




ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

نحن نرزقك والعاقبة للتقوى



4

صاحب السمو الشيخ
صباح األحمد الجابر الصباح

أمير دولة الكويت

سمو الشيخ
نواف األحمد الجابر الصباح

ولي العهد



5

رؤيتنا ...
���ش��رك��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر ال���ع���ق���اري امل��ت��ك��ام��ل ل��ه��ا م�����ش��اري��ع 

والقيم امل��ب��ادئ  م��ن  جملة  حتكمها  مم��ي��زة  وخ��دم��ات 

رسالتنا ...
ال������������ري������������ادة ف�������������ي ال������ت������ط������وي������ر ال������ع������ق������اري



6

أعضاء مجلس اإلدارة

منصور المبارك
رئيس مجلس اإلدارة

أحمد الدعيج
نائب رئيس مجلس اإلدارة

يوسف العمر
العضو المنتدب الرئيس التنفيذي

عادل الدعيج
عضو مجلس اإلدارة

صالح الخميس
عضو مجلس اإلدارة

خالد الطواري
عضو مجلس اإلدارة

نواف البدر
عضو مجلس اإلدارة



7

املستشار الرشعي

رشكة شورى لالستشارات الرشعية





املحتويات:

11-10 كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

13-12 تقرير بأنشطة السنة المالية 

14 تقرير هيئة الرقابة الشرعية 

17 مشاريعنا 

25 البيانات المالية المجمعة 

27-26 تقرير مراقبي الحسابات المستقلين 

28 بيان الدخل المجمع  

29 بيان الدخل الشامل المجمع 

30 بيان المركز المالي المجمع  

31 بيان التدفقات النقدية المجمع 

32 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع 

33 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 



10

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بس��م الله الرحمن الرحيم، الحم��د لله رب العاملني 

والصالة والسالم عىل الحبيب املصطفى سيد املرسلني 

وعىل آله وصحبه والتابعني له بإحسان إىل يوم الدين.

ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ال�ش���ادة م�ش���اهمي �ش���ركة اأعيان العقارية الكرام، ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، نلتقي بكم اليوم بعد اأن اأمتت �ش���ركتكم �شنتها املالية ال�شابقة حمققة 

نتائ���ج طيب���ة وهلل احلم���د والف�شل بالرغم من التحديات التي يواجهها القت�شاد املحلي والإقليمي يف �شعيه للخ���روج من الو�شع املاأزوم الذي ا�شتمر ل�شنوات 

منذ الأزمة العاملية يف 2008 وما تالها من عدم ا�شتقرار �شيا�شي يف العديد من الدول العربية، واأود اأن اأ�شري هنا اإىل الأداء املميز لالإدارة التنفيذية وكافة 

العاملني يف ال�شركة الذي كان اأحد اأهم اأ�شباب النجاح الذي حققته ال�شركة خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012.

مؤرشات أداء الرشكة:
لقد حققت �شركتكم نتائج جيدة خالل ال�شنة املالية املا�شية، والتي ميكن اعتبارها خطوة مهمة يف اجتاه التعايف الكامل من تاأثريات الو�شع ال�شابق، حمققة 

اأرب���اح بواق���ع 3,725,858 د.ك بينم���ا كانت اأرب���اح ال�شنة ال�شابقة له���ا  -املنتهية يف 31 دي�شم���رب 2011 - متوا�شعة بواق���ع 67,462 د.ك، اأي اأن ال�شركة 

جنحت يف العودة اإىل النمو بعد جناحها ال�شابق بتحقيق ا�شتقرار مقبول يف ظل التحديات التي واجهتها، وباملقارنة مع ال�شنة املالية 2011، بلغت ن�شبة النمو 

يف حقوق امل�شاهمني 5,39 % لت�شل اإىل 73,913,503 د.ك كما يف 31 دي�شمرب 2012، وبلغت ربحية ال�شهم 9,5 فل�س.

نشاطات متكاملة واستثامرات متوازنة:
قبل نحو عقد من الزمان كانت ال�شركة ذات ن�شاط وحيد متمثل يف اإدارتها لعقار متلكه، واليوم باتت واحدة من ال�شركات الرائدة يف العديد من الن�شاطات 

العقاري���ة م���ن اأبرزها التطوير العقاري واإدارة اأمالك الغري، كما �شاهم���ت ال�شركة يف تاأ�شي�س �شركات اأخرى تعترب ن�شاطاتها مكملة لن�شاط ال�شركة وحمققة 

للتوازن املن�شود يف تنوع ال�شتثمارات من حيث اآجالها وانت�شارها اجلغرايف وطبيعة م�شروعاتها.
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ففي خالل عام 2012  قامت ال�شركة ببدء الأعمال الإن�شائية يف جممع »يال« التجاري يف منطقة الفحيحيل، و�شوف يحقق امل�شروع مزيد من التوازن لل�شركة 

وذلك بتملكها اأ�شل مدر للدخل ي�شاف اإىل ا�شتثماراتها الإخرى يف القطاع ال�شكني »ال�شتثماري«، وهو ا�شتثمار واعد يف ظل حالة النتعا�س التي يعي�شها �شوق 

جتارة التجزئة خ�شو�شًا يف منطقة الفحيحيل.

 

وم���ن اأك���رب اإ�شتثم���ارات ال�شرك���ة امل�شاهمة يف �شركة برج هاج���ر والذي متيز اأداءه���ا هذا العام باإزدي���اد العوائ���د الت�شغيلية الفندقية وكذل���ك بيع عدد من 

الأدوارلتحقيق ربحية جيدة مقارنة بالعام املا�شي.

 

واإ�شتم���رت �شرك���ة عنان للتمويل العقاري يف حتقيق اأرباح جي���دة للعام الثالث على التوايل و�شكلت هذه الأرباح ن�شبة جي���دة من اأرباح �شركتكم و�شيولتها من 

خالل توزيعات الأرباح النقدية امل�شتمرة .

 

هذا التنوع والنت�شار يف ا�شتثمارات ال�شركة ون�شاطاتها وم�شروعاتها مع ا�شتمرارها يف البحث عن الفر�س الواعدة واقتنا�شها، من �شاأنه اأن يوفر لها فر�س 

اأكرب للنمو م�شتقباًل مع تقلي�س تاأثري الأزمات وتقلبات ال�شوق.

مؤرشات إيجابية يف سوق العقار:
هن���اك العدي���د م���ن الأمور التي لها اأثر اإيجاب���ي فعلي ومتحقق على �شوق العقار حمليا واإقليمي���ا، والتي اأي�شًا قد يكون لها اإنعكا����س اإيجابي اإ�شايف م�شتقباًل، 

وت�شكل مبعثًا للتفاوؤل وحافزًا اإىل التو�شع والبحث عن الفر�س اجلديدة.

فق���د �شاه���م خف�س �شعر اخل�شم من قبل بنك الكويت املركزي بتح�شن اأ�شعار العقارات عمومًا ودخول املزيد من امل�شتثمرين، هذا بالإ�شافة اإىل منو الطلب 

عل���ى ال�شق���ق ال�شكنية الذي يرتجم اإىل زيادة اإيرادات التاأجري يف العقود اجلديدة وبالتايل ينعك�س اإيجابًا على اأ�شعار الأ�شول العقارية وقيمها ويعزز القدرة 

الئتمانية التي يتطلبها ن�شاط تطوير العقاري.

ويف اململك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة يتمتع ال�شوق بقوة الطلب على امل�شاك���ن وبتوفر فر�س للقطاع اخلا�س للم�شاهمة الفعالة يف تلبي���ة هذا الطلب املتنامي، بينما 

ي�شتمر الطلب على الوحدات الفندقية يف مكة املكرمة واملدينة املنورة، وب�شورة عامة عادت اأ�شواق العقار يف الإمارات وقطر اإىل النتعا�س متعافية متامًا من 

تاأثريات اأزمة 2008، ونتطلع اإىل حت�شن الأحوال يف مملكة البحرين مع تبا�شري احلوار الوطني.

شكر وتقدير:
اأتقدم بال�شكر لأع�شاء جمل�س الإدارة على ما بذلوه من جهد خالل ال�شنة املالية املا�شية، وكذلك اإىل الإداريني وجميع العاملني يف ال�شركة وال�شركات التابعة 

والزميلة، ول يفوتني اأن اأتقدم بال�شكر لأ�شحاب الف�شيلة اأع�شاء هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية يف �شركة �شورى.

من�شور حمد املبارك           

رئي�س جمل�س الإدارة           
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تقرير بأنشطة السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2012

بس��م الله الرحمن الرحيم، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني س��يدنا محمد بن عبدالله وعىل آله وصحبه وسلم 

ومن تبعهم بإحسان اىل يوم الدين.

ال�سادة امل�ساهمني الكرام،

 ال�ش���الم عليك���م ورحم���ة اهلل وبركاته، ي�ش���رين نيابة ع���ن الإدارة التنفيذية يف 

�شرك���ة اأعيان العقاري���ة  و�شركاتها التابعة والزميل���ة اأن اأ�شتعر�س معكم تقريرًا 

باأن�شطة ال�شركة واإجنازاتها مبنا�شبة اإ�شدار التقرير الإداري واملايل عن ال�شنة 

املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012، وقد ك�انت النتائ�ج طيبة وهلل احلم�د.

األداء املايل لسنة 2012
بف�شل اهلل تعاىل وتوفيقه، متكنت ال�شركة من حتقيق اأرباح جتاوزت 3,7 مليون 

دين���ار كويتي بواقع 9,5 فل����س لل�شهم، و�شهد اإجمايل الأ�ش���ول اإنخاف�شًا طفيفًا 

لي�ش���ل اإىل 112,908,218 د.ك، ومتكن���ت �شرك���ة اعيان العقاري���ة و�شركاتها 

التابع���ة م���ن تخفي����س اإجم���ايل املطلوب���ات م���ن 50,6 مليون د.ك كم���ا يف 31 

دي�شمر 2011 اإىل 37,4 مليون د.ك كما يف 31 دي�شمرب 2012.

نشاطات أعيان العقارية
ح�ش���ب طبيعة امل�شروع من حي���ث احلجم واملوقع اجلغرايف، تق���وم �شركة اأعيان 

العقاري���ة بالتعاون م���ع �شركاء ا�شرتاتيجي���ني بتاأ�شي�س �ش���ركات تابعة و�شركات 

زميلة تقوم بدورها باإدارة امل�شروع، اأما الن�شاطات املبا�شرة التي تزاولها اأعيان 

العقاري���ة فهي التطوير العق���اري واإدارة اأمالك الغري والإ�ش���راف على الأعمال 

الإن�شائي���ة واإدارة امل�شروع���ات العقارية اململوكة لل�شرك���ة اأو اململوكة للغري، هذا 

بالإ�شاف���ة اإىل متل���ك العق���ارات امل���درة للدخل والعق���ارات غري امل���درة بغر�س 

تطويرها اأو املتاجرة بها.

اأم���ا قطاع التطوير العقاري واإدارة امل�شروعات العقارية داخل الكويت وخارجها 

فيق���وم بتقدمي خدمات الت�شمي���م املعماري والإن�شائي والإ�ش���راف على التنفيذ 

مل�شروع���ات ال�شرك���ة وال�ش���ركات التابعة والزميل���ة وعمالء ال�شرك���ة، ومن اأبرز 

امل�شروعات حتت اأدارة واأ�شراف ال�شركة:

مجمع يال التجاري
يف قل���ب ال�ش���وق واملنطقة التجاري���ة يف الفحيحي���ل، وب�شراكة م���ع �شركة اأعيان 

لالإج���ارة، يج���ري تطوير م�شروع جممع »ي���ال« التجاري مب�شاح���ة بناء 74 األف 

م���رت مرب���ع وم�شاحة تاأجريي���ة اإجمالية للمح���الت واملكاتب تف���وق 22 األف مرت 

مرب���ع، وتوفري مواقف لعدد يفوق 430 �شي���ارة ، ويعترب املجمع من اأهم املراكز 

التجاري���ة قي���د الإن�ش���اء يف منطق���ة الفحيحي���ل، و�شيت���م الإعالن ع���ن انطالق 

امل�ش���روع يف وقت لحق خالل العام اجل���اري 2013، وقد جاءت مرحلة الإن�شاء 

بع���د درا�شات م�شتفي�شة وبع���د اإمتام اأعمال الت�شميم مب���ا يتنا�شب مع اأهداف 

املجمع وتركيبة امل�شتاأجني من جتار التجزئة وتعزيز قدرته على جذب املت�شوقني 

م���ن ال�شرائح امل�شتهدفة مما يدعم القيم���ة الإيجارية وي�شاهم يف احلفاظ على 

ن�شب اإ�شغال عالية، ليحقق باإذن اهلل قيمة م�شافة اإىل ال�شوق، ويخدم حمافظة 

الأحمدي وحماف�شة مبارك الكبري ب�شكل اأ�شا�شي بالإ�شافة اإىل املناطق القريبة 

ن�شبيًا يف جنوب حمافظة حويل وحمافظة الفروانية.

ميزات جممع يال التجاري:

• موقعه يف قلب �شوق منطقة الفحيحيل و�شهولة الو�شول اإليه من طرق متعددة.
• اأع���داد كبرية تت�شوق بالق���رب من امل�شروع حاليًا مما يي�ش���ر جذب الزائرين 

واملت�شوقني.

• م�شاحة بناء كبرية وفرت جماًل اأف�شل لالبتكار يف الت�شميم.
• توفري بيئة ت�شّوق للمراأة والأ�شرة يف اإطار القيم الأ�شيلة للمجتمع الكويتي.

برج هاجر
العقارية،  ب���رج هاجر  تبل���غ ح�شة �شرك���ة اأعيان العقارية 31,5 % من �شركة 

وم���ع ا�شتم���رار اأعمال مبيعات ح���ق النتفاع يف الوح���دات الفندقية حيث مت بيع 

ع���دد اأربع���ه اأدوار بالإ�شافة اإىل اإدارة الربج وت�شغيل���ه، حتقق �شركة برج هاجر 

اإي���رادات وتدفقات نقدية جي���دة واأرباح منا�شبة لطبيع���ة ال�شتثمار العقاري يف 

مدين���ة مك���ة املكرمة، وه���و ا�شتثمار طويل الأج���ل ومدر للدخ���ل ويتميز بالأمان 

وا�شتم���رار الطل���ب بف�ش���ل ق���رب الربج م���ن احلرم املك���ي ال�شري���ف واخلدمة 

الفندقية عالية اجلودة.  وقد حققت �شركة برج هاجر يف نهاية دي�شمرب 2012 

�شايف ربح بلغ 5,8 مليون دينار كويتي.

عنان للتمويل العقاري
تاأ�ش�ش���ت �شركة عنان للتمويل العق���اري يف 2008، وقد جنحت ال�شركة الوليدة 

حينه���ا يف احلف���اظ على راأ�شمالها البال���غ 40 مليون د.ك وزاول���ت ن�شاطها مبا 

يتف���ق مع اأغرا����س تاأ�شي�شه���ا بعناية احلري�س حفاظ���ًا على اأم���وال امل�شاهمني 

وم�شاحله���م عب���ورًا عل���ى ج�ش���ر الأمان خ���الل الو�شع امل���اأزوم ال���ذي مرت به 

الأ�ش���واق العاملية، وقد حققت ال�شركة ربحية جي���دة يف ال�شنة املالية املنتهية يف 

31 دي�شم���رب 2012 وحافظ���ت على �شيولته���ا وجنحت يف تخفي����س مديونيتها 

لت�شل اىل م�شتوى منا�شب مع حقوق امل�شاهمني.

