركة الزميلة ضمن القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم إطفائها أو اختبارها لتحديد االنخفاض في القيمة بصورة منفصلة. 
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تقيد املجموعة حصتها في إجمالي أرباح أو خسائر الشركة الزميلة احملققة في بيان الدخل املجمع من تاريخ بداية التأثير الفعلي أو امللكية الفعلية حتى تاريخ انتهاء 
ممارسة التأثير أو امللكية فعلياً. إن توزيعات األرباح املستلمة من الشركة الزميلة تخفض القيمة الدفترية لالستثمار. كما أن التعديالت على القيمة الدفترية قد 
تكون ضرورية لتعكس التغيرات في حصة املجموعة في الشركة الزميلة نتيجة للتغيرات في حقوق ملكية الشركة الزميلة التي لم يتم تسجيلها ضمن بيان الدخل 

للشركة الزميلة. تقيد حصة املجموعة من تلك التغيرات مباشرًة ضمن بيان الدخل الشامل املجمع.

بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، حتدد املجموعة ما إذا كان من الضروري تسجيل خسارة انخفاض قيمة إضافية من استثمارات املجموعة في شركات زميلة. تقوم 
املجموعة في تاريخ كل ميزانية عمومية بتحديد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن االستثمار في شركات زميلة قد انخفضت قيمته. وفي هذه احلالة 

تسجل املجموعة مبلغ انخفاض القيمة بالفرق بني املبلغ املمكن استرداده للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية في بيان الدخل املجمع.

تستبعد األرباح غير احملققة من املعامالت مع الشركة الزميلة مبا يتناسب مع حصة املجموعة في الشركة الزميلة. كما تستبعد اخلسائر غير احملققة ما لم تتضمن 
املعامالت دليل على انخفاض قيمة املوجودات احملولة. 

إن البيانات املالية للشركة الزميلة واملجموعة متشابهة وفي حالة أي اختالف في تاريخ تقرير الشركة الزميلة، والذي ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ تقرير املجموعة، 
يتم إجراء تعديالت لتعكس أثر املعامالت الهامة أو األحداث األخرى التي وقعت بني هذا التاريخ وتاريخ البيانات املالية املجمعة للمجموعة. إن السياسات احملاسبية 

للشركة الزميلة مماثلة لتلك املستخدمة من قبل املجموعة للمعامالت املشابهة واألحداث في الظروف املماثلة.

األدوات املالية

املوجودات املالية

القياس املبدئي والتحقق

يتم تصنيف املوجودات املالية ألغراض معيار احملاسبة الدولي رقم 39 كـ “موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل” و “موجودات مالية متاحة 
للبيع” و “قروض ومدينني”.  حتدد املجموعة تصنيف املوجودات املالية عند التحقق املبدئي.

يتم قياس املوجودات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً – إذا كانت االستثمارات غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل - تكاليف املعامالت املباشرة. 

إن مشتريات أو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب تسليم األصل ضمن النطاق الزمني احملدد عموماً من خالل القوانني أو األعراف السائدة في السوق )طريقة 
الشراء املعتادة( يتم تسجيلها في تاريخ املتاجرة وهو التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بالبيع أو الشراء. 

تتضمن املوجودات املالية للمجموعة النقد والنقد املعادل واملدينني التجاريني واملدينني اآلخرين واألدوات املالية املسعرة والغير مسعرة.

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

تشمل املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل املوجودات املالية احملتفظ بها ألغراض املتاجرة واملوجودات املالية املصنفة، عند التحقق املبدئي، 
كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. تصنف املوجودات املالية كـ “محتفظ بها ألغراض املتاجرة”، إذا مت حيازتها بغرض البيع في املستقبل القريب. 
تصنف املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل في حالة إدارة هذه املوجودات وتقييم أدائها استناداً إلى القيمة العادلة املوثوق منها وفقاً إلستراتيجية 

االستثمار املوثقة. 

تدرج املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بالقيمة العادلة في بيان املركز املالي املجمع  مع إدراج األرباح أو اخلسائر احملققة في بيان 
الدخل املجمع. كما في 31 ديسمبر 2009، لم يكن لدى املجموعة موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة )31 ديسمبر 2008: الشيء( .

موجودات مالية متاحة للبيع

متثل املوجودات املالية املتاحة للبيع تلك املوجودات املالية غير املشتقة التي يتم تصنيفها كمتاحة للبيع أو تلك التي ال يتم تصنيفها “كموجودات مالية مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل بيان الدخل” أو “قروض ومدينني”. بعد التحقق املبدئي، يتم قياس املوجودات املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة مع إدراج األرباح واخلسائر 
ضمن اإليرادات الشاملة األخرى ، حتى يتم استبعاد تلك االستثمارات أو عند حتديد انخفاض في قيمته، حيث يتم في ذلك الوقت إدراج األرباح واخلسائر املتراكمة 

املسجلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى  في بيان الدخل املجمع. 

قروض ومدينني 

إن القروض واملدينني هي موجودات مالية غير مشتقة لها مدفوعات ثابتة أو ميكن حتديدها ولكنها غير مدرجة في سوق نشط. بعد التحقق املبدئي، تدرج القروض 
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واملدينني بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي ناقصاً أي مخصص النخفاض القيمة. يؤخذ في االعتبار أي عالوة أو خصم عند احليازة ويتم 
إدراجه ضمن تكاليف املعاملة واألتعاب التي متثل جزءاً ال يتجزأ من معدل الربح الفعلي. تتضمن القروض واملدينني للشركة املدينني واملوجودات األخرى. تسجل 

األرباح واخلسائر في بيان الدخل املجمع عند عدم حتقق القروض واملدينني أو انخفاض قيمتها وكذلك من خالل عملية اإلطفاء.

عدم حتقق املوجودات املالية 

يتم عدم حتقق أصل مالي )كلياً أو جزئياً( في احلاالت التالية:

• عندما ينتهي احلق في التدفقات النقدية من تلك املوجودات املالية؛ أو	

• عندما حتتفظ املجموعة باحلق في استالم التدفقات النقدية من تلك املوجودات املالية ولكن تتحمل التزام بدفع التدفقات بالكامل دون تأخير إلى طرف ذي 	
عالقة مبوجب ترتيب “القبض والدفع”؛ أو 

• عندما حتول املجموعة احلق في استالم التدفقات النقدية من تلك املوجودات املالية وإما: 	

أن تقوم املجموعة بتحويل كافة مخاطر ومزايا األصل أو . 1

أال تقوم املجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة املخاطر ولكن فقدت السيطرة على األصل. . 2

عندما تقوم املجموعة بتحويل حقوقها في التدفقات النقدية من أصل ما أو قامت بالدخول في ترتيب “القبض والدفع” ولم تقم بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر 
ومزايا األصل أو لم تقم بتحويل السيطرة على األصل، يتم تسجيل األصل اجلديد مبقدار استمرار املجموعة في السيطرة على األصل. 

يتم قياس استمرار السيطرة التي تأخذ صورة ضمانات على األصل احملول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو احلد األقصى ملبلغ مقابل الشراء املطلوب من 
املجموعة سداده أيهما أقل.  

انخفاض قيمة املوجودات املالية

تقوم املجموعة بتاريخ كل تقارير مالية بإجراء تقييم لتحديد فيما إذا كان هناك أي دلياًل موضوعياً 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 املبدئي )حدث خسارة 
متكبدة( لألصل ويكون للخسارة تأثير على التدفقات النقدية املقدرة لألصل املالي أو مجموعة األصول املالية التي ميكن قياسها بصورة موثوق منها. قد يتضمن 
الدليل على انخفاض القيمة مؤشرات إلى مواجهة املقترض أو مجموعة املقترضني لصعوبة مالية كبيرة، أو تأخير في سداد الفوائد أو الدفعات األصلية أو احتمال 
إشهار إفالسهم أو الترتيبات املالية األخرى وعندما تشير بيانات املراقبة إلى أن هناك نقص ميكن قياسه في التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة مثل التغيرات 

في الظروف االقتصادية املرتبطة بالتأخيرات. 

موجودات مالية متاحة للبيع

للبيع أو مجموعة من  تاريخ كل تقارير مالية بتقييم وجود دليل موضوعي على أن استثمار متاح  للبيع، تقوم املجموعة في  املتاحة  املالية  بالنسبة لالستثمارات 
االستثمارات املتاحة للبيع قد تعرضت لالنخفاض في القيمة. 

بالنسبة لالستثمارات في األسهم املصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع، فإن االنخفاض الكبير أو املتواصل في القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم ألدنى من 
تكلفتها يعتبر مؤشرا على انخفاض قيمة املوجودات. وإذا ما توفر أي دليل على انخفاض القيمة، يتم قياس اخلسائر املتراكمة بالفرق بني تكلفة احليازة والقيمة 
العادلة احلالية، ناقصا أية خسائر انخفاض في قيمة هذا األصل املالي مدرجة سابقاً في بيان الدخل املجمع ويتم شطبها من بيان الدخل الشامل املجمع مع 
إدراجها في بيان الدخل املجمع. إن خسائر انخفاض القيمة لالستثمارات في أسهم ال تعكس من خالل بيان الدخل املجمع؛ يتم تسجيل الزيادة في قيمتها العادلة 

بعد االنخفاض في القيمة مباشرة في بيان الدخل الشامل املجمع.

املوجودات املدرجة بالتكلفة املطفأة

إذا كان هناك دليل موضوعي على تكبد خسارة انخفاض القيمة للموجودات املدرجة بالتكلفة املطفأة، فإن قيمة اخلسارة تتحدد بالفرق بني القيمة الدفترية والقيمة 
احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة )باستثناء خسائر االئتمان املتوقعة التي لم يتم تكبدها(  مخصومة مبعدل الفائدة الفعلية األصلي لألصل املالي وتسجل 

اخلسارة في بيان الدخل املجمع. 

شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة في 31 ديسمبر 2009
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تقوم املجموعة أوالً بتقييم وجود الدليل املوضوعي على االنخفاض في القيمة بصورة فردية للموجودات املالية اجلوهرية على نحو فردي، وبصورة فردية أو جماعية 
للموجودات املالية غير اجلوهرية على نحو فردي. في حالة حتديد عدم وجود دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة لألصل املالي الذي مت تقيمه بصورة 
فردية، سواء كان االنخفاض جوهري أو غير جوهري، يتم إدراج األصل ضمن مجموعة املوجودات املالية ذات سمات مخاطر ائتمان مماثلة ويتم تقييم مجموعة 
املوجودات املالية بصورة جماعية لتحديد االنخفاض في قيمتها. املوجودات املالية التي يتم تقييمها بصورة فردية لتحديد االنخفاض في القيمة واملوجودات املالية 
التي حتقق لها أو ما زال يتحقق لها خسارة االنخفاض في القيمة ال يتم إدراجها ضمن التقييم اجلماعي لالنخفاض في القيمة. يتم إجراء تقييم االنخفاض في 

القيمة في تاريخ كل تقارير مالية.

في حالة انخفاض مبلغ اخلسائر الناجتة عن انخفاض القيمة، في فترة الحقة،  وميكن ربط االنخفاض بصورة موضوعية بحدث يقع بعد حتقيق االنخفاض، يتم 
عكس خسارة انخفاض القيمة املسجلة سابقاً.  إن حاالت العكس الالحقة املتعلقة بخسائر انخفاض القيمة يتم حتقيقها في بيان الدخل املجمع بحيث ال تتجاوز 

القيمة الدفترية لألصل تكلفته املطفأة في تاريخ العكس.

املطلوبات املالية 

التحقق األولي والقياس

يتم تصنيف املطلوبات املالية ألغراض معيار احملاسبة الدولي رقم 39 كـ “مطلوبات مالية بخالف تلك املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وقروض 
ومدينني “. حتدد املجموعة تصنيف مطلوباتها املالية عند التحقق املبدئي.

تتحقق كافة املطلوبات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة وفي حالة القروض واملدينني، زائداً التكاليف املباشرة للمعاملة.

تتضمن املطلوبات املالية الدائنني التجاريني والدائنني اآلخرين ودائني املرابحة واملطلوبات مقابل موجودات تخضع لتأجير متويلي.

القياس الالحق

يستند قياس املطلوبات املالية إلي تصنيفها كما يلي:

دائنون ومصروفات مستحقة

يتم قيد املطلوبات عن مبالغ ستدفع في املستقبل لقاء بضائع وخدمات مت تسلمها، سواء صدرت بها فواتير من قبل املورد أو لم تصدر. 

مرابحة دائنة

متثل املرابحة الدائنة املبلغ املستحق على أساس الدفع املؤجل ملوجودات مت شراؤها وفقاً لترتيبات مرابحة. تدرج املرابحة الدائنة بإجمالي املبالغ الدائنة، بالصافي 
بعد الربح املؤجل املستحق. يتم صرف األرباح املستحقة على أساس توزيع نسبي زمني يأخذ في االعتبار معدل الربح اخلاص بها والرصيد القائم.

عدم حتقق املطلوبات املالية

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

عند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس املقرض بشروط مختلفة بشكل كبير، أو بتعديل شروط االلتزام املالي احلالي بشكل جوهري، يتم معاملة هذا التبديل 
أو التعديل كعدم حتقق لاللتزام األصلي وحتقق لاللتزام اجلديد، ويدرج الفرق في القيمة الدفترية ذات الصلة في بيان الدخل املجمع. 

مقاصة األدوات املالية

يتم إجراء مقاصة بني املوجودات واملطلوبات املالية وصافي املبلغ املدرج في بيان املركز املالي املجمع عندما يكون للمجموعة حق قانوني ملزم بذلك وعندما تنوي 
املجموعة تسوية تلك املطلوبات إما بصافي قيمتها أو حتقيق املوجودات وتسوية االلتزامات في آٍن واحد.

القيمة العادلة لألدوات املالية 

تتحدد القيمة العادلة للموجودات املالية املتاجر بها في أسواق مالية نشطة بتاريخ كل تقرير مالي بالرجوع إلى األسعار املعلنة في السوق )سعر الشراء ألوضاع 
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الدائنة واملدينة(، بدون أي خصم لتكاليف املعاملة.

بالنسبة لألدوات املالية في أسواق غير نشطة، تتحدد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم. تتضمن هذه األساليب استخدام معامالت حديثة في السوق بشروط 
جتارية بحتة أو الرجوع إلى القيمة العادلة احلالية ألداة أخرى مماثلة إلى حد كبير، أو حتليل التدفقات النقدية املخصومة أو مناذج تقييم أخرى.

إن حتليل القيمة العادلة لألدوات املالية والتفاصيل اإلضافية حول كيفية قياسها مبينة في إيضاح 21.

بضاعة

تدرج البضاعة مبتوسط التكلفة املرجح أو صافي القيمة املمكن حتقيقها أيهما أقل.  إن التكاليف هي تلك املصروفات املتكبدة حتى يصل كل منتج إلى مكانه وحالته 
احلاضرة. حتدد صافي القيمة املمكن حتقيقها استناداً إلى أسعار البيع املقدرة ناقصاً أي تكاليف إضافية من املتوقع تكبدها حتى اإلمتام والبيع.

التأجير

املجموعة كمستأجر

إن حتديد ما إذا كان العقد يشتمل على تأجير يعتمد على جوهر العقد في تاريخ بدء التأجير. ويتطلب تقدير ما إذا كان إجناز العقد يعتمد على استخدام أصل 
معني أو مجموعة أصول معينة ونقل العقد للحق في استخدام تلك األصول.

إن عقود التأجير التمويلي، التي تنقل فيها كافة مخاطر ومزايا ملكية البند املؤجر إلى املجموعة،  يتم رسملتها في بداية عقد اإليجار بالقيمة العادلة للعقار املؤجر 
أو بالقيمة احلالية للحد األدنى لدفعات التأجير أيهما اقل. يتم توزيع مدفوعات التأجير بني مصروفات التمويل وانخفاض التزام التأجير لكي حتقق معدل أرباح 

الدوري الثابت على الرصيد املتبقي من االلتزام. تدرج مصروفات التمويل في بيان الدخل املجمع. 

تستهلك املوجودات املؤجرة بالقسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل. ولكن إذا لم يكن هناك تأكد بصورة معقولة من حصول املجموعة على امللكية في 
نهاية فترة اإليجار، يتم استهالك األصل على مدى العمر اإلنتاجي املقدر لألصل أو فترة اإليجار أيهما اقل. 

تسجل مدفوعات عقود التأجير التشغيلي كمصروف في بيان الدخل على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجير. 

تكاليف االقتراض 

إن تكاليف االقتراض التي تتعلق مباشرة بحيازة أو إنشاء أو إنتاج أصل يحتاج إنشاؤه إلى فترة زمنية طويلة لكي يصبح جاهزاً لالستعمال املزمع له أو بيعه يتم 
رسملتها كجزء من تكلفة ذلك األصل. تسجل تكاليف االقتراض األخرى كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها خاللها. تتكون تكاليف االقتراض من األرباح والتكاليف 

األخرى التي تتكبدها املنشأة فيما يتعلق باقتراض األموال.

تقوم املجموعة برسملة تكاليف االقتراض لكافة املوجودات املؤهلة عندما يبدأ اإلنشاء في أو بعد 1 يناير 2009. تستمر املجموعة في تسجيل تكاليف االقتراض 
املتعلقة بإنشاء مشروعات بدأت قبل 1 يناير 2009 كمصروف. 

انخفاض قيمة املوجودات غير املالية

حتدد املجموعة بتاريخ كل فترة مالية ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصل ما قد تنخفض قيمته. فإذا ما توفر مثل هذا املؤشر أو عندما يجب اختبار انخفاض 
القيمة السنوي لألصل، تقوم املجموعة بتقدير املبلغ املمكن استرداده لألصل. إن املبلغ املمكن استرداده لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصاً 
التكاليف حتى البيع أو قيمته أثناء االستخدام أيهما أعلى ويتم حتديدها لكل أصل على حدة ما لم يكن األصل غير منتجاً لتدفقات نقدية مستقلة على نحو كبير 
عن تلك التي يتم إنتاجها من األصل أو مجموعات األصول األخرى. عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما )أو الوحدة املنتجة للنقد( عن املبلغ املمكن استرداده، 
يعتبر األصل قد انخفضت قيمته ويخفض إلى قيمته املمكن استردادها. عند حتديد القيمة أثناء االستخدام، تخصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إلى 
قيمتها احلالية باستخدام معدل اخلصم قبل الضرائب الذي يعكس تقييمات السوق احلالية للقيمة الزمنية لألموال واملخاطر احملددة لألصل. عند حتديد القيمة 
العادلة ناقصاً التكاليف حتى البيع، يتم استخدام منوذج تقييم مناسب، ويتم تأييد  هذه العمليات احلسابية مبضاعفات التقييم أو أسعار األسهم املعلنة لشركات 

تابعة متداولة في السوق أو املؤشرات األخرى املتاحة  للقيمة العادلة.

تدرج خسائر انخفاض القيمة من العمليات املستمرة في بيان الدخل املجمع ضمن فئات املصروفات التي تتوافق مع وظيفة املوجودات التي انخفضت قيمتها.

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 املسجلة سابقاً 
لم تعد موجودة أو قد انخفضت. فإذا ما توفر مثل هذا الدليل، يتم تقدير املبلغ املمكن استرداده من قبل املجموعة. يتم عكس خسارة انخفاض القيمة املسجلة 
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سابقاً فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات املستخدمة لتحديد القيمة املمكن استردادها لألصل منذ أن مت إدراج أخر خسارة من انخفاض القيمة. في هذه 
احلالة يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى قيمته املمكن استردادها. إن مبلغ الزيادة ال ميكن أن يتجاوز القيمة الدفترية التي كان من املمكن حتديدها بالصافي 

بعد االستهالك فيما لو لم يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة لألصل في سنوات سابقة، ويسجل هذا العكس في بيان الدخل املجمع . 

يجب تطبيق املعايير التالية عند تقييم انخفاض قيمة بعض املوجودات.

