كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بسم الله الرحمن الرحيم ,احلمد لله رب العاملني والصالة والسالم على احلبيب املصطفى سيد املرسلني وعلى
آله وصحبه والتابعني له بإحسان إلى يوم الدين.
حضرات السادة املساهمني الكرام،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
يسرني ان أقدم لكم التقرير السنوي لشركتكم شركة أعيان العقارية عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر
 ،2010والذي يسلط الضوء على أبرز اإلجنازات التي حققتها الشركة ،باإلضافة إلى البيانات املالية ،وتقرير
املراقب الشرعي وتقرير مراقبي احلسابات.
مما ال شك فيه ان العام  ،2010شهد تطورات اقتصادية إيجابية وواضحة ،بعد مرحلة األزمة املالية العاملية،
وإذا كانت التحديات التي نتجت عن تلك األزمة ما زالت تلقي بظاللها على عدة مستويات ،فقد ظهرت باملقابل
مؤشرات على دخول شريحة واسعة من الشركات مرحلة التعافي من ذيول تلك األزمة ،إذ كانت شركتكم ،وبفضل
الله تعالى وبجهود كوادرها في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفريق العمل ،في مقدمة الشركات التي أظهرت
مؤشرات كبيرة على التعافي جتلت في جناحها في احملافظة على أصول واستكمال املشاريع القائمة وتسليم
البعض منها وفقاً ملا هو مخطط له ،وقد استندت الشركة في ذلك إلى إستراتيجية استثمارية متحفظة وواضحة
املعالم في آن معاً آخذة بعني االعتبار الواقع اجلديد الذي فرضته البيئة االقتصادية ،واضعة بذلك احلفاظ على
مصالح املساهمني في مقدمة أولوياتها .هذه املعطيات جميعها جتلت في احلرص على اختيار املشاريع ذات
العوائد التشغيلية املضمونة التي تساهم في تعزيز إيرادات الشركة ،مبا ينعكس إيجاباً على األرباح املوزعة.
هذه املعطيات ،جتلت بشكل واضح في النتائج اإليجابية احملققة في البنود الرئيسية للميزانية العامة مع نهاية
العام املاضي ،وإذا كانت مثل هذه النتائج ال تنسجم مع مستوى طموحاتنا وما نصبو إليه ،إال أنها كانت الفتة في
ظل الظروف االقتصادية السائدة ،وبالفعل فقد جنحت شركتكم في حتقيق أرباحاً بقيمة  1.8مليون دينار كويتي،
وبلغت ربحية السهم  5فلوس ،فيما بلغت اإليرادات ما قيمته نحو  7.5مليون دينار كويتي،باملقابل بلغت أصول
الشركة ما قيمته نحو  138.5مليون دينار ،فيما وصلت حقوق املساهمني إلى نحو  70.2مليون دينار كويتي.
وفي ظل هذه النتائج احملققة ،وترجمة للرؤية التي تضع مصلحة املساهمني في أولوياتها ،فقد أوصى مجلس
اإلدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة  5في املئة عن السنة املالية املنتهية في .2010/12/31
باملقابل أستغل هذه املناسبة لتسليط الضوء على أبرز اإلجنازات التي حققتها شركة أعيان العقارية خالل العام
 ،2010في مختلف مشاريعها ،مع اإلشارة إلى املراحل التي قطعتها تلك املشاريع تعكس آفاقاً كبيراً للنمو على
مستوى اإليرادات التشغيلية للشركة مستقب ً
ال.
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أما أبرز تلك اإلنجازات فهي:
 جناح الشركة في دعم التشغيل التام ملشروع برج هاجر في مكة املكرمة اململوك لشركة برج هاجر الزميلة،وقد شهد املشروع إقباالً الفتاً من قبل شريحة واسعة من املستخدمني وسط رضا تام عن مستوى اخلدمات
املقدمة.
 -إطالق عملية تأجير في مشروع ديار الفنطاس السكني ،والذي القى بدوره إقباالً ملحوظاً ،ال سيما وأنه يعد

أحد أبرز املشاريع السكنية املتكاملة في منطقة الفنطاس.

 البدء في بيع وحدات مشروع ديار جدة في اململكة العربية السعودية ،وهو يتميز بكونه واحداً من أبرز املشاريعاملطروحة هناك ،في الوقت الذي تشهد فيه العقارات السكنية ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب عليها.
 املساهمة في تأسيس شركة القوة القابضة ،والتي جنحت بعد فترة قصيرة على إطالقها في طرح باكورةمشاريعها وهو مشروع معهد ستريج الصحي في منطقة الساملية.
 أما فيما يتعلق باملشاريع املستقبلية القريبة ،تستعد أعيان العقارية ،للبدء في املرحلة الثانية من مشروع يالمول الواقع في منطقة الفحيحيل.
من جهة أخرى ،تتطلع شركتكم خالل املرحلة القادمة ،إلى حتقيق املزيد من اإلجنازات سواء من خالل طرح
وإطالق مشاريع جديدة ،أو عبر السعي القتناص الفرص الواعدة في القطاع العقاري في السوق احمللية أو
األسواق اخلارجية الناشئة ،وذلك مبا ينسجم مع رؤيتها اإلستراتيجية املتحفظة ،ويضمن في الوقت نفسه حتقيق
إي��رادات تشغيلية وعوائد مجزية للمساهمني الكرام ،آخذين بعني االعتبار مراعاة أحكام الشريعة اإلسالمية
السمحاء واملساهمة في إطالق عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية في بلدنا احلبيب الكويت.
وفي هذه املناسبة ،أدعو الله سبحانه وتعالى ان يحفظ دولة الكويت ،وان يوفق خطى قائد مسيرتنا صاحب
السمو أمير الكويت الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه ،وولي عهده األمني سمو الشيخ نواف
األحمد اجلابر الصباح ،وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد األحمد الصباح ،وأن ميدهم بأسباب
النجاح الدائم للسير قدماً ببلدنا احلبيب نحو مزيد من التقدم واالزدهار.
وأتوجه بخالص الشكر والتقدير ملساهمي الشركة الكرام ملا أبدوه من ثقة كبيرة في مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية ،ودع��م مطلق لكافة املشاريع ،كما أتقدم بالشكر إل��ى أعضاء الهيئة الشرعية في شركة شورى،
وأعضاء مجلس اإلدارة وجميع العاملني فيها ،سائ ً
ال الله تعالى ان يسدد خطانا ويوفقنا ملا فيه مصلحة الشركة
ومستقبلها.

أحمد عبداللطيف الدوسري
رئيس مجلس االدارة
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كلمة الرئيس التنفيذي
بسم الله الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على اشرف املرسلني سيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين.
السادة املساهمني الكرام،
يسرني باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،أن أستعرض معكم أبرز التطورات التي شهدتها
مختلف أنشطة ومشاريع شركة أعيان العقارية خالل العام  .2010فقد حرصنا من خالل اإلدارة التنفيذية على وضع اإلستراتيجية
املرسومة من قبل مجلس اإلدارة موضع التنفيذ واالستمرار في تطوير املشاريع كما هو مخطط لها ،إلى جانب التركيز على األداء
التشغيلي وحتقيق أعلى نسبة عوائد ممكنة آخذين بعني االعتبار في الوقت نفسه الواقع اجلديد الذي فرضته مرحلة ما بعد
األزمة املالية.
وبالعودة إلى نشاط شركتكم خالل العام املاضي ،فقد تركزت جهودنا كذلك ،على تعزيز أصول الشركة ،عبر محورين رئيسيني،
األول متثل في االستمرار في تطوير املشاريع ،أما الثاني فتجلى في التركيز على حتقيق أداء تشغيلي من خالل الشركات التابعة
أو الزميلة .وميكن إيجاز أبرز التطورات في هذين اجلانبني على الشكل التالي:
أو ًال المشاريع :
تضم محفظة استثمارات الشركة عدة مشاريع منها ما دخل مرحلة اإلجناز ،ومبا يضمن البدء في حتقيق عوائد تشغيلية تساهم
في تعزيز ميزانية وإيرادات الشركة ،في حني ان البعض األخر من املتوقع طرحه خالل العام احلالي ،وذلك مبا يساهم في حتقيق
توازن في عمليات الشركة ،ويضمن التدفق املستمر للعوائد.
 -1مشروع ديار جدة:
يعد مشروع ديار جدة واحداً من أبرز املشاريع السكنية املطروحة في تلك املنطقة ،كما أنه يجسد اخلطة الطموحة لشركة أعيان
العقارية الهادفة للتواجد في األسواق الواعدة .ويتكون من  108وحدات سكنية ،يجري تنفيذها بنظام الدوبلكس ،كما أنه يوفر
مرونة في مساحات هذه الوحدات تتراوح بني  360و 480متراً مربعاً ،ومبا ينسجم مع احتياجات وتوجهات مختلف املستثمرين.
وقد روعي في تصميم املشروع مختلف العناصر ذات القيمة املضافة والتي تضمن لقاطنيه مزيداً من الراحة هذا وتبلغ التكلفة
اإلجمالية للمشروع نحو  150مليون ريال سعودي.وتكمن أهمية مشروع ديار جدة بالنسبة للشركة بأنه يقع في أحد أكثر األسواق
منواً في املنطقة والتي تشهد في الوقت نفسه ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على الوحدات السكنية.
 -2مشروع ديار الفنطاس:
بدوره شهد مشروع ديار الفنطاس إقباالً الفتاً من قبل املستأجرين بعد فترة وجيزة على إطالق عملية التأجير لم تتعد الـ  3أشهر،
حيث مت تأجير ما نسبته  80في املئة منه ،علماً ان األسعار التأجيرية فيه تفوق مختلف املجمعات الشبيهة املتواجدة في نفس
املنطقة ،وهذا الواقع مرده إلى املزايا العديدة التي يوفرها املشروع بدءاً وجودة أعمال التشطيب وصوالً إلى اخلدمات واملزايا التي
يوفرها منها شقق بنظام دوبلكس ونظام تقليدي ،واخلدمات املكملة كمواقف سيارات مخصصة للمشروع ،صالة استقبال فاخرة،
حمام السباحة ،خدمات االنترنت ،األمن واحلراسة باإلضافة إلى الصيانة الدورية وغيرها.
 -3مشروع الجهراء :
يجسد مشروع اجلهراء واحدة من أبرز املبادرات املميزة التي تنوي الشركة طرحها في املستقبل القريب ،وذلك مبا يعزز محفظة
استثماراتها املميزة .هذا ومن املخطط له ان تساهم الشركة بنسبة  16في املئة في هذا املشروع املميز إلى جانب عدة شركاء،
ومن املتوقع البدء في تنفيذه خالل النصف األول من العام احلالي.
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ثاني ًا  :الشركات التشغيلية :
 -1شركة القوة القابضة:
مت تأسيسها مبساهمة كل من شركة أعيان العقارية وشركة النخيل العقارية التابعة لبيت التمويل الكويتي .وقد كانت باكورة مشاريعها
مشروع معهد ستريتش الصحي الواقع في منطقة الساملية ،وهو يعد من أبرز املعاهد الصحية في الكويت ،الذي جرى تطويره وفقاً
ألفضل معايير اجلودة املعتمدة في هذا املجال ،كما رعي في تصميمه متطلبات مختلف شرائح املجتمع ،إذ جرى تخصيص جزء
منه للرجال ،فيما القسم اآلخر مخصص للنساء ،وذلك مبا يضمن االستقاللية التامة ،علماً أن إدارة املعهد يتوالها فريق عمل من
أصحاب الكفاءات واخلبرات في هذا املجال .هذا وقد مت خالل شهر ديسمبر املاضي فتح باب االشتراك في املعهد ،وقد القى إقبال
ملحوظاً من قبل مختلف الشرائح .إلى ذلك فإن شركة القوة القابضة متلك شركة الومبيا للمستلزمات الرياضية املتخصصة في بيع
املعدات واملنتجات الرياضية العائدة ألشهر وأفضل الشركات والوكاالت العاملية ،وتلعب شركة الومبيا دوراً مهماً في توفير الدعم
الفني واإلداري ملعهد ستريتش ،األمر الذي يساهم في تقليص النفقات وتكلفة التشغيل ويرفع الكفاءة .وجتدر اإلشارة إلى أنه وبعد
مضي  4أشهر فقد ،مت بفضل من الله عز وجل وكفاءة فريق العمل ،حتقيق  50في املئة من الهدف التشغيلي للعام األول.
 -2شركة عنان للتمويل العقاري:
وهي متخصصة في مجال التمويل العقاري ،وعلى الرغم من االنكماش احلاصل في مختلف أنشطة التمويل في كافة القطاعات،
إال ان الشركة جنحت في احملافظة على منو ملموس وحافظت كذلك على ربحية مجزية بواقع  8.3فلس للسهم ،مما انعكس إيجاباً
على شركة أعيان العقارية ،كونها مملوكة بالكامل لها.
 -3شركة برج هاجر:
تساهم شركة أعيان العقارية بنسبة  31.5في املئة من شركة برج هاجر ،وقد جاءت نتائج العمليات احملققة من هذه األخيرة شركة
برج هاجر لتخالف توقعات دراسات جدوى االقتصادية التي سبقت إطالق املشروع ،والتي كانت تشير إلى ان املشروع سيحقق خسارة
خالل السنة التشغيلية األولى .إال أرباح الشركة بلغت نحو  810الف دينار كويتي ،فيما بلغت ربحية السهم  6.14فلس .هذه النتائج
شجعت شركة برج هاجر على التحضير إلطالق مشروعها الثاني في الديار املقدسة ال سيما وان العوائد على هذه املشاريع تبقى
مضمونة في ظل اإلقبال عليها وتوقعات النمو املستقبلية.
ثالث ًا المسئولية اإلجتماعية:
على الرغم من ان الظروف االقتصادية التي سادت بعد مرحلة األزمة املالية العاملية قد فرضت على املؤسسات تقليص حجم نفقاتها،
إال ان مثل هذا الواقع لم يثن شركة أعيان العقارية عن االستمرار في تعزيز دورها في مجال املسؤولية االجتماعية ،والتي باتت تعد
من أهم ركائز إستراتيجية الشركة ،وترجمة لهذا التوجه فقد رعت الشركة فعاليات حفل تكرمي الطلبة املتفوقني في جامعة الكويت
قسم الهندسة املدنية  ،كما رعت حملة التبرع بالدم حتت مظلة بنك الدم .وتتطلع الشركة مستقب ً
ال إلى تعزيز دورها في هذا املجال
من خالل برامج جديدة تطال شريحة أوسع من املجتمع.
وفي اخلتام أود أن أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع العاملني في شركة أعيان العقارية،
كما أعاهد املساهمني الكرام بالسعي الدائم للمضي قدماً في تعزيز القاعدة املالية للشركة ،والعمل على طرح املشاريع التي تساهم
في حتقيق عوائد مجزية بأقل مخاطر ممكنة ،ومبا ينسجم مع تطلعاتهم وأهدافهم.
والله ولي التوفيق

