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

ي�سرين بالأ�صالة عن نف�سي وبالنيابة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن �أقدم لكم التقرير ال�سنوي ل�شركة �أعيان العقارية عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
 ،2011حيث ن�ستعر�ض معكم �أداء ال�شركة خالل العام و�أبرز �إجنازاتها ،بالإ�ضافة اىل البيانات املالية ،وتقرير املراقب ال�شرعي وتقرير مراقبي احل�سابات.
لق ��د كان ع ��ام  2011عاما ا�ستثنائيا مليئا بالتحديات على خمتلف الأ�صعدة والأ�س ��واق وفئات الأ�صول ،حيث تتالت امل�ستجدات ال�سيا�سية ب�شكل غري م�سبوق
عل ��ى منطق ��ة ال�ش ��رق الأو�سط و�شمال �أفريقي ��ا يف �أ�سواق ات�سمت باال�ستق ��رار الن�سبي خالل العقود املا�ضية ،كم ��ا تفاقمت �أزمة الدي ��ون ال�سيادية يف �أوروبا
والوالي ��ات املتح ��دة ،بالإ�ضافة اىل تباط ��ئ احلركة االقت�صادية والتمويلي ��ة حمليا و�ضعف �أداء �س ��وق الكويت للأوراق املالية وتراج ��ع االنفاق احلكومي على
امل�شاريع التنموية.
�شكلت تلك التحديات جمتمعة عوامل �ضغط على البيئة الت�شغيلية واال�سواق اال�ستثمارية ب�شكل عام� ،إال �أن �شركتكم متكنت بف�ضل اهلل من العمل على موا�صلة
تنفي ��ذ خطته ��ا على املديني املتو�سط والطويل ،والتي ته ��دف اىل املحافظة على م�ستويات جيدة من التدفقات النقدية م ��ن خالل الرتكيز على تطوير و�إدارة
م�شاريع ت�شغيلية مدرة للدخل ،وتنويع املحفظة العقارية اال�ستثمارية املدارة مع تعزيز �سيا�سات احلوكمة و�إدارة املخاطر ،مما ميكننا من االنتظام يف الوفاء
بالتزاماتنا ،وينعك�س �إيجابا على م�صالح م�ساهمينا التي ت�أتي على ر�أ�س �أولوياتنا.
كم ��ا �أن ال�شرك ��ة عكف ��ت يف الفرتة ال�سابقة على درا�سة املخاطر املتنوع ��ة يف الأ�سواق التي تعمل بها وكيفية احلفاظ على متان ��ة الأ�صول لديها والتي مازالت
�صلب ��ة وهلل احلم ��د  ،وبناءا عليه �أع ��دت ال�شركة خطة لإعادة هيكلة �أ�صوله ��ا م�ستهدفة بذلك زيادة ال�سيولة وتطوير الأ�صول الغ�ي�ر مدرة والأرا�ضي الف�ضاء
الواعدة ومن �ضمنها م�شروع يال مول يف منطقة الفحيحيل والتي تعتزم ال�شركة �إطالقه يف القريب العاجل  ،وكذلك لبع�ض الأ�صول الأخرى خارج الكويت.
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يف إ�ط ��ار م ��ا ذكرن ��اه من ظروف وحتديات� ،سجل ��ت ال�شركة �أرباح بلغت � 67ألف دينار كويتي بواقع  0,2فل� ��س لل�سهم كما يف  31دي�سمرب  ،2010وبلغت
القيمة الدفرتيه لل�سهم تعادل  177فل�س .وقد �أو�صى جمل�س الإدارة بعدم توزيع �أرباح عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب .2011
من جهة �أخرى ،تتطلع �شركتكم خالل املرحلة القادمة� ،إىل حتقيق املزيد من الإجنازات �سواء من خالل طرح و�إطالق م�شاريع جديدة  ،وذلك مبا ين�سجم مع
ر�ؤيته ��ا وخطته ��ا الإ�سرتاتيجية املتحفظة ،وي�ضمن يف الوقت نف�سه حتقيق �إيرادات ت�شغيلية وعوائد جمزية للم�ساهمني الكرام� ،آخذين بعني االعتبار مراعاة
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحاء وامل�ساهمة يف �إطالق عجلة التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف بلدنا احلبيب الكويت.
ويف هذه املنا�سبة� ،أدعو اهلل �سبحانه وتعاىل ان يحفظ دولة الكويت ،وان يوفق خطى قائد م�سريتنا �صاحب ال�سمو �أمري الكويت ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
ال�صباح حفظه اهلل ورعاه ،وويل عهده الأمني �سمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح ،و�أن ميدهم ب�أ�سباب النجاح الدائم لل�سري قدم ًا ببلدنا احلبيب نحو
مزيد من التقدم واالزدهار.
و�أتوج ��ه بخال� ��ص ال�شك ��ر والتقدير مل�ساهمي ال�شركة الكرام ملا �أبدوه من ثق ��ة كبرية يف جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ،ودع ��م مطلق لكافة امل�شاريع ،كما
�أتق ��دم بال�شك ��ر اىل �أع�ضاء الهيئة ال�شرعية يف �شركة �شورى ،و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وجميع العاملني فيها� ،سائ ًال اهلل تعاىل ان ي�سدد خطانا ويوفقنا ملا فيه
م�صلحة ال�شركة وم�ستقبلها.
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كلمة الرئيس التنفيذي
بس��م الله الرحم��ن الرحيم ،والصالة والس�لام عىل
أرشف املرس��لني س��يدنا محمد بن عبدالله وعىل آله
وصحبه وسلم من تبعهم بإحسان اىل يوم الدين.
ال�سادة امل�ساهمني الكرام،

ي�سع ��دين بالأ�صال ��ة عن نف�سي وبالنيابة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية �أن �أ�ستعر�ض معكم �أداء �أن�شطة وم�شاريع ال�شركة و�أبرز �إجنازاتها خالل
عام  2011يف ظل ال�سيا�سة اال�سرتاتيجية التي و�ضعها جمل�س الإدارة ،و�أبرز �أهدافها املحافظة على ن�سب �إ�شغال مرتفعة يف امل�شاريع القائمة ،وا�ستكمال العمل
يف امل�شاري ��ع قي ��د التنفيذ والتي توقف العمل بها ب�سبب الأزمة املالية العاملية ،لالنتقال اىل مرحلة الت�شغيل مما يعزز التدفقات النقدية لل�شركة ،بالإ�ضافة اىل
رفع كفاءة الأداء الت�شغيلي لل�شركات التابعة والزميلة.
وبف�ض ��ل م ��ن ال�سيا�سة اال�ستثمارية املدرو�سة لل�شركة ،فقد تركزت معظم م�شاريعنا الرئي�سية يف �أ�سواق واع ��دة تت�سم باال�ستقرار ،كما متكنا من حتديد الفجوات يف
العر�ض فيما يخ�ص بع�ض القطاعات العقارية وقمنا بتطوير م�شاريع بناءا على درا�سات وبحوث تعرفنا من خاللها على متطلبات وتوجهات الأ�سواق.

أبرز إنجازات الرشكة يف عام :2011

حقق برج هاجر يف مكة املكرمة اململوك ل�شركة برج هاجر الزميلة لرقم قيا�سي جديد لبيع الليايل الفندقية يف مكة لعام  ،2011حيث بلغ عدد الليايل املباعة
 65000ليلة ،وهو الأعلى كمخزون غرف تباع يف مكه املكرمه مقارنة بالفنادق املجاوره يف املنطقه.
مت الإنته ��اء م ��ن بي ��ع  33فيال يف بلوك  19مب�شروع ديار جده ال�سكني  ،وجاري الإنتهاء من ت�شطيب  37وح ��ده �سكنيه يف بلوك  18و�سوف يتم البد�أ مبرحلة
البيع يف نهاية الربع الأول من �سنة . 2012
متكنت ال�شركة من ت�أجري كافة الوحدات ال�سكنية يف م�شروع ديار الفنطا�س ال�سكني حيث بلغت ن�سبة اال�شغال .100%
بل ��غ ع ��دد امل�شرتكني يف معهد �سرتيتج ال�صحي  1500م�شرتك من بداية الإفتتاح  ،وهو م�شروع تابع ل�شرك ��ة القوة القاب�ضة �أحد ال�شركات التابعة والزميلة
ل�شركة �أعيان العقارية.
الب ��د أ� ب� ��إدارة م�شاري ��ع م�صر العقاريه لكل من مارفل �سيتي وه ��و يف التجمع اخلام�س مقابل اجلامعه الأمريكيه وم�شروع غري ��ن ويفز وم�شروع اخلمايل وهي
م�شاريع مملوكه ل�شركة �أعيان لللإجاره والإ�ستثمار.
أ�م ��ا بالن�سب ��ة للم�شاري ��ع قيد التنفيذ ،ح�صل م�ش ��روع “يال مول” مبنطقة الفحيحيل على كافة الرتاخي�ص الالزمة ومنه ��ا �أعلى ن�سبة ترخي�ص جتاري خارج
مدينة الكويت وهو مبرحلة احلفر وجاري الرتتيب للبدء يف املرحلة الثانية من امل�شروع.

12

وا�صلت �شركة عنان للتمويل العقاري التي وا�صلت ن�شاط التمويل وا�ستطاعت حتقيق ربحية جيدة يف  2011بلغت  3.6مليون دك  ،كما حافظت ال�شركة على
�سيولتها وعلى تخفي�ض مديونيتها لت�صل اىل م�ستوى منا�سب مع حقوق امل�ساهمني الذي �سيكون له �أف�ضل االثر على الربحية يف االعوام القادمة .
وعل ��ى �صعي ��د النظرة امل�ستقبلية لعام  ،2012تتطل ��ع �شركتكم اىل موا�صلة العمل عل ��ى ذات النهج اال�سرتاتيجي لرفع الكف ��اءة الت�شغيلية للم�شاريع وتعزيز
التدفقات النقدية ،كما �أننا م�ؤهلني القتنا�ص الفر�ص اجلذابة يف القطاعات العقارية املختلفة �سواء على ال�صعيد املحلي �أو الإقليمي والتي تتوافق مع ر�ؤيتنا
املتحفظ ��ة و�سيا�ستن ��ا على �صعيد احلوكم ��ة و�إدارة املخاطر� .آخذين بعني االعتبار مراعاة �أحكام ال�شريعة اال�سالمي ��ة ال�سمحاء ،ورفد عجلة التنمية يف دولة
الكويت.
ومن منطلق �إميان �شركة �أعيان العقارية مب�س�ؤوليتها جتاه املجتمع والتطلع �إىل القيام بدورها يف خدمة الأغرا�ض الإن�سانية وحتقيق التنمية املجتمعية  ،فقد
قامت ال�شركة بتنظيم حملة للتربع بالدم بالتعاون مع بنك الدم املركزي والتي كانت بعنوان (كن عون ًا وتربع)  ،وقد �شهدت احلملة �إقبال كبري جتاوز احلد
املتوق ��ع حي ��ث تنبع حملة التربع بالدم م ��ن مبد�أ التعاون والتكاتف الذي حث عليه ديننا الإ�سالمي احلنيف وتر�سي ��خ ل�صورة العمل التطوعي الذي تبنى عليه
املجتمعات املتح�ضرة.
وبه ��ذه املنا�سب ��ة � ،أدعو اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يحفظ دولة الكويت ،وي�سدد خط ��ى قائدنا و�أمري الكويت �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
حفظ ��ه اهلل ورع ��اه ،وويل عهده االمني �صاح ��ب ال�سمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح ،و�أن يعينهم اهلل عل ��ى موا�صلة العمل لالرتقاء بلدنا احلبيب اىل
�أعلى املراتب.
و�أنتهز هذه الفر�صة لأتوجه بخال�ص �شكري وامتناين مل�ساهمني ال�شركة الكرام لثقتهم الكبرية ودعمهم املتوا�صل ملجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية لل�شركة،
كم ��ا �أتق ��دم بال�شكر اىل �أع�ضاء الهيئة ال�شرعية يف �شركة �شورى ،و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وجميع العاملني فيها� ،سائال اهلل تعاىل �أن ي�سدد خطانا ويوفقنا ملا
فيه تقدم ال�شركة وازدهارها.
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تقرير هيئة الرقابة الرشعية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاملني،
والصالة والسالم عىل سيدنا محمد وآله وصحبه
�إلى م�ساهمي �شركة �أعيان العقارية
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

وفق ًا لقرار اجلمعية العمومية بتعييننا هيئة الرقابة ال�شرعية لل�شركة وتكليفنا بذلك ،تقدم لكم
الهيئة التقرير التايل:
لقد راقبنا املبادئ امل�ستخدمة والعقود املتعلقة باملعامالت والتطبيقات التي طرحتها ال�شركة خالل
الفرتة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2011م وذلك لإبداء ر�أي عما �إذا كانت ال�شركة قد التزمت
ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية وفق ًا للفتاوى والقرارات والإر�شادات املحددة التي �أ�صدرناها.
�إن �إدارة ال�شركة م�س�ؤولة عن االلتزام ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية يف جميع �أعمالها ،كما
تقع عليها م�س�ؤولية الت�أكد من ذلك� ،أما م�س�ؤوليتنا فتنح�صر يف �إبداء ر�أي م�ستقل عن مدى التزام
ال�شركة ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية بنا ًء على مراقبتنا وتقدمي تقرير لكم بذلك ،ولقد قمنا مبراقبتنا
التي ت�ضمنت فح�ص العقود والإجراءات املتبعة من امل�ؤ�س�سة على �أ�سا�س اختيار كل نوع من �أنواع
العمليات ،كما قمنا بتخطيط وتنفيذ مراقبتنا من �أجل احل�صول على جميع املعلومات والتف�سريات
التي اعتربناها �ضرورية لتزويدنا ب�أدلة تكفي لإعطاء ت�أكيد معقول ب�أن ال�شركة مل تخالف �أحكام
ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية .ويف ر�أينا �أن العقود والعمليات التي �أبرمتها ال�شركة خالل ال�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب  2011م التي اطلعنا عليها قد متت وفق ًا لأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية.
ن�س�أل اهلل العلي القدير �أن يحقق لنا الر�شاد وال�سداد.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
�شركة �شورى لال�ست�شارات ال�شرعية
عبدال�ستار علي القطان
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مشاريعنا:
ديار الفنطاس السكني  -الكويت
مشروع يال مول  -الكويت
معهد ستريتج الصحي  -الكويت
مشروع ديار جدة – المملكه العربيه السعودية
مشروع برج هاجر – المملكه العربيه السعودية
مشروع فندق المدينة الجديد – المملكه العربيه السعودية
مارفل سيتي – جمهورية مصر العربية
جرين ويفز  -جمهورية مصر العربية