الشهرة 

يتم اختبار الشهرة بغرض حتديد انخفاض في قيمة الشهرة سنوياً عندما تشير الظروف أن القيمة الدفترية قد انخفضت قيمتها. يتم حتديد انخفاض قيمة 
الشهرة بتقييم املبلغ املمكن استرداده لوحدة إنتاج النقد )أو مجموعة وحدات إنتاج النقد( التي تتعلق بها الشهرة، عندما يكون املبلغ املمكن استرداده لوحدة إنتاج 

النقد أقل من القيمة الدفترية للوحدة، يتم تسجيل خسائر انخفاض القيمة. إن أي خسارة من انخفاض القيمة احملققة للشهرة ال يتم عكسها في فترات الحقة.

موجودات غير ملموسة

يتم اختبار املوجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير محددة لتحديد انخفاض قيمتها سنوياًً كما في 31 ديسمبر إما بصورة مستقلة أو على مستوى وحدة 
إنتاج النقد ، حسبما هو ضروري وعندما تشير الظروف إلي أن القيمة الدفترية قد انخفضت قيمتها.

النقد والنقد املعادل

يتكون النقد والنقد املعادل، ألغراض بيان التدفقات النقدية املجمع، من النقد والودائع قصيرة األجل ذات فترات استحقاق أصلية ثالثة أشهر أو أقل، بالصافي 
بعد احلسابات املكشوفة القائمة لدى البنوك، أن وجدت.

مجموعات البيع املصنفة كعمليات موقوفة

يتم قياس مجموعات البيع املصنفة كعمليات موقوفة بالقيمة الدفترية والقيمة العادلة ناقصاً التكاليف حتى البيع أيهما أقل ويتم تصنيفها كذلك إذا مت استرداد 
قيمتها الدفترية من خالل معاملة بيع وليس من خالل االستخدام املستمر. تعتبر هذه احلالة مناسبة عندما يعتبر احتمال البيع كبيراً وتعتبر مجموعة البيع متاحة 

للبيع فوراً في حالتها احلالية. يجب أن تلتزم اإلدارة بالبيع الذي من املتوقع أن يعتبر بيعاً نهائياً خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف. 

يتم إدراج اإليرادات واملصروفات من العلميات املوقوفة بصورة منفصلة عن العمليات املستمرة في بيان الدخل املجمع لفترة البيانات املالية وفترة املقارنة للسنة 
السابقة بحدود إدراج الربح بعد الضرائب في بيان الدخل املجمع حتى في حالة احتفاظ املجموعة باحلصة غير املسيطرة في الشركة التابعة بعد البيع.

ال يتم استهالك / إطفاء العقار واملعدات واملوجودات غير امللموسة عند تصنيفها كمحتفظ بها للبيع.

 

العمالت األجنبية

تقوم املجموعة بعرض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي وهي  أيضاً العملة الرئيسية للشركة. حتدد كل شركة في املجموعة عملتها الرئيسية ويتم قياس 
البنود املتضمنة في البيانات املالية لكل شركة باستخدام عملتها الرئيسية. 

املعامالت واألرصدة 

تقيد املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية من قبل شركات املجموعة بعمالتهم الرئيسية وفقاً ألسعار الصرف السائدة بتاريخ هذه املعامالت.

ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بتاريخ التقارير املالية إلى الدينار الكويتي وفقاً ألسعار الصرف السائدة بذلك التاريخ. يتم تسجيل 
اى أرباح أو خسائر ناجتة في بيان الدخل املجمع.

املوجودات واملطلوبات غير النقدية بالعمالت األجنبية واملدرجة بالقيمة العادلة حتول إلى الدينار الكويتي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ حتديد قيمتها. 
وفي حالة املوجودات غير النقدية التي يتحقق التغير في قيمتها العادلة مباشرة في بيان الدخل الشامل املجمع، فإن فروق أسعار الصرف األجنبي تتحقق مباشرة في 
بيان الدخل الشامل املجمع ، وبالنسبة للموجودات غير النقدية التي يتم إدراج التغير في قيمتها العادلة في بيان الدخل املجمع، يتم تسجيلها في بيان الدخل املجمع.
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شركات املجموعة

يتم حتويل املوجودات التي تتضمن الشهرة واملطلوبات النقدية وغير النقدية للشركات األجنبية وفقاً ألسعار الصرف السائدة بتاريخ التقارير املالية. يتم حتويل نتائج 
األعمال لتلك الشركات مبتوسط أسعار الصرف للسنة، ويتم إدراج الفروق الناجتة عن التحويل في بند منفصل ضمن بيان الدخل الشامل املجمع )احتياطي حتويل 

عمالت أجنبية( حتى تاريخ بيع الشركة األجنبية.

تقارير القطاعات

إن القطاع هو جزء مميز من املجموعة يعمل في أنشطة األعمال التي ينتج عنها اكتساب إيرادات أو تكبد تكاليف. تستخدم إدارة املجموعة قطاعات األعمال لتوزيع 
املصادر وتقييم األداء ويتم إعداد تقارير القطاعات بطريقة تتسق بشكل أكبر مع إعداد التقارير الداخلية املقدمة إلى رئيس صانعي قرارات التشغيل.  إن قطاعات 

التشغيل لها نفس السمات االقتصادية واملنتجات واخلدمات وفئة العمالء الذين ميكن جتميعهم وإعداد تقارير حولهم كقطاعات.

املخصصات

تقيد املخصصات عندما يكون لدى املجموعة التزامات حالية )قانونية أو استداللية( ناجتة عن حدث وقع من قبل ، كما أنه من احملتمل أن تظهر احلاجة إلى 
استخدام املوارد لتسوية التزام وميكن قياسها بصورة موثوق فيها. عندما تتوقع املجموعة إنفاق جزء من املخصص أو املخصص بالكامل،  تتحقق التكاليف كأصل 
منفصل ولكن فقط عندما تكون هذه التكاليف مؤكدة بالفعل. يتم عرض املصروفات املتعلقة بأية مخصصات في بيان الدخل بالصافي بعد التكاليف. إذا كان تأثير 
القيمة الزمنية للنقود ماديا، فإن املخصصات يتم خصمها باستخدام معدل حالي قبل الضرائب بحيث يعكس، وفقاً ملا هو مالئم، املخاطر املرتبطة بااللتزام. عند 

استخدام اخلصم، تتحقق الزيادة في املخصص نتيجة مرور الوقت كتكاليف متويل.

مكافأة نهاية اخلدمة 

يتم احتساب مخصص ملكافأة نهاية اخلدمة للموظفني طبقاً لقانون العمل الكويتي وعقود املوظفني وقانون العمل في البالد التي تزاول الشركات التابعة نشاطها 
بها. إن التكاليف املتوقعة لتلك املكافأة تستحق على مدى فترة اخلدمة. تقدم املجموعة أيضاً للحكومة خطة مساهمة محددة ملوظفيها الكويتيني وفقاً للمتطلبات 

القانونية في الكويت.

االلتزامات احملتملة 

ال يتم إدراج املطلوبات احملتملة ضمن البيانات املالية املجمعة بل يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال حتقيق خسائر اقتصادية مستبعداً. 

ال يتم إدراج املوجودات احملتملة ضمن البيانات املالية املجمعة بل يتم اإلفصاح عنها عندما يكون حتقيق منافع اقتصادية مرجحاً. 

حتقق اإليرادات 

عقود اإلنشاء

لهذه  لطريقة نسبة اإلجناز احملاسبية. يتم متديد هذه العقود على فترات تتجاوز السنة الواحدة. وفقاً  يتم احتساب إيرادات وأرباح العقود طويلة األجل وفقاً 
الطريقة، يتم قياس مبلغ اإليرادات واألرباح بالرجوع إلى نسبة التكاليف احلالية املتكبدة حتى ذلك التاريخ استناداً إلى إجمالي التكاليف املقدرة لكل عقد واملطبقة 

على الربح املقدر من العقد، مطروحاً منها األرباح املسجلة سابقاً.

تقيد األرباح فقط عندما يصل املشروع إلى مرحلة ميكن عندها تقدير الربح النهائي بدرجة معقولة من الدقة. خالل املراحل األولى من املشروع، تتحقق اإليرادات 
فقط في حدود التكاليف املتكبدة املتوقع استردادها، ومن ثم ال يقيد أي ربح. تدخل املطالبات وأوامر التغير فقط في حتديد ربح املشروع عندما تصل املفاوضات 
إلى مرحلة متقدمة حيث يكون اعتمادها من قبل مالك املشروع محتماًل وميكن قياسها بصورة موثوق منها. تقيد اخلسائر املتوقعة على العقود بالكامل فور ظهورها.

إيرادات التأجير

يتم احملاسبة عن إيرادات التأجير الناجتة من عقود التأجير التشغيلي للعقارات االستثمارية على اساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
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إيرادات توزيعات األرباح

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

الضرائب

ضريبة دعم العمالة الوطنية 

حتتسب الشركة األم ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 2000 وقرار وزير املالية رقم 24 لسنة 2006 بواقع %2.5 من ربح السنة اخلاضع 
للقانون، مت اقتطاع اإليرادات من الشركات الزميلة والتابعة وتوزيعات األرباح النقدية من الشركات املدرجة التي تخضع لضريبة دعم العمالة  للضريبة.  وفقاً 

الوطنية من ربح السنة. 

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

حتتسب الشركة األم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة %1 وفقاً لالحتساب املعدل استناداً إلى قرار مجلس إدارة املؤسسة الذي ينص على أن اإليرادات 
من الشركات الزميلة والشركات التابعة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واحملول إلى االحتياطي القانوني يجب استثناؤه من ربح السنة عند حتديد حصة املؤسسة. 

الزكاة 

يتم احتساب مخصص للزكاة بنسبة %1 من ربح السنة للشركة األم وفقاً لقرار وزارة املالية رقم 2007/58 والذي اصبح ساريا اعتبارا من 10 ديسمبر 2007.

ضريبة الشركات التابعة اخلارجية

يتم احتساب ضريبة الشركات التابعة اخلارجية على أساس معدالت الضرائب املطبقة وفقاً للقوانني واألنظمة والتعليمات السارية في البلدان التي تعمل فيها هذه 
الشركات التابعة.