العضو املنتدب والرئيس التنفيذي
يوسف يعقوب العمر
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية
بسم الله الرحمن الرحيم
احلمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبه
إلى مساهمي شركة أعيان العقارية
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
وفقاً لقرار اجلمعية العمومية بتعييننا هيئة الرقابة الشرعية للشركة وتكليفنا بذلك ،تقدم لكم الهيئة التقرير التالي:
لقد راقبنا املبادئ املستخدمة والعقود املتعلقة باملعامالت والتطبيقات التي طرحتها الشركة خالل الفترة املالية املنتهية
في  31ديسمبر 2010م وذلك إلبداء رأي عما إذا كانت الشركة قد التزمت بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وفقاً
للفتاوى والقرارات واإلرشادات احملددة التي أصدرناها.
إن إدارة الشركة مسؤولة عن االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية في جميع أعمالها ،كما تقع عليها مسؤولية
التأكد من ذلك ،أما مسؤوليتنا فتنحصر في إبداء رأي مستقل عن مدى التزام الشركة بأحكام الشريعة اإلسالمية
بنا ًء على مراقبتنا وتقدمي تقرير لكم بذلك ،ولقد قمنا مبراقبتنا التي تضمنت فحص العقود واإلجراءات املتبعة من
املؤسسة على أساس اختيار كل نوع من أنواع العمليات ،كما قمنا بتخطيط وتنفيذ مراقبتنا من أجل احلصول على
جميع املعلومات والتفسيرات التي اعتبرناها ضرورية لتزويدنا بأدلة تكفي إلعطاء تأكيد معقول بأن الشركة لم تخالف
أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
وفي رأينا أن العقود والعمليات التي أبرمتها الشركة خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر 2010م التي اطلعنا عليها قد
متت وفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
نسأل الله العلي القدير أن يحقق لنا الرشاد والسداد.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
شركة شورى لالستشارات الشرعية
عبدالستار علي القطان

10

أهم استثماراتنا في الشركات التابعة والزميلة:

نسبة التملك:

% 100

نسبة التملك:

% 31.5

نسبة التملك:

% 65

نسبة التملك:

% 45

12

فهرس التقرير المالي
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تقرير مراقبي احلسابات املستقلني
إلى حضرات السادة مساهمي
شركة أعيان العقارية ش .م .ك (مقفلة)
لقد دققنا البيانات املالية املجمعة املرفقة لشركة أعيان
العقارية ش .م .ك( .مقفلة) («الشركة االم») وشركتها التابعة
(«امل�ج�م��وع��ة») ،والتي تتكون من بيان املركز املالي املجمع
كما في  31ديسمبر  2010وبيانات الدخل والدخل الشامل
والتغيرات في حقوق امللكية والتدفقات النقدية املجمعة للسنة
املنتهية بذلك التاريخ وملخص السياسات احملاسبية الهامة
واإليضاحات االخرى.
مسئولية اإلدارة عن البيانات املالية املجمعة
إن اإلدارة هي املسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات املالية
املجمعة بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية
وع��ن أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية
إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من االخطاء املادية سواء
كانت بسبب الغش أو اخلطأ.
مسئولية مراقبي احلسابات
إن مسئوليتنا ه��ي إب ��داء رأي ح��ول ه��ذه ال�ب�ي��ان��ات املالية
املجمعة استناداً إل��ى أعمال التدقيق التي قمنا بها وفقاً
ملعايير التدقيق الدولية التي تتطلب منا االلتزام باملتطلبات
االخالقية وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على
تأكيدات معقولة بأن البيانات املالية املجمعة خالية من أخطاء
مادية.
يشتمل التدقيق على تنفيذ إج ��راءات للحصول على أدلة
تدقيق ح��ول املبالغ واإلف�ص��اح��ات التي تتضمنها البيانات
املالية املجمعة .تستند اإلجراءات املختارة إلى تقدير مراقبي
احلسابات ،مبا في ذلك تقييم مخاطر األخطاء املادية في
البيانات املالية املجمعة سواء كانت تلك االخطاء بسبب الغش
أو اخلطأ .عند تقييم هذه املخاطر ،يأخذ مراقبو احلسابات
في االعتبار أدوات الرقابة الداخلية املتعلقة بإعداد الشركة
للبيانات املالية املجمعة والعرض العادل لها ،وذلك من أجل

وليد عبدالله العصيمي
سجل مراقبي احلسابات رقم  68فئة أ  -الكويت
من العيبان والعصيمي وشركاهم
عضو في إرنست ويونغ

وض��ع إج� ��راءات تدقيق تتناسب م��ع ال �ظ��روف ،ول�ك��ن ليس
بغرض التعبير عن رأي حول فاعلية أدوات الرقابة الداخلية
للشركة .ويشتمل التدقيق أيضاً على تقييم مالءمة السياسات
احملاسبية املتبعة وصحة التقديرات احملاسبية الهامة التي
أجرتها اإلدارة ،وكذلك تقييم العرض الشامل للبيانات املالية
املجمعة.
وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة
لتقدمي أساس ميكننا من إبداء رأي التدقيق.
تقرير مراقبي احلسابات املستقلني
إلى حضرات السادة مساهمي
شركة أعيان العقارية ش .م .ك (مقفلة) (تتمة)
الرأي
في رأينا ،أن البيانات املالية املجمعة تعبر بصورة عادلة ،من
جميع النواحي املادية ،عن املركز املالي للمجموعة كما في
31ديسمبر  2010وعن أدائها املالي وتدفقاتها النقدية للسنة
املنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية.
تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية األخرى
في رأينا أي�ض�اً أن الشركة األم حتتفظ بدفاتر محاسبية
منتظمة وأن البيانات املالية املجمعة والبيانات ال��واردة في
تقرير مجلس إدارة الشركة األم فيما يتعلق بهذه البيانات
املالية املجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر ،وأننا
قد حصلنا على كافة املعلومات واإليضاحات التي رأيناها
ضرورية ألغراض التدقيق ،كما أن البيانات املالية املجمعة
تتضمن كافة املعلومات التي يتطلبها قانون الشركات التجارية
لعام  1960والتعديالت الالحقة له والنظام األساسي للشركة
األم وأن��ه قد أج��ري اجل��رد وفقاً لألصول املرعية .حسبما
وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع خالل السنة املنتهية في
 31ديسمبر 2010مخالفات لقانون الشركات التجارية لعام
 1960والتعديالت الالحقة له أو النظام األساسي على وجه
قد يكون له تأثير مادي على نشاط الشركة األم أو مركزها
املالي.

د .سعود احلميدي
سجل مراقبي احلسابات رقم  51فئة أ
د .سعود احلميدي وشركاه
عضو في بيكر تلي العاملية
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بيان الدخل المجمع
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2010
إيضـاحات

اإليرادات

257,337

أتعاب إدارة

()1,704

خسائر من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

-

ربح بيع عقارات للمتاجرة

()6,124

خسائر محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع
أرباح غير محققة من إعادة تقييم عقارات استثمارية
حصة في نتائج شركات زميلة

9

10

إيرادات مرابحة

1,429,764

246,545

522,321
19,050

إيرادات أخرى

7,594,672

المصروفات

2,610,285

تكاليف متويل

1,297,848

تكاليف موظفني
مصروفات تأسيس

69,917

280,490

إيرادات ودائع استثمارية

مصروفات إدارية

دينار كويتي

دينار كويتي

4,777,076

إيرادات متويل عقاري

ربح بيع عقارات استثمارية

2010

2009

3

خسائر االنخفاض في قيمة عقارات للمتاجرة

850,500

637,287

367,015

7,305,001
318,678

()28,419
3,798

()101,211

-

902,196

()353,350
527,584
-

38,398

8,612,675
3,143,946
1,408,834
678,926

-

48,295

خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات املتاحة للبيع

143,850

5,906,785

5,411,221

الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

1,687,887

3,201,454

()48,130

ضريبة دعم العمالة الوطنية

()20,000

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

1,619,757

ربح السنة

131,220

()80,019

()32,000

3,089,435

اخلاص بـ:

1,857,945

مساهمي الشركة األم

()238,188

احلصص غير املسيطرة

ربحية السهم األساسية والمخففة  -الخاصة بمساهمي
الشركة األم

ان االيضاحات املرفقة من  1الي  18تشكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة
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4

1,619,757

 5فلس

3,089,435

3,089,435
 8فلس

بيان الدخل الشامل المجمع
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2010

ربح السنة

2010

2009

دينار كويتي

دينار كويتي

1,619,757

3,089,435

إيرادات شاملة أخرى
التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع
خسائر محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع
خسائر االنخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع

()168,521

()255,180

143,850

131,220

6,124

101,211

خسائر شاملة أخرى للسنة

()18,547

()22,749

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

1,601,210

3,066,686

اخلاص بـ :
مساهمي الشركة األم
احلصص غير املسيطرة

1,839,398
()238,188

1,601,210

3,066,686
-

3,066,686

ان االيضاحات املرفقة من  1الي  18تشكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة
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بيان المركز المالي المجمع
في  31ديسمبر 2010
إيضـاحات

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع استثمارية

5

موجودات أخرى
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
مدينو متويل إسالمي
عقارات للمتاجرة
استثمارات متاحة للبيع
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
عقارات استثمارية
استثمار في شركات زميلة

6
7
8

16
9

10

عقار ومعدات

2010

2009

دينار كويتي

دينار كويتي

12,534,046

17,226,265

5,226,265

646,872

907,986

45,563,786

54,616,153

2,341,813

2,712,063

5,890

13,143,832
1,715,259

7,594

14,303,083
4,245,333

28,453,816

23,341,962

304,469

354,016

16,624,099

138,560,147

مجموع املوجودات

11,677,533

16,669,830

134,061,818

المطلوبات وحقوق الملكية
املطلوبات
دائنو إجارة
دائنو تورق
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
مطلوبات أخرى

حقوق الملكية
رأس املال
عالوة إصدار أسهم
أسهم خزينة

11

16
12

13

61,918,782

60,085,781

4,347,059

2,883,866

683,287

66,949,128

1,563,421

65,419,979

37,699,982

35,904,745

()189,609

-

22,742,515

22,742,515

3,706,744

3,514,136

التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة

()89,568

()71,021

أرباح محتفظ بها

3,870,756

احتياطي قانوني
احتياطي عام

حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة األم

2,522,549

2,329,941
4,221,523

70,263,369

68,641,839

71,611,019

68,641,839

احلصص غير املسيطرة

1,347,650

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

138,560,147

ان االيضاحات املرفقة من  1الي  18تشكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة
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-

886,911

-

134,061,818

بيان التدفقات النقدية المجمع
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2010
إيضاحات

أنشطة التشغيل

2010

2009

دينار كويتي

دينار كويتي

الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

1,687,887

3,201,454

استهالك

187,097

إيرادات ودائع استثمارية

()275,110

298,345

تعديالت لــ:

خسائر من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

1,704

ربح بيع عقارات استثمارية

()69,917

6,124

خسائر محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع
أرباح غير محققة من إعادة تقييم عقارات استثمارية
حصة في نتائج شركة زميلة

9

10

إيرادات مرابحة
تكاليف متويل

التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:
موجودات أخرى

28,419

101,211

-

()1,429,764

()902,196

()522,321

()527,584

2,610,285

3,143,946

2,093,290

5,876,460

261,114

()613,512

()246,545
143,850

خسائر انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع

-

353,350

179,515

مدينو متويل إسالمي

9,052,367

22,873,699

مطلوبات أخرى

1,395,063

()593,287

صافي النقد الناجت من أنشطة التشغيل

13,924,835

20,201,323

1,123,001

عقارات للمتاجرة

أنشطة االستثمار

()101,300

شراء عقار ومعدات

()12,000,000
()103,000

-

()3,426,139

()2,348,794

10

()28,125

()562,500

10

207,901

احملصل من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

-

احملصل من بيع استثمارات متاحة للبيع

32,229

احملصل من بيع عقارات استثمارية

1,100,000

شراء استثمارات متاحة للبيع
إضافات إلى عقارات استثمارية

احملصل من بيع جزء من استثمار في شركات زميلة
توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة

()167,745

()5,226,265

ودائع استثمارية مودعة

إضافات الستثمار في شركات زميلة

()7,342,037

112,500

89,497

61,638
-

-

-

ان االيضاحات املرفقة من  1الي  18تشكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة
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صافي احلركة في املبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة

2,530,074

صافي احلركة في املبالغ املستحقة إلى أطراف ذات عالقة

()307,830

صافي النقد املستخدم في أنشطة االستثمار

()11,186,259

إيرادات مرابحة وودائع استثمارية مستلمة

797,431

9,948,164

()20,872,262
-

()19,078,267

أنشطة التمويل
توزيعات أرباح مدفوعة

-

احملصل من بيع أسهم خزينة

776,370

شراء أسهم خزينة
صافي احلركة في دائني إجارة وتورق
صافي النقد (املستخدم في) الناجت من أنشطة التمويل

()1,664,195
()1,882,063

الزيادة في النقد واألرصدة لدى البنوك

856,513

النقد واألرصدة لدى البنوك في  31ديسمبر

12,534,046

النقد واألرصدة لدى البنوك في  1يناير

ان االيضاحات املرفقة من  1الي  18تشكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة
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()994,238

11,677,533

()3,419,500

()61,440

245,377

6,183,589
2,948,026

4,071,082

7,606,451

11,677,533

في  31ديسمبر 2009

بيع أسهم خزينة

شراء أسهم خزينة

احملول إلى االحتياطيات

توزيعات أرباح نقدية (إيضاح )13

إصدار أسهم منحة (إيضاح )13

للسنة

إج��م��ال��ي (اخل���س���ائ���ر) اإلي��������رادات الشاملة

خسائر شاملة أخرى للسنة

ربح السنة

في  1يناير 2009

في  31ديسمبر 2010

تابعة (إيضاح )2.2

حصص غير مسيطرة ناجتة من حيازة شركة

بيع أسهم خزينة

شراء أسهم خزينة

احملول إلى االحتياطيات

إصدار أسهم منحة (إيضاح )13

إجمالي (اخلسائر) اإليرادات الشاملة للسنة

خسائر شاملة أخرى للسنة

ربح (خسارة) السنة

في  1يناير 2010

35,904,745

-

-

-

-

1,709,750

-

-

-

34,194,995

37,699,982

-

-

-

-

1,795,237

-

-

-

35,904،745

دينار كويتي

رأس املال

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
لسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010

22,742,515

-

-

-

-

-

-

-

-

22,742,515

22,742,515

-

-

-

-

-

-

-

-

22,742,515

دينار كويتي

عالوة إصدار أسهم

-

320,647

()61,440

-

-

-

-

-

-

()259,207

()189,609

-

804,629

()994,238

-

-

-

-

-

-

دينار كويتي

أسهم خزينة

-

()71,872

-

-

-

-

-

-

-

71,872

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

دينار كويتي

قانوني

3,514,136

-

-

320,145

-

-

-

-

-

3,193,991

3,706,744

-

-

-

192,608

-

-

-

-

3,514,136

دينار كويتي

أسهم خزينة

احتياطي

احتياطي

2,329,941

-

-

320,145

-

-

-

-

-

2,009,796

2,522,549

-

-

-

192,608

-

-

-

-

2,329,941

دينار كويتي

احتياطي عام

التغيرات

()71,021

-

-

-

-

-

()22,749

()22,749

-

()48,272

()89,568

-

-

-

-

-

()18,547

()18,547

-

()71,021

دينار كويتي

القيمة العادلة

املتراكمة في

245,377

4,221,523

-

-

68,641,839

68,641,839

()3,398

245,377

-

()61,440

-

()61,440

-

-

()640,290

-

-

()3,419,500

()3,419,500

()3,419,500

()1,709,750

-

3,066,686

()22,749

-

-

-

-

-

3,089,435

3,089,435

()22,749

-

71,611,019

1,585,838

776,370

()994,238

-

-

1,601,210

()18,547

1,619,757

68,810,716

1,347,650

1,585,838

-

-

-

-

()238,188

-

()238,188

-

68,641,839

دينار كويتي

ديناركويتي

3,066,686

-

3,089,435

68,810,716

70,263,369

-

776,370

()994,238

-

-

1,839,398

()18,547

1,857,945

68,641,839

3,089,435

6,905,026

3,870,756

-

()28,259

-

()385,216

()1,795,237

1,857,945

-

1,857,945

4,221,523

دينار كويتي

أرباح محتفظ بها

دينار كويتي

املجموع الفرعي

املسيطرة

احلصص غير

املجموع

ان االيضاحات املرفقة من  1الي  18تشكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2010

 -1األنشطة
مت التصريـح بإصـدار البيانات املالية املجمعـة لشركـة أعيان العقارية ش.م.ك( .مقفلة) (الشركة األم) وشركاتها التابعة (املجموعـة) للسنة
املنتهيـة في  31ديسمبر  2010وفق ًا لقرار مجلـس اإلدارة بتاريخ  23مارس  .2011إن اجلمعية العمومية للمساهمني لها احلق في تعديل هذه
البيانات املالية املجمعة بعد إصدارها.
إن الشركة األم هي شركة مساهمة كويتية مسجلة في الكويت .تتضمن أنشطة املجموعة املتاجرة في العقارات وإدارتها ومتويلها واألنشطة
املتعلقة بها .تتم جميع أنشطة املجموعة وفق ًا ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحة ،طبق ًا ملا تعتمده هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة
األم .ولدى املجموعة معامالت هامة مع كيانات زميلة منها مساهمني رئيسيني وشركات زميلة .إن الشركة األم هي شركة تابعة لشركة أعيان
لإلجارة واالستثمار ش.م.ك( .مقفلة) (الشركة األم الكبرى).
إن عنوان مكتب الشركة األم املسجل هو ص ب  2973الصفاة  13030الكويت.

 -2السياسات احملاسبية الهامة
 2.1أساس اإلعداد
مت إعداد البيانات املالية املجمعة وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية.
مت إعداد البيانات املالية املجمعة وفق ًا ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس االستثمارات املتاحة للبيع والعقارات االستثمارية واالستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وفق ًا للقيمة العادلة.
مت عرض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي الذي ميثل العملة الرئيسية للشركة األم.

 2.2أساس التجميع
أساس التجميع اعتبار ًا من  1يناير 2010
تتضمن هذه البيانات املالية املجمعة البيانات املالية للشركة وشركاتها التابعة (مبا في ذلك الشركات ذات األغراض اخلاصة) كما في  31ديسمبر
.2010
يتم جتميع الشركة التابعة بصورة كاملة من تاريخ احليازة وهو ميثل بداية السيطرة للمجموعة حتى تاريخ توقف تلك السيطرة .تعد البيانات
املالية للشركات التابعة لنفس فترة تقرير الشركة باستخدام سياسات محاسبية موحدة .يتم عند التجميع استبعاد كافة األرصدة واملعامالت
واألرباح واخلسائر غير احملققة الناجتة من املعامالت فيما بني شركات املجموعة وتوزيعات األرباح بالكامل.
تتعلق اخلسائر في الشركة التابعة باحلصص غير املسيطرة حتى لو أدت إلى رصيد عجز.يتم احملاسبة عن التغير في حصة امللكية لشركة تابعة،
مع عدم فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية .يتم توزيع اخلسائر على احلصص غير املسيطرة حتى لو كانت النتائج رصيد عجز .إذا فقد
املجموعة السيطرة على شركة تابعة ،فإنها:
 تستبعد موجودات (مبا في ذلك الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة. تستبعد القيمة الدفترية للحصص غير املسيطرة. تستبعد فروق حتويل العمالت األجنبية املتراكمة املسجلة في حقوق امللكية. حتقق القيمة العادلة للمقابل املستلم. حتقق القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به. حتقق أي فائض أو عجز في األرباح أو اخلسائر. -تعيد تصنيف حصة الشركة من البنود املسجلة سابق ًا في اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح أو اخلسائر.

32

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2010

 -2السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 2.2أساس التجميع
أساس التجميع قبل  1يناير 2010
مت تطبيق بعض املتطلبات املذكورة أعاله على أساس مستقبلي ،تظهر الفروق التالية ،ومع ذلك ،مت ترحيلها في بعض احلاالت من أساس التجميع
السابق:
 يتم احتساب حيازة احلصص غير املسيطرة ،قبل  1يناير  ،2010باستخدام طريقة زيادة انتشار الشركة األم التي مبوجبها يتم تسجيل الفرقبني املقابل والقيمة الدفترية للحصة في صافي املوجودات التي مت حيازتها كشهرة.
 يتم توزيع اخلسائر املتكبدة من قبل املجموعة إلى احلصص غير املسيطرة حتى مت تخفيض الرصيد إلى ال شيء .توزع أي خسائر إضافيةأخرى إلى مساهمي الشركة األم ما لم يكن على احلصص غير املسيطرة التزام قائم لتغطية هذه اخلسائر .قبل  1يناير  ،2010لم يتم إعادة توزيع
اخلسائر بني احلصص غير املسيطرة ومساهمي الشركة األم.
 عند فقدان السيطرة ،تقوم املجموعة باحملاسبة عن االستثمار املتبقي حسب حصتها النسبية في صافي قيمة املوجودات في تاريخ فقدانالسيطرة .لم تتم إعادة إدراج القيمة الدفترية لهذه االستثمارات في  1يناير .2010
فيما يلي تفاصيل الشركة التابعة املجمعة:
اسم الشركة

بلد التأسيس

حصة امللكية الفعلية %
2010

االنشطة الرئيسية

2009

مملوكة مباشرةً من خالل الشركة األم
شركة ركاز العقارية ذ.م.م.

البحرين

100%

100%

املتاجرة في عقارات

شركة عنان للتمويل العقاري ش.م.ك( .مقفلة)

الكويت

100%

100%

متويل عقارات

شركة عني الكويتية العقارية احملدودة ذ.م.م.

السعودية

100%

100%

املتاجرة في عقارات

مملوكة بشكل غير مباشر من خالل شركة عنان
للتمويل العقاري ش.م.ك( .مقفلة)
شركة بوابة أمالك اخلليج العقارية ذ.م.م.

الكويت

100%

100%

املتاجرة في عقارات

شركة بوابة أمالك العقارية ذ.م.م.

الكويت

100%

100%

املتاجرة في عقارات

شركة بوابة أمالك الكويت العقارية ذ.م.م.

الكويت

100%

100%

املتاجرة في عقارات

شركة عنان العقارية (ملكية فردية)

البحرين

100%

100%

املتاجرة في عقارات

شركة عنان السعودية العقارية ذ.م.م.

السعودية

100%

100%

املتاجرة في عقارات

متتلك الشركة األم حالي ًا  60%من أسهم شركة عنان للتمويل العقاري ش.م.ك( .مقفلة) ويُ حتفظ باألسهم املتبقية باسم أمناء نيابة عن الشركة
األم .وقد أكد األمناء كتابةً بأن الشركة األم هي املالك املستفيد من األسهم في الشركات التابعة.
خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2010قامت املجموعة بتجميع الشركات التابعة التالية:
ا سم الشركة

بلد التأسيس

حصة امللكية الفعلية %

األنشطة الرئيسية

مملوكة مباشرةً من خالل شركة عني الكويتية العقارية
احملدودة ذ.م.م.
شركة أعيان احلديثة للتطوير العقاري احملدودة ذ.م.م.

السعودية

65%

املتاجرة في عقارات

ان االيضاحات املرفقة من  1الي  18تشكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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 -2السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 2.2أساس التجميع
بدأت الشركة التابعة عملياتها في  8نوفمبر  .2010إن موجودات ومطلوبات وخسارة الشركة التابعة املبينة في البيانات املالية املجمعة للسنة
املنهية في  31ديسمبر  2010مببلغ  6,739,332دينار كويتي و  2,368,957دينار كويتي على التوالي.
يتم عند التجميع استبعاد كافة األرصدة واملعامالت واألرباح غير احملققة بني شركات املجموعة بالكامل.
تعد البيانات املالية للشركة التابعة لنفس سنة تقرير الشركة األم باستخدام سياسات محاسبية موحدة .يتم إجراء تعديالت لكي تتوافق أي
اختالفات قد تكون موجودة في السياسات احملاسبية.