ديار الفنطاس السكني
الكويت
يق ��ع امل�شروع يف منطقة الفنطا� ��س على طريق الفحيحيل ال�سري ��ع مبا�شرة ،كما
تتمت ��ع الأدوار العلي ��ا من امل�شروع ب�إطالل ��ة بانورامية وذلك لكون ��ه �أعلى الأبراج
ال�سكنية يف منطقة الفنطا�س.
ويتك ��ون م�شروع ديار الفنطا�س من � 43شقة ،متوفرة بنظام الدوبلك�س والنظام
التقلي ��دي ،وميت ��از مبرافقه عالي ��ة اجلودة والت ��ي ت�ضم حمام �سباح ��ة وحديقة
جمه ��زة ب�ألعاب الأطف ��ال و�صالة ا�ستقبال فاخرة لل�ضي ��وف و�سرداب خم�ص�ص
ملواق ��ف ال�سي ��ارات وخدمات االنرتن ��ت واحلرا�سة على م ��دار ال�ساعة وكامريات
املراقبة وال�صيانة املنتظمة.
وق ��د مت ت�أج�ي�ر كاف ��ة الوح ��دات ال�سكني ��ة يف امل�شروع ح ��ث تبلغ ن�سب ��ة الإ�شغال
.100%
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مرشوع يال مول
الكويت
يتمي ��ز امل�ش ��روع مبوقع ��ه اال�سرتاتيجي يف قل ��ب منطقة الفحيحي ��ل ،جنوب دولة
الكوي ��ت ،مقابل جمم ��ع املن�شر وبالقرب من املجمع الك ��وت التجاري .وميتد على
م�ساحة �أر�ض تبلغ  7183مرت مربع ويطل على �شارعني .وتعد منطقة الفحيحيل
من املناطق اال�سرتاتيجية الواعدة يف املرحلة املقبلة وذلك مع تطوير العديد من
املناطق ال�سكنية اجلديدة يف جنوب دولة الكويت.
وي�ضم ت�صميم امل�شروع برج مكاتب بارتفاع  20دورا ،وب�إجمايل م�ساحة ت�أجريية
تبل ��غ  14,216مرت مربع ،وجممع جتاري وم�ساح ��ات جتارية تبلغ  19,014مرت
مربع ،وم�ساحات جتارية يف ال�سرداب تبلغ  6,885مرت مربع ،ومواقف �سيارات
بطاقة ا�ستيعابية تكفي لـ � 650سيارة.
وق ��د مت ا�ستكمال كاف ��ة �أعمال الت�صميم للم�شروع وا�ست�ص ��دار كافة الرتاخي�ص
الأولي ��ة الالزمة لب ��دء العمل ،حي ��ث ُمنح امل�ش ��روع ترخ�صا ب�أعل ��ى ن�سبة مباين
جتارية خارج مدينة الكويت ،لتبلغ ن�سبة البناء املرخ�صة .240%
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معهد سرتيتج الصحي
الكويت

يق ��ع امل�ش ��روع يف منطق ��ة ال�ساملي ��ة عل ��ى م�ساح ��ة تتج ��اوز  3000م�ت�ر مربع
لق�سم ��ي الرجال وق�سم منف�صل للن�س ��اء ،وهو �أحد م�شاريع �شركة القوة القاب�ضة
�أح ��د ال�ش ��ركات التابعة والزميلة ل�شرك ��ة �أعيان العقارية ومتتل ��ك �شركة �ألومبيا
للم�ستلزم ��ات الريا�ضي ��ة وه ��ي �شرك ��ة متخ�ص�ص ��ه يف بي ��ع املع ��دات الريا�ضيه
و�صيانتها.
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مرشوع ديار جدة
اململكه العربيه السعودية
يق ��ع امل�ش ��روع يف قلب خمطط العلي ��ا� ،أحد أ�ح ��دث و�أرقى الأحي ��اء اجلديدة يف
�شمال مدينة جدة .ويتكون امل�شروع من  108وحدات �سكنية بنظام الدوبلك�سات
املنف�صل ��ة واملت�صل ��ة ،مي�ساحات ت�ت�راوح بني  360و  530م�ت�ر مربع ،وبقيمة
اجمالي ��ة تقدر بح ��وايل  150مليون ريال �سعودي .وق ��د مت ت�صميم م�شروع ديار
جدة ب�شكل حديث وع�ص ��ري ليلبي احتياجات ال�شريحة امل�ستهدفة وذلك جتاوبا
م ��ع الطلب الكبري على العق ��ارات ال�سكنية يف اململكة العربي ��ة ال�سعودية ،كما �أن
يتمت ��ع مبوقع ا�سرتاتيجي يف خمطط العلي ��ا حيث حتيط به العديد من املجمعات
التجاري ��ة واخلدمات العامة القريب ��ة وقد مت البيع لبل ��وك  19وجاري الت�شطيب
لبع�ض الفلل لبلوك .18
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برج هاجر
اململكه العربيه السعودية
يق ��ع امل�ش ��روع يف قلب مدينة مك ��ة ب�إطاللة على احلرم ال�شريف ،مم ��ا يجعله الوجهة
املف�ضل ��ة واملريح ��ة لزوار مدين ��ة مكة من حج ��اج ومعتمري ��ن .ومتلك �شرك ��ة �أعيان
العقاري ��ة امل�شروع بال�شراكة مع �شركاء ا�سرتاتيجيني ،حيث تبلغ ح�صتها  31.5%من
�إجمايل قيمة امل�شروع البالغة  120مليون دينار كويتي.
ويوف ��ر برج هاجر خيارات متنوعة ت�ض ��م �شقق �سكنية وغرف فندقية وهو حتت �إدارة
فنادق موفينبيك العاملية.
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مرشوع فندق املدينة الجديد
اململكه العربيه السعودية
يق ��ع امل�شروع يف املدينه املنوره وهو عبارة عن فندق وت�سري �أعمال الإن�شاء يف امل�شروع
ح�س ��ب املخطط ،حيث مت االنتهاء من الهيكل الأ�سود ،والبدء ب�أعمال الت�شطيب .ومن
املتوق ��ع ا�ستكم ��ال العم ��ل يف امل�ش ��روع ب�شكل نهائ ��ي يف يونيو  ،2012وق ��د مت �إختيار
امليلينيوم العاملية لإدارة الفندق.
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مارفل سيتي
جمهورية مرص العربية

يتمتع امل�شروع مبوقع مميز يف مدينة القاهرة اجلديدة ويقع مبا�شرة �أمام البوابة
الرئي�سي ��ة للجامع ��ة الأمريكي ��ة اجلديدة بالقرب م ��ن حمور �ش ��ارع  .90وتبلغ
م�ساحت ��ه الإجمالية حوايل  50,840مرت مربع ،وهو عبارة جتمع �سكني فاخر
بت�صميم معا�صر ي�ضم  5مباين �سكنية ونادي اجتماعي خا�ص مبالكي الوحدات
و مركز جتاري �ضخم ملحق بامل�شروع.
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شركة أعيان العقارية ش.م.ك( .مقفلة)
وشركاتها التابعة
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2011
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تقرير مراقبي الحسابات املستقلني
�إلى ح�ضرات ال�سادة م�ساهمي
�شركة �أعيان العقارية �ش.م.ك (مقفلة)

تقرير حول البيانات المالية المجمعة
لقد دققنا البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�شركة �أعيان العقارية �ش.م.ك( .مقفلة) (“ال�شركة الأم”) و�شركاتها التابعة (ي�شار �إليها بـ”املجموعة”) ،والتي تتكون من بيان
املركز املايل املجمع كما يف  31دي�سمرب  2011وبيانات الدخل والدخل ال�شامل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية املجمعة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وملخ�ص
ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة والإي�ضاحات الأخرى.
مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية المجمعة
�إن الإدارة هي امل�س�ؤولة عن �إعداد وعر�ض هذه البيانات املالية املجمعة ب�صورة عادلة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية وعن �أدوات الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة
�ضرورية لإعداد بيانات مالية جممعة خالية من الأخطاء املادية �سواء كانت ب�سبب الغ�ش �أو اخلط�أ.
مسئولية مراقبي الحسابات
�إن م�سئوليتنا هي �إبداء ر�أي حول هذه البيانات املالية املجمعة ا�ستناد ًا �إىل �أعمال التدقيق التي قمنا بها وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية التي تتطلب منا االلتزام باملتطلبات
الأخالقية وتخطيط وتنفيذ �أعمال التدقيق للح�صول على ت�أكيدات معقولة ب�أن البيانات املالية املجمعة خالية من �أخطاء مادية.
ي�شتمل التدقيق على تنفيذ �إجراءات للح�صول على �أدلة تدقيق حول املبالغ والإف�صاحات التي تت�ضمنها البيانات املالية املجمعة .ت�ستند الإجراءات املختارة �إىل تقدير
مراقبي احل�سابات ،مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية املجمعة �سواء كانت تلك الأخطاء ب�سبب الغ�ش �أو اخلط�أ .عند تقييم هذه املخاطر ،ي�أخذ
مراقبو احل�سابات يف االعتبار �أدوات الرقابة الداخلية املتعلقة ب�إعداد ال�شركة للبيانات املالية املجمعة والعر�ض العادل لها ،وذلك من �أجل و�ضع �إجراءات تدقيق تتنا�سب
مع الظروف ،ولكن لي�س بغر�ض التعبري عن ر�أي حول فاعلية �أدوات الرقابة الداخلية لل�شركة .وي�شتمل التدقيق �أي�ض ًا على تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة و�صحة
التقديرات املحا�سبية الهامة التي �أجرتها الإدارة ،وكذلك تقييم العر�ض ال�شامل للبيانات املالية املجمعة.
باعتقادنا �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتقدمي �أ�سا�س ميكننا من �إبداء ر�أي التدقيق.
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الرأي
يف ر�أينا� ،أن البيانات املالية املجمعة تعرب ب�صورة عادلة ،من جميع النواحي املادية ،عن املركز املايل للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  2011وعن �أدائها املايل وتدفقاتها
النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.
تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى
يف ر�أينا �أي�ض ًا �أن ال�شركة الأم حتتفظ بدفاتر حما�سبية منتظمة و�أن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س �إدارة ال�شركة الأم فيما يتعلق بهذه البيانات
املالية املجمعة متفقة مع ما هو وارد يف هذه الدفاتر ،و�أننا قد ح�صلنا على كافة املعلومات والإي�ضاحات التي ر�أيناها �ضرورية لأغرا�ض التدقيق ،كما �أن البيانات املالية
املجمعة تت�ضمن كافة املعلومات التي يتطلبها قانون ال�شركات التجارية لعام  1960والتعديالت الالحقة له والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم و�أنه قد �أجري اجلرد وفق ًا للأ�صول
املرعية .ح�سبما و�صل �إليه علمنا واعتقادنا مل تقع خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2011خمالفات لقانون ال�شركات التجارية لعام  1960والتعديالت الالحقة له �أو
النظام الأ�سا�سي على وجه قد يكون له ت�أثري مادي على ن�شاط ال�شركة الأم �أو مركزها املايل.

وليد عبد اهلل الع�صيمي
�سجل مراقبي احل�سابات رقم  68فئة �أ
من العيبان والع�صيمي و�شركاهم
ع�ضو يف �إرن�ست ويونغ

د� .سعود احلميدي
�سجل مراقبي احل�سابات رقم  51فئة �أ
د� .سعود احلميدي و�شركاه
ع�ضو يف بيكر تلي العاملية

 28مار�س 2012
الكويت
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بيان الدخل المجمع

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011

الإيرادات
بيع عقارات للمتاجرة
تكلفة بيع عقارات للمتاجرة
ربح بيع عقارات للمتاجرة
�إيرادات متويل �إ�سالمي
�إيرادات �إيجار
�أتعاب �إدارة
�أرباح (خ�سائر) من ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
خ�سائر حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
ربح بيع عقارات ا�ستثمارية
(خ�سائر) �أرباح غري حمققة من �إعادة تقييم عقارات ا�ستثمارية
ح�صة يف نتائج �شركات زميلة
�إيرادات مرابحة
�إيرادات ودائع ا�ستثمارية
�إيرادات �أخرى
امل�صروفات
تكاليف متويل
تكاليف موظفني
م�صروفات �إدارية
م�صروفات ما قبل الت�شغيل ل�شركة تابعة جممعة حديث ًا
خ�سائر انخفا�ض قيمة مديني متويل �إ�سالمي
خ�سائر االنخفا�ض يف قيمة عقارات للمتاجرة
خ�سائر االنخفا�ض يف قيمة اال�ستثمارات املتاحة للبيع
خ�سارة حتويل عمالت �أجنبية

8
9

دينار كويتي

دينار كويتي

7,605,652
()7,358,613
247,039
4,520,148
450,952
108,225
694
121,226
()408,783
()89,447
98,371
175,519
7,630
5,231,574

4,699,353
77,723
257,337
()1,704
()6,124
69,917
1,429,764
246,545
522,321
280,490
19,050
7,594,672

2,560,352
1,258,214
787,330
538,258
9,153
12,150
12,335
5,177,792

2,610,285
1,297,848
850,500
637,287
367,015
143,850
5,906,785

الربح قبل ال�ضرائب ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

53,782

1,687,887

�ضريبة دعم العمالة الوطنية
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ربح ال�سنة
اخلا�ص بـ:
م�ساهمي ال�شركة الأم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة

()1,730
52,052

()48,130
()20,000
1,619,757

67,462
()15,410
52,052
 0.2فل�س

1,857,945
()238,188
1,619,757

ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة  -اخلا�صة مب�ساهمي ال�شركة الأم
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�إي�ضـاحات

2011

2010

6

3

 4.7فل�س

بيان الدخل الشامل المجمع

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011

2011

2010

دينار كويتي

دينار كويتي

ربح ال�سنة
�إيرادات �شاملة �أخرى

52,052

1,619,757

التغري يف القيمة العادلة ال�ستثمارات متاحة للبيع
خ�سائر حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
خ�سائر االنخفا�ض يف قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع
خ�سائر �شاملة �أخرى لل�سنة
�إجمايل الإيرادات ال�شاملة لل�سنة
اخلا�ص بـ :
م�ساهمي ال�شركة الأم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة

()36,534
12,150
()24,384
27,668

()168,521
6,124
143,850
()18,547
1,601,210

43,078
()15,410
27,668

1,839,398
()238,188
1,601,210
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بيان المركز المالي المجمع
يف  31دي�سمرب 2011

املوجودات
موجودات غري متداولة
عقار ومعدات
ا�ستثمارات متاحة للبيع
عقارات ا�ستثمارية
ا�ستثمار يف �شركات زميلة
مدينو متويل �إ�سالمي
موجودات متداولة
عقارات للمتاجرة
مدينو متويل �إ�سالمي
مبالغ م�ستحقة من �أطراف ذات عالقة
مدينون ومدفوعات مقدم ًا
ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ودائع ا�ستثمارية
نقد و�أر�صدة لدى البنوك

2011

2010

�إي�ضـاحات

دينار كويتي

دينار كويتي

7
8
9
5

238,701
2,304,537
28,260,175
16,534,652
4,086,005
51,424,070

304,469
2,341,813
28,453,816
16,624,099
10,338,855
58,063,052

6
5
17

16,250,903
41,782,338
543,124
591,256
3,185
2,000,000
9,464,655
70,635,461
122,059,531

13,143,832
35,224,931
1,715,259
646,872
5,890
17,226,265
12,534,046
80,497,095
138,560,147

12

39,584,981
22,742,515
()270,786
3,713,663
2,529,468
()113,952
1,944,968
70,130,857
1,332,240
71,463,097

37,699,982
22,742,515
()189,609
3,706,744
2,522,549
()89,568
3,870,756
70,263,369
1,347,650
71,611,019

328,732
450,212
14,905,921
15,684,865

230,853
4,616,338
4,847,191

31,562,982
33,894
3,314,693
34,911,569
50,596,434
122,059,531

57,302,444
683,287
4,116,206
62,101,937
66,949,128
138,560,147

4

جمموع املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
عالوة �إ�صدار �أ�سهم
�أ�سهم خزينة
احتياطي قانوين
احتياطي عام
التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة
�أرباح حمتفظ بها
حقوق امللكية اخلا�صة مب�ساهمي ال�شركة الأم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة
�إجمايل حقوق امللكية
مطلوبات غري متداولة
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
مبالغ م�ستحقة �إىل �أطراف ذات عالقة
دائنو تورق