ويعت���رب ن�ش���اط التموي���ل العقاري مكم���ل اأ�شا�ش���ي لعملي���ات التطوي���ر ولتقدمي 

اختيارات متويلية لعمالء امل�شروعات التي يتم تطويرها.
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ديار الفنطاس
عل���ى اإثر النجاح يف م�شروع ديار ال�شعب ال�شكن���ي، قامت ال�شركة بتطوير اأر�س 

ا�شتثماري���ة يف موق���ع مميز قريب���ة من الطري���ق ال�شريع يف منطق���ة الفنطا�س، 

ويعت���رب ديار الفنطا����س اأ�شل عقاري مهم لل�شركة وم���در للدخل، ويتكون العقار 

م���ن 20 طابقًا و�شرداب خم�ش�س ملواق���ف ال�شيارت وخدمات ترفيهية ويحتوي 

عل���ى 43 وح���دة �شكنية وحمل جتاري، وق���د مت بحمد اهلل حتقي���ق ن�شبة اإ�شغال 

100 % بف�ش���ل الت�شع���ري الإيج���اري ال�شحي���ح واملنا�شب مل�شتوي���ات الت�شطيب 

واخلدمات.

ديار جدة
ب�شراك���ة مع حلفاء ا�شرتاتيجيني يف اململك���ة العربية ال�شعودية مت تاأ�شي�س �شركة 

اأعيان احلديثة للتطوير العقاري بهدف اقتنا�س الفر�س الواعدة يف �شوق اململكة 

ال�شقيق���ة ولتحقيق توزيع اأف�شل ل�شتثمارات ال�شركة يف القطاعات املختلفة ويف 

اأ�ش���واق متعددة، وقد حققت اأعي���ان احلديثة جناح���ًا يف م�شروعها »ديار جدة« 

م���ن خالل اإجن���از املرحلة الأوىل من امل�شروع ال�شكن���ي وت�شليم جميع املنازل يف 

املرحلة الأوىل اإىل مالكها.

ويج���ري حالي���ًا عمل الت�شطيب���ات على املرحل���ة الثانية »ديار ج���دة II« وت�شليم 

املنازل اإىل مالكها ابتداءًا من ابريل 2013 على اأن يتم ت�شليم امل�شروع بالكامل 

يف نهاية العام اجلاري 2013.

لق���د حر�ش���ت ال�شركة عل���ى الدخول اإىل �ش���وق تطوي���ر العق���ارات ال�شكنية يف 

ال�شعودي���ة مل���ا يتمت���ع ب���ه �شوقها من طل���ب كبري وتوف���ر فر�س للقط���اع اخلا�س 

وامل�شارك���ة يف تلبي���ة هذا الطل���ب الذي ي�شتم���ر يف النمو الطبيع���ي ب�شبب النمو 

ال�شكاين يف دول اخلليج عمومًا وال�شعودية خ�شو�شًا لرتفاع ن�شبة ال�شباب.

يتكون م�شروع ديار جدة من:

I 35 فيال يف املرحلة الأوىل - ديار جدة

ترتاوح م�شاحة البناء بني 375 م2 و 530 م2 لكل فيال

II 39 فيال يف املرحلة الثانية  - ديار جدة

ترتاوح م�شاحة البناء بني 360م2  و 465م2 لكل فيال

مارفيل سيتي
يق���ع م�ش���روع مارفي���ل �شيتي يف التجم���ع اخلام����س يف جمهورية م�ش���ر العربية 

ال�شقيق���ة بالقرب من اجلامع���ة الأمريكية، ويتكون امل�شروع م���ن بنايات �شكنية 

�شق���ق متلي���ك راقية الت�شطي���ب بالإ�شاف���ة اإىل مرك���ز ت�شّوق قري���ب من مدخل 

اجلامع���ة، وقد بداأت مبيعات ال�شقق التملي���ك قبل ثورة 15 يناير وحققت نتائج 

جي���دة، ثم ا�شتئنف���ت عمليات املبيع���ات والأعم���ال الإن�شائية من���ذ بداية اجتاه 

الأو�ش���اع هن���اك اإىل ال�شتق���رار، وبف�ش���ل اهلل مت بي���ع ما يق���ارب ن�شبة 33 % 

م���ن ال�شقق البال���غ عددها الإجمايل 152 �شقة مب�شاح���ات ترتاوح بني 100 م2 

و220 م2 ، وتبلغ امل�شاحة التجارية  يف مركز الت�شّوق 13,500 م2

وم���ن ميزات �شوق العقار ال�شكني يف م�شر وجود الطلب املتزايد بف�شل الكثافة 

ال�شكاني���ة العالي���ة، مما ي�شاهم بدعم منو اأ�شعار العق���ارات، هذا بالإ�شافة اإىل 

اأن الع���رف ال�شائ���د اأ�شاًل يف ال�شوق امل�شرية هو ال�ش���راء على املخطط بدفعات 

مقدمة مق�شطة مما يخف�س من حاجة املطور اإىل التمويل.

رشكة القوة القابضة
يف اإط���ار �شعي ال�شركة اإىل حت�شني تركيب���ة ا�شتثماراتها وم�شروعاتها مبا يحقق 

تدفق���ات نقدي���ة اأكرث ا�شتقرارًا ق���ررت ال�شركة الدخول يف �ش���وق اخلدمات من 

خ���الل ا�شتثمارها يف �شرك���ة القوة القاب�شة، وهي �شرك���ة متخ�ش�شة يف جمال 

تاأ�شي�س وجتهيز واإدارة وت�شغيل الأندية الريا�شية ال�شحية، وقد حققت ال�شركة 

اإجنازات ملمو�شة بتجاوز عدد 1,700 اإ�شرتاك فعال يف  اأنديتها.

يتمتع قطاع النوادي ال�شحية بطلب كبري يف ال�شوق الكويتي اإثر تنامي الوعي يف 

املجتمع اإىل اأهمية مزاولة الريا�ش���ة وانعكا�شاتها الإيجابية على حياته حا�شرًا 

وم�شتقب���اًل، بالإ�شافة اإىل ق�شاء وقت الفراغ مب���ا ينفع الإن�شان و�شحته ولياقته 

البدنية.

وقبل اخلتام، يجدر الإ�شارة اإىل اأن للقطاع اخلا�س عمومًا، ولل�شركات العقارية 

و�ش���ركات التمويل العقاري على وجه اخل�شو�س دور معطل منذ الربع الأول من 

ع���ام 2008 ب�شبب منعها من متل���ك اأو ت�شجيل ره���ن اأو وكالت اأرا�شي ال�شكن 

اخلا����س، واإن كانت مقا�شد امل�شّرع ته���دف اإىل احلد من املتاجرة وامل�شاربات، 

اإّل اأن���ه ميك���ن اإيجاد �شبي���ل معقول لتموي���ل ال�شكن اخلا�س وت�شجي���ع املطورين 

العقاريني على ال�شتثمار يف بناء املنازل وبيعها للمواطنني يف الكويت مما يرتتب 

عليه تلبية للطلب املوجود فع���اًل واأي�شًا امل�شاهمة يف احلد من ارتفاع الإيجارات 

الذي جتاوز الن�شب الطبيعية ب�شبب �شح العر�س لنخفا�س عمليات بناء املنازل 

اجلديدة منذ �شدور قانون رقم 7 و8 ل�شنة 2008 ودخولهما حيز التنفيذ.

       

                                                           يو�شف يعقوب العمر  

                               الع�شو املنتدب الرئي�س التنفيذي
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تقرير هيئة الرقابة الرشعية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العاملني،

والصالة والسالم عىل سيدنا محمد وآله وصحبه

اإلى م�ساهمي �سركة اأعيان العقارية
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

الهيئة  لكم  تقدم  بذلك،  وتكليفنا  لل�شركة  ال�شرعية  الرقابة  هيئة  بتعييننا  العمومية  لقرار اجلمعية  وفقًا 

التقرير التايل:

لقد راقبنا املبادئ امل�شتخدمة والعقود املتعلقة باملعامالت والتطبيقات التي طرحتها ال�شركة خالل الفرتة 

املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012 م وذلك لإبداء راأي عما اإذا كانت ال�شركة قد التزمت باأحكام ومبادئ 

ال�شريعة الإ�شالمية وفقًا للفتاوى والقرارات والإر�شادات املحددة التي اأ�شدرناها.

اإن اإدارة ال�شركة م�شوؤولة عن اللتزام باأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�شالمية يف جميع اأعمالها، كما تقع عليها 

م�شوؤولية التاأكد من ذلك، اأما م�شوؤوليتنا فتنح�شر يف اإبداء راأي م�شتقل عن مدى التزام ال�شركة باأحكام 

ال�شريعة الإ�شالمية بناًء على مراقبتنا وتقدمي تقرير لكم بذلك.

ولقد قمنا مبراقبتنا ومراجعتنا التي ت�شمنت فح�س العقود والإجراءات املتبعة من املوؤ�ش�شة على اأ�شا�س 

جميع  على  احل�شول  اأجل  من  مراقبتنا  وتنفيذ  بتخطيط  قمنا  كما  العمليات،  اأنواع  من  نوع  كل  اختيار 

املعلومات والتف�شريات التي اعتربناها �شرورية لتزويدنا باأدلة تكفي لإعطاء تاأكيد معقول باأن ال�شركة مل 

تخالف اأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�شالمية. 

التي  م  دي�شمرب 2012  املنتهية يف 31  ال�شنة  ال�شركة خالل  اأبرمتها  التي  والعمليات  العقود  اأن  راأينا  ويف 

اطلعنا عليها قد متت وفقًا لأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�شالمية.

ن�ساأل اهلل العلي القدير اأن يحقق لنا الر�ساد وال�سداد.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،    

�سركة �سورى لال�ست�سارات ال�سرعية  

عبدال�ستار علي القطان  

التاريخ 30 ربيع الآخر 1434 هـ
املوافق 12 مار�س 2013 م
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مشاريعنا:

مجمع يال - الكويت

برج هاجر – المملكه العربيه السعودية

ديار الفنطاس السكني - الكويت

ديار جدة – المملكه العربيه السعودية

مارفل سيتي – جمهورية مصر العربية
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مجمع يال - الفحيحيل

الكويت

يتمي���ز امل�ش���روع مبوقع���ه الإ�شرتاتيجي يف قل���ب منطقة الفحيحي���ل، جنوب دولة 

الكوي���ت، مقابل جمم���ع املن�شر وبالقرب من املجمع الك���وت التجاري. وميتد على 

م�شاحة اأر�س تبلغ 7183 مرت مربع ويطل على �شارعني. وتعد منطقة الفحيحيل 

من املناطق الإ�شرتاتيجية الواعدة يف املرحلة املقبلة وذلك مع تطوير العديد من 

املناطق ال�شكنية اجلديدة يف جنوب دولة الكويت.   

وي�ش���م ت�شمي���م امل�شروع برج مكات���ب باإرتفاع 20 دورا وجمم���ع حمالت جتارية 

باإجم���ايل م�شاحة بناء  74 األف مرت مربع وباإجم���ايل م�شاحة تاأجريية تفوق 22 

األف مرت مربع للمحالت واملكاتب ومواقف �شيارات بطاقة اإ�شتيعابية تكفي لكرث 

من 430 �شيارة.

و�شيتم الإعالن عن اإنطالق امل�شروع يف وقت لحق من العام اجلاري 2013.
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برج هاجر

اململكه العربيه السعودية

يق���ع امل�ش���روع يف قلب مدينة مك���ة باإطاللة على احلرم ال�شريف، مم���ا يجعله الوجهة 

املف�شل���ة واملريح���ة لزوار مدين���ة مكة من حج���اج ومعتمري���ن. ومتلك �شرك���ة اأعيان 

العقارية امل�شروع بال�شراكة مع �شركاء ا�شرتاتيجيني، حيث تبلغ ح�شتها 31,5 % من 

اإجمايل قيمة امل�شروع البالغة 120 مليون دينار كويتي.

ويوف���ر برج هاجر خيارات متنوعة ت�ش���م �شقق �شكنية وغرف فندقية وهو حتت اإدارة 

فنادق موفينبيك العاملية.

وحتقق �شركة برج هاجر اإيرادات وتدفقات نقدية جيدة من الت�شغيل.
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ديار الفنطاس السكني

الكويت

يق���ع امل�شروع يف منطقة الفنطا�س على طريق الفحيحي���ل ال�شريع مبا�شرة، كما تتمتع 

الأدوار العلي���ا من امل�ش���روع باإطاللة بانورامية وذلك لكونه اأعل���ى الأبراج ال�شكنية يف 

منطقة الفنطا�س.

ويتك���ون م�ش���روع دي���ار الفنطا�س م���ن 43 �شقة، متوف���رة بنظام الدوبلك����س والنظام 

التقلي���دي، وميتاز مبرافقه عالية اجلودة والتي ت�شم حم���ام �شباحة وحديقة جمهزة 

باألع���اب الأطف���ال و�شال���ة ا�شتقب���ال فاخ���رة لل�شيوف و�ش���رداب خم�ش����س ملواقف 

ال�شي���ارات وخدم���ات النرتن���ت واحلرا�ش���ة على م���دار ال�شاع���ة وكام���ريات املراقبة 

وال�شيانة املنتظمة. 
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مرشوع ديار جدة

اململكه العربيه السعودية

يق���ع امل�ش���روع يف قلب خمطط العلي���ا، اأحد اأحدث واأرق���ى الأحياء اجلديدة يف �شم���ال مدينة جدة. 

ويتك���ون امل�شروع من 108 وحدات �شكنية بنظام الدوبلك�شات املنف�شلة واملت�شلة، مي�شاحات ترتاوح 

ب���ني 360 و 530 م���رت مرب���ع، وبقيم���ة اجمالية تقدر بح���وايل 150 ملي���ون ريال �شع���ودي. وقد مت 

ت�شميم م�شروع ديار جدة ب�شكل حديث وع�شري ليلبي احتياجات ال�شريحة امل�شتهدفة وذلك جتاوبا 

م���ع الطلب الكبري على العق���ارات ال�شكنية يف اململكة العربية ال�شعودي���ة، وقد مت ت�شليم 35 فيال يف 

املرحلة الأوىل ويجري حاليًا ت�شطيب الوحدات يف املرحلة الثانية ليتم ت�شليم كامل امل�شروع مع نهاية 

العام احلايل 2013.
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يتمت���ع امل�شروع مبوق���ع مميز يف مدين���ة القاهرة اجلديدة ويق���ع مبا�شرة اأمام البواب���ة الرئي�شية 

للجامع���ة الأمريكي���ة اجلدي���دة بالقرب من حمور �ش���ارع 90. وتبل���غ م�شاحت���ه الإجمالية حوايل 

50,840 م���رت مرب���ع، وهو عب���ارة جتمع �شكني فاخ���ر بت�شمي���م معا�شر ي�شم 5 مب���اين �شكنية 

ونادي اجتماعي خا�س مبالكي الوحدات و مركز جتاري �شخم ملحق بامل�شروع. 

وقد مت بيع ما يقارب من 33 % من اإجمايل الوحدات البالغ عددها 152 - ترتاوح اأحجامها بني 

100 مرت مربع ايل 220 مرت مربع. كما تبلغ امل�شاحة التجارية يف املجمع 13,500 مرت مربع. 

مارفل سيتي

جمهورية مرص العربية
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شركة أعيان العقارية ش.م.ك. )مقفلة( 
وشركاتها التابعة

البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2011
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تقرير مراقبي الحسابات املستقلني

اإلى ح�سرات ال�سادة م�ساهمي
�سركة اأعيان العقارية �س.م.ك )مقفلة(

تقرير حول البيانات المالية المجمعة

لقد دققنا البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�شركة اأعيان العقارية �س.م.ك. )مقفلة( )“ال�شركة الأم”( و�شركاتها التابعة )ي�شار اإليها ب�”املجموعة”(، والتي تتكون من بيان 

املركز املايل املجمع كما يف 31 دي�شمرب 2011 وبيانات الدخل والدخل ال�شامل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية املجمعة لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ وملخ�س 

ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة والإي�شاحات الأخرى. 

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية المجمعة

اإن الإدارة هي امل�شوؤولة عن اإعداد وعر�س هذه البيانات املالية املجمعة ب�شورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية وعن اأدوات الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة 

�شرورية لإعداد بيانات مالية جممعة خالية من الأخطاء املادية �شواء كانت ب�شبب الغ�س اأو اخلطاأ.

مسئولية مراقبي الحسابات

اإن م�شئوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه البيانات املالية املجمعة ا�شتنادًا اإىل اأعمال التدقيق التي قمنا بها وفقًا ملعايري التدقيق الدولية التي تتطلب منا اللتزام باملتطلبات 

الأخالقية وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�شول على تاأكيدات معقولة باأن البيانات املالية املجمعة خالية من اأخطاء مادية. 