 2-3التغيرات في السياسات احملاسبية واإلفصاحات
إن السياسات احملاسبية املستخدمة في إعداد تلك البيانات املالية املجمعة مماثلة لتلك املستخدمة في السنة السابقة باستثناء قيام املجموعة
بتطبيق معايير مجلس معايير احملاسبة الدولية اجلديدة واملعدلة التالية ذات الصلة باملجموعة خالل السنة:
قامت املجموعة خالل السنة بتطبيق املعايير التالية املعدلة التي تسري على الفترات املالية التي تبدأ في  1يناير :2010
• املعيار الدولي للتقارير املالية  3دمج األعمال (املعدل)
• معيار احملاسبة الدولي  27البيانات املالية املجمعة واملستقلة (املعدل)
• معيار احملاسبة الدولي  39-األدوات املالية :التحقق والقياس – البنود املؤهلة املغطاة
• تفسير جلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية  :17توزيعات املوجودات غير النقدية على املالكني
• حتسينات املعايير الدولية للتقارير املالية (مايو  2008وأبريل .)2009
املعيار الدولي للتقارير املالية ( 3معدل) ومعيار احملاسبة الدولي ( 27معدل)
يقدم املعيار الدولي للتقارير املالية ( 3املعدل) عدد ًا من التغيرات اجلوهرية في احملاسبة عن دمج األعمال التي تتم بعد تاريخ سريان هذا املعيار.
تؤثر التغييرات على تقييم احلصص غير املسيطرة واحملاسبة عن تكاليف املعاملة والتسجيل املبدئي والقياس الالحق للمقابل احملتمل وعمليات
دمج األعمال احملققة في مراحل .وسوف يكون لهذه التغييرات تأثير على مبلغ الشهرة احملققة والنتائج املدرجة في الفترة التي تتم فيها احليازة
والنتائج املستقبلية املدرجة.
يتطلب معيار احملاسبة الدولي ( 27معدل) أن يتم احملاسبة عن التغير في حصة امللكية في شركة تابعة (مع عدم فقدان السيطرة) كمعاملة مع
املالكني بصفتهم مالكني .لذلك ،فإن مثل تلك املعاملة لم يعد ينتج عنها شهرة ولن ينتج عنها أرباح أو خسائر .إضافةً إلى ذلك ،فإن هذا املعيار
املعدل يؤدي إلى التغيير في احملاسبة عن اخلسائر املتكبدة من قبل الشركة التابعة وكذلك احملاسبة عن فقدان السيطرة على الشركة التابعة .إن
تغييرات املعيار الدولي للتقارير املالية ( 3معدل) ومعيار احملاسبة الدولي ( 27معدل) تؤثر على احليازات أو فقدان السيطرة على الشركات التابعة
واملعامالت مع احلصص غير املسيطرة.

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2010

 -2السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 2.3التغيرات في السياسات احملاسبية واإلفصاحات (تتمة)
معيار احملاسبة الدولي  39األدوات املالية :التحقق والقياس -البنود املؤهلة املغطاة
يوضح املعيار أنه من املسموح للشركة بتصنيف جزء من التغيرات في القيمة العادلة أو تقلب التدفقات النقدية ألداة مالية كبند تغطية .ويغطي
أيض ًا تصنيف التضخم كمخاطر مت تغطيتها أو جزء في مواضع محددة .وقد قررت املجموعة أن التعديل لن يكون له عنه تأثير على املركز أو
األداء املالي للمجموعة .لم تدخل املجموعة في أي ًا من هذه التغطيات.
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تفسير جلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية  : : 17توزيعات املوجودات غير النقدية على املالكني
يقدم هذا التفسير إرش��ادات حول كيفية احملاسبة عن الترتيبات التي مبوجبها تقوم املنشأة بتوزيع موجودات غير نقدية على املساهمني إما
كتوزيعات لالحتياطيات أو كتوزيعات أرباح .إن هذا التفسير ليس له تأثير على املركز أو األداء املالي للمجموعة.
حتسينات املعايير الدولية للتقارير املالية (مايو  2008وأبريل )2009
أصدر مجلس معايير احملاسبة الدولية في مايو  2008وأبريل  2009مجموعة حتسينات على معاييره حيث يهدف بصورة رئيسية إلي إزالة حاالت
عدم التوافق وتقدمي توضيحات حول نصوص هذه املعايير .توجد أحكام انتقالية منفصلة لكل معيار .إن تطبيق هذه التعديالت قد نتج عنه
تغيرات في السياسات احملاسبية ولكن لم يكن له أي تأثير على املركز أو األداء املالي للمجموعة.
املعيار الدولي للتقارير املالية  :7األدوات املالية -اإلفصاحات
ألغى التعديل اإلشارة إلى «إجمالي إيرادات الفوائد» كبند من بنود تكاليف التمويل .لم يكن لهذا التعديل تأثير على السياسة احملاسبية أو املركز
املالي للمجموعة حيث أن هذه السياسة مطبقة بالفعل.
معيار احملاسبة الدولي  7بيان التدفقات النقدية:
يوضح التعديل أن املصروفات التي تؤدي إلى حتقق أصل ما هي فقط التي ميكن تصنيفها كتدفقات نقدية من أنشطة االستثمار .سوف يؤثر هذا
التعديل كغيره من التعديالت األخرى ،على طريقة العرض في بيان التدفقات النقدية للمقابل احملتمل لدمج األعمال الذي يتم استكماله في
 2010عند التسوية النقدية.
معيار احملاسبة الدولي  10أحداث بعد فترة التقارير املالية
يوضح التعديل أن توزيعات األرباح املعلن عنها بعد نهاية فترة التقارير ال متثل التزام .إن هذا لم يكن له تأثير على السياسة احملاسبية أو املركز
املالي للمجموعة حيث إن هذه السياسة مطبقة بالفعل.
معيار احملاسبة الدولي  16عقار وآالت ومعدات
يستبدل التعديل مصطلح «صافي سعر البيع» مبصطلح «القيمة العادلة ناقص ًا التكاليف حتى البيع» .إن التغيير في السياسة احملاسبية لم يكن
له تأثير على املركز املالي للمجموعة.
معيار احملاسبة الدولي  18اإليرادات
يستبدل التعديل مصطلح «التكاليف املباشرة» مبصطلح «تكاليف املعاملة» كما هي معرفة في معيار احملاسبة الدولي .39
معيار احملاسبة الدولي  27البيانات املالية املجمعة واملنفصلة
يتطلب هذا التعديل االستمرار في معاملة أي شركات تابعة محتفظ بها وفق ًا ملعيار احملاسبة الدولي  39بالقيمة عند استيفائها تعريف احملتفظ
بها لغرض البيع .إن التغيير في السياسة احملاسبية ليس له تأثير على املركز املالي للمجموعة حيث ال توجد شركات تابعة تستوفي املعايير
مبوجب املعيار الدولي للتقارير املالية  ،5ولم تقم املجموعة باحملاسبة عن أي شركات تابعة بالقيمة العادلة عند القياس الالحق.
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 2.3التغيرات في السياسات احملاسبية واإلفصاحات (تتمة)
معيار احملاسبة الدولي  :28االستثمار في شركات زميلة
إن االستثمار في شركة زميلة هو أصل واحد لغرض إجراء اختبار انخفاض القيمة .لذلك ،ال يتم تخصيص اختبار انخفاض القيمة بشكل منفصل
للشهرة املدرجة في رصيد االستثمار .إن هذا التعديل ليس له تأثير على املجموعة حيث إن هذه السياسة مطبقة بالفعل.
معيار احملاسبة الدولي  :36انخفاض قيمة املوجودات
عند استخدام التدفقات النقدية املخصومة لتقدير «القيمة العادلة ناقص ًا التكاليف حتى البيع» ينبغي إدراج إفصاحات إضافية حول معدل
اخلصم بالتوافق مع اإلفصاحات املطلوبة عند استخدام التدفقات النقدية املخصومة لتقدير «القيمة أثناء االستخدام» .إن هذا التعديل ليس
له تأثير مباشر على اإلفصاحات حول البيانات املالية املجمعة للمجموعة ألن القيمة املمكن استردادها لوحدات إنتاج النقد اخلاصة بها يتم
تقديرها حالي ُا باستخدام «القيمة أثناء االستخدام».
لم يكن للتعديالت والتحسينات الناجتة من حتسينات املعايير الدولية للتقارير املالية أي تأثير على السياسات احملاسبية أو املركز أو األداء املالي
للمجموعة.
مت تطبيق التغيرات في السياسة احملاسبية مبنظور مستقبلي ولم يكن لها تأثير مادي على املركز أو األداء املالي للمجموعة.

 2.4معايير صادرة ولكن لم تسر بعد
فيما يلي املعايير الصادرة ولكن لم تسري بعد حتى تاريخ إصدار البيانات املالية للمجموعة .إن هذه القائمة ملعايير وتفسيرات صادرة وتتوقع
املجموعة أن يتم تطبيقها في املستقبل .تعتزم املجموعة تطبيق هذه املعايير عند سريانها.
مت إصدار املعايير والتفسيرات التالية عن مجلس معايير احملاسبة الدولية وجلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية ذات الصلة باملجموعة
إال أنها ليست إلزامية بعد ولم يتم تطبيقها بعد من قبل املجموعة:
• املعيار الدولي للتقارير املالية  9األدوات املالية :التصنيف والقياس (يسري اعتبار ًا من  1يناير )2013
• معيار احملاسبة الدولي  24األطراف ذات عالقة (معدل)
• معيار احملاسبة الدولي  :32األدوات املالية :العرض – تصنيف حقوق اإلصدار (معدل)
• تفسير جلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية  :14متطلبات احلد األدنى للتمويل املدفوع مقدما (معدل) (يسري على الفترة التي
تبدأ في أو بعد  1يناير )2011
• تفسير جلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية  :19سداد املطلوبات املالية بأدوات حقوق امللكية
• حتسينات املعايير الدولية للتقارير املالية (صادرة في مايو )2010
املعيار الدولي للتقارير املالية  :9األدوات املالية :التصنيف والقياس
مت إصدار املعيار في نوفمبر  2010ويسري على السنوات املالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ، 2013وسوف يحل املعيار محل معيار احملاسبة الدولي
 32ومعيار احملاسبة الدولي  39عند بدء سريانه .يضع املعيار الدولي للتقارير املالية  9مبادئ إعداد التقارير املالية حول املوجودات املالية التي
سوف تعرض املعلومات ذات الصلة واملفيدة ملستخدمي البيانات املالية لغرض تقييمهم ملبالغ ووقت وعدم التأكد من التدفقات النقدية املستقبلية
للمنشأة .إن املجموعة ال تزال بعد بصدد تقييم ما إذا كان هذا التعديل له تأثير محتمل على البيانات املالية املجمعة
معيار احملاسبة الدولي  :24إفصاحات الطرف ذي عالقة (معدل)
يسري املعيار املعدل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2011يوضح املعيار تعريف الطرف ذي عالقة لتبسيط حتديد تلك
العالقات وإزالة حاالت عدم التوافق عند التطبيق .يقدم املعيار املعدل إعفاء جزئي من متطلبات اإلفصاح للمؤسسات احلكومية ذات العالقة .ال
تتوقع املجموعة وجود أي تأثير من تطبيق التعديالت على مركزها أو أدائها املالي.
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 2.4معايير صادرة ولكن لم تسر بعد (تتمة)
معيار احملاسبة الدولي  :32األدوات املالية :العرض – تصنيف حقوق اإلصدار (معدل)
لقد عدل التعديل تعريف االلتزام املالي لتصنيف حقوق اإلصدار (وبعض اخليارات والكفاالت) كأدوات حقوق ملكية في احلاالت التي يتم إعطاء
احلقوق حسب احلصة إلى كافة املالكني احلاليني من نفس الفئة ألدوات حقوق امللكية غير املشتقة باملنشأة ،أو حيازة عدد ثابت من أدوات حقوق
ملكية املنشأة مقابل مبلغ ثابت بأي عملة .إن هذا التعديل لن يكون له تأثير على املجموعة بعد التطبيق املبدئي.
تفسير جلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية  :19سداد املطلوبات املالية بأدوات حقوق امللكية
يوضح التفسير أن أدوات حقوق امللكية املصدرة إلى دائن لسداد التزام مالي يؤهل كمقابل مدفوع .تقاس أدوات حقوق امللكية املصدرة بقيمتها
العادلة .في حالة تعذر قياس قيمة أدوات حقوق امللكية املصدرة بصورة موثوق منها ،يتم قياسها بالقيمة العادلة لاللتزام الذي يتم سداده .يتم
إدراج أي ربح أو خسارة ضمن األرباح أو اخلسائر على الفور .إن تطبيق هذا التفسير لن يكون له تأثير على البيانات املالية للمجموعة.
حتسينات املعايير الدولية للتقارير املالية (صادرة في مايو )2010
أص��در مجلس معايير احملاسبة الدولية مجموعة من التحسينات على بعض املعايير الدولية للتقارير املالية .لم يتم حتى اآلن تطبيق هذه
التعديالت حيث إنها تسري على الفترات املالية التي تبدأ في أو بعد ،إما  1يوليو  2010أو يناير .2011
• املعيار الدولي للتقارير املالية  :3دمج األعمال
• املعيار الدولي للتقارير املالية  :7األدوات املالية :اإلفصاحات
• معاير احملاسبة الدولي  :1عرض البيانات املالية
• معاير احملاسبة الدولي  :27البيانات املالية املجمعة واملستقلة
سوف يتم تطبيق املعايير والتفسيرات األخرى الصادرة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية وجلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية
عندما تصبح سارية .لن يكون لها تأثير ًا جوهري ًا على األداء أو املركز املالي أو البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

 2.5ملخص السياسات احملاسبية الهامة
حتقق اإليرادات
تتحقق اإلي��رادات إلى احلد الذي يحتمل معه تدفق منافع اقتصادية إلى املجموعة وميكن قياس مبلغ اإلي��رادات بصورة موثوق منها .تقاس
اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل املستلم .يجب الوفاء باملعايير احملددة التالية قبل حتقق اإليرادات:
• تتحقق إيرادات التمويل اإلسالمي على أساس توزيع نسبي زمني بحيث يعطي عائد ًا دوري ًا ثابت ًا استناد ًا إلى صافي الرصيد القائم.
• تتحقق إيرادات التأجير على أساس االستحقاق استناد ًا إلى شروط العقد.
• تتحقق أتعاب االستشارات واإلدارة عندما يتم تقدمي اخلدمات.
• تتحقـق إيـرادات توزيعات األرباح عندما يثبت احلق في استالم دفعات األرباح.
• تتحقق اإليرادات من بيع العقارات عندما تنتقل املخاطر واملزايا الهامة للملكية إلى املشتري وميكن قياس مبلغ اإليرادات بصورة موثوق
منها.
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 2.5ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
تكاليف التمويل
إن تكاليف التمويل املتعلقة مباشرة بحيازة أو إنشاء األصل ،الذي يستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة لكي يصبح جاهز ًا لالستعمال املعد له أو
بيعه يتم رسملتها كجزء من تكلفة األصل .يتم وقف رسملة تكاليف التمويل عندما يتم االنتهاء بشكل كبير من كافة األنشطة الالزمة إلعداد
األصل لالستخدام املعد له أو البيع .يتم تسجيل تكاليف التمويل كمصروفات في الفترة املتكبدة فيها.