األحكام والتقديرات واالفتراضات احملاسبية الهامة

أحكام محاسبية 

واملوجودات  واملصروفات  لإليرادات  املدرجة  املبالغ  تؤثر على  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  املجموعة وضع  إدارة  يتطلب من  املجمعة  املالية  البيانات  إعداد  إن 
واملطلوبات واإلفصاح عن املطلوبات احملتملة في تاريخ البيانات املالية. ولكن عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات قد يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديالت 

جوهرية في القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام املتأثر في املستقبل. 

عند تطبيق املجموعة للسياسات احملاسبية، استخدمت املجموعة األحكام التالية، بغض النظر عن تلك التي تتضمن تقديرات، والتي لها أكبر األثر على املبالغ 
املدرجة في البيانات املالية املجمعة:

تصنيف االستثمارات

يتم اتخاذ قرار بشأن تصنيف األدوات املالية استناداً إلى نية اإلدارة عند احليازة.

تأجير متويلي

دخلت املجموعة في معامالت بيع وتأجير مع طرف ذي عالقة. لقد حددت املجموعة استناداً إلي تقييم بنود وشروط الترتيبات وحددت التأجير كتأجير متويلي.

انخفاض قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع 

تقوم املجموعة مبعاملة املوجودات املالية املتاحة للبيع في أسهم كاستثمارات انخفضت قيمتها إذا كان هناك انخفاض كبير أو متواصل في القيمة العادلة مبا يقل 
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عن تكلفتها أو عند ظهور دليل موضوعي على انخفاض القيمة. إن عملية حتديد االنخفاض “الكبير” أو “املتواصل” تتطلب قرارات أساسية. إضافة إلى ذلك تقوم 
املجموعة بتقييم عوامل أخرى مثل التغير في سعر السهم.

التكلفة املقدرة عن عقود غير مكتملة

تقاس اإليرادات من عقود التركيب بالرجوع إلى نسبة التكاليف الفعلية املتكبدة إلى إجمالي التكاليف املقدرة لكل عقد بالتطبيق على إيرادات العقود املقدرة، 
وتخفض بنسبة اإليرادات املسجلة مسبقاً. يتطلب ذلك من املجموعة أن تستخدم األحكام احملاسبية في تقدير إجمالي التكاليف املتوقعة الكمال كل عقد.

أرباح عقود غير مكتملة

ال تتحقق األرباح على عقود غير مكتملة إال عندما يصل العقد إلى مرحلة ميكن عندها تقدير األرباح النهائية بدرجة تأكد معقولة. يتطلب ذلك من إدارة املجموعة 
أن حتدد املستوى الذي ميكن عنده الوصول إلى التقديرات املعقولة.

احملاسبة عن موجودات االستكشاف

من  إنتاجها جتارياً  العثور على كميات ميكن  1- مت  املثبتة أو ب(  إذا  أ( مت حجز االحتياطيات  إدراج موجودات االستكشاف املرسملة كمصروف باستثناء  يتم 
االحتياطيات و 2- كانت تتعرض ألنشطة استكشاف أو تقييم إضافية سواء عن طريق التنقيب عن آبار استكشافية إضافية أو مخطط استعمالها في املستقبل 
القرار حول  اتخاذ  للمشروع.  عند  واالقتصادية  التشغيلية  العوامل  فعال وكذلك  االحتياطيات بشكل  تقييم  للتقدم في عملية  بأنشطة أخرى  القيام  أو  القريب 
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 املرسملة خالل هذه الفترة مما يؤدي إلى حتميلها إلى بيان الدخل املجمع. 

تقديرات وافتراضات 

فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق باألسباب املستقبلية واملصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ التقارير املالية والتي لها أثر كبير يؤدي 
إلى تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية الالحقة:

انخفاض قيمة الشهرة 

تقوم املجموعة بتحديد فيما إذا كان هناك انخفاض في قيمة الشهرة مرة واحدة على األقل سنوياً. ويتطلب ذلك تقدير القيمة أثناء االستخدام لوحدات إنتاج النقد 
التي يتم توزيع الشهرة عليها. إن تقدير القيمة أثناء االستخدام يتطلب من املجموعة عمل تقدير للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة من وحدة إنتاج النقد وكذلك 

اختيار معدل اخلصم املناسب الحتساب القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية.

انخفاض قيمة العقار واملعدات

يتم مراجعة القيم الدفترية للعقار واملعدات بتاريخ كل تقارير مالية لغرض حتديد انخفاض القيمة عندما يكون هناك مؤشر أو دليل موضوعي على انخفاض القيمة 
أو عندما يكون اختبار انخفاض قيمة األصل متطلباً. فإذا ما وجد مثل هذا الدليل أو املؤشر، يتم تقدير املبلغ املمكن استرداده ويتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة 

في بيان الدخل املجمع عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل املبلغ املمكن استرداده. 

خسائر انخفاض قيمة املدينني

تقوم املجموعة مبراجعة الذمم املدينة كل ربع سنة لتحديد ما إذا كان يجب تسجيل مخصص لقاء انخفاض القيمة في بيان الدخل املجمع. وبصفة خاصة يجب 
عمل تقدير وأحكام معقولة من قبل اإلدارة بالنسبة لتقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية عند حتديد مستوى املخصصات املطلوبة. 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 املخصصات.

شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة في 31 ديسمبر 2009
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تقدير احتياطيات النفط والغاز

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

تشير احتياطيات النفط والغاز إلى الكميات املقدرة للنفط اخلام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي التي تظهر البيانات اجليولوجية والهندسية بشكل مؤكد 
بصورة معقولة وأن يتم استردادها في السنوات املستقبلية من خزانات معروفة وفقاً للظروف التشغيلية واالقتصادية أي األسعار والتكاليف كما في التاريخ الذي 
مت فيه التقدير. إن االحتياطيات املطورة هي احتياطيات يتوقع استردادها من خالل اآلبار املوجودة وكذلك املعدات املوجودة واألساليب التشغيلية. إن تقديرات 
احتياطيات النفط والغاز غير دقيقة وتتطلب اتخاذ قرارات وتخضع للمراقبة املستقبلية. وبالتالي فإن املقاييس املالية واحملاسبية )مثل التدفقات النقدية املخصومة( 

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 املراجعة ، 
سواء نحو األعلى أو األدنى، استناداً إلى معلومات جديدة مثل التطوير والتنقيب وأنشطة اإلنتاج أو من التغيرات في العوامل االقتصادية مبا في ذلك سعر املنتج 
وفترات العقود واخلطط التطويرية. وبشكل عام، تخضع تقديرات االحتياطيات بالنسبة للحقول املطورة كلياً أو جزئياً إلى شك كبير في املستقبل وكذلك تقديرات 

احتياطيات احلقول املطورة أو املستهلكة فعليا.

األعمار اإلنتاجية  للعقار واملعدات  واملوجودات غير امللموسة 

حتدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية املقدرة للمعدات والسيارات وذلك لغرض احتساب االستهالك. يتم هذا التقدير بعد دراسة االستخدام املتوقع لألصل وكذلك 
عوامل التلف والتآكل الطبيعية. تقوم اإلدارة مبراجعة القيمة املتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوياً ويتم تعديل مصروف االستهالك املستقبلي عندما ترى الشركة أن 

األعمار اإلنتاجية قد تختلف عن التقديرات السابقة.

تقييم املوجودات املالية في أسهم غير مسعرة 

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

• معامالت حديثة في السوق بشروط جتارية بحتة.	

• القيمة العادلة احلالية الستثمار آخر مماثل إلى حد كبير.	

• التدفقات النقدية املتوقعة مخصومة باملعدالت احلالية املطبقة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة	

• مناذج تقييم أخرى. 	

إن حتديد التدفقات النقدية وعوامل اخلصم للموجودات املالية في أسهم غير مسعرة يتطلب تقديرات هامة.
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أرض
أراضي 
مبانيمؤجرة 

أثاث 
معداتوتركيبات

أعمال
املجموعقيد التنفيذ

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي
التكلفة

1,230,0001,459,873832,462195,69521,921,68584,97925,724,694 في 1 يناير 2009
718,04010,9402,616,63831,1953,376,813-      -       اإلضافات

)2,436,627(-      )1,917,121(-      )519,506(-      -       املستبعدات
)1,270,623(-      )1,218,581()43,497()8,545(-      -       عملية موقوفة 

)702,315()1,590()649,950()296()23,170()27,309(-       تعديل حتويل عمالت أجنبية

1,230,0001,432,564999,281162,84220,752,671114,58424,691,942 في 31 ديسمبر 2009

االستهالك

2,596,421-        98,00855,90320,9402,421,570-         في 1 يناير 2009
4,218,599-        59,85191,39042,3524,025,006-         االستهالك احململ للسنة 

)1,571,648(-        )1,479,071(-        )92,577(-        -         املستبعدات
58,483-        58,483-        -        -        -         انخفاض القيمة 

)211,518(-        )198,066()10,462()2,990(-        -         عملية موقوفة 

)323,845(-        )312,712()38()9,016()2,079(-         تعديل حتويل عمالت أجنبية

4,766,492-        155,78042,71052,7924,515,210-         في 31 ديسمبر 2009

صافي القيمة الدفترية
1,230,0001,276,784956,571110,05016,237,461114,58419,925,450 في 31 ديسمبر 2009

84,9792,083,901       331101,2431,897,348    -        -         اإلضافات
23,821,887-        879,681101,13421,611,072-        1,230,000 حيازة شركات تابعة 

1,459,873-        -        -        -        1,459,873-         إعادة تصنيف ��
)353,172(-        )353,172(-        -        -        -         املستبعدات

)1,287,795(-        )1,233,563()6,682()47,550(-        -         تعديل حتويل عمالت أجنبية

1,230,0001,459,873832,462195,69521,921,68584,97925,724,694 في 31 ديسمبر 2008

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

98,008-        -        -        -        98,008-         إعادة تصنيف ��
)214,074(-        )214,074(-        -        -        -         املستبعدات

)543,729()524,125()4,212()15,392( تعديل حتويل عمالت أجنبية

2,596,421-        98,00855,90320,9402,421,570-         في 31 ديسمبر 2008

صافي القيمة الدفترية
1,230,0001,361,865776,559174,75519,500,11584,97923,128,273 في 31 ديسمبر 2008

3. عقار ومعدات

شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة في 31 ديسمبر 2009
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خالل السنة قامت املجموعة ببيع أحد املباني إلى طرف ذي عالقة وحققت ربح مببلغ 291،166 دينار كويتي. وفي نفس الوقت، مت تأجير املبنى مرة أخرى بعقد 
تأجير متويلي من الطرف ذي عالقة. إن تفاصيل عقد التأجير التمويلي مفصح عنها في إيضاح 14. 