اإىل تقدير  البيانات املالية املجمعة. ت�شتند الإجراءات املختارة  اأدلة تدقيق حول املبالغ والإف�شاحات التي تت�شمنها  اإجراءات للح�شول على  ي�شتمل التدقيق على تنفيذ 

مراقبي احل�شابات، مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية املجمعة �شواء كانت تلك الأخطاء ب�شبب الغ�س اأو اخلطاأ. عند تقييم هذه املخاطر، ياأخذ 

مراقبو احل�شابات يف العتبار اأدوات الرقابة الداخلية املتعلقة باإعداد ال�شركة للبيانات املالية املجمعة والعر�س العادل لها، وذلك من اأجل و�شع اإجراءات تدقيق تتنا�شب 

مع الظروف، ولكن لي�س بغر�س التعبري عن راأي حول فاعلية اأدوات الرقابة الداخلية لل�شركة. وي�شتمل التدقيق اأي�شًا على تقييم مالئمة ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة و�شحة 

التقديرات املحا�شبية الهامة التي اأجرتها الإدارة، وكذلك تقييم العر�س ال�شامل للبيانات املالية املجمعة.

باعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها كافية ومنا�شبة لتقدمي اأ�شا�س ميكننا من اإبداء راأي التدقيق.
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الرأي

يف راأينا، اأن البيانات املالية املجمعة تعرب ب�شورة عادلة، من جميع النواحي املادية، عن املركز املايل للمجموعة كما يف 31 دي�شمرب 2011 وعن اأدائها املايل وتدفقاتها 

النقدية لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية. 

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

يف راأينا اأي�شًا اأن ال�شركة الأم حتتفظ بدفاتر حما�شبية منتظمة واأن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س اإدارة ال�شركة الأم فيما يتعلق بهذه البيانات 

املالية املجمعة متفقة مع ما هو وارد يف هذه الدفاتر، واأننا قد ح�شلنا على كافة املعلومات والإي�شاحات التي راأيناها �شرورية لأغرا�س التدقيق، كما اأن البيانات املالية 

اأجري اجلرد وفقًا  واأنه قد  الأم  لل�شركة  الأ�شا�شي  والنظام  له  والتعديالت الالحقة   1960 لعام  التجارية  ال�شركات  التي يتطلبها قانون  املعلومات  املجمعة تت�شمن كافة 

والتعديالت   1960 لعام  التجارية  ال�شركات  لقانون  2011 خمالفات  دي�شمرب   31 املنتهية يف  ال�شنة  تقع خالل  واعتقادنا مل  اإليه علمنا  و�شل  املرعية. ح�شبما  لالأ�شول 

الالحقة له اأو النظام الأ�شا�شي على وجه قد يكون له تاأثري مادي على ن�شاط ال�شركة الأم اأو مركزها املايل. 

وليد عبد اهلل الع�سيمي
�سجل مر�قبي �حل�سابات رقم 68 فئة �أ

من �لعيبان و�لع�سيمي و�سركاهم
ع�سو يف �إرن�ست ويونغ

د. �سعود احلميدي
�سجل مر�قبي �حل�سابات رقم 51 فئة �أ

د. �سعود �حلميدي و�سركاه
ع�سو يف بيكر تلي �لعاملية

28 مار�س 2012

الكويت
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بيان الدخل المجمع 
ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

20122011
دينار كويتيدينار كويتياإي�ش�احات

الإيرادات

3,455,0007,605,652بيع عقارات للمتاجرة
)7,358,613()3,362,969(تكلفة بيع عقارات للمتاجرة

92,031247,039ربح بيع عقارات للمتاجرة
4,282,9424,520,148اإيرادات متويل اإ�شالمي

725,544450,952اإيرادات اإيجار
276,905108,225اأتعاب اإدارة

875,338121,226ربح بيع عقارات ا�شتثمارية
)408,783(9563,696اأرباح )خ�شائر( من اإعادة تقييم عقارات ا�شتثمارية

-    12,882اأرباح من بيع ا�شتثمارات متاحة للبيع 
)89,447(101,425,974ح�شة يف نتائج �شركات زميلة 

2,45198,371اإيرادات مرابحة 
45,203175,519اإيرادات ودائع ا�شتثمارية 

9,6628,324اإيرادات اأخرى
8,312,6285,231,574

امل�سروفات

)2,560,352()2,135,278(تكاليف متويل 
)1,258,214()1,349,828(تكاليف موظفني 

)725,069()881,993(م�شروفات اإدارية 
)538,258(364,793عك�س )خ�شائر انخفا�س قيمة( مديني متويل عقاري

-    )61,335(19خ�شائر النخفا�س يف قيمة مبالغ م�شتحقة من طرف ذي عالقة 
)9,153(-    خ�شائر النخفا�س يف قيمة عقارات للمتاجرة 

)12,150()306,700(8خ�شائر النخفا�س يف قيمة ال�شتثمارات املتاحة للبيع  
)12,335()9,261(خ�شارة حتويل عمالت اأجنبية

-    238,452عك�س مطلوبات مل تعد م�ستحقة
)4,141,150()5,115,531(

4,171,478116,043الربح قبل خم�س�س ال�سريبة ومكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة

)63,991()168,595(3ال�شريبة
-    )50,000(مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة

3,952,88352,052ربح ال�شنة
اخلا�س ب�: 

3,725,85867,462م�شاهمي ال�شركة الأم 
)15,410(227,025احل�ش�س غري امل�شيطرة 

────────────────
3,952,88352,052

────────────────
0.2 فلس 9.5 فلس 4ربحية ال�شهم الأ�شا�شية واملخففة - اخلا�شة مب�شاهمي ال�شركة الأم 
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بيان الدخل الشامل المجمع 
ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

20122011
دينار كويتيدينار كويتي

ربح ال�سنة

3,952,88352,052
───────────────)خ�سائر( اإيرادات �ساملة اأخرى

التغري يف القيمة العادلة ل�شتثمارات متاحة للبيع

)36,534()294,077(اأرباح من بيع ا�شتثمارات متاحة للبيع معاد اإدراجها يف بيان الإيرادات 
-   )12,882(خ�شائر النخفا�س يف قيمة ا�شتثمارات متاحة للبيع

306,70012,150
───────────────خ�سائر �ساملة اأخرى لل�سنة

)259()24,384(
───────────────اإجمايل الإيرادات ال�ساملة لل�سنة

3,952,62427,668
───────────────اخلا�س ب� : 

م�شاهمي ال�شركة الأم 

3,725,59943,078احل�ش�س غري امل�شيطرة 
227,025)15,410(

3,952,62427,668
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بيان المركز المالي المجمع
ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

20122011
دينار كويتيدينار كويتياإي�ش�احات

املوجودات

موجودات غري متداولة

131,583238,701عقار ومعدات
81,950,5982,304,537ا�شتثمارات متاحة للبيع 

926,428,67928,260,175عقارات ا�شتثمارية 
1017,752,72616,534,652ا�شتثمار يف �شركات زميلة

61,876,0984,086,005مدينو متويل عقاري
48,139,68451,424,070

موجودات متداولة

191,385,706543,124مبالغ م�شتحقة من اأطراف ذات عالقة
712,836,61616,250,903عقارات للمتاجرة

1132,973,40941,782,338مدينو متويل عقاري
53,478,892594,441مدينون ومدفوعات مقدمًا

4,100,1692,000,000ودائع ا�شتثمارية 
9,993,7429,464,655نقد واأر�شدة لدى البنوك

64,768,53470,635,461
112,908,218122,059,531جمموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات 

حقوق امللكية

39,584,98139,584,981راأ�س املال
22,742,51522,742,515عالوة اإ�شدار اأ�شهم

)270,786()141,687(اأ�شهم خزينة 
4,100,9303,713,663احتياطي قانوين 

2,916,7352,529,468احتياطي عام
)113,952()114,211(التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة

4,824,2401,944,968اأرباح حمتفظ بها
73,913,50370,130,857حقوق امللكية اخلا�شة مب�شاهمي ال�شركة الأم 

1,559,2651,332,240احل�ش�س غري امل�شيطرة 
75,472,76871,463,097اإجمايل حقوق امللكية

مطلوبات غري متداولة

19318,771328,732مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني
12179,481450,212مبالغ م�شتحقة اإىل اأطراف ذات عالقة

13,720,86014,905,921دائنو تورق
14,219,11215,684,865

مطلوبات متداولة

1217,775,90331,562,982دائنو تورق
191,054,99633,894مبالغ م�شتحقة اإىل اأطراف ذات عالقة

114,385,4393,314,693مطلوبات اأخرى
23,216,33834,911,569

37,435,45050,596,434اإجمايل املطلوبات
112,908,218122,095,531جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

من�سور حمد املبارك
رئي�س جمل�س �لإد�رة

يو�سف يعقوب العمر
�لع�سو �ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي
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بيان التدفقات النقدية المجمع
ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

20122011
دينار كويتيدينار كويتياإي�شاحات

اأن�سطة الت�سغيل

الربح قبل خم�ش�س ال�شريبة ومكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة

4,171,478116,043تعديالت ل� :
 ا�شتهالك

116,547151,264اأرباح من بيع ا�شتثمارات متاحة للبيع
-     )12,882(اأرباح من بيع عقارات ا�شتثمارية

)121,226()875,338(اأرباح من بيع عقار ومعدات
-     )887(9)اأرباح( خ�شائر من اإعادة تقييم عقارات ا�شتثمارية 

408,783)563,696(10ح�شة يف نتائج �شركة زميلة
89,447)1,425,974(اإيرادات مرابحة

)98,371()2,451(اإيرادات ودائع ا�شتثمارية 
)175,519()45,203(تكاليف متويل 

2,135,2782,560,352)عك�س( خ�شائر انخفا�س قيمة مديني متويل عقاري
538,258)364,793(19خ�شائر انخفا�س قيمة مبالغ م�شتحقة من طرف ذي عالقة

-     861,335خ�شائر انخفا�س قيمة ا�شتثمارات متاحة للبيع 
306,70012,150خ�شارة حتويل عمالت اأجنبية 

9,26112,335خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني
110,21179,562

──────────────
3,619,5863,573,078التغريات يف موجودات ومطلوبات الت�سغيل:

مدينون ومدفوعات مقدمًا

54,921)2,884,451( مدينو متويل عقاري
)304,557(11,322,294 عقارات للمتاجرة

)3,645,329(3,414,287دائنون جتاريون ودائنون اآخرون
)853,892(842,890احلركة يف املبالغ امل�شتحقة من اأطراف ذات عالقة
1,172,135)842,582(احلركة يف املبالغ امل�شتحقة اإىل اأطراف ذات عالقة

750,371)199,181(
)202,825(16,222,395�شايف النقد الناجت من )امل�شتخدم يف( العمليات 

)2,231()120,172(مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني مدفوعة
)205,056(16,102,223�شايف النقد الناجت من )امل�شتخدم يف( اأن�شطة الت�شغيل

اأن�سطة ال�ستثمار

)85,496()18,542(�شراء عقار ومعدات
-     10,000املح�سل من بيع عقار ومعدات

59,862743املح�شل من بيع ا�شتثمارات متاحة للبيع
)2,684,032()2,011,325(8اإ�شافات اإىل عقارات ا�شتثمارية

5,281,8552,590,116املح�شل من بيع عقارات ا�شتثمارية
)2,000,000()2,100,169(ودائع ا�شتثمارية مودعة 

17,226,265-     ت�سفية ودائع ا�ستثمارية
-     10207,900توزيعات اأرباح م�شتلمة من �شركة زميلة 

47,654273,890اإيرادات مرابحة وودائع ا�شتثمارية م�شتلمة
──────────────

1,477,23515,321,486�شايف النقد الناجت من اأن�شطة ال�شتثمار
──────────────اأن�سطة التمويل

�شايف احلركة يف دائني تورق

)18,010,231()17,107,418(�شراء اأ�شهم خزينة
)5,369,398()5,008,563(املح�شل من بيع اأ�شهم خزينة 

5,065,6105,193,808
)18,185,821()17,050,371(�شايف النقد امل�شتخدم يف اأن�شطة التمويل

)3,069,391(529,087الزيادة )النق�س( يف النقد والأر�سدة لدى البنوك
9,464,65512,534,046النقد والأر�شدة لدى البنوك يف 1 يناير

9,993,7429,464,655النقد والأر�سدة لدى البنوك يف 31 دي�سمرب
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

1. األنشطة
مت الت�شري�ح باإ�ش�دار البيانات املالية املجمع�ة ل�شرك�ة اأعيان العقارية �س.م.ك. )مقفلة( )ال�شركة الأم( و�شركاتها التابعة )املجموع�ة( لل�شنة املنتهي�ة يف 31 دي�شمرب 

2012 وفقًا لقرار جمل��س الإدارة بتاريخ 7 فرباير 2013. اإن اجلمعية العمومية للم�شاهمني لها احلق يف تعديل هذه البيانات املالية املجمعة بعد اإ�شدارها. 

اإن ال�شركة الأم هي �شركة م�شاهمة كويتية مدرجة وم�شجلة يف الكويت. تت�شمن اأن�شطة املجموعة املتاجرة يف العقارات واإدارتها ومتويلها والأن�شطة املتعلقة بهاكما 

هو مدون بعقد التاأ�شي�س. يرد يف الإي�شاح 2,2 تفا�شيل عن ال�شركات التابعة. تتم جميع اأن�شطة املجموعة وفقًا لأحكام ال�شريعة الإ�شالمية ال�شمحة، طبقًا ملا تعتمده 

هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية لل�شركة الأم.

 اإن ال�شركة الأم هي �شركة تابعة ل�شركة اأعيان لالإجارة وال�شتثمار �س.م.ك. )مقفلة( )ال�شركة الأم الكربى(، وهي �شركة مدرجة يف �شوق الكويت لالأوراق املالية.

اإن عنوان مكتب ال�شركة الأم امل�شجل هو �س ب 2973 ال�شفاة 13030 الكويت. 

2. السياسات المحاسبية الهامة 

2.1  اأ�سا�س الإعداد
بيان اللتزام

مت اإعداد البيانات املالية املجمعة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�شادرة عن جمل�س معايري املحا�شبة الدولية.

اأ�سا�س الإعداد

مت اإعداد البيانات املالية املجمعة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية املعدل لقيا�س ال�شتثمارات املتاحة للبيع والعقارات ال�شتثمارية وال�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 

من خالل بيان الدخل وفقًا للقيمة العادلة.

مت عر�س البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي الذي ميثل العملة الرئي�شية لل�شركة الأم.

2.2 اأ�سا�س التجميع
يتم جتميع ال�شركة التابعة ب�شورة كاملة من تاريخ احليازة وهو ميثل بداية ال�شيطرة للمجموعة حتى تاريخ توقف تلك ال�شيطرة. تعد البيانات املالية لل�شركات التابعة 

لنف�س فرتة تقرير ال�شركة با�شتخدام �شيا�شات حما�شبية موحدة. يتم اإجراء تعديالت لتوحيد ال�شيا�شات املحا�شبية غري املتماثلة التي قد تظهر. يتم عند التجميع 

ا�شتبعاد كافة الأر�شدة واملعامالت والأرباح واخل�شائر غري املحققة الناجتة من املعامالت فيما بني �شركات املجموعة وتوزيعات الأرباح بالكامل.