حتقق وعدم حتقق املوجودات واملطلوبات املالية
يتم حتقق األصل املالي أو االلتزام املالي عندما تصبح املجموعة طرف ًا في األحكام التعاقدية لألداة املالية .ال يتم حتقق أصل مالي (كلي ًا أو جزئياً)
عندما تنتهي احلقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من تلك املوجودات املالية أو عندما تقوم املجموعة بتحويل كافة مخاطر ومزايا امللكية
في تلك املوجودات أو عندما ال تقوم املجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا امللكية وعندما ال يكون لها أي سيطرة على األصل أو
جزء منه .وال يتم حتقق التزام مالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام احملدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحية استحقاقه.

محاسبة املتاجرة وتواريخ السداد
إن جميع مشتريات ومبيعات املوجودات املالية «بالطرق املعتادة» يتم تسجيلها على أساس تاريخ املتاجرة أي في التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة
بشراء أو بيع األصل .إن مشتريات أو مبيعات الطرق املعتادة هي مشتريات أو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب تسليم املوجودات خالل إطار
زمني يتم حتديده عموم ًا بالنظم أو بالعرف في األسواق.

النقد والنقد املعادل
يتكون النقد والنقد املعادل من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك .ألغراض بيان التدفقات النقدية ،يشتمل النقد والنقد املعادل على
النقد واألرصدة لدى البنوك ،بالصافي بعد احلسابات املكشوفة القائمة لدى البنوك.

مدينو متويل عقارات
يتعلق مدينو العقارات باملبيعات املبرمة مع عمالء على أساس مساومة وإجارة داخل دولة الكويت مع استحقاق الذمم املدينة حتى  120شهر ًا كحد
أقصى من تاريخ البيع .إن الرصيد ميثل املبلغ التعاقدي املستحق ناقص ًا اإليرادات املؤجلة ومخصص االنخفاض في القيمة.
إن املساومة هي أداة متويلية مركبة يتفاوض املشتري والبائع مبوجبها حول السعر وشروط البيع دون أن يكون املشتري ملم ًا بتكاليف السلعة التي
يتم التفاوض بشأنها .يتم حتديد السلعة وامتالكها من قبل املجموعة وتصبح متاحة لتوصيلها إلى املشتري عند استكمال املعاملة.
إن اإلجارة هي أداة متويلية مركبة يتم مبوجبها شراء واستئجار أصل مباشرة بالتكلفة زائد ًا معدل ربح متفق عليه.

استثمارات متاحة للبيع
تسجل جميع االستثمارات مبدئي ًا بالتكلفة التي متثل القيمة العادلة للمقابل املدفوع مبا في ذلك مصروفات احليازة اخلاصة باالستثمار .بعد
التسجيل املبدئي ،يعاد قياس االستثمارات وفق ًا للقيمة العادلة ما لم يتعذر قياسها بشكل موثوق منه ،وفي هذه احلالة تدرج تلك االستثمارات
بالتكلفة ناقص ًا أي خسارة انخفاض القيمة .يتم تسجيل أرباح وخسائر التقييم الناجتة من إعادة القياس وفق ًا للقيمة العادلة في بيان الدخل
الشامل املجمع كبند منفصل ضمن اإليرادات الشاملة األخرى.
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 2.5ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
تصنف املجموعة االستثمارات عند التحقق املبدئي كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل إذا مت حيازتها بغرض البيع في
املستقبل القريب.
بعد التحقق املبدئي ،يُ عاد قياس االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بالقيمة العادلة مع إدراج كافة التغيرات في القيمة
العادلة في بيان الدخل املجمع.

انخفاض قيمة املوجودات املالية وعدم إمكانية حتصيلها
يتم بتاريخ كل تقارير مالية التقدير فيما إذا كان هناك دليل إيجابي على أن أصل مالي محدد قد تنخفض قيمته .فإذا ما توفر مثل ذلك الدليل،
يتم تسجيل أية خسارة انخفاض في القيمة في بيان الدخل املجمع ،ويتحدد انخفاض القيمة كما يلي:
 )1بالنسبة للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة ،فإن انخفاض القيمة ميثل الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة ناقص ًا أي خسارة انخفاض
قيمة مسجلة سابق ًا في بيان الدخل املجمع.
 )2بالنسبة للموجودات املدرجة بالتكلفة ،فإن انخفاض القيمة ميثل الفرق بني القيمة الدفترية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية
املستقبلية املخصومة مبعدل عائد السوق احلالي ألصل مالي مشابه.
 )3بالنسبة للموجودات املدرجة بالتكلفة املطفأة ،فإن انخفاض القيمة ميثل الفرق بني القيمة الدفترية والقيمة احلالية للتدفقات
النقدية املستقبلية املخصومة مبعدل الفائدة الفعلي األصلي.
إن عكس خسائر انخفاض القيمة احملققة في السنوات السابقة يتم تسجيلها عندما يكون هناك مؤشر على أن اخلسائر املسجلة للموجودات
املالية لم تعد موجودة أو قد انخفضت .إن عكس خسائر انخفاض القيمة يسجل في بيان الدخل املجمع باستثناء تلك الناجتة عن استثمارات
متاحة للبيع في أسهم التي يتم تسجيلها في بيان الدخل الشامل املجمع كبند منفصل ضمن اإليرادات الشاملة األخرى.

عقارات للمتاجرة
حتتفظ املجموعة بالعقارات للمتاجرة ألغراض قصيرة األجل ويتم إدراجها بالتكلفة وصافي القيمة املمكن حتققها أيهما أقل استناد ًا إلى أساس
إفرادي .تتضمن التكاليف تكاليف شراء العقار واملصروفات األخرى املتكبدة إلمتام املعاملة .يستند صافي القيمة املمكن حتققها إلى سعر البيع
التقديري ناقص ًا أية تكاليف مستقبلية يتم تكبدها عند بيع العقار.

عقارات استثمارية
تتضمن العقارات االستثمارية العقارات املطورة والعقارات قيد التطوير احملتفظ بها الكتساب إيجارات أو ارتفاع قيمتها الرأسمالية أو كالهما.
يصنف العقار احملتفظ به مبوجب عقد تأجير كعقار استثماري إذا استوفى تعريف العقار االستثماري ويتم احملاسبة عنه كعقد تأجير متويلي.
تدرج العقارات االستثمارية مبدئي ًا بالتكلفة ،مبا في ذلك تكاليف املعاملة .الحق ًا بعد التسجيل املبدئي ،تدرج العقارات االستثمارية بالقيمة
العادلة .تدرج األرباح و اخلسائر الناجتة من التغيرات في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن بيان الدخل املجمع.
ال تتحقق العقارات االستثمارية عند استبعادها أو عند سحب العقار االستثماري نهائي ًا من االستخدام وليس من املتوقع احلصول على مزايا
اقتصادية مستقبلية من استبعاده .تدرج أي أرباح أو خسائر من استبعاد أو بيع العقار االستثماري في بيان الدخل املجمع في سنة االستبعاد.
تتم التحويالت إلى العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام مثبت ًا بنهاية إشغال املالك للعقار أو بداية عقد تأجير
تشغيلي لطرف آخر أو إمتام اإلنشاء أو التطوير .تتم التحويالت من العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام مثبت ًا
ببداية إشغال املالك للعقار أو بداية التطوير بنية البيع.
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 2.5ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
دمج األعمال اعتبار ًا من  1يناير 2010
يتم احملاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة احليازة احملاسبية .تقاس تكلفة احليازة وفق ًا ملجموع املقابل احملول ،ويقاس بالقيمة العادلة في
تاريخ احليازة وقيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة املشتراة .بالنسبة لكل عملية دمج أعمال ،يقوم املشتري بقياس احلصص غير املسيطرة
في الشركة املشتراة إما بالقيمة العادلة أو بنسبة احلصة في صافي قيمة املوجودات احملددة للشركة املشتراة .تدرج تكاليف احليازة املتكبدة في
املصروفات اإلدارية.
عندما تقوم املجموعة بحيازة أعمال ،تقوم بتقييم امل��وج��ودات واملطلوبات املالية املقدرة لغرض حتديد التصنيف املناسب وفق ًا للشروط
التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ احليازة .يتضمن هذا الفصل بني املشتقات املتضمنة في العقد األصلي
للشركة املشتراة.
عند حتقيق دمج األعمال في مراحل ،فإن القيمة العادلة في تاريخ احليازة حلصة ملكية املشتري احملتفظ بها سابق ًا في الشركة املشتراة يتم
إعادة قياسها بالقيمة العادلة كما في تاريخ احليازة من خالل الربح أو اخلسارة.
إن أي مقابل محتمل يتم حتويله من قبل املشتري سوف يتم إدراجه بالقيمة العادلة في تاريخ احليازة .إن التغيرات الالحقة في القيمة العادلة
للمقابل احملتمل الذي من املقدر أن يكون أصل أو التزام ،سوف يتم إدراجها وفق ًا ملعيار احملاسبة الدولي  39إما في األرباح أو اخلسائر أو كتغير في
اإليرادات الشاملة األخرى .عند تصنيف املقابل احملتمل كحقوق ملكية ،ال يعاد قياسه حتى يتم تسويته نهائي ًا ضمن حقوق امللكية.
يتم قياس الشهرة مبدئي ًا بالتكلفة التي متثل زيادة املقابل احملول عن حصة املجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات احملددة
واملطلوبات احملتملة .إذا كان هذا املقابل أقل من القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة التي مت حيازتها ،يدرج الفرق مباشرةً في الربح
أو اخلسارة.
بعد التسجيل املبدئي ،يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقص ًا أي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة .لغرض اختبار انخفاض القيمة ،يتم توزيع
الشهرة املكتسبة في دمج األعمال ،من تاريخ احليازة ،إلى كل وحدة من وحدات املجموعة إلنتاج النقد التي من املتوقع أن تستفيد من دمج األعمال
بصرف النظر عن تخصيص املوجودات أو املطلوبات األخرى للشركة املشتراة إلى هذه الوحدات.
عندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة إنتاج النقد ويتم استبعاد جزءا من العمليات بداخل الوحدة ،يتم إدراج الشهرة املرتبطة بالعمليات املستبعدة
في القيمة الدفترية للعمليات عند حتديد الربح أو اخلسارة الناجتة عن استبعاد العمليات .يتم قياس الشهرة املستبعدة في هذه احلالة على
أساس القيمة النسبية للعمليات املستبعدة واجلزء احملتفظ به من وحدة إنتاج النقد.