17
10

مطلوبات متداولة
دائنو تورق
مبالغ م�ستحقة �إىل �أطراف ذات عالقة
مطلوبات �أخرى

10
17
11

�إجمايل املطلوبات
جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

من�صور حمد املبارك
رئي�س جمل�س الإدارة
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13
14
14

يو�سف يعقوب العمر
الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي

بيان التدفقات النقدية المجمع
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011

2011

2010

دينار كويتي

دينار كويتي

53,782

1,687,887

151,264
()175,519
()694
()121,226
408,783
89,447
()98,371
12,150
2,560,352
2,879,968

187,097
()275,110
1,704
6,124
()69,917
()1,429,764
()246,545
()522,321
143,850
2,610,285
2,093,290

التغريات يف موجودات ومطلوبات الت�شغيل:
موجودات �أخرى
مدينو متويل �إ�سالمي
عقارات للمتاجرة
مطلوبات �أخرى
�صايف النقد (امل�ستخدم يف) الناجت من �أن�شطة الت�شغيل
�أن�شطة اال�ستثمار
�شراء عقار ومعدات
ودائع ا�ستثمارية مودعة
ت�صفية ودائع ا�ستثمارية
�شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع
املح�صل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
�إ�ضافات �إىل عقارات ا�ستثمارية
املح�صل من بيع عقارات ا�ستثمارية
�إ�ضافات ال�ستثمار يف �شركات زميلة
املح�صل من بيع جزء من ا�ستثمار يف �شركات زميلة
توزيعات �أرباح م�ستلمة من �شركة زميلة
�صايف احلركة يف املبالغ امل�ستحقة من �أطراف ذات عالقة
�صايف احلركة يف املبالغ امل�ستحقة �إىل �أطراف ذات عالقة
�إيرادات مرابحة وودائع ا�ستثمارية م�ستلمة
�صايف النقد الناجت من (امل�ستخدم يف) �أن�شطة اال�ستثمار
�أن�شطة التمويل
�شراء �أ�سهم خزينة
املح�صل من بيع �أ�سهم خزينة
�صايف احلركة يف دائني تورق
�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة التمويل
(النق�ص) الزيادة يف النقد والأر�صدة لدى البنوك

55,615
()304,557
()3,107,071
()701,965
()1,178,010

261,114
9,052,367
1,123,001
1,395,063
13,924,835

()85,496
()2,000,000
17,226,265
743
()2,684,032
2,590,116
1,172,135
()199,181
273,890
16,294,440

()101,300
()12,000,000
()103,000
32,229
()3,426,139
1,100,000
()28,125
112,500
207,901
2,530,074
()307,830
797,431
()11,186,259

()5,369,398
5,193,808
()18,010,231
()18,185,821
()3,069,391

()994,238
776,370
()1,664,195
()1,882,063
856,513

النقد والأر�صدة لدى البنوك يف  1يناير
النقد والأر�صدة لدى البنوك يف  31دي�سمرب

12,534,046
9,464,655

11,677,533
12,534,046

�أن�شطة الت�شغيل
الربح قبل ال�ضرائب ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
تعديالت لــ:
ا�ستهالك
�إيرادات ودائع ا�ستثمارية
(�أرباح) خ�سائر من ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
خ�سائر حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
ربح بيع عقارات ا�ستثمارية
خ�سائر (�أرباح) غري حمققة من �إعادة تقييم عقارات ا�ستثمارية
ح�صة يف نتائج �شركة زميلة
�إيرادات مرابحة
خ�سائر انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع
تكاليف متويل

�إي�ضاحات

8
9

9
9
9
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احتياطي
عام

احتياطي
قانوين
دينار كويتي

�أ�سهم
خزينة
دينار كويتي

عالوة
�إ�صدار
�أ�سهم

دينار كويتي

ر�أ�س
املال

دينار كويتي

املجموع

احل�ص�ص
غري امل�سيطرة
املجموع الفرعي

�أرباح
حمتفظ بها

يف  1يناير 2011

دينار كويتي

-

-

-

1,884,999

-

التغريات
املرتاكمة
يف القيمة
العادلة
دينار كويتي

-

-

-

-

-

دينار كويتي

)189,609( 22,742,515 37,699,982
-

-

دينار كويتي

-

6,919

دينار كويتي

-

6,919

دينار كويتي

-

-

(- )5,369,398
-

5,288,221

-

-

-

-

2,522,549 3,706,744

70,263,369

(- )24,384
(67,462 )24,384

()13,838

(3,870,756 )89,568

71,611,019 1,347,650
67,462
()24,384
43,078
(- )1,884,999
-

()94,413

-

()15,410
()15,410

5,193,808

67,462

52,052
()24,384
27,668

(- )5,369,398
70,130,857
68,641,839
1,857,945
()18,547

1,944,968 )113,952( 2,529,468 3,713,663
4,221,523
1,857,945
-

()71,021
()18,547

2,329,941
-

3,514,136
-

)270,786( 22,742,515 39,584,981

- 22,742,515 35,904,745
-

-

-

-

-

-

71,463,097 1,332,240
-

(1,601,210 )238,188
()994,238

-

1,839,398
()994,238
776,370
-

1,857,945
()1,795,237
()385,216
()28,259
-

()18,547
-

192,608
-

192,608
-

()994,238
804,629
-

-

-

-

-

-

-

-

1,795,237

-

-

-

-

776,370

1,585,838 1,585,838

()18,547

68,641,839
(1,619,757 )238,188

5,193,808

()5,369,398

ربح (خ�سارة) ال�سنة
خ�سائر �شاملة �أخرى لل�سنة
�إجمايل (اخل�سائر)
الإيرادات ال�شاملة لل�سنة
�إ�صدار �أ�سهم منحة
(�إي�ضاح )12
املحول �إىل االحتياطيات
�شراء �أ�سهم خزينة
بيع �أ�سهم خزينة
يف  31دي�سمرب 2011

يف  1يناير 2010
ربح ال�سنة
خ�سائر �شاملة �أخرى لل�سنة
(اخل�سائر)
�إجمايل
الإيرادات ال�شاملة لل�سنة
�إ�صدار �أ�سهم منحة
املحول �إىل االحتياطيات
�شراء �أ�سهم خزينة
بيع �أ�سهم خزينة
ح�ص�ص غري م�سيطرة ناجتة
من حيازة �شركة تابعة
يف  31دي�سمرب 2010

)189,609( 22,742,515 37,699,982

2,522,549 3,706,744

70,263,369

(3,870,756 )89,568

71,611,019 1,347,650

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31دي�سمرب 2011
 .1األنشطة
مت الت�صريـح ب�إ�صـدار البيانات املالية املجمعـة ل�شركـة �أعيان العقارية �ش.م.ك( .مقفلة) (ال�شركة الأم) و�شركاتها التابعة (املجموعـة) لل�سنة املنتهيـة يف  31دي�سمرب
 2011وفق ًا لقرار جملـ�س الإدارة بتاريخ  28مار�س � .2012إن اجلمعية العمومية للم�ساهمني لها احلق يف تعديل هذه البيانات املالية املجمعة بعد �إ�صدارها.
�إن ال�شركة الأم هي �شركة م�ساهمة كويتية م�سجلة يف الكويت .تت�ضمن �أن�شطة املجموعة املتاجرة يف العقارات و�إدارتها ومتويلها والأن�شطة املتعلقة بها .تتم جميع
�أن�شطة املجموعة وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحة ،طبق ًا ملا تعتمده هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية لل�شركة الأم� .إن ال�شركة الأم هي �شركة تابعة ل�شركة �أعيان
للإجارة واال�ستثمار �ش.م.ك( .مقفلة) (ال�شركة الأم الكربى).
�إن عنوان مكتب ال�شركة الأم امل�سجل هو �ص ب  2973ال�صفاة  13030الكويت.
 .2السياسات المحاسبية الهامة

� 2.1أ�سا�س الإعداد
بيان االلتزام

مت �إعداد البيانات املالية املجمعة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية.

�أ�سا�س الإعداد

مت �إعداد البيانات املالية املجمعة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء قيا�س اال�ستثمارات املتاحة للبيع والعقارات اال�ستثمارية واال�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل بيان الدخل وفق ًا للقيمة العادلة.
مت عر�ض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي الذي ميثل العملة الرئي�سية لل�شركة الأم.

� 2.2أ�سا�س التجميع

تت�ضمن هذه البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�شركة الأم و�شركاتها التابعة كما يف  31دي�سمرب .2011

يتم جتميع ال�شركة التابعة ب�صورة كاملة من تاريخ احليازة وهو ميثل بداية ال�سيطرة للمجموعة حتى تاريخ توقف تلك ال�سيطرة .تعد البيانات املالية لل�شركات التابعة
لنف�س فرتة تقرير ال�شركة با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية موحدة .يتم �إجراء تعديالت لتوحيد ال�سيا�سات املحا�سبية غري املتماثلة التي قد تظهر .يتم عند التجميع
ا�ستبعاد كافة الأر�صدة واملعامالت والأرباح واخل�سائر غري املحققة الناجتة من املعامالت فيما بني �شركات املجموعة وتوزيعات الأرباح بالكامل.
تتعلق اخل�سائر يف ال�شركة التابعة باحل�ص�ص غري امل�سيطرة حتى لو �أدت �إىل ر�صيد عجز.يتم املحا�سبة عن التغري يف ح�صة امللكية ل�شركة تابعة ،مع عدم فقدان ال�سيطرة،
كمعاملة حقوق ملكية .يتم توزيع اخل�سائر على احل�ص�ص غري امل�سيطرة حتى لو كانت النتائج ر�صيد عجز� .إذا فقد املجموعة ال�سيطرة على �شركة تابعة ،ف�إنها:
ت�ستبعد موجودات (مبا يف ذلك ال�شهرة) ومطلوبات ال�شركة التابعة.
ت�ستبعد القيمة الدفرتية للح�ص�ص غري امل�سيطرة.
ت�ستبعد فروق حتويل العمالت الأجنبية املرتاكمة امل�سجلة يف حقوق امللكية.
حتقق القيمة العادلة للمقابل امل�ستلم.
حتقق القيمة العادلة لأي ا�ستثمار حمتفظ به.
حتقق �أي فائ�ض �أو عجز يف الأرباح �أو اخل�سائر.
تعيد ت�صنيف ح�صة ال�شركة الأم من البنود امل�سجلة �سابق ًا يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى �إىل الأرباح �أو اخل�سائر �أو الأرباح املحتفظ بها ،متى كان ذلك منا�سباً.
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 .2السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

� 2.2أ�سا�س التجميع (تتمة)

فيما يلي تفا�صيل ال�شركة التابعة املجمعة:
ا�سم ال�شركة

بلد الت�أ�سي�س ح�صة امللكية الفعلية %

الأن�شطة الرئي�سية

2011

2010

مملوكة مبا�شر ًة من خالل ال�شركة الأم
�شركة ركاز العقارية ذ.م.م.
�شركة عنان للتمويل العقاري �ش.م.ك( .مقفلة)
�شركة عني الكويتية العقارية املحدودة ذ.م.م.
مملوكة ب�شكل غري مبا�شر من خالل �شركة عنان للتمويل العقاري �ش.م.ك( .مقفلة)
�شركة بوابة �أمالك اخلليج العقارية ذ.م.م.
�شركة بوابة �أمالك العقارية ذ.م.م.
�شركة بوابة �أمالك الكويت العقارية ذ.م.م.
�شركة عنان العقارية (ملكية فردية)
�شركة عنان ال�سعودية العقارية ذ.م.م.

البحرين
الكويت
ال�سعودية

100%
100%
100%

100%
100%
100%

املتاجرة يف عقارات
متويل عقارات
املتاجرة يف عقارات

الكويت
الكويت
الكويت
البحرين
ال�سعودية

100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%

املتاجرة يف عقارات
املتاجرة يف عقارات
املتاجرة يف عقارات
املتاجرة يف عقارات
املتاجرة يف عقارات

مملوكة مبا�شر ًة من خالل �شركة عني الكويتية العقارية املحدودة ذ.م.م.
�شركة �أعيان احلديثة للتطوير العقاري املحدودة ذ.م.م.

ال�سعودية

65%

65%

متاجرة وتطوير عقارات

متتلك ال�شركة الأم حالي ًا  %60من �أ�سهم �شركة عنان للتمويل العقاري �ش.م.ك( .مقفلة) و ُيحتفظ بالأ�سهم املتبقية با�سم �أمناء نيابة عن ال�شركة الأم .وقد �أكد
الأمناء كتاب ًة ب�أن ال�شركة الأم هي املالك امل�ستفيد من الأ�سهم يف ال�شركات التابعة.
يتم عند التجميع ا�ستبعاد كافة الأر�صدة واملعامالت والأرباح غري املحققة بني �شركات املجموعة بالكامل.

 2.3التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية والإف�صاحات

�إن ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة يف �إعداد هذه البيانات املالية املجمعة مماثلة لتلك امل�ستخدمة يف ال�سنة ال�سابقة ،با�ستثناء معايري جمل�س معايري املحا�سبة
الدولية وتف�سريات جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة واملح�سنة واملعدلة التي مت تطبيقها من قبل املجموعة خالل ال�سنة:
		
معيار املحا�سبة الدويل  24معامالت الطرف ذي عالقة (تعديل)
�أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية تعديال على معيار املحا�سبة الدويل  24والذي يو�ضح تعريف الطرف ذي عالقة .تركز التعريفات اجلديدة على الر�ؤية املتماثلة
للعالقات مع الطرف ذي عالقة كما يبني الظروف التي ميكن فيها للموظفني وموظفي الإدارة العليا �أن ي�ؤثروا على عالقة الطرف ذي عالقة باملن�ش�أة� .إ�ضاف ًة �إىل
ذلك ،يقدم التعديل �إعفا ًء من متطلبات الإف�صاح العامة للطرف ذي عالقة حول املعامالت مع احلكومة وال�شركات التي ت�سيطر عليها نف�س احلكومة �أو متار�س عليها
�سيطرة م�شرتكة �أو ت�أثريا ملمو�س ًا كمن�ش�أة تقوم ب�إعداد تقارير� .إن تطبيق التعديل مل يكن له �أي ت�أثري على املركز �أو الأداء املايل للمجموعة.
معيار املحا�سبة الدويل  32الأدوات املالية :العر�ض (تعديل)
�أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية تعديال ينقح تعريف االلتزام املايل يف معيار املحا�سبة الدويل  32حتى ميكن املن�ش�آت من ت�صنيف �إ�صدار احلقوق وبع�ض
اخليارات �أو الكفاالت ك�أدوات حقوق ملكية .ي�سري التعديل على احلاالت التي يتم فيها �إعطاء احلقوق ح�سب احل�صة �إىل كافة املالكني احلاليني من نف�س الفئة لأدوات
حقوق امللكية غري امل�شتقة باملن�ش�أة� ،أو حيازة عدد ثابت من �أدوات حقوق ملكية املن�ش�أة مقابل مبلغ ثابت ب�أي عملة� .إن التعديل مل يكن له �أي ت�أثري على املركز �أو الأداء
املايل لل�شركة حيث ال يوجد لدى ال�شركة هذه الفئات من الأدوات.
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 .2السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 2.3التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية والإف�صاحات (تتمة)
حت�سينات املعايري الدولية للتقارير املالية

�أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية يف مايو  2010املجموعة الثالثة من التعديالت على بع�ض املعايري حيث يهدف ب�صورة رئي�سية �إىل �إزالة حاالت عدم التوافق
وتقدمي التو�ضيحات حول ن�صو�ص هذه املعايري .توجد �أحكام انتقالية منف�صلة لكل معيار .لقد نتج عن تطبيق التعديالت التالية تغيريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية،
ولكن لي�س له ت�أثري على املركز �أو الأداء املايل للمجموعة.
املعيار الدويل للتقارير املالية  3دمج الأعمال
املعيار الدويل للتقارير املالية  7الأدوات املالية :الإف�صاحات
معيار املحا�سبة الدويل  1عر�ض البيانات املالية
املعيار الدويل للتقارير املالية  3دمج الأعمال :لقد مت تعديل خيارات القيا�س املتوفرة للح�ص�ص غري امل�سيطرة� .إن بنود احل�ص�ص غري امل�سيطرة التي متثل ح�صة
امللكية احلالية التي تعطي مالكها احلق يف ح�صة ن�سبية يف �صايف املوجودات عند الت�صفية هي فقط التي يتم قيا�سها بقيمتها العادلة �أو باحل�صة الن�سبية يف �أدوات
امللكية احلالية ل�صايف املوجودات املحددة لل�شركة امل�شرتاة .ويتم قيا�س كافة البنود الأخرى بقيمتها العادلة يف تاريخ احليازة.