تتعلق اخل�شائر يف ال�شركة التابعة باحل�ش�س غري امل�شيطرة حتى لو اأدت اإىل ر�شيد عجز.يتم املحا�شبة عن التغري يف ح�شة امللكية ل�شركة تابعة، مع عدم فقدان ال�شيطرة، 

كمعاملة حقوق ملكية. يتم توزيع اخل�شائر على احل�ش�س غري امل�شيطرة حتى لو كانت النتائج ر�شيد عجز. اإذا فقد املجموعة ال�شيطرة على �شركة تابعة، فاإنها:

ت�شتبعد موجودات )مبا يف ذلك ال�شهرة( ومطلوبات ال�شركة التابعة.   -

ت�شتبعد القيمة الدفرتية للح�ش�س غري امل�شيطرة.   -

ت�شتبعد فروق حتويل العمالت الأجنبية املرتاكمة امل�شجلة يف حقوق امللكية.   -

حتقق القيمة العادلة للمقابل امل�شتلم.   -

حتقق القيمة العادلة لأي ا�شتثمار حمتفظ به.  -

حتقق اأي فائ�س اأو عجز يف الأرباح اأو اخل�شائر.  -

تعيد ت�شنيف ح�شة ال�شركة الأم من البنود امل�شجلة �شابقًا يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى اإىل الأرباح اأو اخل�شائر اأو الأرباح املحتفظ بها، متى كان ذلك منا�شبًا.   -
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2.2 اأ�سا�س التجميع )تتمة(
فيما يلي تفا�شيل ال�شركة التابعة املجمعة:

الأن�شطة الرئي�شيةح�شة امللكية القانونية %بلد التاأ�شي�سا�سم ال�سركة

20122011
مملوكة مبا�شرًة من قبل ال�شركة الأم

املتاجرة يف عقارات100 %100 %البحرين�شركة ركاز العقارية ذ.م.م.

متويل عقارات100 %100 %الكويت�شركة عنان للتمويل العقاري �س.م.ك. )مقفلة(

املتاجرة يف عقارات90 %90 %ال�شعودية�شركة عني الكويتية العقارية املحدودة ذ.م.م.

مملوكة ب�سكل غري مبا�سر من خالل �سركة عنان   للتمويل العقاري �س.م.ك. )مقفلة(

املتاجرة يف عقارات100 %100 %الكويت�شركة بوابة اأمالك اخلليج  العقارية ذ.م.م.

املتاجرة يف عقارات100 %100 %الكويت�شركة بوابة اأمالك العقارية ذ.م.م.

املتاجرة يف عقارات100 %100 %الكويت�شركة بوابة اأمالك الكويت  العقارية ذ.م.م.

املتاجرة يف عقارات100 %100 %البحرين�شركة عنان العقارية )ملكية فردية(

املتاجرة يف عقارات100 %100 %ال�شعودية�شركة عنان ال�شعودية العقارية ذ.م.م.

مملوكة مبا�سرًة من خالل �سركة عني الكويتية العقارية املحدودة ذ.م.م.

متاجرة وتطوير عقارات65 %65 %ال�شعودية�شركة اأعيان احلديثة للتطوير العقاري املحدودة ذ.م.م.

متتلك ال�شركة الأم ح�ش�شًا فعلية بن�شبة 100 % يف ال�شركات املذكورة اأعاله با�شتثناء �شركة اأعيان احلديثة للتطوير العقاري املحدودة ذ.م.م.، حيث اأنها متلك 

فيها ح�شة فعلية بن�شبة 65 %. 

2.3 التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية والإف�ساحات 
اإعداد هذه البيانات املالية املجمعة مماثلة لتلك امل�شتخدمة يف ال�شنة ال�شابقة، با�شتثناء معايري جمل�س معايري املحا�شبة  اإن ال�شيا�شات املحا�شبية امل�شتخدمة يف 

الدولية وتف�شريات جلنة تف�شريات املعايري الدولية للتقارير املالية ال�شادرة واملح�شنة واملعدلة التي مت تطبيقها من قبل املجموعة خالل ال�شنة:

  

املعيار الدويل للتقارير املالية 7 حتويل املوجودات املالية: الإف�شاحات )تعديل(

يتطلب املعيار املعدل اإف�شاحات اإ�شافية حول املوجودات املالية التي مت حتويلها ولكن مل يتم ا�شتبعادها لكي يتمكن م�شتخدمو البيانات املالية املجمعة للمجموعة 

من اإدراك العالقة بني تلك املوجودات التي مل يتم ا�شتبعادها واملطلوبات املرتبطة بها. اإ�شافًة اإىل ذلك، يتطلب التعديل اإف�شاحات حول ا�شتمرار ال�شيطرة على 

املوجودات امل�شتبعدة حتى يتمكن م�شتخدمو البيانات املالية من تقييم طبيعة ا�شتمرار املن�شاأة يف ال�شيطرة على تلك املوجودات امل�شتبعدة واملخاطر املرتبطة بها. 

ي�شري التعديل على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2011. ل يوجد لدى املجموعة اأي موجودات لها مثل هذه اخل�شائ�س، لذلك ل يوجد تاأثري على 

البيانات املالية املجمعة.

2.4 معايري �سادرة ولكن مل ت�سر بعد
فيما يلي املعايري ال�شادرة ولكن مل ي�شر مفعولها بعد حتى تاريخ اإ�شدار البيانات املالية املجمعة للمجموعة. اإن هذه املعايري هي تلك املعايري ال�شادرة والتي تتوقع 

املجموعة ب�شورة معقولة اأن تكون مطبقة يف امل�شتقبل. تعتزم املجموعة تطبيق تلك املعايري عند �شريان مفعولها.

معيار املحا�شبة الدويل 1 عر�س البيانات املالية– عر�س بنود الإيرادات ال�شاملة الأخرى 

تغري التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل 1 جتميع البنود املعرو�شة �شمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى. يتم عر�س البنود التي ميكن اإعادة ت�شنيفها )اأو »اإعادة 

اإدراجها«( �شمن بيان الدخل املجمع يف فرتة م�شتقبلية )على �شبيل املثال، عند ال�شتبعاد اأو الت�شوية( ب�شورة منف�شلة عن البنود التي ل ميكن اإعادة ت�شنيفها. يوؤثر 

التعديل على العر�س فقط ولي�س له تاأثري على املركز اأو الأداء املايل للمجموعة. ي�شري التعديل على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2012. 
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2.4 معايري �سادرة ولكن مل ت�سر بعد )تتمة(
معيار املحا�شبة الدويل 27 البيانات املالية امل�شتقلة )معدل كما يف 2012(

نتيجة لتطبيق كل من املعيار الدويل للتقارير املالية 10 واملعيار الدويل للتقارير املالية 12 اجلديدين، ما يتبقى من معيار املحا�شبة الدويل 27 يقت�شر على املحا�شبة 

عن ال�شركات التابعة وال�شركات التي تخ�شع ل�شيطرة م�شرتكة وال�شركات الزميلة يف البيانات املالية امل�شتقلة. ل تقوم املجموعة بعر�س بيانات مالية م�شتقلة. ي�شري 

هذا التعديل على الفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013.  

 

معيار املحا�شبة الدويل 27 ا�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة و�شركات املحا�شة )معدل كما يف 2012(

نتيجة لتطبيق كل من املعيار الدويل للتقارير املالية 10 واملعيار الدويل للتقارير املالية 12 اجلديدين، مت تعديل ا�شم معيار املحا�شبة الدويل 28 اإىل معيار املحا�شبة 

الدويل 28 ال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة و�شركات املحا�شة ويبني تطبيق طريقة حقوق امللكية على ال�شتثمارات يف �شركات املحا�شة بالإ�شافة اإىل ال�شركات 

الزميلة. ي�شري هذا التعديل على الفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013.  

املعيار الدويل للتقارير املالية 7 الأدوات املالية: الإف�شاحات – متطلبات الإف�شاحات املح�شنة لال�شتبعاد

تتطلب هذه التعديالت من املن�شاأة اأن تقوم بالإف�شاح عن معلومات تتعلق بحقوق املقا�شة والرتتيبات ذات ال�شلة )مثل اتفاقيات ال�شمان(. اإن هذه الإف�شاحات تقدم 

للم�شتخدمني معلومات قد تكون مفيدة يف تقييم تاأثري ترتيبات املقا�شة على املركز املايل للمن�شاأة. اإن الإف�شاحات اجلديدة مطلوبة لكافة الأدوات املالية املحققة 

والتي مت مقا�شتها وفقا ملعيار املحا�شبة الدويل 32 الأدوات املالية: العر�س. ت�شري الإف�شاحات اأي�شا على الأدوات املالية املحققة والتي تخ�شع لرتتيب مقا�شة اأ�شا�س 

ملزم اأو ترتيب مماثل بغ�س النظر عن اإجراء املقا�شة وفقا ملعيار املحا�شبة الدويل 32. اإن هذه التعديالت لن يكون لها تاأثري على املركز اأو الأداء املايل للمجموعة 

وت�شري على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013.

املعيار الدويل للتقارير املالية 9 الأدوات املالية: الت�شنيف والقيا�س

يعك�س املعيار الدويل للتقارير املالية 9 عند اإ�شداره املرحلة الأوىل من م�شروع جمل�س معايري املحا�شبة الدولية ل�شتبدال معيار املحا�شبة الدويل رقم 39 وي�شري 

على ت�شنيف وقيا�س املوجودات املالية واملطلوبات املالية كما هو حمدد يف معيار املحا�شبة الدويل رقم 39. يقوم جمل�س معايري املحا�شبة الدولية يف املراحل الالحقة 

التاأثري فيما يتعلق باملراحل الأخرى، عند الإ�شدار، لعر�شها ب�شورة  املالية. �شوف تقوم املجموعة بتحديد  التغطية وانخفا�س قيمة املوجودات  مبعاجلة حما�شبة 

�شاملة. ي�شري هذا املعيار على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2015. 

املعيار الدويل للتقارير املالية 10 البيانات املالية املجمعة

يحل املعيار الدويل للتقارير املالية 10 حمل جزء من معيار املحا�شبة الدويل 27 البيانات املالية املجمعة وامل�شتقلة الذي يعالج املحا�شبة عن البيانات املالية املجمعة. 

ويت�شمن اأي�شًا الأمور التي مت اإثارتها يف جلنة التف�شريات الدائمة – 12 التجميع – املن�شاآت ذات الأغرا�س اخلا�شة. يقدم املعيار منوذج رقابة ينطبق على كافة 

املن�شاآت مبا يف ذلك املن�شاآت ذات الأغرا�س اخلا�شة. �شوف تتطلب التغيريات املقدمة من خالل املعيار الدويل للتقارير املالية 10 من الإدارة اأن تقوم مبمار�شة 

اأحكامًا هامة لتحديد ال�شركات التي ت�شيطر عليها، ولذا، يتطلب جتميعها من قبل ال�شركة الأم باملقارنة باملتطلبات التي كانت يف معيار املحا�شبة الدويل 27. ي�شري 

هذا املعيار على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013.
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2.4 معايري �سادرة ولكن مل ت�سر بعد )تتمة(
املعيار الدويل للتقارير املالية 11: الرتتيبات امل�شرتكة

يحل املعيار الدويل للتقارير املالية 11 حمل معيار املحا�شبة الدويل 31 ح�ش�س يف �شركات حما�شة وتف�شري جلنة التف�شريات الدائمة 13 – املن�شاآت التي تخ�شع 

لل�شيطرة امل�شرتكة. امل�شاهمات غري النقدية من اأطراف �شركات املحا�شة. 

  

ي�شتبعد املعيار الدويل للتقارير املالية 11 خيار املحا�شبة عن ال�شركات التي تخ�شع لل�شيطرة امل�شرتكة با�شتخدام التجميع املتنا�شب. وبدًل من ذلك، فاإن ال�شركات التي 

تخ�شع لل�شيطرة امل�شرتكة التي ت�شتويف تعريف �شركة املحا�شة ينبغي املحا�شبة عنها با�شتخدام طريقة حقوق امللكية املحا�شبية. لن يكون لتطبيق هذا املعيار تاأثري على 

البيانات املالية  للمجموعة. ي�شري هذا املعيار على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013.

 

املعيار الدويل للتقارير املالية 12: الإف�شاح عن احل�ش�س يف ال�شركات الأخرى 

يت�شمن املعيار الدويل للتقارير املالية 12 كافة الإف�شاحات املوجودة �شابقًا يف معيار املحا�شبة الدويل 27 التي تتعلق بالبيانات املالية املجمعة وكذلك كافة الإف�شاحات 

املت�شمنة �شابقًا يف معيار املحا�شبة الدويل 31 ومعيار املحا�شبة 28. تتعلق هذه الإف�شاحات بح�ش�س املن�شاأة يف ال�شركات التابعة والرتتيبات امل�شرتكة وال�شركات 

الزميلة واملن�شاآت املهيكلة. وهناك عدد من الإف�شاحات اجلديدة مطلوبة اأي�شًا.  ي�شري هذا املعيار على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013.

املعيار الدويل للتقارير املالية 13 قيا�س القيمة العادلة

يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية 13 م�شدرًا واحدًا لالإر�شادات حول املعايري الدولية للتقارير املالية لكافة قيا�شات القيمة العادلة. ل يغري املعيار الدويل للتقارير 

املالية 13 توقيت �شرورة ا�شتخدام ال�شركة للقيمة العادلة، ولكن يقدم املعيار اإر�شادات حول كيفية قيا�س القيمة العادلة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية عندما 

يكون من ال�شروري حتديد القيمة العادلة اأو عندما ي�شمح بتطبيقها. تقوم املجموعة حاليًا بتقييم التاأثري الذي �شينتج عن هذا املعيار على املركز والأداء املايل. ي�شري 

هذا املعيار على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013.  

2.5 خمل�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
حتقق الإيرادات

تتحقق الإيرادات اإىل احلد الذي يحتمل معه تدفق منافع اقت�شادية اإىل املجموعة وميكن قيا�س مبلغ الإيرادات ب�شورة موثوق منها. تقا�س الإيرادات بالقيمة العادلة 

للمقابل امل�شتلم. يجب الوفاء باملعايري املحددة التالية قبل حتقق الإيرادات:

�شايف  اإىل  ا�شتنادًا  ثابتًا  دوريًا  عائدًا  يعطي  بحيث  زمني  ن�شبي  توزيع  اأ�شا�س  على  ال�شتثمارية  والودائع  املرابحة  واإيرادات  العقاري  التمويل  اإيرادات  تتحقق   •
الر�شيد القائم.

العقد. �شروط  اإىل  ا�شتنادًا  ال�شتحقاق  اأ�شا�س  على  التاأجري  اإيرادات  تتحقق   •
اخلدمات. تقدمي  يتم  عندما  الإدارة  اأتعاب  تتحقق   •

منها. موثوق  ب�شورة  الإيرادات  مبلغ  قيا�س  وميكن  امل�شرتي  اإىل  للملكية  الهامة  واملزايا  املخاطر  تنتقل  عندما  العقارات  بيع  من  الإيرادات  تتحقق   •

تكاليف التمويل

اإن تكاليف التمويل املتعلقة مبا�شرة بحيازة اأو اإن�شاء الأ�شل، الذي ي�شتغرق بال�شرورة فرتة زمنية طويلة لكي ي�شبح جاهزًا لال�شتعمال املعد له اأو بيعه يتم ر�شملتها 

كجزء من تكلفة الأ�شل. يتم وقف ر�شملة تكاليف التمويل عندما يتم النتهاء ب�شكل كبري من كافة الأن�شطة الالزمة لإعداد الأ�شل لال�شتخدام املعد له اأو البيع. يتم 

ت�شجيل تكاليف التمويل كم�شروفات يف الفرتة املتكبدة فيها.
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حتقق وعدم حتقق املوجودات واملطلوبات املالية

يتم حتقق الأ�شل املايل اأو اللتزام املايل عندما ت�شبح املجموعة طرفًا يف الأحكام التعاقدية لالأداة املالية. ل يتم حتقق اأ�شل مايل )كليًا اأو جزئيًا( عندما تنتهي 

احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من تلك املوجودات املالية اأو عندما تقوم املجموعة بتحويل كافة خماطر ومزايا امللكية يف تلك املوجودات اأو عندما ل تقوم 

املجموعة بتحويل اأو الحتفاظ بكافة خماطر ومزايا امللكية وعندما ل يكون لها اأي �شيطرة على الأ�شل اأو جزء منه. ول يتم حتقق التزام مايل عندما يتم الإعفاء من 

اللتزام املحدد يف العقد اأو اإلغاوؤه اأو انتهاء �شالحية ا�شتحقاقه. 