إن املعدات بصافي قيمة دفترية مببلغ 7،930،219 دينار كويتي، )31 ديسمبر 2008: 6،692،473 دينار كويتي( مت رهنها كضمان مقابل دائني املرابحة )إيضاح 
 .)13

�� مت تصنيف العقارات املؤجرة قبل ذلك كمدفوعات مقدماً في 31 ديسمبر 2008 والذي مت إعادة تصنيف إلي عقار ومعدات عند توفر معلومات إضافية 
بخصوص استكمال اإلجراءات القانونية في العام السابق. 

يتم توزيع االستهالك احململ للسنة / الفترة كما يلي:

31 ديسمبر 
2009

31 ديسمبر 
2008

دينار كويتي دينار كويتي 

3,997,8903,159,769تكاليف عقود

220,70996,447مصروفات عمومية وإدارية

4,218,5993,256,216

4. عقارات استثمارية

31 ديسمبر 
2009

31 ديسمبر 
2008

دينار كويتي دينار كويتي 

-   5,051,446الرصيد االفتتاحي 

4,596,439-   حيازة شركة تابعة 

552,793-   ربح من إعادة تقييم العقارات االستثمارية

)97,786()94,494(تعديل حتويل عمالت أجنبية

4,956,9525,051,446
 

خالل السنة ، قامت احدي الشركات التابعة للمجموعة ببيع عقار استثماري إلي طرف ذي عالقة وحقق ربح مببلغ الشيء، وفي نفس الوقت، مت إعادة تأجير العقار 
االستثماري بعقد تأجير متويلي من الطرف ذي العالقة. أن تفاصيل دفعات التأجير التمويلي مفصح عنها في إيضاح 14.  

تدرج العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة التي يتم حتديدها على أساس تقييم مت إعداده من قبل مقييم معتمد مستقل كما في 31 ديسمبر 2009 وهو متخصص 
في تقييم هذا النوع من العقارات االستثمارية.
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5 . موجودات غير ملموسة 

الشهرة
موجودات 
استكشاف

موجودات أخرى 
املجموعغير ملموسة

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
التكلفة:

2,607,5049,873,4491,555,18114,036,134 في 1 يناير 2009

3,839,595-    3,839,595-     إضافات

)401,306(-    )401,306(-     مستبعدات 

)3,245,694(-    )3,245,694(-     خسارة / شطب انخفاض القيمة

)146,530(-    -    )146,530( تعديل حتويل عمالت أجنبية

2,460,97410,066,0441,555,18114,082,199 في 31 ديسمبر 2009

إطفاء :  
)515,024()515,024(-    -     في 1 يناير 2009

)268,496()268,496(-    -     احململ للسنة 

)783,520()783,520(-    -     في 31 ديسمبر 2009

صافي القيمة الدفترية: 
2,460,97410,066,044771,66113,298,679 في 31 ديسمبر 2009

الشهرة
موجودات 
استكشاف

موجودات أخرى 
املجموعغير ملموسة

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
التكلفة:

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

6,341,872742,787576,4067,661,065 حيازة شركة تابعة 

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

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

2,607,5049,873,4491,555,18114,036,134 في 31 ديسمبر 2008

إطفاء :  
)515,024()515,024(-    -     احململ للسنة 

)515,024()515,024(-    -     في 31 ديسمبر 2008

صافي القيمة الدفترية: 
2,607,5049,873,4491,040,15713,521,110 في 31 ديسمبر 2008

هناك موجودات أخرى غير ملموسة ذات أعمار إنتاجية محددة. وتطفأ على مدى 10 سنوات. 

تتضمن موجودات االستكشاف املساهمة بحصة متثل )حصة غير تشغيلية ( في شركة محاصة بنسبة %50 من اإليرادات واملصروفات واملخاطر املتعلقة بأنشطة 
االستكشاف والتنقيب عن البترول واحتياط الغاز في الواليات املتحدة األمريكية. 

في 31 ديسمبر2009، مت شطب موجودات االستكشاف مببلغ 3،245،694 دينار كويتي )31 ديسمبر 2008 : ال شيء( التي مت حتديد أنها غير ناجحة.

فيما يلي تلخيص املعلومات املالية حول حصة املجموعة في موجودات تخضع لسيطرة مشتركة :

شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة في 31 ديسمبر 2009
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31 ديسمبر 
2009

31 ديسمبر 
2008

دينار كويتي دينار كويتي 

  10,066,0449,873,449 موجودات غير متداولة

622,465283,733موجودات متداولة

-   555,781مطلوبات متداولة 

5,736,8201,996,793التزامات رأسمالية )إيضاح 20(

خالل السنة ، قامت املجموعة ببيع موجودات استكشاف مببلغ 401،306 دينار كويتي مبقابل مبلغ 1،188،480 دينار كويتي  وسجلت ربح مببلغ 790،416 دينار 
كويتي  كإيرادات أخري في بيان الدخل املجمع.

اختبار انخفاض قيمة الشهرة 

مت توزيع الشهرة التي مت حيازتها في دمج األعمال في تاريخ احليازة على وحدات إنتاج النقد ، والتي تعتبر قطاع تشغيلي ، لغرض اختبار االنخفاض في القيمة 
كما يلي: 

إلي  إلي حساب القيمة أثناء االستخدام باستخدام خصومات التدفقات النقدية استناداً   مت حتديد املبلغ املمكن استرداده لوحدة الطاقة املنتجة للنقد استناداً 
املوازنات املالية املعتمدة من اإلدارة العليا والتي تغطي فترة 5 سنوات . أن معدل اخلصم املطبق علي خطط التدفقات النقدية هو 11.69 % ) 31 ديسمبر 2008 
: 11.69 % ( والتدفقات املالية زيادة عن فترة اخلمس سنوات والتي مت استنتاجها باستخدام معدل منو 3 % ) 31 ديسمبر 2008 : %3 ( علي افتراض أن وحدة  

إنتاج النقد قد وصلت إلي مستوي توازن تنافسي علي مدى الفترة املتوقعة.

أهم االفتراضات املستخدمة في حسابات القيمة أثناء االستخدام 

إن حساب القيمة أثناء االستخدام لوحدة إنتاج النقد حساس بدرجة كبيرة لالفتراضات التالية:

• مجمل الهامش ؛	
• معدالت اخلصم 	
• معدالت النمو الستنتاج التدفقات النقدية التي تتجاوز الفترة املتوقعة	

احلساسية للتغيرات في االفتراضات 

بالنسبة لتقييم القيمة أثناء االستخدام لوحدة إنتاج النقد ، تري اإلدارة انه ليس هناك تغيير محتمل في االفتراضات املذكورة أعاله قد تسبب جتاوز القيمة الدفترية 
للوحدة سوف تتجاوز املبلغ املمكن استرداده بصورة جوهرية .

6 . استثمار في شركات زميلة

31 ديسمبر 
2009

31 ديسمبر 
2008

دينار كويتي دينار كويتي 

-    5,674,051الرصيد االفتتاحي

2,301,269-   ناجت عند حيازة شركة تابعة

6,869,750-   إضافات

)701,217()1,217,670(حصة في النتائج

)2,704,080()864,093(خسارة انخفاض القيمة

)91,671()10,911(تعديل حتويل عمالت أجنبية

3,581,3775,674,051رصيد اإلقفال
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في 31 ديسمبر 2009، مت تقييم القيمة الدفترية لالستثمارات في الشركات الزميلة لغرض حتديد االنخفاض في القيمة مما أدى إلى تسجيل خسارة انخفاض في 
القيمة مببلغ 864،093 دينار كويتي ) 31 ديسمبر 2008: 2،704،080 دينار كويتي ( في بيان الدخل املجمع.

فيما يلي ملخص املعلومات املالية للشركات الزميلة:

31 ديسمبر 
2009

31 ديسمبر 
2008

دينار كويتي دينار كويتي 

حصة في بيان املركز املالي للشركات الزميلة

5,326,9219,923,964مجموع املوجودات

)4,249,913()1,745,544(مجموع املطلوبات

3,581,3775,674,051صافي املوجودات

حصة في إيرادات وخسائر الشركات الزميلة

553,7622,011,999اإليرادات

)701,217()1,217,670(خسارة السنة / الفترة

األنشطة الرئيسيةاسم الشركة
بلد 

التأسيس

الفائدة 
الفعلية

31 ديسمبر 
2009

الفائدة 
الفعلية

31 ديسمبر 
2008

القيمة 
الدفترية

31 ديسمبر 
2009

القيمة
الدفترية

31 ديسمبر 
2008

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

شركة سني فيولز انترناشيونال
تقنية النفط 

والغاز
الواليات املتحدة 

252,720,8293,667,788%25%األميركية

شركة الديندير بتروليوم 
انترناشنويال احملدودة

تقنية وخدمات 
45860,5482,006,263%45%السودانالنفط والغاز

3,581,3775,674,051

7 . موجودات مالية متاحة للبيع 

31 ديسمبر 
2009

31 ديسمبر 
2008

دينار كويتي دينار كويتي 

704,681680,759أسهم مسعرة

2,723,4852,723,485أسهم غير مسعرة

3,428,1663,404,244املجموع

تدرج األسهم غير املسعرة بالتكلفة ناقصاً انخفاض القيمة، إن وجد، نظراً لعدم القدرة على التنبؤ بطبيعة تدفقاتها النقدية املستقبلية وعدم وجود طرق أخرى 
مناسبة للتوصل إلى قيمتها العادلة بصورة موثوق منها. استناداً إلي املعلومات املتاحة حالياً تري اإلدارة  أنه ال يوجد مؤشرات على االنخفاض في قيمة االستثمارات.

شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة في 31 ديسمبر 2009
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8. موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

تتكون املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل من األسهم غير املسعرة ومت حتديد قيمتها العادلة باستخدام أساليب التقييم )إيضاح 21(. 