املعيار الدويل للتقارير املالية  7الأدوات املالية  -الإف�صاحات
�إن الغر�ض من التعديل هو تب�سيط الإف�صاحات املقدمة من خالل تخفي�ض حجم الإف�صاحات حول ال�ضمانات املحتفظ بها وحت�سني الإف�صاحات من خالل متطلبات
معلومات نوعية لو�ضع املعلومات الكمية يف ال�سياق.
معيار املحا�سبة الدويل  :1عر�ض البيانات املالية
يو�ضح التعديل �أنه يجوز للمن�ش�أة اختيار عر�ض حتليل كل بند من بنود الإيرادات ال�شاملة الأخرى قد يدرج �ضمن بيان التغريات يف حقوق امللكية �أو الإي�ضاحات حول
البيانات املالية املجمعة .تقدم املجموعة هذا التحليل يف بيان الدخل ال�شامل املجمع.
�إن التعديالت الأخرى الناجتة عن حت�سينات املعايري الدولية للتقارير املالية على املعايري التالية مل يكن لها �أي ت�أثري على ال�سيا�سات املحا�سبية �أو املركز �أو الأداء
املايل للمجموعة.
املعيار الدويل للتقارير املالية  3دمج الأعمال ( -مكاف�آت املدفوعات بالأ�سهم غري امل�ستبدلة وامل�ستبدلة ب�صورة اختيارية و كيفية معاملتها حما�سبي ًا �ضمن دمج
الأعمال).
معيار املحا�سبة الدويل  27البيانات املالية املجمعة وامل�ستقلة
معيار املحا�سبة الدويل  34البيانات املالية املرحلية
تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية � 19سداد املطلوبات املالية مع �أدوات حقوق امللكية

 2.4معايري �صادرة ولكن مل ت�سر بعد

فيما يلي املعايري ال�صادرة ولكن مل ي�سر مفعولها بعد حتى تاريخ �إ�صدار البيانات املالية املجمعة للمجموعة� .إن هذه املعايري هي تلك املعايري ال�صادرة والتي تتوقع
املجموعة ب�صورة معقولة �أن يكون لها ت�أثري على الإف�صاحات واملركز والأداء املايل عند تطبيقها يف امل�ستقبل .تعتزم املجموعة تطبيق تلك املعايري عند �سريان
مفعولها.

معيار املحا�سبة الدويل  1عر�ض البيانات املالية– عر�ض بنود الإيرادات ال�شاملة الأخرى
تغري التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل  1جتميع البنود املعرو�ضة �ضمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى .يتم عر�ض البنود التي ميكن �إعادة ت�صنيفها (�أو «�إعادة
�إدراجها») ك�أرباح �أو خ�سائر يف فرتة م�ستقبلية (على �سبيل املثال ،عند اال�ستبعاد �أو الت�سوية) ب�صورة منف�صلة عن البنود التي ال ميكن �إعادة ت�صنيفها .ي�ؤثر التعديل
على العر�ض فقط ولي�س له ت�أثري على املركز �أو الأداء املايل للمجموعة .ي�سري التعديل على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يوليو .2012
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معيار املحا�سبة الدويل  27البيانات املالية امل�ستقلة (معدل كما يف )2011
نتيجة لتطبيق كل من املعيار الدويل للتقارير املالية  10واملعيار الدويل للتقارير املالية  12اجلديدين ،ما يتبقى من معيار املحا�سبة الدويل  27يقت�صر على املحا�سبة
عن ال�شركات التابعة وال�شركات التي تخ�ضع ل�سيطرة م�شرتكة وال�شركات الزميلة يف البيانات املالية امل�ستقلة .ال تقوم املجموعة بعر�ض بيانات مالية م�ستقلة .ي�سري
هذا التعديل على الفرتات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير .2013
معيار املحا�سبة الدويل  28ا�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة و�شركات املحا�صة (معدل كما يف )2011
نتيجة لتطبيق كل من املعيار الدويل للتقارير املالية  10واملعيار الدويل للتقارير املالية  12اجلديدين ،مت تعديل ا�سم معيار املحا�سبة الدويل � 28إىل معيار املحا�سبة
الدويل  28اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة و�شركات املحا�صة ويبني تطبيق طريقة حقوق امللكية على اال�ستثمارات يف �شركات املحا�صة بالإ�ضافة �إىل ال�شركات
الزميلة .ي�سري هذا التعديل على الفرتات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير .2013

املعيار الدويل للتقارير املالية  7الأدوات املالية :الإف�صاحات – متطلبات الإف�صاحات املح�سنة لال�ستبعاد
يتطلب املعيار املعدل �إف�صاحات �إ�ضافية حول املوجودات املالية التي مت حتويلها ولكن مل يتم ا�ستبعادها لكي يتمكن م�ستخدمو البيانات املالية املجمعة للمجموعة
من �إدراك العالقة بني تلك املوجودات التي مل يتم ا�ستبعادها واملطلوبات املرتبطة بها� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،يتطلب التعديل �إف�صاحات حول ا�ستمرار ال�سيطرة على
املوجودات امل�ستبعدة حتى يتمكن م�ستخدمو البيانات املالية من تقييم طبيعة ا�ستمرار املن�ش�أة يف ال�سيطرة على تلك املوجودات امل�ستبعدة واملخاطر املرتبطة بها� .إن
التعديل له ت�أثري على الإف�صاحات فقط ولي�س له ت�أثري على املركز �أو الأداء املايل للمجموعة .ي�سري التعديل على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يوليو .2011
املعيار الدويل للتقارير املالية  9الأدوات املالية :الت�صنيف والقيا�س
يعك�س املعيار الدويل للتقارير املالية  9عند �إ�صداره املرحلة الأوىل من م�شروع جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ال�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم  39وي�سري
على ت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية واملطلوبات املالية كما هو حمدد يف معيار املحا�سبة الدويل رقم  .39يقوم جمل�س معايري املحا�سبة الدولية يف املراحل الالحقة
مبعاجلة حما�سبة التغطية وانخفا�ض قيمة املوجودات املالية� .سوف تقوم املجموعة بتحديد الت�أثري فيما يتعلق باملراحل الأخرى ،عند الإ�صدار ،لعر�ضها ب�صورة
�شاملة .ي�سري هذا املعيار على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير .2015
املعيار الدويل للتقارير املالية  10البيانات املالية املجمعة
يحل املعيار الدويل للتقارير املالية  10حمل جزء من معيار املحا�سبة الدويل  27البيانات املالية املجمعة وامل�ستقلة الذي يعالج املحا�سبة عن البيانات املالية املجمعة.
ويت�ضمن �أي�ض ًا الأمور التي مت �إثارتها يف جلنة التف�سريات الدائمة –  12التجميع – املن�ش�آت ذات الأغرا�ض اخلا�صة.
يقدم املعيار منوذج رقابة ينطبق على كافة املن�ش�آت مبا يف ذلك املن�ش�آت ذات الأغرا�ض اخلا�صة� .سوف تتطلب التغيريات املقدمة من خالل املعيار الدويل للتقارير
املالية  10من الإدارة �أن تقوم مبمار�سة �أحكام ًا هامة لتحديد ال�شركات التي ت�سيطر عليها ،ولذا ،يتطلب جتميعها من قبل ال�شركة الأم باملقارنة باملتطلبات التي كانت
يف معيار املحا�سبة الدويل .27
ي�سري هذا املعيار على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير .2013
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املعيار الدويل للتقارير املالية  :11الرتتيبات امل�شرتكة
يحل املعيار الدويل للتقارير املالية  11حمل معيار املحا�سبة الدويل  31ح�ص�ص يف �شركات حما�صة وتف�سري جلنة التف�سريات الدائمة  – 13املن�ش�آت التي تخ�ضع
لل�سيطرة امل�شرتكة .امل�ساهمات غري النقدية من �أطراف �شركات املحا�صة.
		
ً
ي�ستبعد املعيار الدويل للتقارير املالية  11خيار املحا�سبة عن ال�شركات التي تخ�ضع لل�سيطرة امل�شرتكة با�ستخدام التجميع املتنا�سب .وبدال من ذلك ،ف�إن ال�شركات
التي تخ�ضع لل�سيطرة امل�شرتكة التي ت�ستويف تعريف �شركة املحا�صة ينبغي املحا�سبة عنها با�ستخدام طريقة حقوق امللكية املحا�سبية .لن يكون لتطبيق هذا املعيار ت�أثري
على البيانات املالية للمجموعة .ي�سري هذا املعيار على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير .2013
املعيار الدويل للتقارير املالية  :12الإف�صاح عن احل�ص�ص يف ال�شركات الأخرى
يت�ضمن املعيار الدويل للتقارير املالية  12كافة الإف�صاحات املوجودة �سابق ًا يف معيار املحا�سبة الدويل  27التي تتعلق بالبيانات املالية املجمعة وكذلك كافة الإف�صاحات
املت�ضمنة �سابق ًا يف معيار املحا�سبة الدويل  31ومعيار املحا�سبة  .28تتعلق هذه الإف�صاحات بح�ص�ص املن�ش�أة يف ال�شركات التابعة والرتتيبات امل�شرتكة وال�شركات
الزميلة واملن�ش�آت املهيكلة .وهناك عدد من الإف�صاحات اجلديدة مطلوبة �أي�ض ًا .ي�سري هذا املعيار على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير .2013
املعيار الدويل للتقارير املالية  13قيا�س القيمة العادلة
يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية  13م�صدر ًا واحد ًا للإر�شادات حول املعايري الدولية للتقارير املالية لكافة قيا�سات القيمة العادلة .ال يغري املعيار الدويل للتقارير
املالية  13توقيت �ضرورة ا�ستخدام ال�شركة للقيمة العادلة ،ولكن يقدم املعيار �إر�شادات حول كيفية قيا�س القيمة العادلة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية عندما
يكون من ال�ضروري حتديد القيمة العادلة �أو عندما ي�سمح بتطبيقها .تقوم املجموعة حالي ًا بتقييم الت�أثري الذي �سينتج عن هذا املعيار على املركز والأداء املايل .ي�سري
هذا املعيار على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير .2013

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

تتحقق الإيرادات �إىل احلد الذي يحتمل معه تدفق منافع اقت�صادية �إىل املجموعة وميكن قيا�س مبلغ الإيرادات ب�صورة موثوق منها .تقا�س الإيرادات بالقيمة العادلة
للمقابل امل�ستلم .يجب الوفاء باملعايري املحددة التالية قبل حتقق الإيرادات:
تتحقق �إيرادات التمويل الإ�سالمي و�إيرادات املرابحة والودائع اال�ستثمارية على �أ�سا�س توزيع ن�سبي زمني بحيث يعطي عائد ًا دوري ًا ثابت ًا ا�ستناد ًا �إىل �صايف الر�صيد
القائم.
ً
تتحقق �إيرادات الت�أجري على �أ�سا�س اال�ستحقاق ا�ستنادا �إىل �شروط العقد.
تتحقق �أتعاب اال�ست�شارات والإدارة عندما يتم تقدمي اخلدمات.
تتحقـق �إيـرادات توزيعات الأرباح عندما يثبت احلق يف ا�ستالم دفعات الأرباح.
تتحقق الإيرادات من بيع العقارات عندما تنتقل املخاطر واملزايا الهامة للملكية �إىل امل�شرتي وميكن قيا�س مبلغ الإيرادات ب�صورة موثوق منها.

تكاليف التمويل

�إن تكاليف التمويل املتعلقة مبا�شرة بحيازة �أو �إن�شاء الأ�صل ،الذي ي�ستغرق بال�ضرورة فرتة زمنية طويلة لكي ي�صبح جاهز ًا لال�ستعمال املعد له �أو بيعه يتم ر�سملتها
كجزء من تكلفة الأ�صل .يتم وقف ر�سملة تكاليف التمويل عندما يتم االنتهاء ب�شكل كبري من كافة الأن�شطة الالزمة لإعداد الأ�صل لال�ستخدام املعد له �أو البيع .يتم
ت�سجيل تكاليف التمويل كم�صروفات يف الفرتة املتكبدة فيها.
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حتقق وعدم حتقق املوجودات واملطلوبات املالية

يتم حتقق الأ�صل املايل �أو االلتزام املايل عندما ت�صبح املجموعة طرف ًا يف الأحكام التعاقدية للأداة املالية .ال يتم حتقق �أ�صل مايل (كلي ًا �أو جزئي ًا) عندما تنتهي
احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من تلك املوجودات املالية �أو عندما تقوم املجموعة بتحويل كافة خماطر ومزايا امللكية يف تلك املوجودات �أو عندما ال تقوم
املجموعة بتحويل �أو االحتفاظ بكافة خماطر ومزايا امللكية وعندما ال يكون لها �أي �سيطرة على الأ�صل �أو جزء منه .وال يتم حتقق التزام مايل عندما يتم الإعفاء من
االلتزام املحدد يف العقد �أو �إلغا�ؤه �أو انتهاء �صالحية ا�ستحقاقه.
تدرج كافة املوجودات املالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة زائد ًا التكاليف املتعلقة مبا�شر ًة باملعاملة يف حالة املوجودات املالية غري املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل .تدرج كافة املطلوبات املالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة زائد ًا التكاليف املتعلقة مبا�شر ًة باملعاملة يف حالة القرو�ض وال�سلف.

حما�سبة املتاجرة وتواريخ ال�سداد

�إن جميع م�شرتيات ومبيعات املوجودات املالية «بالطرق املعتادة» يتم ت�سجيلها على �أ�سا�س تاريخ املتاجرة �أي يف التاريخ الذي تلتزم فيه ال�شركة ب�شراء �أو بيع الأ�صل.
�إن م�شرتيات �أو مبيعات الطرق املعتادة هي م�شرتيات �أو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب ت�سليم املوجودات خالل �إطار زمني يتم حتديده عموم ًا بالنظم �أو
بالعرف يف الأ�سواق.