تدرج كافة املوجودات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة زائدًا التكاليف املتعلقة مبا�شرًة باملعاملة يف حالة املوجودات املالية غري املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان 

الدخل. تدرج كافة املطلوبات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة زائدًا التكاليف املتعلقة مبا�شرًة باملعاملة يف حالة القرو�س وال�شلف.

حما�سبة املتاجرة وتواريخ ال�سداد 

اإن جميع م�شرتيات ومبيعات املوجودات املالية »بالطرق املعتادة« يتم ت�شجيلها على اأ�شا�س تاريخ املتاجرة اأي يف التاريخ الذي تلتزم فيه ال�شركة ب�شراء اأو بيع الأ�شل. 

اأو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب ت�شليم املوجودات خالل اإطار زمني يتم حتديده عمومًا بالنظم اأو  اأو مبيعات الطرق املعتادة هي م�شرتيات  اإن م�شرتيات 

بالعرف يف الأ�شواق.

النقد والأر�سدة لدى البنوك 

يتكون النقد والأر�شدة لدى البنوك من النقد يف ال�شندوق والأر�شدة لدى البنوك. 

ودائع ا�ستثمارية 

اإن  اإ�شالمية حملية واأجنبية. ت�شتحق هذه الودائع خالل �شهر واحد من تاريخ ال�شتثمار.  متثل الودائع ال�شتثمارية مبالغ مودعة يف ح�شاب ا�شتثماري لدى بنوك 

�شيا�شة ال�شركة هي جتديد هذه الودائع تلقائيًا لفرتات مماثلة عند ال�شتحقاق ولذلك فاإن هذه الودائع ل يتم ت�شنيفها ك� »نقد ونقد معادل« تدرج الودائع ال�شتثمارية 

بالتكلفة املطفاأة.

مدينو متويل عقاري

يتعلق مدينو التمويل العقاري مببيعات العقارات املربمة مع عمالء على اأ�شا�س م�شاومة واإجارة داخل دولة الكويت مع ا�شتحقاق الذمم املدينة حتى 120 �شهرًا كحد 

اأق�شى من تاريخ البيع. اإن الر�شيد ميثل املبلغ التعاقدي امل�شتحق ناق�شًا الأرباح املوؤجلة وخم�ش�س النخفا�س يف القيمة.

التفاو�س  التي يتم  ال�شلعة  اأن يكون امل�شرتي ملمًا بتكاليف  البيع دون  ال�شعر و�شروط  اأداة متويلية مركبة يتفاو�س امل�شرتي والبائع مبوجبها حول  اإن امل�شاومة هي 

ب�شاأنها. يتم حتديد ال�شلعة وامتالكها من قبل املجموعة وت�شبح متاحة لتو�شيلها اإىل امل�شرتي عند ا�شتكمال املعاملة.

اإن الإجارة هي اأداة متويلية مركبة يتم مبوجبها �شراء وا�شتئجار اأ�شل مبا�شرة بالتكلفة زائدًا معدل ربح متفق عليه.

ا�ستثمارات متاحة للبيع 

ت�شجل جميع ال�شتثمارات مبدئيًا بالتكلفة التي متثل القيمة العادلة للمقابل املدفوع مبا يف ذلك م�شروفات احليازة اخلا�شة بال�شتثمار. بعد الت�شجيل املبدئي، يعاد 

قيا�س ال�شتثمارات وفقًا للقيمة العادلة ما مل يتعذر قيا�شها ب�شكل موثوق منه، ويف هذه احلالة تدرج تلك ال�شتثمارات بالتكلفة ناق�شًا اأي خ�شارة انخفا�س القيمة. 

يتم ت�شجيل اأرباح وخ�شائر التقييم الناجتة من اإعادة القيا�س وفقًا للقيمة العادلة يف بيان الدخل ال�شامل املجمع.
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انخفا�س قيمة املوجودات املالية وعدم اإمكانية حت�سيلها

يتم بتاريخ كل تقارير مالية التقدير فيما اإذا كان هناك دليل اإيجابي على اأن اأ�شل مايل حمدد قد تنخف�س قيمته. فاإذا ما توفر مثل ذلك الدليل، يتم ت�شجيل اأية 

خ�شارة انخفا�س يف القيمة يف بيان الدخل املجمع، ويتحدد انخفا�س القيمة كما يلي:

1( بالن�شبة للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة، فاإن انخفا�س القيمة ميثل الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة ناق�شًا اأي خ�شارة انخفا�س قيمة م�شجلة �شابقًا يف 

بيان الدخل املجمع.

2( بالن�شبة للموجودات املدرجة بالتكلفة، فاإن انخفا�س القيمة ميثل الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية املخ�شومة مبعدل عائد 

ال�شوق احلايل لأ�شل مايل م�شابه.

3( بالن�شبة للموجودات املدرجة بالتكلفة املطفاأة، فاإن انخفا�س القيمة ميثل الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية املخ�شومة 

مبعدل الربح الفعلي الأ�شلي.

اإن عك�س خ�شائر انخفا�س القيمة املحققة يف ال�شنوات ال�شابقة يتم ت�شجيلها عندما يكون هناك موؤ�شر على اأن اخل�شائر امل�شجلة للموجودات املالية مل تعد موجودة اأو 

قد انخف�شت. اإن عك�س خ�شائر انخفا�س القيمة ي�شجل يف بيان الدخل املجمع با�شتثناء تلك الناجتة عن ا�شتثمارات متاحة للبيع يف اأ�شهم التي يتم ت�شجيلها يف بيان 

الدخل ال�شامل املجمع.

مطلوبات اأخرى

يتم قيد املطلوبات عن مبالغ �شتدفع يف امل�شتقبل لقاء ب�شائع اأو خدمات مت ت�شلمها، �شواء �شدرت بها فواتري من قبل املورد اأو مل ت�شدر.

دائنو تورق

الأرباح  يتم حتميل  امل�شتحق.  املوؤجل  الربح  من  �شافيًا  اللتزام،  مبلغ  باإجمايل  التورق  دائنو  يدرج  املوؤجل.  الدفع  اأ�شا�س  على  امل�شتحقة  املبالغ  التورق  دائنو  ميثل 

امل�شتحقة على اأ�شا�س توزيع ن�شبي زمني ياأخذ يف العتبار معدل الربح اخلا�س والر�شيد القائم.

مقا�سة الأدوات املالية

اإدراج �شايف املبلغ يف بيان املركز املايل املجمع عند وجود حق قانوين ملزم باإجراء التقا�س على املبالغ  تتم املقا�شة فقط بني املوجودات واملطلوبات املالية ويتم 

امل�شجلة وتنوي املجموعة ال�شداد على اأ�شا�س ال�شايف.

عقارات للمتاجرة

حتتفظ املجموعة بالعقارات للمتاجرة لأغرا�س ق�شرية الأجل ويتم اإدراجها بالتكلفة و�شايف القيمة املمكن حتققها اأيهما اأقل ا�شتنادًا اإىل اأ�شا�س اإفرادي. تت�شمن 

التكاليف تكاليف �شراء العقار وامل�شروفات الأخرى املتكبدة لإمتام املعاملة. ي�شتند �شايف القيمة املمكن حتققها اإىل �شعر البيع التقديري ناق�شًا اأية تكاليف م�شتقبلية 

يتم تكبدها عند بيع العقار.
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عقارات ا�ستثمارية

العقار  ي�شنف  اأو كالهما.  الراأ�شمالية  قيمتها  ارتفاع  اأو  اإيجارات  بها لكت�شاب  املحتفظ  التطوير  قيد  والعقارات  املطورة  العقارات  ال�شتثمارية  العقارات  تت�شمن 

املحتفظ به مبوجب عقد تاأجري كعقار ا�شتثماري اإذا ا�شتوفى تعريف العقار ال�شتثماري ويتم املحا�شبة عنه كعقد تاأجري متويلي. تدرج العقارات ال�شتثمارية مبدئيًا 

بالتكلفة، مبا يف ذلك تكاليف املعاملة. لحقًا بعد الت�شجيل املبدئي، تدرج العقارات ال�شتثمارية بالقيمة العادلة. تدرج الأرباح و اخل�شائر الناجتة من التغريات يف 

القيمة العادلة للعقارات ال�شتثمارية �شمن بيان الدخل املجمع.

ل تتحقق العقارات ال�شتثمارية عند ا�شتبعادها اأو عند �شحب العقار ال�شتثماري نهائيًا من ال�شتخدام ولي�س من املتوقع احل�شول على مزايا اقت�شادية م�شتقبلية من 

ا�شتبعاده. تدرج اأي اأرباح اأو خ�شائر من ا�شتبعاد اأو بيع العقار ال�شتثماري يف بيان الدخل املجمع يف �شنة ال�شتبعاد.

تتم التحويالت اإىل العقارات ال�شتثمارية فقط عندما يكون هناك تغري يف ال�شتخدام مثبتًا بنهاية اإ�شغال املالك للعقار اأو بداية عقد تاأجري ت�شغيلي لطرف اآخر اأو 

اإمتام الإن�شاء اأو التطوير. تتم التحويالت من العقارات ال�شتثمارية فقط عندما يكون هناك تغري يف ال�شتخدام مثبتًا ببداية اإ�شغال املالك للعقار اأو بداية التطوير 

بنية البيع.

دمج الأعمال

يتم املحا�شبة عن دمج الأعمال با�شتخدام طريقة احليازة املحا�شبية. تقا�س تكلفة احليازة وفقًا ملجموع املقابل املحول، ويقا�س بالقيمة العادلة يف تاريخ احليازة وقيمة 

اأي ح�ش�س غري م�شيطرة يف ال�شركة امل�شرتاة. بالن�شبة لكل عملية دمج اأعمال، يقوم امل�شرتي بقيا�س احل�ش�س غري امل�شيطرة يف ال�شركة امل�شرتاة اإما بالقيمة العادلة 

اأو بن�شبة احل�شة يف �شايف قيمة املوجودات املحددة لل�شركة امل�شرتاة. تدرج تكاليف احليازة املتكبدة يف امل�شروفات الإدارية.

والظروف  التعاقدية  لل�شروط  وفقًا  املنا�شب  الت�شنيف  حتديد  لغر�س  املقدرة  املالية  واملطلوبات  املوجودات  بتقييم  تقوم  اأعمال،  بحيازة  املجموعة  تقوم  عندما 

القت�شادية وال�شروط ذات ال�شلة كما يف تاريخ احليازة. يت�شمن هذا الف�شل بني امل�شتقات املت�شمنة يف العقد الأ�شلي لل�شركة امل�شرتاة.

عند حتقيق دمج الأعمال يف مراحل، فاإن القيمة العادلة يف تاريخ احليازة حل�شة ملكية امل�شرتي املحتفظ بها �شابقًا يف ال�شركة امل�شرتاة يتم اإعادة قيا�شها بالقيمة 

العادلة كما يف تاريخ احليازة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر.

 اإن اأي مقابل حمتمل يتم حتويله من قبل امل�شرتي �شوف يتم اإدراجه بالقيمة العادلة يف تاريخ احليازة. اإن التغريات الالحقة يف القيمة العادلة للمقابل املحتمل الذي 

من املقدر اأن يكون اأ�شل اأو التزام، �شوف يتم اإدراجها وفقًا ملعيار املحا�شبة الدويل 39 اإما يف الأرباح اأو اخل�شائر اأو كتغري يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى. عند ت�شنيف 

املقابل املحتمل كحقوق ملكية، ل يعاد قيا�شه حتى يتم ت�شويته نهائيًا �شمن حقوق امللكية.
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ا�ستثمار يف �سركات زميلة 

يتم املحا�شبة عن ا�شتثمار املجموعة يف �شركتها زميلة با�شتخدام طريقة حقوق امللكية املحا�شبية. اإن ال�شركة الزميلة هي ال�شركة التي متار�س عليها املجموعة تاأثريًا 

ملمو�شًا وهي لي�شت �شركة تابعة اأو �شركة حما�شة.

 

وفقًا لطريقة حقوق امللكية، يتم اإدراج ال�شتثمارات يف �شركات زميلة يف بيان املركز املايل بالتكلفة زائدًا تغريات بعد احليازة يف ح�شة املجموعة من �شايف موجودات 

ال�شركة الزميلة ناق�شًا اأي انخفا�س يف القيمة. يعك�س بيان الدخل املجمع ح�شة املجموعة يف نتائج �شركاتها الزميلة. تدرج ال�شهرة املتعلقة بال�شركة الزميلة يف 

القيمة الدفرتية لال�شتثمار ول يتم اإطفاءها ول اختبارها ب�شكل منفرد لغر�س حتديد انخفا�س القيمة.

يعك�س بيان الدخل املجمع احل�شة يف نتائج عمليات ال�شركة الزميلة. عندما يكون هناك تغري م�شجل مبا�شرة يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى لل�شركة الزميلة، تقوم 

اأمكن ذلك يف بيان الدخل ال�شامل املجمع. يتم ا�شتبعاد الأرباح واخل�شائر غري املحققة الناجتة من  اأي تغريات وتف�شح عنها متى  املجموعة بت�شجيل ح�شتها يف 

املعامالت بني املجموعة و�شركتها الزميلة مبا يتنا�شب مع ح�شة املجموعة يف ال�شركة الزميلة.

تدرج احل�شة من اأرباح ال�شركة الزميلة يف بيان الدخل املجمع. وهذا ميثل الربح اخلا�س مب�شاهمي ال�شركة الأم من ال�شركة الزميلة، لذلك فهو ميثل الربح بعد 

ال�شرائب واحل�ش�س غري امل�شيطرة يف ال�شركات التابعة لل�شركات الزميلة.

 

ال�شيا�شات  ال�شيا�شات املحا�شبية مع  تتوافق  التعديالت، متى لزم ذلك، لكي  اإجراء  الأم. ويتم  لل�شركة  املالية  الفرتة  لنف�س  الزميلة  لل�شركات  املالية  البيانات  تعد 

املحا�شبية للمجموعة.  

بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية تقوم املجموعة بتحديد مع اإذا كان من ال�شروري ت�شجيل خ�شارة انخفا�س قيمة ل�شتثمار املجموعة يف ال�شركات الزميلة. جتري 

املجموعة تقدير يف تاريخ كل تقارير مالية لغر�س حتديد فيما اإذا كان هناك اأي دليل مو�شوعي على انخفا�س قيمة ال�شتثمار يف ال�شركة الزميلة. فاإذا ما حدث ذلك 

حتت�شب املجموعة مبلغ انخفا�س القيمة بالفرق بني القيمة العادلة لل�شركة الزميلة وتكلفة احليازة ويتم ت�شجيل املبلغ يف بيان الدخل املجمع.

ال�ستثمار يف موجودات تخ�سع ل�سيطرة م�سرتكة

املوجودات واملطلوبات  باإدراج ح�شتها يف  الن�شبي حيث تقوم املجموعة  التجميع  ل�شيطرة م�شرتكة وفقًا لطريقة  تتم املحا�شبة عن ال�شتثمار يف موجودات تخ�شع 

والإيرادات وامل�شروفات املتعلقة بالأ�شل. 

عقار ومعدات

ي�شجل العقار واملعدات بالتكلفة، ناق�شًا ال�شتهالك املرتاكم واأي انخفا�س يف القيمة. 

يتم مراجعة القيمة الدفرتية للعقار واملعدات حول النخفا�س يف القيمة عندما ت�شري الأحداث اأو التغريات يف الظروف اإىل اأن القيمة الدفرتية قد ل ميكن ا�شرتدادها. 