دمج األعمال قبل  1يناير 2010
مقارنةً باملتطلبات املذكورة أعاله ،تظهر الفروق التالية:
كان يتم احملاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة الشراء احملاسبية .تشكل تكاليف احليازة املتعلقة مباشرةً باحليازة ج��زء ًا من تكاليف
احليازة .كان يتم قياس احلصص غير املسيطرة (املعروفة سابق ًا كحقوق األقلية) بنسبة احلصة في صافي املوجودات احملددة للشركة املشتراة.
يتم احملاسبة عن دمج األعمال احملققة في مراحل كخطوات منفصلة .إن أي حيازة حصة إضافية لم يكن لها تأثير على الشهرة املسجلة سابقاً.
عندما تقوم املجموعة بحيازة أعمال ،لم يكن يتم إعادة تقييم املشتقات املتضمنة املستقلة عن العقد األصلي للشركة املشتراة عند احليازة ما
لم ينتج عن دمج األعمال تغيير في شروط العقد والذي يعدل بصورة جوهرية التدفقات النقدية والذي كان ميكن أن يتطلب غير ذلك مبوجب
العقد.
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 .52ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
دمج األعمال قبل  1يناير 2010
كان يتم تسجيل املقابل احملتمل إذا ،وفقط إذا ،كان لدى املجموعة التزام حالي وكان احتمال حدوث خسائر اقتصادية أكبر من عدمه وميكن
تقديره بصورة موثوق فيها .ويتم االعتراف بالتسويات الالحقة في االلتزام احملتمل كجزء من الشهرة.
استثمار في شركات زميلة
يتم احملاسبة عن استثمار املجموعة في شركتها زميلة باستخدام طريقة حقوق امللكية احملاسبية .إن الشركة الزميلة هي الشركة التي متارس
عليها املجموعة تأثير ًا ملموس ًا وهي ليست شركة تابعة أو شركة محاصة.
وفق ًا لطريقة حقوق امللكية ،يتم إدراج االستثمارات في شركات زميلة في بيان املركز املالي بالتكلفة زائد ًا تغيرات بعد احليازة في حصة املجموعة
من صافي موجودات الشركة الزميلة ناقص ًا أي انخفاض في القيمة .يعكس بيان الدخل املجمع حصة املجموعة في نتائج شركاتها الزميلة .تدرج
الشهرة املتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم إطفاءها وال اختبارها بشكل منفرد لغرض حتديد انخفاض القيمة.
يعكس بيان الدخل املجمع احلصة في نتائج عمليات الشركة الزميلة .عندما يكون هناك تغير مسجل مباشرة في اإلي��رادات الشاملة األخرى
للشركة الزميلة ،تقوم املجموعة بتسجيل حصتها في أي تغيرات وتفصح عنها متى أمكن ذلك في بيان الدخل الشامل املجمع .يتم استبعاد األرباح
واخلسائر غير احملققة الناجتة من املعامالت بني املجموعة وشركتها الزميلة مبا يتناسب مع حصة املجموعة في الشركة الزميلة.
تدرج احلصة من أرباح الشركة الزميلة في بيان الدخل املجمع .وهذا ميثل الربح اخلاص مبساهمي الشركة األم من الشركة الزميلة ،لذلك فهو
ميثل الربح بعد الضرائب واحلصص غير املسيطرة في الشركات التابعة للشركات الزميلة.
تعد البيانات املالية للشركات الزميلة لنفس الفترة املالية للشركة األم .ويتم إجراء التعديالت ،متى لزم ذلك ،لكي تتوافق السياسات احملاسبية
مع السياسات احملاسبية للمجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية تقوم املجموعة بتحديد مع إذا كان من الضروري تسجيل خسارة انخفاض قيمة الستثمار املجموعة في
الشركات الزميلة .جتري املجموعة تقدير في تاريخ كل تقارير مالية لغرض حتديد فيما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة
االستثمار في الشركة الزميلة .فإذا ما حدث ذلك حتتسب املجموعة مبلغ انخفاض القيمة بالفرق بني القيمة العادلة للشركة الزميلة وتكلفة
احليازة ويتم تسجيل املبلغ في بيان الدخل املجمع.
االستثمار في موجودات تخضع للسيطرة املشتركة
تتم احملاسبة عن االستثمار في موجودات تخضع للسيطرة املشتركة وفق ًا لطريقة التجميع النسبي حيث تقوم املجموعة بإدراج حصتها في
املوجودات واملطلوبات واإليرادات واملصروفات املتعلقة باألصل.
عقار ومعدات
يسجل العقار واملعدات بالتكلفة ،ناقص ًا االستهالك املتراكم وأي انخفاض في القيمة.
يتم مراجعة القيمة الدفترية للعقار واملعدات حول االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية
قد ال ميكن استردادها .فإذا قامت مثل تلك املؤشرات وعندما تكون القيمة الدفترية مسجلة بأكثر من مبالغها املمكن استردادها املقدرة ،تخفض
املوجودات إلى قيمها املمكن استردادها التي متثل قيمتها العادلة ناقص ًا التكاليف حتى البيع وقيمتها أثناء االستخدام أيهما أكبر.
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 2.4ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
انخفاض قيمة املوجودات غير املالية
جتري املجموعة تقييم بتاريخ كل فترة مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصل ما قد تنخفض قيمته .فإذا ما توفر مثل هذا املؤشر
أو عند طلب اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل ،تقوم املجموعة بتقدير املبلغ املمكن استرداده لألصل .إن املبلغ املمكن استرداده لألصل
هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقص ًا تكاليف البيع أو قيمته أثناء االستخدام أيهما أعلى ويتم حتديدها لكل أصل على أساس
إفرادي ما لم يكن األصل منتج ًا لتدفقات نقدية مستقلة على نحو كبير عن تلك التي يتم إنتاجها من املوجودات أو مجموعات املوجودات األخرى
وعندئذ يتم تقييم قيمته املمكن استردادها كجزء من وحدة إنتاج النقد املتعلقة بها .عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما (أو الوحدة املنتجة
للنقد) عن املبلغ املمكن استرداده ،يعتبر األصل (أو الوحدة املنتجة للنقد) قد انخفضت قيمته ويخفض إلى قيمته املمكن استردادها .عند
تقييم القيمة أثناء االستخدام ،تخصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة من القيمة احلالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات
السوق احلالية للقيمة الزمنية لألموال واملخاطر احملددة لألصل (أو الوحدة املنتجة للنقد) .عند حتديد القيمة العادلة ناقص ًا تكاليف البيع،
يتم استخدام طريقة تقييم مناسبة .إن هذه العمليات احملاسبية يتم تأييدها مبؤشرات القيمة العادلة املتاحة.
يتم إجراء تقدير بتاريخ كل فترة مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل على أن خسائر انخفاض القيمة املسجلة سابق ًا لم تعد موجودة أو قد
انخفضت .فإذا ما توفر مثل هذا املؤشر ،فإن املبلغ املمكن استرداده هو املبلغ املمكن استرداده لألصل حيث أنه مت تسجيل خسارة انخفاض القيمة
األخيرة .في هذه احلالة يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى قيمته املمكن استردادها .إن مبلغ الزيادة ال ميكن أن يتجاوز القيمة الدفترية
التي مت حتديدها بالصافي بعد االستهالك ،إذا لم يتم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة لألصل في السنوات السابقة .يسجل هذا العكس في
بيان الدخل املجمع .بعد هذا العكس ،مت تعديل االستهالك احململ في السنوات املستقبلية لتخصيص القيمة الدفترية املعدلة لألصل ،ناقص ًا أي
قيمة تخريدية ،بشكل منتظم على مدي الفترة املتبقية من عمره اإلنتاجي.

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

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
حتتسب املجموعة مخصص ًا ملكافأة نهاية اخلدمة ملوظفيها وفق ًا لقانون العمل الكويتي .إن استحقاق هذه املكافأة يستند إلى طول فترة خدمة
املوظفني .إن التكاليف املتوقعة لهذه املكافآت يتم تسجيلها كمصروفات مستحقة على مدى فترة اخلدمة.

دائنو إجارة
إن اإلجارة هي معاملة إسالمية تتضمن شراء أصل من قبل مؤسسة مالية إسالمية وتأجيره فور ًا بالتكلفة زائد ًا ربح ًا متفق ًا عليه للمجموعة .يتم
سداد املبلغ املستحق على أساس الدفع املؤجل .يدرج دائنو اإلجارة بإجمالي احلد األدنى لدفعات التأجير املستحقة ،بالصافي بعد اإليرادات
املؤجلة.

دائنو تورق
ميثل دائنو التورق املبالغ املستحقة على أساس الدفع املؤجل .يدرج دائنو التورق بإجمالي مبلغ االلتزام ،صافي ًا من الربح املؤجل املستحق .يتم
حتميل األرباح املستحقة على أساس توزيع نسبي زمني يأخذ في االعتبار معدل الربح اخلاص والرصيد القائم.
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انخفاض قيمة املوجودات غير املالية (تتمة)
الزكاة
يتم احتساب الزكاة بنسبة  1%من ربح السنة وفق ًا ملتطلبات القانون رقم  46لسنة  ،2006ويتم حتميل املصروف إلى بيان الدخل املجمع.
باإلضافة إلى الزكاة املطلوبة مبوجب القانون ،يتم احتساب زك��اة إضافية بنسبة  2.577%على االحتياطيات احملتفظ بها في نهاية السنة
قبل التحويل إلى االحتياطيات للسنة ،ويتم احتسابها وفق ًا لتعليمات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة األم  .يتم حتميل الزكاة على
االحتياطي العام.

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

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

العمالت األجنبية
يجري قيد املعامالت بالعمالت األجنبية وفق ًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ املعاملة ،كما حتول املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت
األجنبية وفق ًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ بيان املركز املالي املجمع ،وتؤخذ كافة الفروق الناجتة من حتويل العمالت األجنبية إلى بيان
الدخل املجمع.
إن فروق حتويل العمالت األجنبية نتيجة استثمار الشركة األم في شركة زميلة تختلف عملتها الرئيسية عن العملة الرئيسية للشركة األم يتم
إدراجها في احتياطي منفصل ضمن بيان الدخل الشامل املجمع.

أسهم خزينة
تتألف أسهم اخلزينة من أسهم الشركة األم اململوكة التي مت إصدارها وشرائها الحق ًا من قبل الشركة األم ولم يتم بيعها أو إلغائها حتى اآلن.
يتم احملاسبة عن أسهم اخلزينة بطريقة التكلفة وطبق ًا لطريقة التكلفة يتم إدراج تكلفة األسهم املشتراة في حساب مقابل ضمن حقوق امللكية
(احتياطي أسهم اخلزينة) والذي يعتبر غير قابل للتوزيع .كما يتم حتميل أي خسائر محققة على نفس احلساب في حدود الرصيد الدائن
لذلك احلساب .ويتم حتميل أي خسائر إضافية على األرباح احملتفظ بها واالحتياطيات .تستخدم األرباح احملققة الحق ًا عن بيع أسهم اخلزينة
ملقابلة اخلسائر املسجلة سابق ًا في االحتياطيات ثم األرباح احملتفظ بها ثم حساب احتياطي أسهم اخلزينة .ال يتم دفع توزيعات نقدية عن
هذه األسهم .ويؤدي إصدار أسهم منحة إلى زيادة عدد أسهم اخلزينة بنفس النسبة وتخفيض متوسط تكلفة السهم الواحد بدون التأثير على
إجمالي تكلفة أسهم اخلزينة.

القيمة العادلة
متثل القيمة العادلة املبلغ الذي ميكن لقائه مبادلة أصل أو تسوية التزام بني أطراف مطلعة وراغبة في معاملة جتارية بحتة .بالتالي فقد تظهر
فروق بني تقديرات القيمة الدفترية والقيمة العادلة.
يقوم تعريف القيمة العادلة بافتراض أن املجموعة مستمرة في أعمالها دون أن تكون هناك نية أو ضرورة لتقليص نطاق أعمالها بصورة جوهرية
أو االضطالع مبعاملة على أساس شروط مجحفة.
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 -2السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 .52ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
القيمة العادلة (تتمة)
استثمارات متاحة للبيع
بالنسبة لالستثمارات املتاجر بها في أسواق مالية منظمة ،يتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار الشراء املعروضة بسوق األوراق املالية
في نهاية األعمال بتاريخ بيان املركز املالي.
بالنسبة لالستثمارات التي ال يوجد لها أسعار شراء سوقية معروضة ،يتم عمل تقدير معقول للقيمة العادلة بالرجوع إلى معامالت جتارية بحتة
حديثة بالسوق أو مضاعف الربحية أو مضاعف الربحية اخلاص بقطاع أعمال ما أو إلى قيمة تستند إلى شركة عامة مماثلة مدرجة متارس
نشاط مماثل أو استناد ًا إلى التدفقات النقدية املتوقعة لالستثمار أو قاعدة صافي األصل احلالية لالستثمار .تأخذ تقديرات القيمة العادلة في
احلسبان معوقات السيولة وحتديد أي انخفاض في القيمة.
بالنسبة لالستثمارات التي ال يوجد لها مقاييس للقيمة العادلة موثوق منها والتي يتعذر احلصول على معلومات حول القيمة العادلة لها يتم
إدراجها بالتكلفة املبدئية ناقص ًا انخفاض القيمة.
عقارات استثمارية
بالنسبة للعقارات االستثمارية يتم تأييد القيمة العادلة مبؤشرات أسعار السوق ويتم إجراء التقييم من قبل مقيمني مستقلني احلاصلني على
مؤهالت مهنية معترف بها ولهم خبرة باحلديث في موقع وفئة العقار االستثماري املقيم.
موجودات ومطلوبات مالية أخرى
بالنسبة للموجودات واملطلوبات املالية األخرى حتدد القيمة العادلة بناء على التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة وتقديرات اإلدارة للمبلغ
النقدي الذي ميكن لقائه مبادلة تلك املوجودات في معاملة جتارية بحتة أو تسوية التزام إلرضاء الدائنني.

األحكام احملاسبية
عند تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة ،قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالية بغض النظر عن تلك التي تتضمن تقديرات أخرى والتي لها
أكبر األثر في املبالغ املدرجة في البيانات املالية:
تصنيف املوجودات واملطلوبات املالية
يتعني على اإلدارة اتخاذ قرار بشأن حيازة موجودات مالية سواء كان يجب تصنيفها كأدوات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل أو متاحة
للبيع.
تقوم املجموعة بتصنيف األدوات كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل إذا مت حيازتها لغرض حتقيق ربح على املدى القريب.
إن تصنيف االستثمارات كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يعتمد على كيفية مراقبة اإلدارة ألداء هذه االستثمارات وعندما
ال يتم تصنيفها كاستثمارات محتفظ بها للمتاجرة ولكن لها قيم عادلة متوفرة وعندما تدرج التغيرات في القيمة العادلة كجزء من األرباح أو
اخلسائر في حسابات اإلدارة ،فإن هذه االستثمارات تصنف كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
انخفاض قيمة االستثمارات
تقوم املجموعة مبعاملة االستثمارات املتاحة للبيع في أسهم كاستثمارات انخفضت قيمتها إذا كان هناك انخفاض كبير أو متواصل في القيمة
العادلة مبا يقل عن تكلفتها أو عند ظهور دليل موضوعي على انخفاض القيمة .إن عملية حتديد االنخفاض «الكبير» أو «املتواصل» تتطلب
قرارات أساسية.
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 -2السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 2.5ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
عدم التأكد من التقديرات
فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق باألسباب املستقبلية واملصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ بيان املركز املالي
والتي لها أثر كبير يؤدي إلى تعديل مادي على القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية الالحقة:
تقييم االستثمارات غير املسعرة في أسهم
يستند تقييم االستثمارات غير املسعرة في أسهم عادةً إلى واحدة مما يلي:
• معامالت حديثة في السوق بشروط جتارية بحتة؛
• القيمة العادلة احلالية الستثمار آخر مماثل إلى حد كبير؛
• التدفقات النقدية املتوقعة مخصومة باملعدالت احلالية املطبقة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة
• مناذج تقييم أخرى.
إن حتديد التدفقات النقدية وعوامل اخلصم لالستثمارات غير املسعرة في أسهم يتطلب تقديرات كبيرة.
تقييم العقارات االستثمارية
يتم تقييم العقارات االستثمارية اخلارجية استناد ًا إلى تقييم من قبل مقيم مستقل لديه مؤهالت مهنية وخبرة ذات صلة معترف بها .ويستند
تقيم العقارات االستثمارية احمللية إلى متوسط تقييمات يتم احلصول عليها من مقيمني مستقلني اثنني على األقل.