النقد والنقد املعادل

يتكون النقد والنقد املعادل من النقد يف ال�صندوق والأر�صدة لدى البنوك.

ودائع ا�ستثمارية

متثل الودائع اال�ستثمارية مبالغ مودعة يف ح�ساب ا�ستثماري لدى بنك �إ�سالمي .ت�ستحق هذه الودائع خالل �شهر واحد من تاريخ اال�ستثمار� .إن �سيا�سة ال�شركة هي
جتديد هذه الودائع تلقائي ًا لفرتات مماثلة عند اال�ستحقاق ولذلك ف�إن هذه الودائع ال يتم ت�صنيفها كـ «نقد ونقد معادل».

مدينو متويل �إ�سالمي

يتعلق مدينو التمويل الإ�سالمي مببيعات العقارات املربمة مع عمالء على �أ�سا�س م�ساومة و�إجارة داخل دولة الكويت مع ا�ستحقاق الذمم املدينة حتى � 120شهر ًا كحد
�أق�صى من تاريخ البيع� .إن الر�صيد ميثل املبلغ التعاقدي امل�ستحق ناق�ص ًا الأرباح امل�ؤجلة وخم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة.
�إن امل�ساومة هي �أداة متويلية مركبة يتفاو�ض امل�شرتي والبائع مبوجبها حول ال�سعر و�شروط البيع دون �أن يكون امل�شرتي ملم ًا بتكاليف ال�سلعة التي يتم التفاو�ض
ب�ش�أنها .يتم حتديد ال�سلعة وامتالكها من قبل املجموعة وت�صبح متاحة لتو�صيلها �إىل امل�شرتي عند ا�ستكمال املعاملة.
�إن الإجارة هي �أداة متويلية مركبة يتم مبوجبها �شراء وا�ستئجار �أ�صل مبا�شرة بالتكلفة زائد ًا معدل ربح متفق عليه.

ا�ستثمارات متاحة للبيع

ت�سجل جميع اال�ستثمارات مبدئي ًا بالتكلفة التي متثل القيمة العادلة للمقابل املدفوع مبا يف ذلك م�صروفات احليازة اخلا�صة باال�ستثمار .بعد الت�سجيل املبدئي ،يعاد
قيا�س اال�ستثمارات وفق ًا للقيمة العادلة ما مل يتعذر قيا�سها ب�شكل موثوق منه ،ويف هذه احلالة تدرج تلك اال�ستثمارات بالتكلفة ناق�ص ًا �أي خ�سارة انخفا�ض القيمة.
يتم ت�سجيل �أرباح وخ�سائر التقييم الناجتة من �إعادة القيا�س وفق ًا للقيمة العادلة يف بيان الدخل ال�شامل املجمع.
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ت�صنف املجموعة اال�ستثمارات عند التحقق املبدئي كا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل �إذا مت حيازتها بغر�ض البيع يف امل�ستقبل القريب.
بعد التحقق املبدئيُ ،يعاد قيا�س اال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بالقيمة العادلة مع �إدراج كافة التغريات يف القيمة العادلة يف بيان الدخل
املجمع.

انخفا�ض قيمة املوجودات املالية وعدم �إمكانية حت�صيلها

يتم بتاريخ كل تقارير مالية التقدير فيما �إذا كان هناك دليل �إيجابي على �أن �أ�صل مايل حمدد قد تنخف�ض قيمته .ف�إذا ما توفر مثل ذلك الدليل ،يتم ت�سجيل �أية
خ�سارة انخفا�ض يف القيمة يف بيان الدخل املجمع ،ويتحدد انخفا�ض القيمة كما يلي:

 )1بالن�سبة للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة ،ف�إن انخفا�ض القيمة ميثل الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة ناق�ص ًا �أي خ�سارة انخفا�ض قيمة م�سجلة �سابق ًا يف
بيان الدخل املجمع.
 )2بالن�سبة للموجودات املدرجة بالتكلفة ،ف�إن انخفا�ض القيمة ميثل الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة مبعدل عائد
ال�سوق احلايل لأ�صل مايل م�شابه.
 )3بالن�سبة للموجودات املدرجة بالتكلفة املطف�أة ،ف�إن انخفا�ض القيمة ميثل الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة
مبعدل الفائدة الفعلي الأ�صلي.
�إن عك�س خ�سائر انخفا�ض القيمة املحققة يف ال�سنوات ال�سابقة يتم ت�سجيلها عندما يكون هناك م�ؤ�شر على �أن اخل�سائر امل�سجلة للموجودات املالية مل تعد موجودة �أو
قد انخف�ضت� .إن عك�س خ�سائر انخفا�ض القيمة ي�سجل يف بيان الدخل املجمع با�ستثناء تلك الناجتة عن ا�ستثمارات متاحة للبيع يف �أ�سهم التي يتم ت�سجيلها يف بيان
الدخل ال�شامل املجمع.

مطلوبات �أخرى

يتم قيد املطلوبات عن مبالغ �ستدفع يف امل�ستقبل لقاء ب�ضائع �أو خدمات مت ت�سلمها� ،سواء �صدرت بها فواتري من قبل املورد �أو مل ت�صدر.

دائنو تورق

ميثل دائنو التورق املبالغ امل�ستحقة على �أ�سا�س الدفع امل�ؤجل .يدرج دائنو التورق ب�إجمايل مبلغ االلتزام� ،صافي ًا من الربح امل�ؤجل امل�ستحق .يتم حتميل الأرباح
امل�ستحقة على �أ�سا�س توزيع ن�سبي زمني ي�أخذ يف االعتبار معدل الربح اخلا�ص والر�صيد القائم.

مقا�صة الأدوات املالية

تتم املقا�صة فقط بني املوجودات واملطلوبات املالية ويتم �إدراج �صايف املبلغ يف بيان املركز املايل املجمع عند وجود حق قانوين ملزم ب�إجراء التقا�ص على املبالغ
امل�سجلة وتنوي املجموعة ال�سداد على �أ�سا�س ال�صايف.

عقارات للمتاجرة

حتتفظ املجموعة بالعقارات للمتاجرة لأغرا�ض ق�صرية الأجل ويتم �إدراجها بالتكلفة و�صايف القيمة املمكن حتققها �أيهما �أقل ا�ستناد ًا �إىل �أ�سا�س �إفرادي .تت�ضمن
التكاليف تكاليف �شراء العقار وامل�صروفات الأخرى املتكبدة لإمتام املعاملة .ي�ستند �صايف القيمة املمكن حتققها �إىل �سعر البيع التقديري ناق�ص ًا �أية تكاليف م�ستقبلية
يتم تكبدها عند بيع العقار.

45

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة |  31دي�سمرب 2011

 .2السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 2.5ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
عقارات ا�ستثمارية

تت�ضمن العقارات اال�ستثمارية العقارات املطورة والعقارات قيد التطوير املحتفظ بها الكت�ساب �إيجارات �أو ارتفاع قيمتها الر�أ�سمالية �أو كالهما .ي�صنف العقار
املحتفظ به مبوجب عقد ت�أجري كعقار ا�ستثماري �إذا ا�ستوفى تعريف العقار اال�ستثماري ويتم املحا�سبة عنه كعقد ت�أجري متويلي .تدرج العقارات اال�ستثمارية مبدئي ًا
بالتكلفة ،مبا يف ذلك تكاليف املعاملة .الحق ًا بعد الت�سجيل املبدئي ،تدرج العقارات اال�ستثمارية بالقيمة العادلة .تدرج الأرباح و اخل�سائر الناجتة من التغريات يف
القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية �ضمن بيان الدخل املجمع.
ال تتحقق العقارات اال�ستثمارية عند ا�ستبعادها �أو عند �سحب العقار اال�ستثماري نهائي ًا من اال�ستخدام ولي�س من املتوقع احل�صول على مزايا اقت�صادية م�ستقبلية من
ا�ستبعاده .تدرج �أي �أرباح �أو خ�سائر من ا�ستبعاد �أو بيع العقار اال�ستثماري يف بيان الدخل املجمع يف �سنة اال�ستبعاد.
تتم التحويالت �إىل العقارات اال�ستثمارية فقط عندما يكون هناك تغري يف اال�ستخدام مثبت ًا بنهاية �إ�شغال املالك للعقار �أو بداية عقد ت�أجري ت�شغيلي لطرف �آخر �أو
�إمتام الإن�شاء �أو التطوير .تتم التحويالت من العقارات اال�ستثمارية فقط عندما يكون هناك تغري يف اال�ستخدام مثبت ًا ببداية �إ�شغال املالك للعقار �أو بداية التطوير
بنية البيع.

دمج الأعمال

يتم املحا�سبة عن دمج الأعمال با�ستخدام طريقة احليازة املحا�سبية .تقا�س تكلفة احليازة وفق ًا ملجموع املقابل املحول ،ويقا�س بالقيمة العادلة يف تاريخ احليازة وقيمة
�أي ح�ص�ص غري م�سيطرة يف ال�شركة امل�شرتاة .بالن�سبة لكل عملية دمج �أعمال ،يقوم امل�شرتي بقيا�س احل�ص�ص غري امل�سيطرة يف ال�شركة امل�شرتاة �إما بالقيمة العادلة
�أو بن�سبة احل�صة يف �صايف قيمة املوجودات املحددة لل�شركة امل�شرتاة .تدرج تكاليف احليازة املتكبدة يف امل�صروفات الإدارية.
عندما تقوم املجموعة بحيازة �أعمال ،تقوم بتقييم املوجودات واملطلوبات املالية املقدرة لغر�ض حتديد الت�صنيف املنا�سب وفق ًا لل�شروط التعاقدية والظروف
االقت�صادية وال�شروط ذات ال�صلة كما يف تاريخ احليازة .يت�ضمن هذا الف�صل بني امل�شتقات املت�ضمنة يف العقد الأ�صلي لل�شركة امل�شرتاة.
عند حتقيق دمج الأعمال يف مراحل ،ف�إن القيمة العادلة يف تاريخ احليازة حل�صة ملكية امل�شرتي املحتفظ بها �سابق ًا يف ال�شركة امل�شرتاة يتم �إعادة قيا�سها بالقيمة
العادلة كما يف تاريخ احليازة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر.
�إن �أي مقابل حمتمل يتم حتويله من قبل امل�شرتي �سوف يتم �إدراجه بالقيمة العادلة يف تاريخ احليازة� .إن التغريات الالحقة يف القيمة العادلة للمقابل املحتمل الذي
من املقدر �أن يكون �أ�صل �أو التزام� ،سوف يتم �إدراجها وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل � 39إما يف الأرباح �أو اخل�سائر �أو كتغري يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى .عند ت�صنيف
املقابل املحتمل كحقوق ملكية ،ال يعاد قيا�سه حتى يتم ت�سويته نهائي ًا �ضمن حقوق امللكية.
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يتم املحا�سبة عن ا�ستثمار املجموعة يف �شركتها زميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية املحا�سبية� .إن ال�شركة الزميلة هي ال�شركة التي متار�س عليها املجموعة ت�أثري ًا
ملمو�س ًا وهي لي�ست �شركة تابعة �أو �شركة حما�صة.
وفق ًا لطريقة حقوق امللكية ،يتم �إدراج اال�ستثمارات يف �شركات زميلة يف بيان املركز املايل بالتكلفة زائد ًا تغريات بعد احليازة يف ح�صة املجموعة من �صايف موجودات
ال�شركة الزميلة ناق�ص ًا �أي انخفا�ض يف القيمة .يعك�س بيان الدخل املجمع ح�صة املجموعة يف نتائج �شركاتها الزميلة .تدرج ال�شهرة املتعلقة بال�شركة الزميلة يف
القيمة الدفرتية لال�ستثمار وال يتم �إطفاءها وال اختبارها ب�شكل منفرد لغر�ض حتديد انخفا�ض القيمة.

يعك�س بيان الدخل املجمع احل�صة يف نتائج عمليات ال�شركة الزميلة .عندما يكون هناك تغري م�سجل مبا�شرة يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى لل�شركة الزميلة ،تقوم
املجموعة بت�سجيل ح�صتها يف �أي تغريات وتف�صح عنها متى �أمكن ذلك يف بيان الدخل ال�شامل املجمع .يتم ا�ستبعاد الأرباح واخل�سائر غري املحققة الناجتة من
املعامالت بني املجموعة و�شركتها الزميلة مبا يتنا�سب مع ح�صة املجموعة يف ال�شركة الزميلة.
تدرج احل�صة من �أرباح ال�شركة الزميلة يف بيان الدخل املجمع .وهذا ميثل الربح اخلا�ص مب�ساهمي ال�شركة الأم من ال�شركة الزميلة ،لذلك فهو ميثل الربح بعد
ال�ضرائب واحل�ص�ص غري امل�سيطرة يف ال�شركات التابعة لل�شركات الزميلة.
تعد البيانات املالية لل�شركات الزميلة لنف�س الفرتة املالية لل�شركة الأم .ويتم �إجراء التعديالت ،متى لزم ذلك ،لكي تتوافق ال�سيا�سات املحا�سبية مع ال�سيا�سات
املحا�سبية للمجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية تقوم املجموعة بتحديد مع �إذا كان من ال�ضروري ت�سجيل خ�سارة انخفا�ض قيمة ال�ستثمار املجموعة يف ال�شركات الزميلة .جتري
املجموعة تقدير يف تاريخ كل تقارير مالية لغر�ض حتديد فيما �إذا كان هناك �أي دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة اال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة .ف�إذا ما حدث ذلك
حتت�سب املجموعة مبلغ انخفا�ض القيمة بالفرق بني القيمة العادلة لل�شركة الزميلة وتكلفة احليازة ويتم ت�سجيل املبلغ يف بيان الدخل املجمع.

اال�ستثمار يف موجودات تخ�ضع ل�سيطرة م�شرتكة

تتم املحا�سبة عن اال�ستثمار يف موجودات تخ�ضع ل�سيطرة م�شرتكة وفق ًا لطريقة التجميع الن�سبي حيث تقوم املجموعة ب�إدراج ح�صتها يف املوجودات واملطلوبات
والإيرادات وامل�صروفات املتعلقة بالأ�صل.

عقار ومعدات

ي�سجل العقار واملعدات بالتكلفة ،ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم و�أي انخفا�ض يف القيمة.