فاإذا قامت مثل تلك املوؤ�شرات وعندما تكون القيمة الدفرتية م�شجلة باأكرث من مبالغها املمكن ا�شرتدادها املقدرة، تخف�س املوجودات اإىل قيمها املمكن ا�شرتدادها 

التي متثل قيمتها العادلة ناق�شًا التكاليف حتى البيع وقيمتها اأثناء ال�شتخدام اأيهما اأكرب.
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2.5 ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(
انخفا�س قيمة املوجودات غري املالية

جتري املجموعة تقييم بتاريخ كل فرتة مالية لتحديد ما اإذا كان هناك اأي موؤ�شر على اأن اأ�شل ما قد تنخف�س قيمته. فاإذا ما توفر مثل هذا املوؤ�شر اأو عند طلب اختبار 

انخفا�س القيمة ال�شنوي لالأ�شل، تقوم املجموعة بتقدير املبلغ املمكن ا�شرتداده لالأ�شل.  اإن املبلغ املمكن ا�شرتداده لالأ�شل هو القيمة العادلة لالأ�شل اأو وحدة اإنتاج 

النقد ناق�شًا تكاليف البيع اأو قيمته اأثناء ال�شتخدام اأيهما اأعلى ويتم حتديدها لكل اأ�شل على اأ�شا�س اإفرادي ما مل يكن الأ�شل منتجًا لتدفقات نقدية م�شتقلة على نحو 

كبري عن تلك التي يتم اإنتاجها من املوجودات اأو جمموعات املوجودات الأخرى وعندئذ يتم تقييم قيمته املمكن ا�شرتدادها كجزء من وحدة اإنتاج النقد املتعلقة بها. 

عندما تزيد القيمة الدفرتية لأ�شل ما )اأو الوحدة املنتجة للنقد( عن املبلغ املمكن ا�شرتداده، يعترب الأ�شل )اأو الوحدة املنتجة للنقد( قد انخف�شت قيمته ويخف�س 

اإىل قيمته املمكن ا�شرتدادها. عند تقييم القيمة اأثناء ال�شتخدام، تخ�شم التدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة من القيمة احلالية با�شتخدام معدل خ�شم يعك�س 

تقييمات ال�شوق احلالية للقيمة الزمنية لالأموال واملخاطر املحددة لالأ�شل )اأو الوحدة املنتجة للنقد(. عند حتديد القيمة العادلة ناق�شًا تكاليف البيع، يتم ا�شتخدام 

طريقة تقييم منا�شبة. اإن هذه العمليات املحا�شبية يتم تاأييدها مبوؤ�شرات القيمة العادلة املتاحة.

يتم اإجراء تقدير بتاريخ كل فرتة مالية لتحديد ما اإذا كان هناك اأي دليل على اأن خ�شائر انخفا�س القيمة امل�شجلة �شابقًا مل تعد موجودة اأو قد انخف�شت.  فاإذا 

ما توفر مثل هذا املوؤ�شر، يتم زيادة القيمة الدفرتية لالأ�شل اإىل قيمته املمكن ا�شرتدادها.  اإن مبلغ الزيادة ل ميكن اأن يتجاوز القيمة الدفرتية التي مت حتديدها 

بال�شايف بعد ال�شتهالك، اإذا مل يتم ت�شجيل خ�شارة انخفا�س يف القيمة لالأ�شل يف ال�شنوات ال�شابقة. ي�شجل هذا العك�س يف بيان الدخل املجمع. بعد هذا العك�س، 

مت تعديل ال�شتهالك املحمل يف ال�شنوات امل�شتقبلية لتخ�شي�س القيمة الدفرتية املعدلة لالأ�شل، ناق�شًا اأي قيمة تخريدية، ب�شكل منتظم على مدي الفرتة املتبقية 

من عمره الإنتاجي.

  

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 

حتت�شب املجموعة خم�ش�شًا ملكافاأة نهاية اخلدمة ملوظفيها وفقًا لقانون العمل الكويتي. اإن ا�شتحقاق هذه املكافاأة ي�شتند اإىل طول فرتة خدمة املوظفني. اإن التكاليف 

املتوقعة لهذه املكافاآت يتم ت�شجيلها كم�شروفات م�شتحقة على مدى فرتة اخلدمة. 

وبالن�شبة للموظفني الكويتيني، تقوم املجموعة بدفع ا�شرتاكات لربنامج املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية،  وحتت�شب هذه ال�شرتاكات على اأ�شا�س ن�شبة مئوية من 

رواتب املوظفني. اإن التزامات املجموعة حمددة بهذه ال�شرتاكات والتي ت�شجل كم�شروف عند ا�شتحقاقها.

الزكاة

يتم احت�شاب الزكاة بن�شبة  1 % من ربح ال�شنة وفقًا ملتطلبات القانون رقم 46 ل�شنة 2006، ويتم حتميل امل�شروف اإىل بيان الدخل املجمع. اإن م�شروف الزكاة 

على اإيرادات ال�شركات التابعة مت�شمن يف امل�شروفات الإدارية.

�سريبة دعم العمالة الوطنية 

ال�شنة  ربح  من   %  2.5 بواقع   2006 ل�شنة   24 رقم  املالية  وزير  وقرار   2000 ل�شنة   19 رقم  للقانون  وفقًا  الوطنية  العمالة  دعم  �شريبة  الأم  ال�شركة  حتت�شب 

اخلا�شع لل�شريبة.  وفقًا للقانون، مت اقتطاع الإيرادات من ال�شركات الزميلة والتابعة وتوزيعات الأرباح النقدية من ال�شركات املدرجة التي تخ�شع ل�شريبة دعم 

العمالة الوطنية من ربح ال�شنة. 

ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي 

حتت�شب ال�شركة الأم ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي بن�شبة 1 % وفقًا لالحت�شاب املعدل ا�شتنادًا اإىل قرار جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة الذي ين�س على اأن الإيرادات 

من ال�شركات الزميلة وال�شركات التابعة ومكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة واملحول اإىل الحتياطي القانوين يجب ا�شتثناوؤه من ربح ال�شنة عند حتديد ح�شة املوؤ�ش�شة. 

اإن م�شروف ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي على اإيرادات ال�شركات التابعة مت�شمن يف امل�شروفات الإدارية.
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انخفا�س قيمة املوجودات غري املالية )تتمة( 

العمالت الأجنبية

يجري قيد املعامالت بالعمالت الأجنبية مبدئيًا من قبل �شركات املجموعة بعمالتهم الرئي�شية وفقًا لأ�شعار ال�شرف ال�شائدة بتاريخ املعاملة. 

يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية اإىل عملتها الرئي�شية وفقًا لأ�شعار ال�شرف ال�شائدة بتاريخ التقارير املالية. 

يتم حتويل البنود غري النقدية التي يتم قيا�شها بالتكلفة التاريخية بعملة اأجنبية با�شتخدام اأ�شعار ال�شرف ال�شائدة يف تواريخ املعامالت املبدئية. وبالن�شبة للبنود 

غري النقدية التي يتم قيا�شها وفقًا للقيمة العادلة بعملة اأجنبية يتم حتويلها اإىل الدينار الكويتي با�شتخدام اأ�شعار ال�شرف كما يف التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة 

العادلة.

اإن فروق حتويل العمالت الأجنبية نتيجة ل�شايف ا�شتثمار ال�شركة الأم يف عمليات اأجنبية تختلف عملتها الرئي�شية عن العملة الرئي�شية لل�شركة الأم يتم اإدراجها يف 

احتياطي منف�شل �شمن بيان الدخل ال�شامل املجمع.

اأ�سهم خزينة

تتاألف اأ�شهم اخلزينة من اأ�شهم ال�شركة الأم اململوكة التي مت اإ�شدارها و�شرائها لحقًا من قبل ال�شركة الأم ومل يتم بيعها اأو اإلغائها حتى الآن. يتم املحا�شبة عن 

اأ�شهم اخلزينة بطريقة التكلفة. عند بيع اأ�شهم اخلزينة، يتم ت�شجيل الأرباح يف ح�شاب م�شتقل حلقوق امللكية )احتياطي اأ�شهم اخلزينة(، والذي يعترب غري قابل 

للتوزيع. كما يتم حتميل اأي خ�شائر حمققة على نف�س احل�شاب يف حدود الر�شيد الدائن لذلك احل�شاب. ويتم حتميل اأي خ�شائر اإ�شافية على الأرباح املحتفظ بها 

والحتياطيات. ت�شتخدم الأرباح املحققة لحقًا عن بيع اأ�شهم اخلزينة ملقابلة اخل�شائر امل�شجلة �شابقًا يف الحتياطيات ثم الأرباح املحتفظ بها ثم ح�شاب احتياطي 

اأ�شهم اخلزينة. ل يتم دفع توزيعات نقدية عن هذه الأ�شهم. ويوؤدي اإ�شدار اأ�شهم منحة اإىل زيادة عدد اأ�شهم اخلزينة بنف�س الن�شبة وتخفي�س متو�شط تكلفة ال�شهم 

الواحد بدون التاأثري على اإجمايل تكلفة اأ�شهم اخلزينة.

القيمة العادلة

متثل القيمة العادلة املبلغ الذي ميكن لقائه مبادلة اأ�شل اأو ت�شوية التزام بني اأطراف مطلعة وراغبة يف معاملة جتارية بحتة. بالتايل فقد تظهر فروق بني تقديرات 

القيمة الدفرتية والقيمة العادلة.

اأو ال�شطالع  اأعمالها ب�شورة جوهرية  اأو �شرورة لتقلي�س نطاق  اأن تكون هناك نية  اأعمالها دون  اأن املجموعة م�شتمرة يف  يقوم تعريف القيمة العادلة بافرتا�س 

مبعاملة على اأ�شا�س �شروط جمحفة.

ا�ستثمارات متاحة للبيع

بالن�شبة لال�شتثمارات املتاجر بها يف اأ�شواق مالية منظمة، يتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع اإىل اأ�شعار ال�شراء املعرو�شة ب�شوق الأوراق املالية يف نهاية الأعمال 

بتاريخ بيان املركز املايل.

بالن�شبة لال�شتثمارات التي ل يوجد لها اأ�شعار �شراء �شوقية معرو�شة، يتم عمل تقدير معقول للقيمة العادلة بالرجوع اإىل معامالت جتارية بحتة حديثة بال�شوق اأو 

م�شاعف الربحية اأو م�شاعف الربحية اخلا�س بقطاع اأعمال ما اأو اإىل قيمة ت�شتند اإىل �شركة عامة مماثلة مدرجة متار�س ن�شاط مماثل اأو ا�شتنادًا اإىل التدفقات 

النقدية املتوقعة لال�شتثمار اأو قاعدة �شايف الأ�شل احلالية لال�شتثمار. تاأخذ تقديرات القيمة العادلة يف احل�شبان معوقات ال�شيولة وحتديد اأي انخفا�س يف القيمة.

بالن�شبة لال�شتثمارات التي ل يوجد لها مقايي�س للقيمة العادلة موثوق منها والتي يتعذر احل�شول على معلومات حول القيمة العادلة لها يتم اإدراجها بالتكلفة املبدئية 

ناق�شًا انخفا�س القيمة.
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عقارات ا�ستثمارية

بالن�شبة للعقارات ال�شتثمارية يتم تاأييد القيمة العادلة مبوؤ�شرات اأ�شعار ال�شوق ويتم اإجراء التقييم من قبل مقيمني م�شتقلني احلا�شلني على موؤهالت مهنية معرتف 

بها ولهم خربة باحلديث يف موقع وفئة العقار ال�شتثماري املقيم.

موجودات ومطلوبات مالية اأخرى

بالن�شبة للموجودات واملطلوبات املالية الأخرى حتدد القيمة العادلة بناء على التدفقات النقدية امل�شتقبلية املتوقعة وتقديرات الإدارة للمبلغ النقدي الذي ميكن لقائه 

مبادلة تلك املوجودات يف معاملة جتارية بحتة اأو ت�شوية التزام لإر�شاء الدائنني.

الأحكام 

عند تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية للمجموعة، قامت الإدارة باتخاذ الأحكام التالية بغ�س النظر عن تلك التي تت�شمن تقديرات اأخرى والتي لها اأكرب الأثر يف املبالغ 

املدرجة يف البيانات املالية:

 

ت�سنيف ال�ستثمارات 

يتعني على الإدارة، عند حيازة املوجودات املالية، اتخاذ قرار ب�شاأن هذه املوجودات املالية، �شواء كان يجب ت�شنيفها كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

خالل بيان الدخل اأو ا�شتثمارات مالية متاحة للبيع. تقوم الإدارة بت�شنيف كافة املوجودات املالية التي مت حيازتها كا�شتثمارات متاحة للبيع.

ت�سنيف العقارات

يتعني على الإدارة اتخاذ قرار ب�شاأن حيازة عقار قيد التطوير �شواء كان يجب ت�شنيفه كعقار للمتاجرة اأو عقار ا�شتثماري اأو عقار قيد التطوير.

تقوم املجموعة بت�شنيف العقار كعقار للمتاجرة اإذا مت حيازته ب�شفة اأ�شا�شية بغر�س بيعه �شمن ن�شاط الأعمال العادية.

تقوم املجموعة بت�شنيف العقار كعقار ا�شتثماري اإذا مت حيازته لتحقيق اإيرادات من تاأجريه اأو ارتفاع قيمته اأو ل�شتخدامات م�شتقبلية غري حمددة.

انخفا�س قيمة ال�ستثمارات

تقوم املجموعة مبعاملة ال�شتثمارات املتاحة للبيع يف اأ�شهم كا�شتثمارات انخف�شت قيمتها اإذا كان هناك انخفا�س كبري اأو متوا�شل يف القيمة العادلة مبا يقل عن 

تكلفتها اأو عند ظهور دليل مو�شوعي على انخفا�س القيمة. اإن عملية حتديد النخفا�س »الكبري« اأو »املتوا�شل« تتطلب قرارات اأ�شا�شية. تقوم املجموعة بتقييم العوامل 

الأخرى مبا يف ذلك التقلبات العادية يف اأ�شعار الأ�شهم بالن�شبة لالأ�شهم امل�شعرة واملركز املايل والتدفقات النقدية امل�شتقبلية وعوامل اخل�شم لالأ�شهم غري امل�شعرة.

عدم التاأكد من التقديرات

فيما يلي الفرتا�شات الرئي�شية التي تتعلق بالأ�شباب امل�شتقبلية وامل�شادر الرئي�شية الأخرى لعدم التاأكد من التقديرات بتاريخ بيان املركز املايل والتي لها اأثر كبري 

يوؤدي اإىل تعديل مادي على القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�شنة املالية الالحقة:
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عدم التاأكد من التقديرات )تتمة( 

تقييم ال�شتثمارات غري امل�شعرة يف اأ�شهم

ي�شتند تقييم ال�شتثمارات غري امل�شعرة يف اأ�شهم عادًة اإىل واحدة مما يلي:

 معامالت حديثة يف ال�شوق ب�شروط جتارية بحتة؛ 

 القيمة العادلة احلالية ل�شتثمار اآخر مماثل اإىل حد كبري؛ 

 التدفقات النقدية املتوقعة خم�شومة باملعدلت احلالية املطبقة للبنود ذات �شروط و�شمات خماطر مماثلة.

 مناذج تقييم اأخرى.

اإن حتديد التدفقات النقدية وعوامل اخل�شم لال�شتثمارات غري امل�شعرة يف اأ�شهم يتطلب تقديرات كبرية. 

تقييم العقارات ال�ستثمارية

ي�شتند تقييم العقارات ال�شتثمارية املحلية والأجنبية اإىل التقييم الأقل من قبل مقيمني م�شتقلني ميتلكان موؤهالت مهنية معروفة وخربات ذات �شلة.

خ�شائر انخفا�س القيمة من مديني متويل عقاري 

تقوم املجموعة باملراجعة ب�شورة دورية مل�شكلة ت�شهيالت التمويل لتحديد ما اإذا كان يجب اأن يتم ت�شجيل خ�شارة انخفا�س القيمة يف بيان الدخل املجمع. وب�شكل 

خا�س، ينبغي على الإدارة اتخاذ اأحكام هامة لتقدير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية امل�شتقبلية عند حتديد م�شتوى انخفا�س القيمة املطلوب. ت�شتند هذه التقديرات 

ب�شورة اأ�شا�شية على الفرتا�شات ب�شاأن العوامل املتعددة املتعلقة بامل�شتويات املتغرية لالأحكام وعدم التاأكد من التقديرات كما ميكن اأن تختلف النتائج الفعلية نتيجة 

للتغريات امل�شتقبلية لتلك الأحكام. 

تقييم �شايف القيمة املمكن حتقيقها لعقارات للمتاجرة 

تدرج العقارات للمتاجرة بالتكلفة اأو �شايف القيمة املمكن حتقيقها اأيهما اقل. 