9. مدينون وموجودات أخرى

31 ديسمبر 
2009

31 ديسمبر 
2008

دينار كويتي دينار كويتي 

12,650,24116,241,627مدينون جتاريون

6,690,9965,537,263أرصدة مدينة محتجزة

2,496,6081,608,133سلف ومدفوعات مقدمة

1,324,1561,254,428مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 16(

1,210,227804,261مدينون آخرون

24,372,22825,445,712

كما في 31 ديسمبر 2009 ، تعرضت األرصدة التجارية املدينة بقيمة اسمية مببلغ 1،160،886 دينار كويتي )31 ديسمبر 2008: الشيء( لالنخفاض في القيمة 
ومت احتساب مخصص لها. فيما يلي احلركة في مخصص انخفاض قيمة املدينني:

اإلجمالي
دينار كويتي 

-      في 1 يناير 2008

-      صافي احململ للسنة

-     في 31 ديسمبر 2008

1,160,886احململ للسنة

1,160,886في 31 ديسمبر 2009

كما في 31 ديسمبر كان تقادم األرصدة التجارية املدينة غير منخفضة القيمة كما يلي :

متأخرة ولكن غير منخفضة القيمة

غير متأخرة أو 
منخفضة القيمة

أقل من 30 
يوم

 90 – 30
يوم

أكثر من 90 
اإلجمالي يوم

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

20095,439,214118,563415,5376,676,92712,650,241

إن معلومات املقارنة لسنة 2008 غير متاحة. 
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10 . النقد والنقد املعادل

31 ديسمبر 
2009

31 ديسمبر 
2008

دينار كويتي دينار كويتي 

3,310,8191,415,926أرصدة لدى البنوك وودائع ونقد

)478,431()640,314(ناقصا: أرصدة لدى البنوك وودائع مقيدة

2,670,505937,495النقد والنقد املعادل ألغراض بيان التدفقات املالية املجمع

متثل األرصدة لدى البنوك والودائع املقيدة ودائع هامشية محتفظ بها كضمان مقابل خطابات اعتماد وخطابات ضمان من قبل طرف ذي عالقة )إيضاحي 16 و 
.)20

11. رأس املال 

يتكون رأس املال املصرح به واملدفوع بالكامل من 75,000,000 سهماً بقيمة 100 فلس لكل سهم. )31 ديسمبر 2008 : 75,000,000 سهماً بقيمة 100 فلس 
لكل سهم(. 

12. االحتياطيات  

عالوة إصدار أسهم

إن حساب عالوة إصدار أسهم غير متوفر للتوزيع.

احتياطي قانوني

وفقاً لقانون الشركات التجارية والنظام األساسي للشركة ، لم يتم إجراء أي حتويل إلى االحتياطي القانوني حيث أن الشركة تكبدت خسائر خالل السنة.

إن توزيع هذا االحتياطي محدد باملبلغ املطلوب لتوزيع األرباح بحيث ال تزيد عن %5 من رأس املال املدفوع في السنوات التي ال تسمح فيها األرباح احملتفظ بها 
بتأمني هذا احلد.

احتياطي اختياري

وفقاً ملتطلبات النظام األساسي للشركة ، لم يتم إجراء أي حتويل إلى االحتياطي االختياري حيث أن الشركة تكبدت خسائر خالل السنة. ليس هناك قيود علي 
توزيع االحتياطي االختياري.

13. دائنو مرابحة 

ميثل دائنو املرابحة املبلغ املستحق على أساس الدفع املؤجل للموجودات املشتراة.

تتضمن دائنو املرابحة تسهيالت مببلغ 5,831,588 دينار كويتي )31 ديسمبر 2008 : ال شيء( مت أخذها من طرف ذي عالقة )إيضاح 16(. هذه التسهيالت 
مضمونة مقابل موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل مببلغ 17,720,00 دينار كويتي )31 ديسمبر 2008 : ال شيء(.

من إجمالي دائنو املرابحة ، تسهيالت مببلغ 7,770,594 دينار كويتي  )31 ديسمبر 2008 : 13,273,393 دينار كويتي( مضمونة مقابل عقار ومعدات مببلغ 
7,930,219 دينار كويتي )31 ديسمبر 2008 : 6,692,473 دينار كويتي( وبضاعة مببلغ 4,696,945 دينار كويتي )31 ديسمبر 2008 : 6,580,928 دينار 
كويتي(. تتضمن هذه األرصدة الدائنة تسهيالت مببلغ 4,160,108 دينار كويتي )2008: 11,016,208 دينار كويتي( مت اقتراضها من طرف ذي عالقة )إيضاح 

 .)16

شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة في 31 ديسمبر 2009
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14. مطلوبات مقابل موجودات خاضعة للتأجير التمويلي

دخلت املجموعة في ترتيبات تأجير متويلي مع طرف ذي عالقة )إيضاح 16( نتج من بيع وإعادة تأجير عقار استثماري )إيضاح 5( ومبني مت تسجيله ضمن عقار 
ومعدات ) إيضاح 3( هذه العقود التأجير  غير قابلة لإللغاء ولها مدة 5 سنوات وللمجموعة احلق في اختيار شراء هذه املوجودات مرة آخري  في نهاية فترة التأجير 

بالقيمة الدفترية.

فيما يلي احلد األدنى من دفعات التأجير املستقبلية مبوجب تأجير متويلي والقيمة احلالية لصافي احلد األدنى من دفعات التأجير، مخصومة بواقع 14.13% 
سنوياً: 

31 ديسمبر 2009

احلد األدنى 
من دفعات 

التأجير

القيمة احلالية
 لصافي احلد األدنى 

من دفعات التأجير
دينار كويتي دينار كويتي 

1,456,581765,781خالل سنة واحدة

6,488,4084,909,211بعد سنة ومبا ال يتجاوز 5 سنوات

7,944,9895,674,992إجمالي احلد األدنى لدفعات التأجير

-)2,269,997(ناقصا: مبالغ متثل رسوم متويل

5,674,9925,674,992القيمة احلالية لصافي احلد األدنى من دفعات التأجير

)765,781()765,781(ناقصا: املستحق خالل سنة واحدة من تاريخ التقارير املالية واملصنفة كمطلوبات متداولة

4,909,2114,909,211اجلزء غير املتداول من التزام التأجير

15 . دائنون ومطلوبات أخرى 

31 ديسمبر 
2009

31 ديسمبر 
2008

دينار كويتي دينار كويتي

6,753,3759,101,215دائنون جتاريون مبوجب عقود إنشاء

2,905,216901,662دفعات مقدما مستلمة من عمالء

24,939255,980مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 16(

2,351,0462,091,155مخصصات

2,415,3742,470,825توزيعات أرباح مستحقة

1,217,325786,302دائنون آخرون

15,667,27515,607,139

16. معامالت مع أطراف ذات صلة  

متثل هذه املعامالت تلك التي متت مع املساهمني الرئيسيني والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة وشركات يسيطرون عليها 
أو ميارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيراً ملموساً. يتم املوافقة على سياسات تسعير وشروط تلك املعامالت من قبل إدارة املجموعة. إن املعامالت مع أطراف 

ذات صلة تتكون مما يلي:
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الشركة األم 
الكبرى/ الشركة األم

أطراف أخرى 
ذات عالقة  

12 شهرًا املنتهية في 
31 ديسمبر

2009

16 شهرًا 
املنتهية في 
31 ديسمبر

2008

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

1,844,748911,3222,756,0705,762,212أرصدة لدى البنوك وودائع

1,324,1561,324,1561,254,428-   مدينون وموجودات أخرى

دائنو مرابحة مضمونة مقابل:
-    4,110,4661,721,1225,831,588- موجودات مالية

4,160,1084,160,10811,016,208-   - موجودات غير مالية

718,0001,190,875-   718,000دائنون مرابحة غير مضمونة

-   5,674,9925,674,992-   مطلوبات مقابل موجودات خاضعة لتأجير متويلي

24,939255,980-   24,939دائنون ومطلوبات أخرى

كما في 31 ديسمبر 2009، كان لدى املجموعة خطابات اعتماد وخطابات ضمان مت احلصول عليها من طرف ذي صلة مببلغ 5,312,254 دينار كويتي )31 ديسمبر 
2008: 11,704,610 دينار كويتي( )إيضاح 20(.

إن املبالغ املدينة/ املستحقة من / إلى أطراف ذات صلة غير مكفولة بضمان وال حتمل تكاليف متويل وتستحق القبض/ السداد عند الطلب.

الشركة األم 
الكبرى/ الشركة األم

أطراف أخرى 
ذات عالقة  

12 شهرًا املنتهية في 
31 ديسمبر

2009

16 شهرًا 
املنتهية في 
31 ديسمبر

2008

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي
معامالت

192,666535,970728,636524,622تكاليف متويل مرابحة

978,775-   -   -   حيازة موجودات غير ملموسة

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

28,228,822-   -   -   حيازة شركات زميلة

مكافآت موظفي اإلدارة العليا

إن املكافآت املدفوعة أو املستحقة املتعلقة “مبوظفي اإلدارة العليا” )تضم أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بخدمتهم اللجنة واملديرين التنفيذيني ومدراء آخرين( 
هي كما يلي:

12 شهرًا 
املنتهية في 
31 ديسمبر

2009

16 شهرًا 
املنتهية في 
31 ديسمبر

2008
دينار كويتيدينار كويتي

554,969588,646مزايا قصيرة األجل

32,01936,669مكافآت نهاية اخلدمة

586,988625,315

شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة في 31 ديسمبر 2009
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17. الضرائب

متثل الضرائب على شركة تابعة خارجية ضريبة العام احلالي إلحدى الشركات التابعة والتي مت احتسابها وفق لوائح ضريبة الدخل السائدة في بلد املقر.  