 -3مصروفات تأسيس
ميثل هذا املبلغ مصروفات ما قبل التشغيل مببلغ  637,287دينار كويتي تتعلق بشركة تابعة مت تأسيسها وجتميعها حديث ًا خالل السنة املنتهية
في  31ديسمبر ( 2010إيضاح .)2.2

 -4ربحية السهم األساسية واملخففة
حتتسب ربحية السهم األساسية واملخففة بتقسيم ربح السنة على املتوسط املوزون لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما يلي:

2010

2009

ربح السنة (دينار كويتي)

1,857,945

3,089,435

املتوسط املوزون لعدد األسهم القائمة خالل السنة (سهم)

376,815,216 375,908,372

ربحية السهم األساسية واملخففة (فلس)

5

8

مت تعديل املتوسط املوزون لعدد األسهم لسنة  2009بتأثير أسهم املنحة املصدرة في عام ( 2010إيضاح .)13

 -5ودائع استثمارية
متثل الودائع االستثمارية مبالغ مودعة في حسابات استثمارية لدى بنوك إسالمية محلية .تستحق هذه الودائع خالل سنة واحدة من تاريخ
االستثمار .حتمل الودائع االستثمارية متوسط معدل ربح بنسبة  )2.36% :2009( 2.36%سنوي ًا تقريباً.
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 -6مدينو متويل إسالمي

مجمل املبلغ

2010

2009

دينار كويتي

دينار كويتي

51,258,474

62,093,333

ناقصاً :إيرادات مؤجلة

()4,861,578

()6,644,070

ناقصاً :انخفاض القيمة

()833,110

()833,110

46,396,896

45,563,786

55,449,263
54,616,153

,-7عقارات للمتاجرة
مت تسجيل بعض العقارات التي تقع بالكويت وعمان ،بقيمة دفترية مببلغ  8,343,700دينار كويتي ( 5,789,159 :2009دينار كويتي ) باسم
أمناء أكدوا كتابةً أن املجموعة هي املالك املستفيد حلصة امللكية لهذه العقارات من خالل كتاب تنازل.
متثل العقارات للمتاجرة بقيمة دفترية تبلغ  11,648,986دينار كويتي ( 8,480,649 :2009دينار كويتي) استثمار املجموعة في عقارات تخضع
للسيطرة املشتركة مت حيازتها مبوجب ترتيب شركة محاصة مع شركاء استثمار إستراتيجيني .قامت املجموعة بتخفيض بعض العقارات إلى
صافي القيمة التي ميكن حتقيقها مببلغ  5,699,904دينار كويتي ( 1,975,745 :2009دينار كويتي ) ويبلغ هذا التخفيض مبلغ  367,015دينار
كويتي ( 48,295 :2009دينار كويتي ).

 -8استثمارات متاحة للبيع

أوراق مالية مسعرة
أوراق مالية غير مسعرة
صناديق مدارة غير مسعرة

2010

2009

دينار كويتي

دينار كويتي

138,947

166,293

454,362

1,748,504
2,341,813

850,462

1,695,308
2,712,063

 -9عقارات استثمارية

في  1يناير
إضافات خالل السنة
مستبعدات خالل السنة
أرباح غير محققة من إعادة تقييم عقارات استثمارية
في  31ديسمبر
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2010

2009

دينار كويتي

دينار كويتي

23,341,962

20,090,972

5,011,977

()1,329,887

1,429,764

28,453,816

2,348,794

902,196

23,341,962
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 -9عقارات استثمارية (تتمة)
يتم تصنيف العقارات االستثمارية كما يلي:

عقارات قيد التطوير

2010

2009

دينار كويتي

دينار كويتي

27,599,737

23,091,394

854,079

عقارات مطورة

28,453,816

250,568

23,341,962

إن عقار بقيمة دفترية تبلغ  14,297,649دينار كويتي ( 13,497,985 :2009دينار كويتي) وهو عقار محتفظ به بصورة مشتركة مع شريك
استثمار إستراتيجي.
إن القيمة الدفترية للعقارات يتم حتديدها استناد ًا إلى تقييمات مت إجرائها كما في  31ديسمبر  2010من قبل مقيمني عقاريني مستقلني
متخصصني.

 -10استثمار في شركات زميلة

في  1يناير

2010

2009

دينار كويتي

دينار كويتي

16,669,830

16,460,680

28,125

إضافات خالل السنة

()112,500

استبعاد جزء

562,500
-

()207,901

حصة في النتائج

246,545

()353,350

في  31ديسمبر

16,624,099

16,669,830

توزيعات أرباح مستلمة خالل السنة

فيما يلي تفاصيل الشركات الزميلة:
اسم الشركة

بلد التأسيس

حصة امللكية الفعلية %

2010

األنشطة الرئيسية

2009

شركة برج هاجر العقارية ش.م.ك.
(مقفلة)

الكويت

شركة اجلداف العقارية ش.م.ك.
(مقفلة)

الكويت

شركة القوة القابضة ش.م.ك( .قابضة)

الكويت

واملباني

31.5%

26.0%

45.0%

31.5%

26.0%

-

خدمات املجمعات السكنية

شراء وبيع وتطوير العقارات
نادي صحي وخدمات معدات
رياضية
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 -10استثمار في شركات زميلة (تتمة)
يوضح اجلدول التالي ملخص املعلومات املالية لالستثمار في شركة زميلة.

احلصة في بيان املركز املالي للشركات الزميلة:
موجودات متداولة

2010

2009

دينار كويتي

دينار كويتي

12,659,418

12,830,880

()4,018,600

()3,026,548

15,511,868

15,927,330

موجودات غير متداولة

16,804,361

مطلوبات غير متداولة

()9,933,311

مطلوبات متداولة
صافي املوجودات

17,358,930

()11,235,932

احلصة في إيرادات وأرباح الشركات الزميلة:
اإليرادات
الربح (اخلسارة)

 -11دائنو تورق

مجمل املبلغ
ناقصاً :الربح املستحق املؤجل

3,902,589
246,545

3,407,000
()353,350

2010

2009

دينار كويتي

دينار كويتي

62,950,983

61,333,923

()1,032,201

61,918,782

()1,248,142

60,085,781

يحمل دائنو تورق متوسط معدل ربح  7.3%تقريب ًا ( )7.8% :2009سنوياً .إن القيمة العادلة لدائني التورق ال تختلف بصورة جوهرية عن
القيمة الدفترية حيث إن األرصدة ذات طبيعة قصيرة األجل.
مت احلصول على تسهيالت متويل مببلغ  42,431,869دينار كويتي ( 41,683,869 :2009دينار كويتي) مضمونة لقاء عقارات استثمارية بقيمة
دفترية تبلغ  23,452,033دينار كويتي في  31ديسمبر  23,328,701 :2009( 2010دينار كويتي) واستثمار املجموعة في شركة عنان للتمويل
العقاري ش.م.ك( .مقفلة) ،شركة تابعة مجمعة بالكامل.
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 -12مطلوبات أخرى
2010
دينار كويتي

دينار كويتي

1,018,235

540,621

مبالغ مستحقة إلى مقاولني

657,816

418,344

دائنون آخرون

1,447,213

2009

740,115

مصروفات مستحقة
دفعات مقدم ًا من عمالء
مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

230,853

محتجزات مستحقة

252,827

667,019

156,070
242,050

859,762

4,347,059

2,883,866

 -13رأس املال وعالوة إصدار أسهم
املصرح به

2010

أسهم بقيمة  100فلس لكل سهم في  1يناير
الزيادة في رأس املال

2009

املصدر واملدفوع بالكامل
2010

2009

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

35,904,745

34,194,995

34,194,995 35,904,745

1,795,237

37,699,982

1,709,750

35,904,745

1,795,237

1,709,750

35,904,745 37,699,982

في  23مارس  ،2011اقترح مجلس إدارة الشركة األم إصدار أسهم منحة للسنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2010مببلغ  1,884,999دينار كويتي متثل
 5أسهم لكل  100سهم إلى مساهمي الشركة األم املدرجني في السجالت كما في تاريخ اجلمعية العمومية .يخضع هذا االقتراح ملوافقة اجلمعية
العمومية ملساهمي الشركة األم.
في  4مايو  ،2010اعتمدت اجلمعية العمومية العادية وغير العادية ملساهمي الشركة األم أسهم املنحة املقترحة للسنة املنتهية في  31ديسمبر
 ،2009مببلغ  1,795,237دينار كويتي متثل  5أسهم لكل  100سهم إلى مساهمي الشركة األم املسجلني في تاريخ اجلمعية العمومية.
في  11مايو  ،2009وافقت اجلمعية العمومية العادية وغير العادية ملساهمي الشركة األم على اقتراح إصدار أسهم منحة بقيمة  1,709,750دينار
كويتي والتي متثل  5أسهم لكل  100سهم وتوزيع أرباح نقدية بقيمة  3,419,500دينار كويتي التي متثل  10فلس لكل سهم إلى مساهمي الشركة
األم املسجلني كما في تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية.
إن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مببلغ  20,000دينار كويتي ( 32,000 :2009دينار كويتي) هي ضمن املبلغ املسموح به وفق ًا للقوانني احمللية
وتخضع ملوافقة اجلمعية العمومية السنوية ملساهمي الشركة األم.
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 - 14معلومات القطاعات
قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية  8قطاعات التشغيل اعتبار ًا من  1يناير  .2010وفق ًا للمعيار الدولي للتقارير املالية ،8
فإن أرباح القطاعات املسجلة تستند إلى معلومات تقارير اإلدارة الداخلية والتي يتم مراجعتها بصورة منتظمة من قبل رئيس صانعي قرارات
التشغيل بهدف تخصيص املوارد على القطاعات وتقييم أداء هذه القطاعات ويتم مطابقتها مع أرباح أو خسائر املجموعة .في املقابل ،يتطلب
املعيار السابق (معيار احملاسبة الدولي  14تقارير القطاعات) أن تقوم املنشأة بتحديد مجموعتني من القطاعات (قطاعات األعمال والقطاعات
اجلغرافية) .إن سياسات القياس التي تستخدمها املجموعة إلعداد تقارير القطاعات وفق ًا للمعيار الدولي للتقارير املالية  8ال تختلف عن تلك
املستخدمة سابق ًا في إعداد البيانات املالية املجمعة.
تنظم املجموعة أعمالها في أقسام رئيسية لكي تتمكن من إدارة قطاعات أعمالها املختلفة .وألغراض إعداد تقارير معلومات القطاعات الرئيسية،
فقد نظمت إدارة املجموعة أنشطة املجموعة في قطاعات األعمال التالية:
إدارة املشاريع والعقارات
املتاجرة في وتأجير املشرعات العقارية والعقارات وتقدمي اخلدمات االستشارية وخدمات اإلدارة ذات الصلة.
االستثمارات املالية
االستثمار في األسهم احمللية واألجنبية واالستثمارات العقارية واالستثمارات في شركات تابعة وزميلة.
التمويل العقاري
تقدم مجموعة من اخلدمات واملنتجات املالية للشركات والعمالء األفراد وكذلك تقدمي تسهيالت عقارية ومرابحة ووكالة باإلضافة إلى تسهيالت
التمويل اإلسالمي األخرى.
لم يتم جتميع أي قطاعات تشغيل لتشكل القطاعات التشغيلية املذكورة أعاله.
تراقب اإلدارة نتائج التشغيل لقطاعاتها بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع املوارد وتقييم األداء .يتم تقييم أداء القطاع استنادا
ًإلى أرباح أو خسائر التشغيل وتقاس بشكل مماثل مع أرباح أو خسائر التشغيل في البيانات املالية املجموعة.
تتضمن نتائج القطاع اإليرادات واملصروفات املتعلقة مباشرة بالقطاع .ال توجد معامالت هامة فيما بني القطاعات .تتكون موجودات ومطلوبات
القطاع من تلك املوجودات واملطلوبات التشغيلية املتعلقة مباشرة بالقطاع .إن معلومات القطاعات السنة املنتهية في  31ديسمبر هي كما يلي:
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إجمال املطلوبات

مطلوبات غير موزعة

مطلوبات القطاع

إجمالي املوجودات

موجودات غير موزعة

موجودات القطاع

ال��رب��ح ق��ب��ل مخصص ال��ض��رائ��ب ومكافأة
أعضاء مجلس اإلدارة

مصروفات غير موزعة

نتائج القطاع

مصروفات القطاع

إيرادات القطاع

 - 14معلومات القطاعات (تتمة)

 31ديسمبر 2010

513,611

27,704,844

دينار كويتي

2010

إدارة املشاريع والعقارات

90,353

()154,302

244,655

دينار كويتي

2010

إدارة املشاريع والعقارات

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

245,370

23,201,200

دينار كويتي

2009

96,705

()279,947

376,652

دينار كويتي

2009

20,303,647

22,761,507

دينار كويتي

2010

االستثمارات املالية

1,760,351

()34,031

1,794,382

دينار كويتي

2010

االستثمارات املالية

19,288,822

25,198,362

دينار كويتي

2009

876,201

()38,519

914,720

دينار كويتي

2009

44,556,519

87,073,598

دينار كويتي

2010

التمويل العقاري

2,686,398

()2,869,237

5,555,635

دينار كويتي

2010

التمويل العقاري

1,687,887

4,537,102

3,201,454

4,841,041

8,612,675

42,926,115

84,085,350

دينار كويتي

2009

3,868,135

66,949,128

1,575,351

65,373,777

138,560,147

1,020,198

137,539,949

دينار كويتي

2010

65,419,979

2,959,672

62,460,307

134,061,818

1,576,906

132,484,912

دينار كويتي

2009

املجموع

()2,849,215

()1,639,587

()3,771,634

7,594,672

دينار كويتي

دينار كويتي

()3,057,570( )3,453,168

7,321,303

دينار كويتي

2009

2010

2009

املجموع
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 - 15التزامات رأسمالية
يوجد لدى املجموعة التزامات تتعلق بعقارات قيد التطوير مببلغ  451,114دينار كويتي ( 1,218,379 :2009دينار كويتي).