يتم مراجعة القيمة الدفرتية للعقار واملعدات حول االنخفا�ض يف القيمة عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إىل �أن القيمة الدفرتية قد ال ميكن ا�سرتدادها.
ف�إذا قامت مثل تلك امل�ؤ�شرات وعندما تكون القيمة الدفرتية م�سجلة ب�أكرث من مبالغها املمكن ا�سرتدادها املقدرة ،تخف�ض املوجودات �إىل قيمها املمكن ا�سرتدادها
التي متثل قيمتها العادلة ناق�ص ًا التكاليف حتى البيع وقيمتها �أثناء اال�ستخدام �أيهما �أكرب.
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جتري املجموعة تقييم بتاريخ كل فرتة مالية لتحديد ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�شر على �أن �أ�صل ما قد تنخف�ض قيمته .ف�إذا ما توفر مثل هذا امل�ؤ�شر �أو عند طلب اختبار
انخفا�ض القيمة ال�سنوي للأ�صل ،تقوم املجموعة بتقدير املبلغ املمكن ا�سرتداده للأ�صل� .إن املبلغ املمكن ا�سرتداده للأ�صل هو القيمة العادلة للأ�صل �أو وحدة �إنتاج
النقد ناق�ص ًا تكاليف البيع �أو قيمته �أثناء اال�ستخدام �أيهما �أعلى ويتم حتديدها لكل �أ�صل على �أ�سا�س �إفرادي ما مل يكن الأ�صل منتج ًا لتدفقات نقدية م�ستقلة على نحو
كبري عن تلك التي يتم �إنتاجها من املوجودات �أو جمموعات املوجودات الأخرى وعندئذ يتم تقييم قيمته املمكن ا�سرتدادها كجزء من وحدة �إنتاج النقد املتعلقة بها.
عندما تزيد القيمة الدفرتية لأ�صل ما (�أو الوحدة املنتجة للنقد) عن املبلغ املمكن ا�سرتداده ،يعترب الأ�صل (�أو الوحدة املنتجة للنقد) قد انخف�ضت قيمته ويخف�ض
�إىل قيمته املمكن ا�سرتدادها .عند تقييم القيمة �أثناء اال�ستخدام ،تخ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة من القيمة احلالية با�ستخدام معدل خ�صم يعك�س
تقييمات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للأموال واملخاطر املحددة للأ�صل (�أو الوحدة املنتجة للنقد) .عند حتديد القيمة العادلة ناق�ص ًا تكاليف البيع ،يتم ا�ستخدام
طريقة تقييم منا�سبة� .إن هذه العمليات املحا�سبية يتم ت�أييدها مب�ؤ�شرات القيمة العادلة املتاحة.
يتم �إجراء تقدير بتاريخ كل فرتة مالية لتحديد ما �إذا كان هناك �أي دليل على �أن خ�سائر انخفا�ض القيمة امل�سجلة �سابق ًا مل تعد موجودة �أو قد انخف�ضت .ف�إذا
ما توفر مثل هذا امل�ؤ�شر ،يتم زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل �إىل قيمته املمكن ا�سرتدادها� .إن مبلغ الزيادة ال ميكن �أن يتجاوز القيمة الدفرتية التي مت حتديدها
بال�صايف بعد اال�ستهالك� ،إذا مل يتم ت�سجيل خ�سارة انخفا�ض يف القيمة للأ�صل يف ال�سنوات ال�سابقة .ي�سجل هذا العك�س يف بيان الدخل املجمع .بعد هذا العك�س،
مت تعديل اال�ستهالك املحمل يف ال�سنوات امل�ستقبلية لتخ�صي�ص القيمة الدفرتية املعدلة للأ�صل ،ناق�ص ًا �أي قيمة تخريدية ،ب�شكل منتظم على مدي الفرتة املتبقية
من عمره الإنتاجي.

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

حتت�سب املجموعة خم�ص�ص ًا ملكاف�أة نهاية اخلدمة ملوظفيها وفق ًا لقانون العمل الكويتي� .إن ا�ستحقاق هذه املكاف�أة ي�ستند �إىل طول فرتة خدمة املوظفني� .إن التكاليف
املتوقعة لهذه املكاف�آت يتم ت�سجيلها كم�صروفات م�ستحقة على مدى فرتة اخلدمة.

الزكاة

يتم احت�ساب الزكاة بن�سبة  %1من ربح ال�سنة وفق ًا ملتطلبات القانون رقم  46ل�سنة  ،2006ويتم حتميل امل�صروف �إىل بيان الدخل املجمع.

�ضريبة دعم العمالة الوطنية

حتت�سب ال�شركة الأم �ضريبة دعم العمالة الوطنية وفق ًا للقانون رقم  19ل�سنة  2000وقرار وزير املالية رقم  24ل�سنة  2006بواقع  %2.5من ربح ال�سنة اخلا�ضع
لل�ضريبة .وفق ًا للقانون ،مت اقتطاع الإيرادات من ال�شركات الزميلة والتابعة وتوزيعات الأرباح النقدية من ال�شركات املدرجة التي تخ�ضع ل�ضريبة دعم العمالة
الوطنية من ربح ال�سنة.

ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

حتت�سب ال�شركة الأم ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي بن�سبة  %1وفق ًا لالحت�ساب املعدل ا�ستناد ًا �إىل قرار جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة الذي ين�ص على �أن الإيرادات
من ال�شركات الزميلة وال�شركات التابعة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة واملحول �إىل االحتياطي القانوين يجب ا�ستثنا�ؤه من ربح ال�سنة عند حتديد ح�صة امل�ؤ�س�سة.
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العمالت الأجنبية

يجري قيد املعامالت بالعمالت الأجنبية مبدئي ًا من قبل �شركات املجموعة بعمالتهم الرئي�سية وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ املعاملة.
يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية �إىل عملتها الرئي�سية وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ التقارير املالية.
يتم حتويل البنود غري النقدية التي يتم قيا�سها بالتكلفة التاريخية بعملة �أجنبية با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تواريخ املعامالت املبدئية .وبالن�سبة للبنود
غري النقدية التي يتم قيا�سها وفق ًا للقيمة العادلة بعملة �أجنبية يتم حتويلها �إىل الدينار الكويتي با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف كما يف التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة
العادلة.

�إن فروق حتويل العمالت الأجنبية نتيجة ل�صايف ا�ستثمار ال�شركة الأم يف عمليات �أجنبية تختلف عملتها الرئي�سية عن العملة الرئي�سية لل�شركة الأم يتم �إدراجها يف
احتياطي منف�صل �ضمن بيان الدخل ال�شامل املجمع.

�أ�سهم خزينة

تت�ألف �أ�سهم اخلزينة من �أ�سهم ال�شركة الأم اململوكة التي مت �إ�صدارها و�شرائها الحق ًا من قبل ال�شركة الأم ومل يتم بيعها �أو �إلغائها حتى الآن .يتم املحا�سبة عن �أ�سهم
اخلزينة بطريقة التكلفة وطبق ًا لطريقة التكلفة يتم �إدراج تكلفة الأ�سهم امل�شرتاة يف ح�ساب مقابل �ضمن حقوق امللكية (احتياطي �أ�سهم اخلزينة) والذي يعترب غري
قابل للتوزيع .كما يتم حتميل �أي خ�سائر حمققة على نف�س احل�ساب يف حدود الر�صيد الدائن لذلك احل�ساب .ويتم حتميل �أي خ�سائر �إ�ضافية على الأرباح املحتفظ
بها واالحتياطيات .ت�ستخدم الأرباح املحققة الحق ًا عن بيع �أ�سهم اخلزينة ملقابلة اخل�سائر امل�سجلة �سابق ًا يف االحتياطيات ثم الأرباح املحتفظ بها ثم ح�ساب احتياطي
�أ�سهم اخلزينة .ال يتم دفع توزيعات نقدية عن هذه الأ�سهم .وي�ؤدي �إ�صدار �أ�سهم منحة �إىل زيادة عدد �أ�سهم اخلزينة بنف�س الن�سبة وتخفي�ض متو�سط تكلفة ال�سهم
الواحد بدون الت�أثري على �إجمايل تكلفة �أ�سهم اخلزينة.

القيمة العادلة

متثل القيمة العادلة املبلغ الذي ميكن لقائه مبادلة �أ�صل �أو ت�سوية التزام بني �أطراف مطلعة وراغبة يف معاملة جتارية بحتة .بالتايل فقد تظهر فروق بني تقديرات
القيمة الدفرتية والقيمة العادلة.
يقوم تعريف القيمة العادلة بافرتا�ض �أن املجموعة م�ستمرة يف �أعمالها دون �أن تكون هناك نية �أو �ضرورة لتقلي�ص نطاق �أعمالها ب�صورة جوهرية �أو اال�ضطالع
مبعاملة على �أ�سا�س �شروط جمحفة.

ا�ستثمارات متاحة للبيع

بالن�سبة لال�ستثمارات املتاجر بها يف �أ�سواق مالية منظمة ،يتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع �إىل �أ�سعار ال�شراء املعرو�ضة ب�سوق الأوراق املالية يف نهاية الأعمال
بتاريخ بيان املركز املايل.
بالن�سبة لال�ستثمارات التي ال يوجد لها �أ�سعار �شراء �سوقية معرو�ضة ،يتم عمل تقدير معقول للقيمة العادلة بالرجوع �إىل معامالت جتارية بحتة حديثة بال�سوق �أو
م�ضاعف الربحية �أو م�ضاعف الربحية اخلا�ص بقطاع �أعمال ما �أو �إىل قيمة ت�ستند �إىل �شركة عامة مماثلة مدرجة متار�س ن�شاط مماثل �أو ا�ستناد ًا �إىل التدفقات
النقدية املتوقعة لال�ستثمار �أو قاعدة �صايف الأ�صل احلالية لال�ستثمار .ت�أخذ تقديرات القيمة العادلة يف احل�سبان معوقات ال�سيولة وحتديد �أي انخفا�ض يف القيمة.
بالن�سبة لال�ستثمارات التي ال يوجد لها مقايي�س للقيمة العادلة موثوق منها والتي يتعذر احل�صول على معلومات حول القيمة العادلة لها يتم �إدراجها بالتكلفة املبدئية
ناق�ص ًا انخفا�ض القيمة.
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عقارات ا�ستثمارية

بالن�سبة للعقارات اال�ستثمارية يتم ت�أييد القيمة العادلة مب�ؤ�شرات �أ�سعار ال�سوق ويتم �إجراء التقييم من قبل مقيمني م�ستقلني احلا�صلني على م�ؤهالت مهنية معرتف
بها ولهم خربة باحلديث يف موقع وفئة العقار اال�ستثماري املقيم.

موجودات ومطلوبات مالية �أخرى

بالن�سبة للموجودات واملطلوبات املالية الأخرى حتدد القيمة العادلة بناء على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة وتقديرات الإدارة للمبلغ النقدي الذي ميكن لقائه
مبادلة تلك املوجودات يف معاملة جتارية بحتة �أو ت�سوية التزام لإر�ضاء الدائنني.

الأحكام املحا�سبية

عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة ،قامت الإدارة باتخاذ الأحكام التالية بغ�ض النظر عن تلك التي تت�ضمن تقديرات �أخرى والتي لها �أكرب الأثر يف املبالغ
املدرجة يف البيانات املالية:

ت�صنيف اال�ستثمارات

يتعني على الإدارة اتخاذ قرار ب�ش�أن حيازة موجودات مالية �سواء كان يجب ت�صنيفها ك�أدوات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل �أو متاحة للبيع.
تقوم املجموعة بت�صنيف الأدوات كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل �إذا مت حيازتها لغر�ض حتقيق ربح على املدى القريب.
�إن ت�صنيف اال�ستثمارات كا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يعتمد على كيفية مراقبة الإدارة لأداء هذه اال�ستثمارات وعندما ال يتم ت�صنيفها
كا�ستثمارات حمتفظ بها للمتاجرة ولكن لها قيم عادلة متوفرة وعندما تدرج التغريات يف القيمة العادلة كجزء من الأرباح �أو اخل�سائر يف ح�سابات الإدارة ،ف�إن هذه
اال�ستثمارات ت�صنف كا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

ت�صنيف العقارات

يتعني على الإدارة اتخاذ قرار ب�ش�أن حيازة عقار معني �سواء كان يجب ت�صنيفه كعقار للمتاجرة �أو عقار ا�ستثماري �أو عقار قيد التطوير.
تقوم املجموعة بت�صنيف العقار كعقار للمتاجرة �إذا مت حيازته ب�صفة �أ�سا�سية بغر�ض بيعه �ضمن ن�شاط الأعمال العادية.
تقوم املجموعة بت�صنيف العقار كعقار ا�ستثماري �إذا مت حيازته لتحقيق �إيرادات من ت�أجريه �أو ارتفاع قيمته �أو ال�ستخدامات م�ستقبلية غري حمددة.

انخفا�ض قيمة اال�ستثمارات

تقوم املجموعة مبعاملة اال�ستثمارات املتاحة للبيع يف �أ�سهم كا�ستثمارات انخف�ضت قيمتها �إذا كان هناك انخفا�ض كبري �أو متوا�صل يف القيمة العادلة مبا يقل عن
تكلفتها �أو عند ظهور دليل مو�ضوعي على انخفا�ض القيمة� .إن عملية حتديد االنخفا�ض «الكبري» �أو «املتوا�صل» تتطلب قرارات �أ�سا�سية .تقوم املجموعة بتقييم العوامل
الأخرى مبا يف ذلك التقلبات العادية يف �أ�سعار الأ�سهم بالن�سبة للأ�سهم امل�سعرة واملركز املايل والتدفقات النقدية امل�ستقبلية وعوامل اخل�صم للأ�سهم غري امل�سعرة.

عدم الت�أكد من التقديرات

فيما يلي االفرتا�ضات الرئي�سية التي تتعلق بالأ�سباب امل�ستقبلية وامل�صادر الرئي�سية الأخرى لعدم الت�أكد من التقديرات بتاريخ بيان املركز املايل والتي لها �أثر كبري
ي�ؤدي �إىل تعديل مادي على القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية الالحقة:
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تقييم اال�ستثمارات غري امل�سعرة يف �أ�سهم
ي�ستند تقييم اال�ستثمارات غري امل�سعرة يف �أ�سهم عاد ًة �إىل واحدة مما يلي:
معامالت حديثة يف ال�سوق ب�شروط جتارية بحتة؛
القيمة العادلة احلالية ال�ستثمار �آخر مماثل �إىل حد كبري؛
التدفقات النقدية املتوقعة خم�صومة باملعدالت احلالية املطبقة للبنود ذات �شروط و�سمات خماطر مماثلة.
مناذج تقييم �أخرى.
�إن حتديد التدفقات النقدية وعوامل اخل�صم لال�ستثمارات غري امل�سعرة يف �أ�سهم يتطلب تقديرات كبرية.
تقييم العقارات اال�ستثمارية
يتم تقييم العقارات اال�ستثمارية اخلارجية ا�ستناد ًا �إىل تقييم من قبل مقيم م�ستقل لديه م�ؤهالت مهنية وخربة ذات �صلة معرتف بها .وي�ستند تقيم العقارات
اال�ستثمارية املحلية �إىل متو�سط تقييمات يتم احل�صول عليها من مقيمني م�ستقلني اثنني على الأقل.
خ�سائر انخفا�ض القيمة من مديني متويل �إ�سالمي
تقوم املجموعة باملراجعة ب�صورة دورية مل�شكلة ت�سهيالت التمويل لتحديد ما �إذا كان يجب �أن يتم ت�سجيل خ�سارة انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املجمع .وب�شكل
خا�ص ،ينبغي على الإدارة اتخاذ �أحكام هامة لتقدير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية عند حتديد م�ستوى انخفا�ض القيمة املطلوب .ت�ستند هذه التقديرات
ب�صورة �أ�سا�سية على االفرتا�ضات ب�ش�أن العوامل املتعددة املتعلقة بامل�ستويات املتغرية للأحكام وعدم الت�أكد من التقديرات كما ميكن �أن تختلف النتائج الفعلية نتيجة
للتغريات امل�ستقبلية لتلك الأحكام.
تقييم �صايف القيمة املمكن حتقيقها لعقارات للمتاجرة
تدرج العقارات للمتاجرة بالتكلفة �أو �صايف القيمة املمكن حتقيقها �أيهما اقل.
يتم تقييم �صايف القيمة املمكن حتقيقها للعقارات للمتاجرة امل�ستكملة بالرجوع �إىل ظروف ال�سوق والأ�سعار الفعلية يف تاريخ التقارير املالية وحتددها املجموعة من
خالل الأخذ با�ست�شارات خارجية ويف �ضوء املعامالت احلديثة بال�سوق.
ويتم تقييم �صايف القيمة املمكن حتقيقها للعقارات قيد التطوير بالرجوع �إىل �أ�سعار ال�سوق يف تاريخ التقارير املالية لعقار م�ستكمل مماثل ،ناق�ص ًا التكاليف املقدرة
ال�ستكمال الإن�شاء وناق�ص ًا تقدير القيمة النقدية للوقت حتى تاريخ الإمتام.
 .3ربحية السهم األساسية والمخففة
حتت�سب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة بتق�سيم ربح ال�سنة اخلا�ص مب�ساهمي ال�شركة الأم على املتو�سط املوزون لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة كما يلي:

ربح ال�سنة اخلا�ص مب�ساهمي ال�شركة الأم (دينار كويتي)
املتو�سط املوزون لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة (�سهم)
ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة (فل�س)

2011

2010

67,462
392,514,299
0.2

1,857,945
394,758,363
4.7

مت تعديل املتو�سط املوزون لعدد الأ�سهم ل�سنة  2010بت�أثري �أ�سهم املنحة امل�صدرة يف عام �( 2011إي�ضاح .)12
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 .4ودائع استثمارية
متثل الودائع اال�ستثمارية مبالغ مودعة يف ح�سابات ا�ستثمارية لدى بنوك �إ�سالمية حملية .ت�ستحق هذه الودائع خالل �شهر واحد من تاريخ اال�ستثمار والتي جتدد
تلقائيا لفرتة مماثلة .يرتاوح معدل ربح الودائع اال�ستثمارية بني � )%2.4 :2010( %1.6 %0.8سنويا.
 .5مدينو تمويل إسالمي

جممل املبلغ
ناق�ص ًا� :إيرادات م�ؤجلة
ناق�ص ًا :انخفا�ض القيمة

غري متداول
متداول

2011

2010

دينار كويتي

دينار كويتي

51,242,870
()4,003,159
47,239,711
()1,371,368
45,868,343

51,258,474
()4,861,578
46,396,896
()833,110
45,563,786

4,086,005
41,782,338
45,868,343

10,338,855
35,224,931
45,563,786

 .6عقارات للمتاجرة
مت ت�سجيل بع�ض العقارات التي تقع بالكويت وعمان ،بقيمة دفرتية مببلغ  4,042,049دينار كويتي ( 8,343,700 :2010دينار كويتي ) با�سم �أمناء �أكدوا كتاب ًة
�أن املجموعة هي املالك امل�ستفيد حل�صة امللكية لهذه العقارات من خالل كتاب تنازل .متثل القيمة الدفرتية لتلك العقارات ا�ستثمار املجموعة يف عقارات تخ�ضع
لل�سيطرة امل�شرتكة مت حيازتها مبوجب ترتيب �شركة حما�صة مع �شركاء ا�ستثمار �إ�سرتاتيجيني.
قامت املجموعة بتخفي�ض بع�ض العقارات خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2011مببلغ  9,153دينار كويتي ( 367,015 :2010دينار كويتي).
 .7استثمارات متاحة للبيع

�أوراق مالية م�سعرة
�أوراق مالية غري م�سعرة
�صناديق مدارة غري م�سعرة
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2011

2010

دينار كويتي

دينار كويتي

113,937
454,362
1,736,238
2,304,537

138,947
454,362
1,748,504
2,341,813
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 .7استثمارات متاحة للبيع (تتمة)
ميثل هذا البند ا�ستثمارات غري م�سعرة مببلغ  454,362دينار كويتي ( 454,362 :2010دينار كويتي) وهي مدرجة بالتكلفة ،ناق�ص ًا االنخفا�ض يف القيمة� ،إن وجد،
ب�سبب طبيعة تدفقاتها النقدية امل�ستقبلية التي ال ميكن توقعها وب�سبب عدم توفر �أي طرق �أخرى منا�سبة للو�صول �إىل قيمة عادلة موثوق منها لهذه اال�ستثمارات .ال
توجد �سوق ن�شطة لهذه املوجودات املالية وتعتزم املجموعة االحتفاظ بها على املدى البعيد .قامت الإدارة ب�إجراء مراجعة ال�ستثماراتها يف �أ�سهم غري م�سعرة وذلك
لتقييم ما �إذا كان هناك انخفا�ض يف قيمة هذه اال�ستثمارات .ا�ستناد ًا �إىل �أحدث املعلومات املالية املتاحة ،ترى الإدارة عدم وجود حاجة �إىل احت�ساب خم�ص�ص
لالنخفا�ض يف القيمة كما يف  31دي�سمرب  :2010( 2011ال �شيء) فيما يتعلق بهذه اال�ستثمارات.
 .8عقارات استثمارية

يف  1يناير
�إ�ضافات
م�ستبعدات
(خ�سائر) �أرباح غري حمققة من �إعادة تقييم عقارات ا�ستثمارية
يف  31دي�سمرب

2011

2010

دينار كويتي

دينار كويتي

28,453,816
2,684,032
()2,468,890
()408,783
28,260,175

23,341,962
5,011,977
()1,329,887
1,429,764
28,453,816

يتم ت�صنيف العقارات اال�ستثمارية كما يلي:

عقارات قيد التطوير
عقارات مطورة

2011

2010

دينار كويتي

دينار كويتي

23,301,509
4,958,666
28,260,175

27,599,737
854,079
28,453,816

�إن عقار بقيمة دفرتية تبلغ  14,495,357دينار كويتي ( 14,297,649 :2010دينار كويتي) وهو عقار حمتفظ به ب�صورة م�شرتكة مع �شريك ا�ستثمار �إ�سرتاتيجي.
�إن القيمة الدفرتية للعقارات يتم حتديدها ا�ستناد ًا �إىل تقييمات مت �إجرائها كما يف  31دي�سمرب  2011من قبل مقيمني عقاريني م�ستقلني متخ�ص�صني.
 .9استثمار في شركات زميلة

يف  1يناير
�إ�ضافات
ا�ستبعاد جزء
توزيعات �أرباح م�ستلمة خالل ال�سنة
ح�صة يف النتائج
يف  31دي�سمرب

2011

2010

دينار كويتي

دينار كويتي

16,624,099
()89,447
16,534,652

16,669,830
28,125
()112,500
()207,901
246,545
16,624,099
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 .9استثمار في شركات زميلة (تتمة)
فيما يلي تفا�صيل ال�شركات الزميلة:
ا�سم ال�شركة

بلد الت�أ�سي�س

�شركة برج هاجر العقارية �ش.م.ك( .مقفلة)
�شركة اجلداف العقارية �ش.م.ك( .مقفلة)
�شركة القوة القاب�ضة �ش.م.ك( .قاب�ضة)

الكويت
الكويت
الكويت

ح�صة امللكية الفعلية %
2011

2010

31.5%

31.5%

26.0%

26.0%

45.0%

45.0%

الأن�شطة الرئي�سية
خدمات املجمعات ال�سكنية
�شراء وبيع وتطوير العقارات واملباين
نادي �صحي وخدمات معدات ريا�ضية

يو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص املعلومات املالية لال�ستثمار يف �شركة زميلة.

احل�صة يف بيان املركز املايل لل�شركات الزميلة:
موجودات متداولة
موجودات غري متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غري متداولة
�صايف املوجودات
ال�شهرة
الإجمايل
احل�صة يف �إيرادات و�أرباح ال�شركات الزميلة:
الإيرادات
(اخل�سارة) الربح

2011

2010

دينار كويتي

دينار كويتي

15,935,223
17,745,761
()1,867,921
()15,948,411
15,864,652
670,000
16,534,652

13,101,649
16,804,361
()4,018,600
()9,933,311
15,954,099
670,000
16,624,099

4,739,243
()89,447

3,902,589
246,545

 .10دائنو تورق

جممل املبلغ
ناق�ص ًا :الربح امل�ستحق امل�ؤجل
غري متداول
متداول

2011

2010

دينار كويتي

دينار كويتي

49,215,070
()2,746,167
46,468,903
14,905,921
31,562,982
46,468,903

62,950,983
()1,032,201
61,918,782
4,616,338
57,302,444
61,918,782

يحمل دائنو تورق متو�سط معدل ربح  %6.0تقريب ًا (� )%7.3 :2010سنوي ًا.
مت احل�صول على ت�سهيالت متويل مببلغ  41,436,637دينار كويتي ( 42,431,869 :2010دينار كويتي) م�ضمونة لقاء عقارات ا�ستثمارية بقيمة دفرتية تبلغ
 23,321,508دينار كويتي يف  31دي�سمرب  23,452,033 :2010( 2011دينار كويتي) وا�ستثمار املجموعة يف �شركة عنان للتمويل العقاري �ش.م.ك( .مقفلة)� ،شركة
تابعة مملوكة بن�سبة .%100

54

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة |  31دي�سمرب 2011

 .11مطلوبات أخرى

م�صروفات م�ستحقة
دفعات مقدم ًا من عمالء
مبالغ م�ستحقة �إىل مقاولني
حمتجزات م�ستحقة
دائنون �آخرون

2011

2010

دينار كويتي

دينار كويتي

466,755
1,292,858
984,807
85,842
484,431
3,314,693

740,115
1,018,235
657,816
252,827
1,447,213
4,116,206

 .12رأس المال وعالوة إصدار أسهم
امل�صرح به

�أ�سهم بقيمة  100فل�س

امل�صدر واملدفوع بالكامل

2011

2010

2011

2010

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

39,584,981

37,699,982

39,584,981

37,699,982

يف  11مايو  ،2011وافقت اجلمعية العمومية العادية وغري العادية مل�ساهمي ال�شركة الأم على اقرتاح �إ�صدار �أ�سهم منحة بقيمة  1,884,999دينار كويتي لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب  ،2010مبا ميثل � 5أ�سهم لكل � 100سهم �إىل م�ساهمي ال�شركة الأم امل�سجلني كما يف تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية.
 .13أسهم الخزانة
احتفظت ال�شركة الأم كما يف  31دي�سمرب  2011بعدد  4,686,900من �أ�سهم اخلزينة ( )2,458,000 :2010مبا يعادل ن�سبة  )%0.62 :2010( %1.18من �إجمايل
الأ�سهم امل�صدرة.
بلغت القيمة ال�سوقية لأ�سم اخلزينة كما يف  31دي�سمرب  257,780 2011دينار كويتي ( 186,808 :2010دينار كويتي).
 .14احتياطيات

احتياطي قانوين

وفق ًا لقانون ال�شركات التجارية الكويتية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،مت حتويل  %10من ربح ال�سنة اخلا�ص مب�ساهمي ال�شركة الأم قبل الزكاة وح�صة م�ؤ�س�سة
الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إىل االحتياطي القانوين .يجوز للمجموعة �أن توقف مثل ذلك التحويل ال�سنوي
عندما ي�صل ر�صيد االحتياطي القانوين �إىل  %50من ر�أ�س املال امل�صدر.
�إن توزيع االحتياطي القانوين حمدد باملبلغ املطلوب لتوزيع �أرباح ال تزيد عن  %5من ر�أ�س املال املدفوع يف ال�سنوات التي ال ت�سمح فيها الأرباح املرتاكمة بت�أمني هذا
احلد.

احتياطي عام

وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،مت حتويل  %10من ربح ال�سنة اخلا�ص مب�ساهمي ال�شركة الأم قبل الزكاة وح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم
العمالة الوطنية ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إىل االحتياطي العام .تتم هذه التحويالت وفقا لل�سلطة التقديرية لأع�ضاء جمل�س الإدارة كما تخ�ضع ملوافقة اجلمعية
العمومية ال�سنوية مل�ساهمي املجموعة .ال توجد قيود على التوزيع من االحتياطي العام.
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 .15معلومات القطاعات
�إن �أرباح القطاعات امل�سجلة ت�ستند �إىل معلومات تقارير الإدارة الداخلية والتي يتم مراجعتها ب�صورة منتظمة من قبل رئي�س �صانعي قرارات الت�شغيل بهدف
تخ�صي�ص املوارد على القطاعات وتقييم �أداء هذه القطاعات ويتم مطابقتها مع �أرباح �أو خ�سائر املجموعة.
تنظم املجموعة �أعمالها يف �أق�سام رئي�سية لكي تتمكن من �إدارة قطاعات �أعمالها املختلفة .ولأغرا�ض �إعداد تقارير معلومات القطاعات الرئي�سية ،فقد نظمت �إدارة
املجموعة �أن�شطة املجموعة يف قطاعات الأعمال التالية:
�أ)	�إدارة امل�شاريع والعقارات
ب) اال�ستثمارات املالية
ج) التمويل العقاري
مل يتم جتميع �أي قطاعات ت�شغيل لت�شكل القطاعات الت�شغيلية املذكورة �أعاله.
تراقب الإدارة نتائج الت�شغيل لقطاعاتها ب�صورة منف�صلة لغر�ض اتخاذ القرارات حول توزيع املوارد وتقييم الأداء .يتم تقييم �أداء القطاع ا�ستنادا ً�إىل �أرباح �أو خ�سائر
الت�شغيل وتقا�س ب�شكل مماثل مع �أرباح �أو خ�سائر الت�شغيل يف البيانات املالية املجموعة.
تت�ضمن نتائج القطاع الإيرادات وامل�صروفات املتعلقة مبا�شرة بالقطاع .ال توجد معامالت هامة فيما بني القطاعات .تتكون موجودات ومطلوبات القطاع من تلك
املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية املتعلقة مبا�شرة بالقطاع� .إن معلومات القطاعات ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب هي كما يلي:
اال�ستثمارات املالية

�إدارة امل�شاريع والعقارات

املجموع

التمويل العقاري

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

�إيرادات (خ�سائر)
القطاع

133,444

244,655

()187,758

1,794,382

5,285,888

5,555,635

5,231,574

7,594,672

م�صروفات القطاع

()563,155

()154,302

()101,021

()34,031

()3,057,570( )4,153,053( )2,869,237( )3,488,877

نتائج القطاع

()429,711

90,353

(1,760,351 )288,779

م�صروفات غري موزعة
الربح قبل خم�ص�ص
ال�ضرائب ومكاف�أة
�أع�ضاء جمل�س الإدارة

56

1,797,011

2,686,398

1,078,521

4,537,102

()2,849,215( )1,024,739

53,782

1,687,887
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 .15معلومات القطاعات (تتمة)
�إدارة امل�شاريع والعقارات

موجودات القطاع
موجودات غري موزعة
�إجمايل املوجودات
مطلوبات القطاع
مطلوبات غري موزعة
�إجمال املطلوبات

اال�ستثمارات املالية

املجموع

التمويل العقاري

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

137,539,949 121,215,585 87,073,598 72,602,605 22,761,507 20,985,418 27,704,844 27,627,562
843,946

1,020,198

138,560,147 122,059,531
348,883

513,611

49,893,119 44,556,519 29,026,948 20,303,647 20,517,288
703,315

65,373,777
1,575,351

66,949,128 50,596,434

 .16التزامات رأسمالية
يوجد لدى املجموعة التزامات تتعلق بعقارات قيد التطوير مببلغ  223,256دينار كويتي ( 451,114 :2010دينار كويتي).
 .17معامالت مع أطراف ذات عالقة
متثل هذه املعامالت تلك التي متت مع بع�ض الأطراف (امل�ساهمني الرئي�سيني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة واملدراء التنفيذيني بال�شركة الأم و�أفراد عائالتهم و�شركات
ميلكون فيها ح�ص�ص ًا رئي�سية �أو ي�ستطيعون ممار�سة ت�أثري ًا ملمو�س ًا عليها) دخلت فيها املجموعة يف امل�سار الطبيعي للأعمال .يتم املوافقة على �سيا�سات ت�سعري
و�شروط هذه املعامالت من قبل �إدارة املجموعة.
�إن املعامالت مع �أطراف ذات عالقة املت�ضمنة يف بيان الدخل املجمع هي كما يلي:
ال�شركة
الأم الكربى