يتم تقييم �شايف القيمة املمكن حتقيقها للعقارات للمتاجرة امل�شتكملة بالرجوع اإىل ظروف ال�شوق والأ�شعار الفعلية يف تاريخ التقارير املالية وحتددها املجموعة من 

خالل الأخذ با�شت�شارات خارجية ويف �شوء املعامالت احلديثة بال�شوق. 

ويتم تقييم �شايف القيمة املمكن حتقيقها للعقارات قيد التطوير بالرجوع اإىل اأ�شعار ال�شوق يف تاريخ التقارير املالية لعقار م�شتكمل مماثل، ناق�شًا التكاليف املقدرة 

ل�شتكمال الإن�شاء وناق�شًا تقدير القيمة النقدية للوقت حتى تاريخ الإمتام. 

3. الضرائب 
 

20122011
دينار كويتيدينار كويتي

37,78332,982خم�ش�س الزكاة
34,00429,279خم�ش�س موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي

168,59563,991خم�ش�س �شريبة دعم العمالة الوطنية

يتعلق خم�ش�س الزكاة وح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي ب�شركة تابعة.
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4. ربحية السهم األساسية والمخففة 
حتت�شب ربحية ال�شهم الأ�شا�شية واملخففة بتق�شيم ربح ال�شنة اخلا�س مب�شاهمي ال�شركة الأم على املتو�شط املوزون لعدد الأ�شهم القائمة خالل ال�شنة كما يلي:

20122011
دينار كويتيدينار كويتي

3,725,85867,462ربح ال�شنة اخلا�س مب�شاهمي ال�شركة الأم )دينار كويتي( 

393,906,450392,514,299املتو�شط املوزون لعدد الأ�شهم القائمة خالل ال�شنة )�شهم( 

9.50.2ربحية ال�شهم الأ�شا�شية واملخففة )فل�س( 

5. ودائع استثمارية 
متثل الودائع ال�شتثمارية مبالغ مودعة يف ح�شابات ا�شتثمارية لدى بنوك اإ�شالمية حملية واأجنبية. ت�شتحق هذه الودائع خالل �شهر واحد من تاريخ ال�شتثمار والتي 

جتدد تلقائيا لفرتة مماثلة. تراوح معدل ربح الودائع ال�شتثمارية بني 0,7 %  1,7 % )2011: 0,8 % و 1,6 %( �شنويا.

6. مدينو تمويل عقاري 

20122011
دينار كويتيدينار كويتي

38,189,50851,242,870جممل املبلغ
)4,003,159()2,333,426(ناق�شًا: اإيرادات موؤجلة

35,856,08247,239,711
)1,371,368()1,006,575(ناق�شًا: انخفا�س القيمة

34,849,50745,868,343

1,876,0984,086,005غري متداول 
32,973,40941,782,338متداول 

34,849,50745,868,343
────────────────

اإن القيمة العادلة ملديني التمويل العقاري ل تختلف عن قيمتها الدفرتية

7. عقارات للمتاجرة 
اأمناء  با�شم   ) كويتي  دينار   4,042,049  :2011( كويتي  دينار   1,960,332 مببلغ  دفرتية  بقيمة  ولبنان،  وعمان  بالكويت  تقع  التي  العقارات  بع�س  ت�شجيل  مت 

اأكدوا كتابًة اأن املجموعة هي املالك امل�شتفيد حل�شة امللكية لهذه العقارات من خالل كتاب تنازل. كانت العقارات التي تقع يف الكويت ت�شكل جزء من اتفاقية بيع 

موجودات واتفاقية بيع عقارات عندما قامت املجموعة بال�شيطرة على ق�شم التمويل العقاري لدى طرف ذي عالقة. اإن العقارات املوجودة يف عمان ولبنان لي�شت 

م�شجلة يف با�شم املجموعة، حيث اأن املجموعة ل يوجد لها فروع اأو �شركات تابعة يف تلكي الدولتني، ول ميكنها الحتفاظ بهذه العقارات ب�شورة مبا�شرة مبوجب 

القانون. 

مت  امل�شرتكة  لل�شيطرة  تخ�شع  عقارات  يف  املجموعة  ا�شتثمار  كويتي(  دينار   3,296,133  :2011( كويتي  دينار   3,345,608 دفرتية  بقيمة  العقارات  بع�س  متثل 

حيازتها مبوجب ترتيب �شركة حما�شة مع �شركاء ا�شتثمار اإ�شرتاتيجيني )طرف ذي عالقة(. 

مل يتم ت�شجيل خ�شارة انخفا�س يف القيمة على العقارات للتجارة خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012 )2011: 9,153 دينار كويتي(. 

 

اإي�شاحات حول البيانات املالية املجمعة | 31 دي�شمرب 2012



46

8. استثمارات متاحة للبيع

20122011
دينار كويتيدينار كويتي

69,876113,937اأوراق مالية م�شعرة
500,662557,362اأوراق مالية غري م�شعرة

1,380,0601,633,238حمافظ عقارية و�شناديق مدارة غري م�شعرة
1,950,5982,304,537

يف  النخفا�س  ناق�شًا  بالتكلفة،  مدرجة  وهي  كويتي(  دينار   2,078,395  :2011( كويتي  دينار   1,771,695 مببلغ  م�شعرة  غري  ا�شتثمارات  البند  هذا  ميثل 

القيمة، اإن وجد،  ب�شبب طبيعة تدفقاتها النقدية امل�شتقبلية التي ل ميكن توقعها وب�شبب عدم توفر اأي طرق اأخرى منا�شبة للو�شول اإىل قيمة عادلة موثوق منها لهذه 

ال�شتثمارات. ل توجد �شوق ن�شطة لهذه املوجودات املالية وتعتزم املجموعة الحتفاظ بها على املدى البعيد. يف تاريخ التقارير املالية، قامت الإدارة باإجراء مراجعة 

مف�شلة لهذه ال�شتثمارات لتحديد ما اإذا كان يوجد دليل مادي باأن هذه ال�شتثمارات تعر�شت لالنخفا�س يف القيمة. وكنتيجة لذلك، مت ت�شجيل خ�شارة انخفا�س يف 

القيمة مببلغ 306,700 دينار كويتي )2011: 12,150 دينار كويتي( يف بيان الدخل املجمع.

مت حتديد القيمة العادلة ل�شتثمارات متاحة للبيع مببلغ 69,876 دينار كويتي )2011: 113,937 دينار كويتي( ا�شتنادًا اإىل الأ�شعار املعرو�شة يف ال�شوق، والقيمة 

العادلة ل�شتثمارات متاحة للبيع مببلغ 109,024 دينار كويتي )2011: 112,203 دينار كويتي( ا�شتنادًا البيانات املعرو�شة يف ال�شوق. 

9. عقارات استثمارية
20122011

دينار كويتيدينار كويتي

28,260,17528,453,816يف 1 يناير
2,011,3252,684,032اإ�شافات 

)2,468,890()4,406,517(م�شتبعدات 
)408,783()563,696(التغري يف القيمة العادلة

26,428,67928,260,175يف 31 دي�شمرب

يتم ت�شنيف العقارات ال�شتثمارية كما يلي:

20122011
دينار كويتيدينار كويتي

21,425,73223,301,509عقارات قيد التطوير
5,002,9474,958,666عقارات مطورة

26,428,67928,260,175

اإن عقار بقيمة دفرتية تبلغ 15,532,447 دينار كويتي )2011: 14,495,357 دينار كويتي( وهو عقار حمتفظ به ب�شورة م�شرتكة مع �شريك ا�شتثمار اإ�شرتاتيجي 

)طرف ذي عالقة(. 

دينار   6,633,837  :2011( كويتي  دينار   3,718,921 و  كويتي(  دينار   19,343,105  :2011( كويتي  دينار   20,490,194 مببلغ  ا�شتثمارية  عقارات  تقع 

وال�شعودية  الكويت  يف  كويتي(  دينار   135,928  :2011( كويتي  دينار   70,209 و  كويتي(  دينار   2,147,305  :2011( كويتي  دينار   2,149,355 و  كويتي( 

والبحرين والإمارات العربية املتحدة على الرتتيب. 
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9. عقارات استثمارية )تتمة(
مت حتديد القيمة العادلة للعقارات ال�شتثمارية ا�شتنادًا اإىل القيمة الأدنى من تقييمات مقيمني عقاريني م�شتقلني متخ�ش�شني، لديهما خربة ذات �شلة بال�شوق الذي 

يوجد فيه العقار. مت تقييم العقارات ا�شتنادًا اإىل القيم ال�شوقية املقارنة لعقارات مماثلة. 

10. استثمار في شركات زميلة 

20122011
دينار كويتيدينار كويتي

16,534,65216,624,099يف 1 يناير
-)207,900(توزيعات اأرباح م�شتلمة خالل ال�شنة

)89,447(1,425,974 ح�شة يف النتائج
17,752,72616,534,652يف 31 دي�شمرب

فيما يلي تفا�شيل ال�شركات الزميلة:

ا�سم ال�سركة
بلد 

التاأ�سي�س
الأن�سطة الرئي�سيةالقيمة الدفرتيةح�سة امللكية الفعلية %

2012201120122011

خدمات املجمعات ال�شكنية31,513,656,79212,035,087 %31,5 %الكويت�شركة برج هاجر العقارية �س.م.ك.  )مقفلة(

�شراء وبيع وتطوير العقارات  واملباين26,03,727,3904,131,355 %26,0 %الكويت�شركة اجلداف العقارية �س.م.ك.  )مقفلة(

نادي �شحي وخدمات معدات ريا�شية 45,0368,544368,210 %45,0 %الكويت�شركة القوة القاب�شة �س.م.ك. )قاب�شة(

يو�شح اجلدول التايل ملخ�س املعلومات املالية لال�شتثمار يف �شركة زميلة.

20122011
دينار كويتيدينار كويتي

احل�سة يف بيان املركز املايل لل�سركات الزميلة: 

15,332,00915,935,223موجودات متداولة
16,781,53117,745,761موجودات غري متداولة

)1,867,921()2,908,629(مطلوبات متداولة
)15,948,411()12,122,185(مطلوبات غري متداولة

17,082,72615,864,652�شايف املوجودات
670,000670,000ال�شهرة 

17,752,72616,534,652الإجمايل 
احل�سة يف اإيرادات واأرباح ال�سركات الزميلة:

11,946,0304,739,243الإيرادات
)89,447(1,425,974 الربح )اخل�شارة( 

اإن كافة ال�شركات التابعة هي �شركات غري مدرجة.
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11. مدينون ومدفوعات مقدمًا
20122011

دينار كويتيدينار كويتي

-    608,392دفعات مقدمًا اإىل مقاولني
-    1,500,000مدفوعات مقدمًا ل�شراء عقارات

484,422503,867مبالغ م�شتحقة من عمالء عقارات
-    610,000مدينون من بيع عقارات للمتاجرة

-    36,976مدينو موظفني
239,10290,574مدينون اآخرون

3,478,892594,441

12. دائنو تورق
20122011

دينار كويتيدينار كويتي

33,210,25649,215,070جممل املبلغ
)2,746,167()1,713,493(ناق�شًا: الربح امل�شتحق املوؤجل

31,496,76346,468,903
13,720,86014,905,921غري متداول 

17,775,90331,562,982متداول 
31,496,76346,469,903

يحمل دائنو تورق متو�شط معدل ربح 6 % تقريبًا )2011: 6 %( �شنويًا. 

تبلغ  دفرتية  بقيمة  ا�شتثمارية  عقارات  لقاء  م�شمونة  كويتي(  دينار   41,436,637  :2011( كويتي  دينار   31,496,762 مببلغ  متويل  ت�شهيالت  على  احل�شول  مت 

مملوكة  تابعة  �شركة  )مقفلة(،  �س.م.ك.  العقاري  للتمويل  عنان  �شركة  يف  املجموعة  وا�شتثمار  كويتي(  دينار   23,321,508  :2011( كويتي  دينار   21,407,144

بن�شبة 100 %. 

13. دائنون تجاريون ودائنون آخرون

20122011
دينار كويتيدينار كويتي

119,801466,755م�شروفات م�شتحقة
231,0321,292,858دفعات مقدمًا من عمالء 

1,199,199155,339مبالغ م�شتحقة اإىل عمالء التمويل العقاري
1,961,729829,468مبالغ م�شتحقة اإىل مقاولني 

198,19285,842حمتجزات م�شتحقة  
675,486484,431دائنون اآخرون

4,385,4393,314,693
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14. رأس المال
يتكون راأ�س املال امل�شرح به وامل�شدر واملدفوع بالكامل نقدًا من 395,849,810 )2011: 395,849,810( �شهم بقيمة 100 )2011: 100( فل�س لل�شهم الواحد.

15 أسهم الخزينة 
 )%  1.18  :2011(  %  0.45 ن�شبة  يعادل  مبا   )4,686,900  :2011( اخلزينة  اأ�شهم  من   1,783,477 بعدد   2012 دي�شمرب   31 يف  كما  الأم  ال�شركة  احتفظت 

من اإجمايل الأ�شهم امل�شدرة. 

بلغت القيمة ال�شوقية لأ�شم اخلزينة كما يف 31 دي�شمرب 2012 131,977 دينار كويتي )2011: 257,780 دينار كويتي(. 

16 احتياطيات 
احتياطي قانوين

وفقًا لقانون ال�شركات التجارية الكويتية والنظام الأ�شا�شي لل�شركة الأم، مت حتويل 10 % من ربح ال�شنة اخلا�س مب�شاهمي ال�شركة الأم قبل الزكاة وح�شة موؤ�ش�شة 

الكويت للتقدم العلمي و�شريبة دعم العمالة الوطنية ومكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة اإىل الحتياطي القانوين. يجوز للمجموعة اأن توقف مثل ذلك التحويل ال�شنوي عندما 

ي�شل ر�شيد الحتياطي القانوين اإىل 50 % من راأ�س املال امل�شدر. 

اإن توزيع الحتياطي القانوين حمدد باملبلغ املطلوب لتوزيع اأرباح ل تزيد عن 5 % من راأ�س املال املدفوع يف ال�شنوات التي ل ت�شمح فيها الأرباح املرتاكمة بتاأمني هذا 

احلد.

احتياطي عام

وفقًا للنظام الأ�شا�شي لل�شركة الأم، مت حتويل 10 % من ربح ال�شنة اخلا�س مب�شاهمي ال�شركة الأم قبل الزكاة وح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي و�شريبة دعم 

العمالة الوطنية ومكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة اإىل الحتياطي العام. تتم هذه التحويالت وفقا لل�شلطة التقديرية لأع�شاء جمل�س الإدارة كما تخ�شع ملوافقة اجلمعية 

العمومية ال�شنوية مل�شاهمي املجموعة. ل توجد قيود على التوزيع من الحتياطي العام. 

17. معلومات القطاعات
ت�شتند معلومات القطاع اإىل معلومات تقارير الإدارة الداخلية والتي يتم مراجعتها ب�شورة منتظمة من قبل رئي�س �شانعي قرارات الت�شغيل بهدف تخ�شي�س املوارد 

على القطاعات وتقييم اأداء هذه القطاعات ويتم مطابقتها مع اأرباح اأو خ�شائر املجموعة. 

تنظم املجموعة اأعمالها يف اأق�شام رئي�شية لكي تتمكن من اإدارة قطاعات اأعمالها املختلفة. ولأغرا�س اإعداد تقارير معلومات القطاعات الرئي�شية، فقد نظمت اإدارة 

املجموعة اأن�شطة املجموعة يف قطاعات الأعمال التالية:

اإدارة امل�شاريع والعقارات اأ( 

ال�شتثمارات املالية ب( 

التمويل العقاري  ج( 

مل يتم جتميع اأي قطاعات ت�شغيل لت�شكل القطاعات الت�شغيلية املذكورة اأعاله. 