18. خسارة السهم األساسية واملخففة 

حتتسب خسارة السهم األساسية واملخففة بتقسيم خسارة السنة / الفترة اخلاص مبساهمي الشركة على املتوسط املوزون لعدد األسهم القائمة خالل السنة / 
الفترة كما يلي: 

12 شهرًا 
املنتهية في 
31 ديسمبر

2009

16 شهرًا 
املنتهية في 
31 ديسمبر

2008

)3,641,044()7,959,610(خسارة السنة / الفترة اخلاص مبساهمي الشركة )دينار كويتي(

750,000,000485,897,086املتوسط املوزون لعدد األسهم القائمة خالل السنة / الفترة 

)7.5( فلس )10.6( فلس خسارة السهم األساسية واملخففة

خسارة السهم األساسية واملخففة الناجتة من العمليات املستمرة

12 شهرًا 
املنتهية في 
31 ديسمبر

2009

16 شهرًا 
املنتهية في 
31 ديسمبر

2008

)3,641,044()7,959,610(خسارة السنة / الفترة اخلاصة مبساهمي الشركة )دينار كويتي(

)1,444,015(25,543ربح )خسارة( بيع عملية موقوفة )دينار كويتي( 

خسارة السنة / الفترة اخلاصة مبساهمي الشركة من عملية 
)5,085,059()7,934,067( مستمرة )دينار كويتي(

750,000,000485,897,086املتوسط املوزون لعدد األسهم القائمة خالل السنة / الفترة 

)10.5( فلس )10.6( فلس خسارة السهم األساسية واملخففة
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19. معلومات القطاعات

ألغراض اإلدارة، تنتظم املجموعة في قطاعي تشغيل استناداً إلى وحدات العمل على النحو التالي: 

الطاقة: االستكشاف والتنقيب والتطوير وإنتاج النفط والغاز ومصادر الطاقة البديلة واملتجددة وإصدار التراخيص واألنشطة األخرى املتعلقة بقطاع الطاقة.

أخرى: االستثمارات واألنشطة األخرى ذات الصلة

املجموعأخرىالطاقة 12 شهرًا املنتهية في 31 ديسمبر 2009
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

اإليرادات

39,691,164625,49340,316,657إيرادات القطاع

النتائج

)8,139,998(617,457)8,757,455(نتائج القطاع

)1,217,670(-   )1,217,670(حصة في نتائج شركات زميلة

)189,187(-   )189,187(الضرائب على شركة تابعة خارجية 

)9,546,855(617,457)10,164,312()خسارة( ربح السنة

املوجودات واملطلوبات

99,320,1957,069,044106,389,239موجودات القطاع

3,581,377-   3,581,377استثمار في شركات زميلة

102,901,5727,069,044109,970,616مجموع املوجودات

30,121,5295,877,92635,999,455مطلوبات القطاع

معلومات القطاع األخرى:

مصروفات رأس املال:
3,839,595-   3,839,595موجودات غير ملموسة

3,375,7851,0283,376,813عقار ومعدات

4,180,48938,1104,218,599االستهالك

3,245,694-   3,245,694انخفاض قيمة/ شطب املوجودات غير  امللموسة

268,496-   268,496إطفاء املوجودات غير امللموسة

864,093-   864,093انخفاض قيمة الشركات الزميلة

تتضمن موجودات مبوجب قطاع الطاقة شهرة مببلغ 2،460،974 دينار كويتي )31 ديسمبر 2008: 2،607،504 دينار كويتي( )إيضاح 5(.

شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة في 31 ديسمبر 2009
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املجموعأخرىالطاقة 16 شهرًا املنتهية في 31 ديسمبر 2008
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

اإليرادات

47,737,298889,29548,626,593إيرادات القطاع

النتائج

)2,498,624()844,990()1,653,634(نتائج القطاع

)701,217(-   )701,217(حصة في نتائج شركات زميلة

)299,287(-   )299,287(الضرائب 

)3,499,128()844,990()2,654,138(خسارة الفترة 

املوجودات واملطلوبات

103,763,4997,184,140110,947,639موجودات القطاع

5,674,051-   5,674,051استثمار في شركات زميلة

   116,621,690       7,184,140   109,437,550مجموع املوجودات

31,834,750425,45432,260,204مطلوبات القطاع

معلومات القطاع األخرى:

مصروفات رأس املال:

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

1,998,13485,7672,083,901عقار ومعدات

3,233,19923,0173,256,216االستهالك

1,280,6823,178,3004,458,982انخفاض قيمة املوجودات غير امللموسة

515,024-   515,024إطفاء املوجودات غير امللموسة

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

تعمل املجموعة في األسواق اجلغرافية التالية: أ( الكويت ب( الشرق األوسط وشمال أفريقيا. يبني اجلدول التالي توزيع إيرادات القطاع للمجموعة ونتائج القطاع 
وموجودات القطاع ومطلوبات القطاع ومعلومات القطاع األخرى حسب القطاع اجلغرافي:
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12 شهرًا املنتهية في 31 ديسمبر 2009
الكويت

الشرق األوسط 
املجموعأخرىوشمال  أفريقيا

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

اإليرادات

84,49839,701,771530,38840,316,657إيرادات القطاع

1,255,66926,087,70810,837,70438,181,081موجودات غير متداولة 

16 شهرًا املنتهية في 31 ديسمبر 2008
الكويت

الشرق األوسط 
املجموعأخرىوشمال  أفريقيا

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

اإليرادات

48,626,593-3,835,24244,791,351إيرادات القطاع

1,292,75129,494,47210,913,60641,700,829موجودات غير متداولة 

تتكون املوجودات غير املتداولة لهذا الغرض من العقار واآلالت واملعدات والعقارات االستثمارية واملوجودات غير امللموسة.

تتضمن موجودات القطاع  للشرق األوسط وشمال أفريقيا شهرة مببلغ 2،460،974 دينار كويتي )31 ديسمبر 2008: 2،460،974 دينار كويتي( )إيضاح 5(.

20. التزامات رأس املال ومطلوبات طارئة 

31 ديسمبر
2009 

31 ديسمبر
2008 

دينار كويتيدينار كويتي
التزامات إنفاق رأس املال:

موجودات مالية
6,891,3006,665,940موجودات مالية متاحة للبيع

أخرى
955,247-   عقار ومعدات

5,736,8201,996,793موجودات استكشاف 

12,628,1209,617,980

في تاريخ التقارير املالية، كان على املجموعة مطلوبات طارئة فيما يتعلق بخطابات اعتماد وخطابات ضمان قائمة مقدمة من قبل طرف ذي صلة مببلغ 8،469،160 
دينار كويتي )31 ديسمبر 2008: 11،704،610 دينار كويتي( وال يتوقع أن ينتج عنها مطلوبات مادية. إن خطابات االعتماد وخطابات الضمان هذه مكفولة بضمان 

لقاء أرصدة لدى البنوك وودائع )إيضاح 10(.

شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة في 31 ديسمبر 2009
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21. القيمة العادلة لألدوات املالية 

تتكون األدوات املالية من املوجودات واملطلوبات املالية. 

إن القيمة العادلة لكافة األدوات املالية ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية، باستثناء بعض املوجودات املالية املتاحة للبيع املدرجة بالتكلفة )إيضاح 7(. 
واملطلوبات مقابل موجودات تخضع لعقد تأجير متويلي )إيضاح 14( بالنسبة للموجودات واملطلوبات املالية التي متثل سيولة أو لها فترات استحقاق قصيرة األجل 
)أقل من ثالثة أشهر(، فإنه من املفترض أن تكون قيمتها الدفترية تعادل القيمة العادلة تقريباً. ينطبق هذا االفتراض أيضاً على الودائع املطلوبة وحسابات التوفير 

بدون مدة استحقاق معينة واألدوات املالية ذات املعدالت املتغيرة. 

تستخدم املجموعة اجلدول الهرمي التالي لتحديد و اإلفصاح عن القيم العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع من خالل أسلوب التقييم: 

املستوى 1: أسعار )غير معدلة( في السوق النشط:

املستوى 2: أساليب أخرى يكون جلميع مدخالتها تأثير كبير على القيمة العادلة املسجلة، إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة: و 

املستوى 3: األساليب األخرى التي تستخدم مدخالت لها تأثير كبير على القيمة العادلة املسجلة ال تستند إلى بيانات السوق امللحوظة.

يوضح اجلدول التالي حتليل األدوات املالية املسجلة بالقيمة العادلة حسب مستويات اجلدول الهرمي للقيمة العادلة. 

املستوى 3املستوى 2املستوى 311 ديسمبر 2009
دينار كويتي دينار كويتيدينار كويتي

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 بيان الدخل :

32,400,00032,400,000-أوراق مالية غير مسعرة 

موجودات مالية متاحة للبيع: 
704,828-704,828أوراق مالية مسعرة 

704,82832,400,00033,104,828

لم يتم إعادة إدراج معلومات املقارنة حيث أنها غير مطلوبة من خالل البند االنتقالي للتعديل. خالل السنة، لم يكن هناك أي حتويالت بني املستويات املختلفة 
للجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة.

22. إدارة املخاطر 

متثل املخاطر جزءاً رئيسياً في أنشطة املجموعة لكن هذه املخاطر تُدار بطريقة التحديد والقياس واملراقبة املستمرة وفقاً لقيود املخاطر واألدوات الرقابية األخرى. 
إن هذه الطريقة في إدارة املخاطر ذات أهمية كبيرة الستمرار املجموعة في حتقيق األرباح ويتحمل كل فرد باملجموعة مسئولية التعرض للمخاطر فيما يتعلق 
باملسئوليات املنوطة به داخل املجموعة. تتعرض املجموعة ملخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق. وتنقسم مخاطر السوق إلى مخاطر معدالت الربح 
ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار األسهم ومخاطر السداد مقدماً. ال تشمل عملية مراقبة املخاطر املستقلة مخاطر األعمال مثل التغيرات في البيئة 

والتكنولوجيا والصناعة. يتم مراقبة هذه التغيرات من خالل عملية التخطيط اإلستراتيجي اخلاصة باملجموعة.

22.1  مخاطر االئتمان

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة أحد أطراف األدوات املالية بالوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خلسائر مالية. تتكون املوجودات 
املالية التي تتعرض ملخاطر االئتمان بصفة أساسية من األرصدة لدى البنوك واملدينني. 