ال�شركات الزميلة

�أطراف �أخرى
ذات عالقة

املجموع
2011

2010

بيان الدخل املجمع
�إيرادات متويل �إ�سالمي
�أتعاب �إدارة
تكاليف متويل

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

48,639
9,901

87,872
35,000
-

3,500
-

87,872
87,139
9,901

499,815
192,911
298,385

بيان املركز املايل املجمع
مدينو متويل �إ�سالمي
مبالغ م�ستحقة من �أطراف ذات عالقة
دائنو تورق
مبالغ م�ستحقة �إىل �أطراف ذات عالقة

82,480
3,327,605
27,133

13,483
-

447,161
456,973

543,124
3,327,605
484,106

6,088,092
1,715,259
3,717,704
683,287

مدفوعات الإدارة العليا( :بيان الدخل املجمع)
رواتب ومزايا �أخرى ق�صرية الأجل
مكاف�أة نهاية اخلدمة

585,422
64,899

416,318
62,871
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 .18إدارة المخاطر
متثل املخاطر جزء ًا رئي�سي ًا يف �أن�شطة املجموعة لكن هذه املخاطر تُدار بطريقة التحديد والقيا�س واملراقبة امل�ستمرة وفق ًا لقيود املخاطر وال�ضوابط الأخرى� .إن هذه
الطريقة يف �إدارة املخاطر ذات �أهمية كبرية ال�ستمرار املجموعة يف حتقيق الأرباح ويتحمل كل فرد باملجموعة م�سئولية التعر�ض للمخاطر فيما يتعلق بامل�سئوليات
املنوطة به داخل املجموعة.
تتعر�ض املجموعة ملخاطر ال�سوق (خماطر معدالت الربح وخماطر �أ�سعار الأ�سهم وخماطر العمالت الأجنبية) وخماطر االئتمان وخماطر ال�سيولة.
تقوم الإدارة العليا باملجموعة بالإ�شراف على �إدارة هذه املخاطر .يقوم جمل�س الإدارة مبراجعة واعتماد �سيا�سات �إدارة كل من هذه املخاطر املبينة �أدناه.

خماطر ال�سوق

�إن خماطر ال�سوق هي خماطر تقلب قيمة �أ�صل نتيجة للتغريات يف �أ�سعار ال�سوق .تدار خماطر ال�سوق على �أ�سا�س توزيع املوجودات ب�صورة حمددة م�سبق ًا على فئات
متعددة للموجودات ،والتقييم امل�ستمر لظروف ال�سوق واجتاهاته ،وتقدير الإدارة للتغريات طويلة وق�صرية الأجل يف القيمة العادلة.

خماطر معدالت الربح

تن�ش�أ خماطر معدالت الربح من احتمال ت�أثري التغريات يف معدالت تكلفة التمويل على التدفقات النقدية امل�ستقبلية �أو القيمة العادلة للأدوات املالية  .ال تتعر�ض
املجموعة ملخاطر معدالت الربح حيث �إن موجوداتها ومطلوباتها التي حتمل ربح ،حتمل ربح مبعدالت ثابتة.

خماطر �أ�سعار الأ�سهم

�إن خماطر �أ�سعار الأ�سعار تتمثل يف انخفا�ض القيمة العادلة للأ�سهم نتيجة للتغريات يف م�ؤ�شرات الأ�سهم وقيمة �أ�سهم الأفراد .يبني اجلدول التايل ح�سا�سية التغريات
املرتاكمة يف القيمة العادلة ب�سبب التغريات املعقولة املتوقعة يف �أ�سعار الأ�سهم ،مع االحتفاظ بثبات كافة املتغريات الأخرى� .إن ت�أثري النق�ص يف �أ�سعار الأ�سهم من
املتوقع �أن يعادل ويقابل ت�أثري الزيادة املبني.
2011

التغريات
يف �أ�سعار الأ�سهم

الت�أثري
على حقوق امللكية
دينار كويتي
13,895

التغريات
يف �أ�سعار الأ�سهم

الت�أثري
على حقوق امللكية
دينار كويتي

%

10 +

11,394

10 +

%

�سوق الكويت للأوراق املالية

2010

خماطر العمالت الأجنبية
�إن خماطر العمالت الأجنبية هي خماطر تقلب قيمة �أداة مالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار حتويل العمالت الأجنبية.
يتم �إدارة خماطر العمالت الأجنبية من خالل حدود ي�ضعها جمل�س �إدارة ال�شركة الأم وعلى �أ�سا�س التقييم امل�ستمر ملراكز املجموعة املفتوحة وحركات �أ�سعار
العمالت الأجنبية احلالية واملتوقعة.
ال يوجد لدى املجموعة خماطر جوهرية يف  31دي�سمرب  2011على موجوداتها ومطلوباتها النقدية لغري �أغرا�ض املتاجرة وتدفقاتها النقدية املتوقعة.
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خماطر االئتمان

�إن خماطر االئتمان هي خماطر �إخفاق �أحد �أطراف �أداة مالية يف الوفاء بالتزامه مما يت�سبب يف تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية .تراقب املجموعة التعر�ض
ملخاطر و�سيا�سة االئتمان ب�صورة م�ستمرة .ت�سعى املجموعة للحد من خماطر االئتمان فيما يتعلق مبديني التمويل الإ�سالمي بو�ضع حدود ائتمانية للعمالء الأفراد
ومراقبة �أر�صدة املدينني القائمة.
فيما يتعلق مبخاطر االئتمان الناجتة من املوجودات املالية الأخرى ،ومنها النقد والنقد املعادل ،ف�إن تعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان ينتج من عجز طرف مقابل،
بحيث يكون احلد الأق�صى للتعر�ض للمخاطر معادل للقيمة الدفرتية لهذه الأدوات .ت�ستخدم املجموعة ب�صورة ن�شطة ال�ضمانات لتقليل خماطر االئتمان لديها.
�إن ر�صيد مديني التمويل الإ�سالمي لدى املجموعة غري مت�أخر الدفع �أو منخف�ض القيمة ،با�ستثناء �أر�صدة مببلغ  775,615دينار كويتي ( 2,573,443 :2010دينار
كويتي) مت�أخرة الدفع حتى  90يوم ًا.
يوجد لدى املجموعة تركزات ائتمان جوهرية مع الأطراف ذات عالقة وال�شركات الزميلة.
احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان
فيما يلي �إجمايل التعر�ض ملخاطر االئتمان على املوجودات املالية:

�أر�صدة لدى البنوك
ودائع ا�ستثمارية
مدينو متويل �إ�سالمي
مبالغ م�ستحقة من �أطراف ذات عالقة
موجودات �أخرى

2011

2010

دينار كويتي

دينار كويتي

9,464,655
2,000,000
45,868,343
543,124
550,503
58,426,625

12,534,046
17,226,265
45,563,786
1,715,259
587,400
77,626,756

�إن التعر�ض املذكور �أعاله ي�ستند �إىل �صايف املبالغ الدفرتية امل�سجلة يف بيان املركز املايل املجمع.

تركز خماطر احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان

�إن احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان مقابل طرف مقابل منفرد كما يف  31دي�سمرب  2011بلغ  5,935,438دينار كويتي ( 6,088,092 :2010دينار كويتي) قبل
احت�ساب ال�ضمانات التي متت تغطيتها بالكامل ب�ضمان عقاري.

ال�ضمانات والتعزيزات االئتمانية الأخرى

�إن قيمة ونوع ال�ضمانات املطلوبة تعتمد على تقييم خماطر االئتمان للطرف املقابل .قامت �إدارة املخاطر باملجموعة املجموعة بو�ضع تعليمات يتم تطبيقها فيما يتعلق
بقبول �أنواع ال�ضمانات ومعايري التقييم� .إن النوع الرئي�سي الذي يتم قبوله هو العقارات.
�إن مديني التمويل الإ�سالمي مكفولة ب�ضمانات مقابل املوجودات املرتبطة بها .من املمكن طلب �ضمانات �إ�ضافية .ت�ستطيع املجموعة بيع ال�ضمان يف حالة عجز
املقرت�ض ،وذلك وفق ًا لالتفاقيات املربمة مع املقرت�ضني .تلتزم املجموعة برد ال�ضمان عند �سداد الأر�صدة املدينة.
تراقب الإدارة القيمة العادلة لل�ضمانات وتطلب �ضمانات �إ�ضافية وفق ًا لالتفاقيات املت�ضمنة عند ال�ضرورة.
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خماطر ال�سيولة

حتد املجموعة من خماطر ال�سيولة لديها بالت�أكد من توفر الت�سهيالت البنكية .يو�ضح اجلدول �أدناه تواريخ ا�ستحقاق املطلوبات املالية غري املخ�صومة للمجموعة كما
يف  31دي�سمرب  2011ا�ستناد ًا �إىل تواريخ ال�سداد التعاقدية ومعدالت تكلفة التمويل احلالية يف ال�سوق.
�أقل من � 3أ�شهر
يف  31دي�سمرب 2011
دائنو تورق
مبالغ م�ستحقة �إىل �أطراف ذات عالقة
مطلوبات �أخرى

يف  31دي�سمرب 2010
دائنو تورق
مبالغ م�ستحقة �إىل �أطراف ذات عالقة
مطلوبات �أخرى

� 3إىل � 12شهراً

� 1إىل � 5سنوات

املجموع

19,627,464
33,894
761,412
20,422,770

13,198,900
    2,040,778
15,239,678

16,388,706
450,212
512,503
17,351,421

49,215,070
484,106
3,314,693
53,013,869

�أقل من � 3أ�شهر

� 3إىل � 12شهر ًا

� 1إىل � 5سنوات

املجموع

43,935,440
    276,329
44,211,769

14,172,889
683,287
3,839,877
18,696,053

4,842,654
        4,842,654

62,950,983
683,287
4,116,206
67,750,476

 .19إدارة رأس المال
�إن هدف املجموعة الرئي�سي من �إدارة ر�أ�س املال هو �ضمان املحافظة على معدالت ر�أ�س املال اجليدة لدعم الأعمال التي تقوم بها وحتقيق �أعلى قيمة يح�صل عليها
امل�ساهم.
تقوم املجموعة ب�إدارة هيكل ر�أ�س املال و�إجراء تعديالت عليه يف �ضوء التغريات يف ظروف الأعمال .مل يتم �إجراء �أي تغريات يف الأهداف �أو ال�سيا�سات �أو الإجراءات
خالل ال�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب  2011و 31دي�سمرب .2010
تراقب املجموعة ر�أ�س املال با�ستخدام معدل الإقرا�ض وهو �صايف الدين مق�سوم على �إجمايل ر�أ�س املال زائد ًا �صايف الدين .تُدرج املجموعة دائني التورق واملطلوبات
الأخرى ناق�صا النقد والأر�صدة لدى البنوك �ضمن �صايف الدين .يت�ضمن ر�أ�س املال �إجمايل حقوق امللكية اخلا�صة مب�ساهمي ال�شركة الأم.

دائنو تورق
املطلوبات الأخرى (با�ستثناء دفعات مقدما من عمالء)
ناق�صا :النقد والنقد املعادل
�صايف النقد
ر�أ�س املال
ر�أ�س املال و�صايف الدين
معدل الإقرا�ض
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2011
KD

2010
KD

46,468,903
2,022,880
()9,464,655
39,027,128
70,130,857
109,157,985
36%

61,918,782
3,097,971
()12,534,046
52,482,707
70,263,369
122,746,076
43%
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 . 20القيمة العادلة لألدوات المالية
تتكون الأدوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية.
تتكون املوجودات املالية من النقد والأر�صدة لدى البنوك والودائع اال�ستثمارية واال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل واال�ستثمارات املتاحة
للبيع واملبالغ امل�ستحقة من �أطراف ذات عالقة واملدينني .وتتكون املطلوبات املالية من دائني التورق واملبالغ امل�ستحقة �إىل �أطراف ذات عالقة واملطلوبات الأخرى.
�إن القيمة العادلة للأدوات املالية ال تختلف ب�صورة جوهرية عن قيمتها الدفرتية.

اجلدول الهرمي للقيمة العادلة
ت�ستخدم املجموعة اجلدول الهرمي التايل لتحديد القيمة العادلة للموجودات املالية والإف�صاح عنها ح�سب �أ�سلوب التقييم:
امل�ستوى :1

الأ�سعار املعلنة (غري املعدلة) يف الأ�سواق الن�شطة للموجودات املماثلة �أو املطلوبات املماثلة.
�أ�ساليب �أخرى التي تكون جميع مدخالتها لها ت�أثري ًا ملمو�س ًا على القيمة العادلة امل�سجلة معرو�ضة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.

امل�ستوى :3

الأ�ساليب التي ت�ستخدم مدخالت ذات الت�أثري اجلوهري على القيمة العادلة امل�سجلة والتي ال ت�ستند �إىل املعلومات املعرو�ضة يف ال�سوق.

امل�ستوى :2

يو�ضح اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات املالية املدرجة بالقيمة العادلة ح�سب م�ستويات اجلدول الهرمي للقيمة العادلة:

 31دي�سمرب 2011

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

ا�ستثمارات متاحة للبيع:
�أوراق مالية م�سعرة
�صناديق مدارة غري م�سعرة
 31دي�سمرب 2010
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

ا�ستثمارات متاحة للبيع:
�أوراق مالية م�سعرة
�صناديق مدارة غري م�سعرة

امل�ستوى 1

امل�ستوى 2

امل�ستوى 3

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

�إجمايل
القيمة العادلة
دينار كويتي

113,937
117,122

215,761
215,761

1,520,477
1,520,477

113,937
1,736,238
1,853,360

5,890

-

-

5,890

3,185

138,947
144,837

-

228,027
228,027

-

1,520,477
1,520,477

3,185

138,947
1,748,504
1,893,341
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اجلدول الهرمي للقيمة العادلة (تتمة)
خالل ال�سنة ،مل توجد �أي حتويالت بني م�ستويات اجلدول الهرمي.
يو�ضح اجلدول التايل مطابقة املبلغ االفتتاحي واخلتامي للموجودات واملطلوبات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من امل�ستوى الثالث.
�صايف امل�شرتيات /
املبيعات
دينار كويتي

خ�سارة م�سجلة يف
�إيرادات �شاملة �أخرى
دينار كويتي

دينار كويتي

-

-

1,520,477
1,974,839

�صايف امل�شرتيات /
املبيعات

خ�سارة م�سجلة يف
�إيرادات �شاملة �أخرى

يف  31دي�سمرب 2010

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

1,552,284
2,130,246

()20,195
()20,195

()11,612
()135,212

1,520,477
1,974,839

يف  1يناير 2011
 31دي�سمرب 2011

موجودات مالية متاحة للبيع:
�صناديق مدارة غري م�سعرة
الإجمايل

دينار كويتي
1,520,477
1,974,839

يف  1يناير
موجودات مالية متاحة للبيع:
�صناديق مدارة غري م�سعرة
الإجمايل
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