 - 16معامالت مع أطراف ذات عالقة
متثل هذه املعامالت تلك التي متت مع بعض األط��راف (املساهمني الرئيسيني وأعضاء مجلس اإلدارة وامل��دراء التنفيذيني بالشركة األم وأفراد
عائالتهم وشركات ميلكون فيها حصص ًا رئيسية أو يستطيعون ممارسة تأثير ًا ملموس ًا عليها) دخلت فيها املجموعة في املسار الطبيعي لألعمال.
يتم املوافقة على سياسات تسعير وشروط هذه املعامالت من قبل إدارة املجموعة.
إن املعامالت مع أطراف ذات عالقة املتضمنة في بيان الدخل املجمع هي كما يلي:
أطراف أخرى

الشركة األم
الكبرى

الشركات
الزميلة

ذات عالقة

دينار كويتي

دينار
كويتي

دينار
كويتي

املجموع
2010

2009

دينار كويتي

دينار كويتي

بيان الدخل املجمع
إيرادات متويل عقاري

-

499,815

-

499,815

510,431

أتعاب إدارة

150,474

42,437

-

192,911

318,678

إيرادات أخرى

-

-

-

-

14,000

تكاليف متويل

298,385

-

-

298,385

40,157

بيان املركز املالي املجمع
مدينو متويل إسالمي

-

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

307,515

883,073

دائنو تورق

3,717,704

-

-

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

118,227

107,488

457,572

-

6,088,092

5,593,275

524,671

1,715,259

4,245,333

3,717,704

3,919,319

683,287

1,563,421

مدفوعات اإلدارة العليا( :بيان الدخل املجمع)
رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

489,072

416,318

مكافأة نهاية اخلدمة

72,253

62,871

سجلت املجموعة أتعاب إدارة مببلغ  150,474دينار كويتي ( 266,928 :2009دينار كويتي) لقاء بعض اخلدمات املقدمة من قبل املجموعة إلى
الشركة األم الكبرى .وقد مت تسوية األتعاب املكتسبة مقابل مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة.
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 - 17إدارة املخاطر
متثل املخاطر ج��زء ًا رئيسي ًا في أنشطة املجموعة لكن هذه املخاطر تُ ��دار بطريقة التحديد والقياس واملراقبة املستمرة وفق ًا لقيود املخاطر
والضوابط األخرى .إن هذه الطريقة في إدارة املخاطر ذات أهمية كبيرة الستمرار املجموعة في حتقيق األرباح ويتحمل كل فرد باملجموعة
مسئولية التعرض للمخاطر فيما يتعلق باملسئوليات املنوطة به داخل املجموعة.
تتعرض املجموعة ملخاطر معدالت الربح ومخاطر أسعار األسهم ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر حتويل العمالت.
تقوم اإلدارة العليا باملجموعة باإلشراف على إدارة هذه املخاطر .يقوم مجلس اإلدارة مبراجعة واعتماد سياسات إدارة كل من هذه املخاطر املبينة
أدناه.

مخاطر معدالت الربح
تنشأ مخاطر معدالت الربح من احتمال تأثير التغيرات في معدالت تكلفة التمويل على التدفقات النقدية املستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات
املالية  .ال تتعرض املجموعة ملخاطر معدالت الربح حيث إن موجوداتها ومطلوباتها التي حتمل ربح ،حتمل ربح مبعدالت ثابتة.

مخاطر أسعار األسهم
يبني اجلدول التالي حساسية التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة بسبب التغيرات املعقولة املتوقعة في أسعار األسهم ،مع االحتفاظ بثبات
كافة املتغيرات األخرى .إن تأثير النقص في أسعار األسهم من املتوقع أن يعادل ويقابل تأثير الزيادة املبني.

2010
التغيرات في أسعار
األسهم

التأثير على حقوق
امللكية دينار كويتي

%
سوق الكويت لألوراق املالية

10+

2009
التغيرات في أسعار
األسهم
%

13,895

10+

التأثير على حقوق
امللكية
دينار كويتي
16,629

مخاطر االئتمان
تسعى املجموعة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء بوضع حدود ائتمانية للعمالء األفراد ومراقبة أرصدة املدينني القائمة.
فيما يتعلق مبخاطر االئتمان الناجتة من املوجودات املالية األخرى ،ومنها النقد والنقد املعادل ،فإن تعرض املجموعة ملخاطر االئتمان ينتج
من عجز طرف مقابل ،بحيث يكون احلد األقصى للتعرض للمخاطر معادل للقيمة الدفترية لهذه األدوات .تستخدم املجموعة بصورة نشطة
الضمانات لتقليل مخاطر االئتمان لديها.
إن رصيد مديني التمويل اإلسالمي لدى املجموعة غير متأخر الدفع أو منخفض القيمة ،باستثناء أرصدة مببلغ  2,573,443دينار كويتي (:2009
 4,543,890دينار كويتي) متأخرة الدفع حتى  90يوماً.
يوجد لدى املجموعة تركزات ائتمان جوهرية مع األطراف ذات عالقة والشركات الزميلة.
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إدارة املخاطر (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)
احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان
فيما يلي إجمالي التعرض ملخاطر االئتمان على املوجودات املالية:

أرصدة لدى البنوك (باستثناء النقد في الصندوق)

2010

2009

دينار كويتي

دينار كويتي

12,534,046

11,677,033

17,226,265

ودائع استثمارية

45,563,786

مدينو متويل إسالمي

75,324,097

5,226,265

54,616,153
71,519,451

إن التعرض املذكور أعاله يستند إلى صافي املبالغ الدفترية املسجلة في بيان املركز املالي املجمع.

تركز مخاطر احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان
إن احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان مقابل طرف مقابل منفرد كما في  31ديسمبر  2010بلغ  6,088,092دينار كويتي (5,593,275 :2209
دينار كويتي) قبل احتساب الضمانات التي متت تغطيتها بالكامل بضمان عقاري.

الضمانات
إن قيمة ونوع الضمانات املطلوبة تعتمد على تقييم مخاطر االئتمان للطرف املقابل .قامت إدارة املخاطر باملجموعة املجموعة بوضع تعليمات
يتم تطبيقها فيما يتعلق بقبول أنواع الضمانات ومعايير التقييم .إن النوع الرئيسي الذي يتم قبوله هو العقارات.
تراقب املجموعة القيمة العادلة للضمانات وتطلب ضمانات إضافية وفق ًا لالتفاقيات املتضمنة عند الضرورة.
إن القيمة العادلة للضمانات التي حتتفظ بها املجموعة فيما يتعلق بتسهيالت التمويل التي مت التحديد بصورة فردية أنها منخفضة القيمة في
 31ديسمبر  2010مببلغ  11,121,424دينار كويتي ( 11,018,900 :2009دينار كويتي )

مخاطر السيولة
حتد املجموعة من مخاطر السيولة لديها بالتأكد من توفر التسهيالت البنكية .يوضح اجلدول أدناه تواريخ استحقاق املطلوبات املالية غير
املخصومة للمجموعة كما في  31ديسمبر  2010استناد ًا إلى تواريخ السداد التعاقدية ومعدالت تكلفة التمويل احلالية في السوق.
أقل من  3أشهر

 3إلى  12شهر ًا

 1إلى  5سنوات

املجموع

في  31ديسمبر 2010
دائنو تورق
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
مطلوبات أخرى

43,935,440

-

276,329

44,211,769
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14,172,889

683,287

3,946,697

18,802,873

4,842,654

-

124,033

4,966,687

62,950,983

683,287

4,347,059

67,981,329
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 - 17إدارة املخاطر (تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)
 3أقل من أشهر

 3إلى  12شهر ًا

 1إلى  5سنوات

املجموع

في  31ديسمبر 2009
دائنو إجارة
دائنو تورق
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
مطلوبات أخرى

مخاطر العمالت األجنبية

-

42,177,005

-

42,177,005

886,911

17,574,624

1,563,421

1,797,529

21,822,485

-

1,582,294

-

1,086,337
2,668,631

886,911

61,333,923

1,563,421

2,883,866

66,668,121

إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار حتويل العمالت األجنبية.
يتم إدارة مخاطر العمالت األجنبية من خالل حدود يضعها مجلس إدارة الشركة األم وعلى أساس التقييم املستمر ملراكز املجموعة املفتوحة
وحركات أسعار العمالت األجنبية احلالية واملتوقعة.
ال يوجد لدى املجموعة مخاطر جوهرية في  31ديسمبر  2010على موجوداتها ومطلوباتها النقدية لغير أغراض املتاجرة وتدفقاتها النقدية
املتوقعة.

إدارة رأس املال
إن هدف املجموعة الرئيسي من إدارة رأس املال هو ضمان احملافظة على معدالت رأس املال اجليدة لدعم األعمال التي تقوم بها وحتقيق أعلى
قيمة يحصل عليها املساهم.
تقوم املجموعة ب��إدارة هيكل رأس املال وإج��راء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في ظروف األعمال .لم يتم إجراء أي تغيرات في األه��داف أو
السياسات أو اإلجراءات خالل السنتني املنتهيتني في  31ديسمبر  2010و 31ديسمبر  .2009يتكون رأس املال من حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي
الشركة األم ويقدر ذلك مببلغ  70,263,369دينار كويتي كما في 31ديسمبر  68,641,839 :2009( 2010دينار كويتي).

 - 18القيمة العادلة لألدوات املالية
تتكون األدوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية.
تتكون املوجودات املالية من النقد واألرصدة لدى البنوك واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل واملوجودات املالية املتاحة
للبيع واملدينني .وتتكون املطلوبات املالية من دائني اإلجارة ودائني التورق واملطلوبات األخرى.
إن القيمة العادلة لألدوات املالية ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية.
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2010

 - 18القيمة العادلة لألدوات املالية (تتمة)
اجلدول الهرمي للقيمة العادلة
كما في  31ديسمبر  ،2010احتفظت املجموعة باملوجودات املالية التالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.
تستخدم املجموعة اجلدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة للموجودات املالية واإلفصاح عنها حسب أسلوب التقييم:
 املستوى :1

األسعار املعلنة (غير املعدلة) في األسواق النشطة للموجودات املماثلة أو املطلوبات املماثلة

 املستوى :2

أساليب أخرى التي تكون جميع مدخالتها لها تأثير ًا ملموس ًا على القيمة العادلة املسجلة معروضة بشكل مباشر أو غير مباشر

 املستوى :3
		

األساليب التي تستخدم مدخالت ذات التأثير اجلوهري على القيمة العادلة املسجلة والتي ال تستند إلى املعلومات
املعروضة في السوق.

يوضح اجلدول التالي حتليل املوجودات واملطلوبات املالية املدرجة بالقيمة العادلة حسب مستويات اجلدول الهرمي للقيمة العادلة:
املستوى 1

املستوى 2

املستوى 3

إجمالي

القيمة العادلة
 31ديسمبر 2010

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل

5,890

-

-

5,890

استثمارات متاحة للبيع:
أوراق مالية مسعرة
أوراق مالية غير مسعرة
صناديق مدارة غير مسعرة

138,947
144,837

-

-

-

454,362

138,947

454,362

228,027

1,520,477

1,748,504

228,027

1,974,839

2,347,703

 31ديسمبر 2009
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل

7,594

-

-

7,594

استثمارات متاحة للبيع:
أوراق مالية مسعرة
أوراق مالية غير مسعرة
صناديق مدارة غير مسعرة

166,293
173,887

خالل السنة ،لم توجد أي حتويالت بني مستويات اجلدول الهرمي.
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-

-

-

850,462

166,293

850,462

368,731

1,326,577

1,695,308

368,731

2,177,039

2,719,657