تراقب الإدارة نتائج الت�شغيل لقطاعاتها ب�شورة منف�شلة لغر�س اتخاذ القرارات حول توزيع املوارد وتقييم الأداء. يتم تقييم اأداء القطاع ا�شتنادا ًاإىل اأرباح اأو خ�شائر 

الت�شغيل وتقا�س ب�شكل مماثل مع اأرباح اأو خ�شائر الت�شغيل يف البيانات املالية املجموعة. 
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تت�شمن نتائج القطاع الإيرادات وامل�شروفات املتعلقة مبا�شرة بالقطاع. ل توجد معامالت هامة فيما بني القطاعات. تتكون موجودات ومطلوبات القطاع من تلك 

املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية املتعلقة مبا�شرة بالقطاع. اإن معلومات القطاعات ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب هي كما يلي:

17. معلومات القطاعات )تتمة( 

املجموعالتمويل العقاريال�شتثمارات املاليةاإدارة امل�شاريع والعقارات

20122011201220112012201120122011
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

اإيرادات )خ�شائر( 

4,792,4415,285,8888,312,6285,231,574)187,758(987,433133,4442,532,754القطاع

)4,153,053()2,839,563()3,488,877()2,161,291()101,021()367,191()563,155()311,081(م�شروفات القطاع

2,631,1501,797,0115,473,0651,078,521)288,779(2,165,563)429,711()676,352(نتائج القطاع

)1,026,469()1,520,182(م�شروفات غري موزعة

3,952,88352,052ربح ال�شنة

املجموعالتمويل العقاريال�شتثمارات املاليةاإدارة امل�شاريع والعقارات

20122011201220112012201120122011
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

27,378,38627,627,56227,965,89420,985,41857,401,55372,602,605112,745,833121,215,585موجودات القطاع

162,385843,946موجودات غري موزعة

112,908,218122,059,531اإجمايل املوجودات

471,623348,88314,244,95520,517,28822,080,95429,026,94836,797,53249,893,119مطلوبات القطاع

637,918703,315مطلوبات غري موزعة

37,435,45050,596,434اإجمال املطلوبات

18. التزامات رأسمالية

يوجد لدى املجموعة التزامات تتعلق بعقارات قيد التطوير مببلغ 2,824,567 دينار كويتي )2011: 223,256 دينار كويتي(.

19. معامالت مع أطراف ذات عالقة

متثل هذه املعامالت تلك التي متت مع بع�س الأطراف )امل�شاهمني الرئي�شيني واأع�شاء جمل�س الإدارة واملدراء التنفيذيني بال�شركة الأم واأفراد عائالتهم و�شركات 

تاأثريًا ملمو�شًا عليها( دخلت فيها املجموعة يف امل�شار الطبيعي لالأعمال. يتم املوافقة على �شيا�شات ت�شعري  اأو ي�شتطيعون ممار�شة  ميلكون فيها ح�ش�شًا رئي�شية 
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و�شروط هذه املعامالت من قبل اإدارة املجموعة.

19. معامالت مع أطراف ذات عالقة )تتمة( 
اإن املعامالت والأر�شدة مع اأطراف ذات عالقة هي كما يلي:

ال�سركة 

الأم الكربى
ال�سركات الزميلة

اأطراف  اأخرى 

ذات عالقة
املجموع

20122011
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

بيان الدخل املجمع

87,872--     --     اإيرادات متويل عقاري  
193,42931,50016,642241,57187,139اأتعاب اإدارة

9,901--     -     -تكاليف متويل 
خ�ش��ائ���ر انخف���ا�س قيم���ة مب���ال���غ م�شتحق����ة م�����ن 

طرف ذي عالقة

--61,33561,335-

بيان املركز املايل املجمع

1,032,96927,310315,4271,385,706543,124مبالغ م�شتحقة من اأطراف ذات عالقة
3,327,605--     -     -دائنو تورق

1,216,1741,234,477484,106-     18,303مبالغ م�شتحقة اإىل اأطراف ذات عالقة

مدفوعات الإدارة العليا: )بيان الدخل املجمع(

418,754416,318رواتب ومزايا اأخرى ق�شرية الأجل 
65,00462,871مكافاأة نهاية اخلدمة 

اإن املبالغ امل�شتحقة من/اإىل اأطراف ذات عالقة ل حتمل فائدة.

مل�شاهمي  ال�شنوية  العمومية  اجلمعية  موافقة  اإىل   2012 دي�شمرب   31 يف  املنتهية  لل�شنة  كويتي  دينار   50,000 مببلغ  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  مكافاأة  تخ�شع 

ال�شركة الأم.

20. إدارة المخاطر 
متثل املخاطر جزًء رئي�شيًا يف اأن�شطة املجموعة لكن هذه املخاطر ُتدار بطريقة التحديد والقيا�س واملراقبة امل�شتمرة وفقًا لقيود املخاطر وال�شوابط الأخرى. اإن هذه 

الطريقة يف اإدارة املخاطر ذات اأهمية كبرية ل�شتمرار املجموعة يف حتقيق الأرباح ويتحمل كل فرد باملجموعة م�شئولية التعر�س للمخاطر فيما يتعلق بامل�شئوليات 

املنوطة به. تتعر�س املجموعة ملخاطر الئتمان وخماطر ال�شيولة وخماطر ال�شوق. تنق�شم خماطر ال�شوق اإىل خماطر اأ�شعار الفائدة وخماطر العمالت الأجنبية. كما 

تتعر�س املجموعة للمخاطر الت�شغيلية. 

اإن جمل�س اإدارة ال�شركة الأم هو امل�شئول الرئي�شي عن املنهج العام لإدارة املخاطر واملوافقة على اإ�شرتاتيجيات ومبادئ اإدارة املخاطر.

خماطر ال�سوق

اإن خماطر ال�شوق هي خماطر تقلب قيمة اأ�شل نتيجة للتغريات يف اأ�شعار ال�شوق. تدار خماطر ال�شوق على اأ�شا�س توزيع املوجودات ب�شورة حمددة م�شبقًا على فئات 

متعددة للموجودات، والتقييم امل�شتمر لظروف ال�شوق واجتاهاته، وتقدير الإدارة للتغريات طويلة وق�شرية الأجل يف القيمة العادلة.

خماطر معدلت الربح 

تن�شاأ خماطر معدلت الربح من احتمال تاأثري التغريات يف معدلت تكلفة التمويل على التدفقات النقدية امل�شتقبلية اأو القيمة العادلة لالأدوات املالية . ل تتعر�س 

املجموعة ملخاطر معدلت الربح حيث اإن موجوداتها ومطلوباتها التي حتمل ربح، حتمل ربح مبعدلت ثابتة. 
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20. إدارة المخاطر  )تتمة(
خماطر اأ�سعار الأ�سهم

اإن خماطر اأ�شعار الأ�شعار تتمثل يف انخفا�س القيمة العادلة لالأ�شهم نتيجة للتغريات يف موؤ�شرات الأ�شهم وقيمة اأ�شهم الأفراد. يبني اجلدول التايل ح�شا�شية التغريات 

املرتاكمة يف القيمة العادلة ب�شبب التغريات املعقولة املتوقعة يف اأ�شعار الأ�شهم، مع الحتفاظ بثبات كافة املتغريات الأخرى. اإن تاأثري النق�س يف اأ�شعار الأ�شهم من 

املتوقع اأن يعادل ويقابل تاأثري الزيادة املبني.

20112010

التغريات 

يف اأ�سعار الأ�سهم

التاأثري 

على حقوق امللكية

التغريات 

يف اأ�شعار الأ�شهم

التاأثري 

على حقوق امللكية

دينار كويتي%دينار كويتي%

11,394+ 10,90210+ 10�شوق الكويت لالأوراق املالية 

خماطر العمالت الأجنبية

اإن خماطر العمالت الأجنبية هي خماطر تقلب قيمة اأداة مالية ب�شبب التغريات يف اأ�شعار حتويل العمالت الأجنبية.

اأ�شعار  املفتوحة وحركات  املجموعة  ملراكز  امل�شتمر  التقييم  اأ�شا�س  وعلى  الأم  ال�شركة  اإدارة  ي�شعها جمل�س  الأجنبية من خالل حدود  العمالت  اإدارة خماطر  يتم 

العمالت الأجنبية احلالية واملتوقعة. 

ل يوجد لدى املجموعة خماطر جوهرية يف 31 دي�شمرب 2012 على موجوداتها ومطلوباتها النقدية لغري اأغرا�س املتاجرة وتدفقاتها النقدية املتوقعة.

خماطر الئتمان 

اإن خماطر الئتمان هي خماطر اإخفاق اأحد اأطراف اأداة مالية يف الوفاء بالتزامه مما يت�شبب يف تكبد الطرف الآخر خل�شارة مالية. تراقب املجموعة التعر�س 

ملخاطر و�شيا�شة الئتمان ب�شورة م�شتمرة. ت�شعى املجموعة للحد من خماطر الئتمان فيما يتعلق مبديني التمويل العقاري بو�شع حدود ائتمانية للعمالء الأفراد 

ومراقبة اأر�شدة املدينني القائمة. 

فيما يتعلق مبخاطر الئتمان الناجتة من املوجودات املالية الأخرى، ومنها النقد والنقد املعادل، فاإن تعر�س املجموعة ملخاطر الئتمان ينتج من عجز طرف مقابل، 

بحيث يكون احلد الأق�شى للتعر�س للمخاطر معادل للقيمة الدفرتية لهذه الأدوات. ت�شتخدم املجموعة ب�شورة ن�شطة ال�شمانات لتقليل خماطر الئتمان لديها. 

كما يف 31 دي�شمرب 2012، كان لدى املجموعة ذمم متويل عقاري مدينة متاأخرة ولكن غري منخف�شة القيمة مببلغ 9,506,312 دينار كويتي )2011: 943,152 

دينار  دينار كويتي )2011: 775,615   674,520 القيمة  املتاأخرة ومنخف�شة  املدينة  العقاري  التمويل  بلغت ذمم  املالية،  التقارير  تاريخ  دينار كويتي(. وكما يف 

كويتي(، حيث �شجلت املجموعة خم�ش�شًا مببلغ 1,006,575 دينار كويتي )2011: 1,371,368 دينار كويتي(.

يوجد لدى املجموعة تركزات ائتمان جوهرية مع الأطراف ذات عالقة وال�شركات الزميلة. 
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20. إدارة المخاطر  )تتمة(
فيما يلي اإجمايل التعر�س ملخاطر الئتمان على املوجودات املالية:

 

2012

دينار كويتي

2011
دينار كويتي

9,993,7429,464,655اأر�شدة لدى البنوك 
4,100,1692,000,000ودائع ا�شتثمارية 

34,849,50745,868,343مدينو متويل عقاري 
1,385,706543,124مبالغ م�شتحقة من اأطراف ذات عالقة 

2,384,47046,636مدينون
52,713,59457,922,758

اإن التعر�س املذكور اأعاله ي�شتند اإىل �شايف املبالغ الدفرتية امل�شجلة يف بيان املركز املايل املجمع. 

تركز خماطر احلد الأق�سى للتعر�س ملخاطر الئتمان 

دينار   5,935,438  :2011( كويتي  دينار   5,935,438 بلغ   2012 دي�شمرب   31 يف  كما  منفرد  مقابل  طرف  مقابل  الئتمان  ملخاطر  للتعر�س  الأق�شى  احلد  اإن 

كويتي( قبل احت�شاب ال�شمانات التي متت تغطيتها بالكامل ب�شمان عقاري. 

ال�سمانات والتعزيزات الئتمانية الأخرى  

اإن قيمة ونوع ال�شمانات املطلوبة تعتمد على تقييم خماطر الئتمان للطرف املقابل. قامت اإدارة املخاطر باملجموعة املجموعة بو�شع تعليمات يتم تطبيقها فيما يتعلق 

بقبول اأنواع ال�شمانات ومعايري التقييم. اإن النوع الرئي�شي الذي يتم قبوله هو العقارات.  

عجز  حالة  يف  ال�شمان  بيع  املجموعة  ت�شتطيع  اإ�شافية.  �شمانات  طلب  املمكن  من  بها.  املرتبطة  املوجودات  مقابل  ب�شمانات  مكفولة  العقاري  التمويل  مديني  اإن 

املقرت�س، وذلك وفقًا لالتفاقيات املربمة مع املقرت�شني. تلتزم املجموعة برد ال�شمان عند �شداد الأر�شدة املدينة.

تراقب الإدارة القيمة العادلة لل�شمانات وتطلب �شمانات اإ�شافية وفقًا لالتفاقيات املت�شمنة عند ال�شرورة. 

خماطر ال�سيولة

حتد املجموعة من خماطر ال�شيولة لديها بالتاأكد من توفر الت�شهيالت البنكية. يو�شح اجلدول اأدناه تواريخ ا�شتحقاق املطلوبات املالية غري املخ�شومة للمجموعة كما 

يف 31 دي�شمرب 2012 ا�شتنادًا اإىل تواريخ ال�شداد التعاقدية ومعدلت تكلفة التمويل احلالية يف ال�شوق.

املجموع1 اإىل 5  �سنوات 3 اإىل 12 �سهراًاأقل من 3 اأ�سهر

يف 31 دي�سمرب 2012

13,887,9295,537,50213,784,82533,210,256دائنو تورق

179,4811,234,477-    1,054,996مبالغ م�شتحقة اإىل اأطراف ذات عالقة

4,385,439-608,4403,776,999دائنون جتاريون ودائنون اآخرون

15,551,3659,314,50113,964,30638,830,172
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20. إدارة المخاطر  )تتمة(
خماطر ال�سيولة )تتمة(

املجموع1 اإىل 5 �شنوات 3 اإىل 12 �شهرًااأقل من 3 اأ�شهر

يف 31 دي�شمرب 2011

19,627,46413,198,90016,388,70649,215,070دائنو تورق
450,212484,106- 33,894مبالغ م�شتحقة اإىل اأطراف ذات عالقة

3,314,693-    761,4122,553,281مطلوبات اأخرى
20,422,77015,752,18116,838,91853,013,869

21. إدارة رأس المال 
اإن هدف املجموعة الرئي�شي من اإدارة راأ�س املال هو �شمان املحافظة على معدلت راأ�س املال اجليدة لدعم الأعمال التي تقوم بها وحتقيق اأعلى قيمة يح�شل عليها 

امل�شاهم. 

تقوم املجموعة باإدارة هيكل راأ�س املال واإجراء تعديالت عليه يف �شوء التغريات يف ظروف الأعمال. مل يتم اإجراء اأي تغريات يف الأهداف اأو ال�شيا�شات اأو الإجراءات 

خالل ال�شنتني املنتهيتني يف 31 دي�شمرب 2012 و31 دي�شمرب 2011. 

تراقب املجموعة راأ�س املال با�شتخدام معدل التمويل وهو �شايف الدين مق�شوم على اإجمايل راأ�س املال زائدًا �شايف الدين. ُتدرج املجموعة دائني التورق واملطلوبات 

الأخرى ناق�شا النقد والأر�شدة لدى البنوك �شمن �شايف الدين. يت�شمن راأ�س املال اإجمايل حقوق امللكية اخلا�شة مب�شاهمي ال�شركة الأم. 

2012
KD

2011
KD

31,496,76346,468,903دائنو تورق 
4,154,4072,021,835دائنون جتاريون ودائنون اآخرون )با�شتثناء دفعات م�شتلمة مقدما من عمالء(

)9,464,655()9,993,742(ناق�شا: النقد والأر�شدة لدى البنوك
25,657,42839,026,083�شايف النقد 

73,913,50370,130,857راأ�س املال 
99,570,931109,156,940راأ�س املال و�شايف الدين 

36 %26 %معدل التمويل

22 . القيمة العادلة لألدوات المالية 
تتكون الأدوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية. 

تتكون املوجودات املالية من النقد والأر�شدة لدى البنوك والودائع ال�شتثمارية واملدينني وال�شتثمارات املتاحة للبيع واملبالغ امل�شتحقة من اأطراف ذات عالقة ومديني 

التمويل العقاري. وتتكون املطلوبات املالية من دائني التورق واملبالغ امل�شتحقة اإىل اأطراف ذات عالقة والدائنني التجاريني والدائنني الآخرين. 

اإن القيمة العادلة لالأدوات املالية ل تختلف ب�شورة جوهرية عن قيمتها الدفرتية.
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