يتم إيداع األرصدة لدى البنوك للمجموعة لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني عالي. يظهر املدينون بالصافي بعد استبعاد مخصص خسائر االئتمان. تدير 
املجموعة مخاطر االئتمان عن طريق وضع احلدود للعمالء األفراد ومجموعات العمالء وكذلك للقطاعات اجلغرافية واألعمال. تراقب املجموعة التعرض ملخاطر 

االئتمان وتقوم باستمرار بتقييم اجلدارة االئتمانية لألطراف املقابلة. 
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إجمالي احلد األقصى للتعرض  ملخاطر االئتمان

إن تعرض املجموعة ملخاطر االئتمان ينتج من عجز الطرف املقابل وبحيث تعادل أقصى درجة التعرض ملخاطر االئتمان القيمة الدفترية لهذه األدوات املالية. عند 
تسجيل األدوات املالية بالقيمة العادلة، فإن ذلك ميثل احلد األقصى احلالي للتعرض ملخاطر االئتمان وليس احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان التي ميكن أن 

تنتج في املستقبل نتيجة التغيرات في القيمة. تتعرض املجموعة ملخاطر االئتمان على األرصدة لدى البنوك واملدينني.

تسعى املجموعة 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 املدينني القائمة على أساس مستمر من خالل جتنب تركزات املخاطر غير املستحقة مع العمالء األفراد او مجموعات 
العمالء في مواقع أو أعمال محددة من خالل تنويع اتفاقات العمل.  إن أكبر خمسة عمالء ميثلون %99 )31 ديسمبر 2008: %95( )احلكومة/ الشركات التي 

تخضع للحكومة: %64( )31 ديسمبر 2008: %52( من األرصدة التجارية املدينة القائمة.

يبني اجلدول التالي إجمالي احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان على املوجودات املالية:

31 ديسمبر 
2009

دينار كويتي

31 ديسمبر 
2008

دينار كويتي

3,299,2391,406,460األرصدة لدى البنوك والودائع

24,372,22825,445,712مدينون وموجودات أخرى

27,671,46726,852,172مجمل احلد األقصى للتعرض للمخاطر

إن التعرض للمخاطر املبني أعاله يستند إلى صافي القيمة الدفترية كما هي مدرجة في بيان املركز املالي املجمع.

تركزات مخاطر احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان

تنشأ التركزات عندما يشترك عدد من األطراف املقابلة في أنشطة متشابهة، أو في أنشطة في نفس املنطقة اجلغرافية، أو عندما يكون لهم سمات اقتصادية 
متماثلة مما قد يجعل عندهم االستعداد ملواجهة التزامات تعاقدية تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها. تشير التركزات 

إلى احلساسية النسبية ألداء املجموعة نحو التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال بذاته أو على منطقة جغرافية معينة.

ميكن حتليل تعرض املجموعة ملخاطر االئتمان حسب القطاعات اجلغرافية وقطاعات األعمال كما يلي:

31 ديسمبر 
2009

دينار كويتي

31 ديسمبر 
2008

دينار كويتي

القطاع اجلغرافي:

2,059,620510,276الكويت

24,989,38226,058,163الشرق األوسط وشمال أفريقيا

622,465283,733أخرى 

27,671,46726,852,172

قطاع األعمال:

3,299,2391,406,460بنوك ومؤسسات مالية

23,605,90624,339,545إنشاءات وعقارات

766,3221,106,167أخرى

27,671,46726,852,172

شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة في 31 ديسمبر 2009
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اجلدارة االئتمانية للموجودات املالية غير املتأخرة وغير منخفضة القيمة

قبل املوافقة على أي عميل، تستخدم املجموعة مصادر معلومات داخلية وخارجية لتقييم اجلدارة االئتمانية للعمالء احملتملني وحتدد حدود االئتمان للعميل. يتم 
مراجعة اجلدارة االئتمانية وحدود العميل بصورة مستمرة. تدير املجموعة اجلدارة االئتمانية عن طريق إدارة األعمال مع األطراف املعروفني باجلدارة االئتمانية 
واألطراف املقابلة والشركات احلكومية/ التي تخضع للحكومة وعن طريق مراقبة األرصدة املدينة القائدة بصورة دورية. ليس من سياسة املجموعة احلصول على 

ضمانات على املدينني.

22.2  مخاطر السيولة

إن مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة املجموعة صعوبات في توفير األموال لتلبية التزاماتها املرتبطة باألدوات املالية. تدير املجموعة هذه املخاطر  من خالل 
اإلدارة النشطة للتدفقات النقدية وتخفيض القيود مع البنوك واملؤسسات املالية وإنتاج األموال من عملياتها.

يوضح اجلدول التالي ملخص قائمة استحقاق املطلوبات للمجموعة استناداً إلى التزامات السداد التعاقدية غير املخصومة.

عند 31 ديسمبر 2009
الطلب

أقل من 
سنة

أكثر من 
املجموعسنة

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

718,00013,541,461295,09214,554,553دائنو مرابحة

6,488,4087,944,989   1,456,581-   مطلوبات مقابل موجودات تخضع لتأجير  متويلي 

15,667,275-   24,93915,642,336دائنون ومطلوبات أخرى 

742,93930,640,3786,783,50038,166,817

12,628,120-   12,628,120-   التزامات رأس املال

عند 31 ديسمبر 2008
الطلب

أقل من 
سنة

أكثر من 
املجموعسنة

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار 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 املال

22.3  مخاطر السوق

إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب قيمة املوجودات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواء نتجت هذه التغيرات عن عوامل تتعلق باالستثمار أو اجلهة املصدرة أو 
عوامل تؤثر على كافة االستثمارات املتاجر بها في السوق.

تدار مخاطر السوق على أساس توزيع املوجودات بصورة محددة مسبقاً على فئات متعددة للموجودات وتنويع املوجودات وفقاً للتوزيع اجلغرافي والتركز في قطاعات 
األعمال والتقييم املستمر لظروف السوق واجتاهاته، وتقدير اإلدارة للتغيرات طويلة وقصيرة األجل في القيمة العادلة.

22.3.1  مخاطر معدالت الربح

تنتج مخاطر معدالت الربح من احتمال التغير في معدالت ربح املؤسسات املالية التي تؤثر على ربحية املجموعة في املستقبل. تدار مخاطر معدالت الربح من قبل 
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إدارة اخلزينة في الشركة. ال تتعرض املجموعة بشكل جوهري ملخاطر معدالت الربح نتيجة لعدم توافق إعادة تسعير املوجودات واملطلوبات وحيث أنها ال متلك 
موجودات ومطلوبات مالية إسالمية متغيرة بشكل كبير األمر الذي ال يؤدي إلى تأثير مادي على ربح املجموعة قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة.

22.3.2  مخاطر العمالت األجنبية 

إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية نتيجة التغيرات في أسعار حتويل العمالت األجنبية.

تراقب اإلدارة املراكز على أساس مستمر للتأكد من االحتفاظ باملراكز في احلدود املوضوعة.

إن التأثير على الربح قبل الضرائب )بسبب التغير في القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات النقدية( وعلى حقوق امللكية كنتيجة للتغير في أسعار صرف العمالت 
األجنبية، مع االحتفاظ بكافة املتغيرات األخرى ثابتة مبني فيما يلي كما في 31 ديسمبر 2009:

في 31 ديسمبر2009
التغير في سعر صرف العمالت  األجنبية بنسبة 

3%

في 31 ديسمبر 2008 
التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية 

بنسبة 3%
التأثير على 
حقوق امللكية

التأثير على الربح قبل 
الضرائب 

التأثير على 
حقوق امللكية

التأثير على الربح قبل 
الضرائب 

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

192,64213,802314,898-   دوالر أمريكي

-   913,068-   764,578اجلنيه السوداني

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

22.3.3  مخاطر أسعار األسهم 

تنتج مخاطر أسعار األسهم من انخفاض في القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة األوراق املالية املنفردة. تنتج 
مخاطر أسعار األسهم من احملفظة االستثمارية للمجموعة. تدير املجموعة املخاطر من خالل التركيز على االحتفاظ طويل األجل للموجودات في أسهم، واالحتفاظ 

بتعرضها للمخاطر عند مستوى مقبول ومراقبة األسواق بصورة مستمرة.

إن التأثير على حقوق امللكية )نتيجة التغير في القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع كما في 31 ديسمبر 2009( نتيجة التغير بنسبة %3 في مؤشرات 
السوق احمللي، مع االحتفاظ بثبات كافة املتغيرات األخرى يبلغ 21،145 دينار كويتي )31 ديسمبر 2008: 20،423 دينار كويتي(.

22.3.4  مخاطر السداد مقدمًا

إن مخاطر السداد مقدماً هي مخاطر أن تتكبد املجموعة خسارة مالية بسبب قيام عمالئها واألطراف املقابلة بالسداد أو طلب السداد قبل أو بعد التاريخ املتوقع. 
ال تتعرض املجموعة ملخاطر السداد مقدماً بصورة جوهرية. 

شركة عارف للطاقة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة في 31 ديسمبر 2009
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23. إدارة رأس املال 

إن هدف املجموعة الرئيسي من إدارة رأس املال هو ضمان احملافظة على معدالت رأس املال اجليدة لدعم األعمال التي تقوم بها وتعظيم القيمة للمساهم. 

تدير املجموعة هيكل رأس املال وإجراء تعديالت عليه في ضوء تغيرات الظروف االقتصادية. للمحافظة على هيكل رأس املال أو تعديله، يجوز للمجموعة إجراء 
تعديل على مدفوعات توزيعات األرباح إلى املساهمني أو رد رأس املال إلى املساهمني أو إصدار أسهم جديدة من مؤسسات مالية إسالمية.

تراقب املجموعة رأس املال باستخدام معدل االقتراض وهو إجمالي الدين مقسوم على إجمالي رأس املال . تهدف سياسة املجموعة إلى احملافظة على معدل 
االقتراض أقل من إجمالي حقوق املساهمني. تُدرج املجموعة دائنو املرابحة التي حتمل ربحاً واألرباح املستحقة ضمن إجمالي الدين. يتضمن رأس املال حقوق 

امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة:

31 ديسمبر 
2009

دينار كويتي

31 ديسمبر 
2008

دينار كويتي

14,320,18216,427,839دائنو مرابحة حتمل ربحاً

234,372497,832تكاليف متويل مؤجلة 

14,554,55416,925,671صافي الدين 

64,615,55272,514,125حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة 

23%23%معدل االقتراض




