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 أعضاء جملس إدارة 
شركة منازل القابضة ،،،

عدنان عبـــدالوهاب النصف
 رئي�س جمل�س الإدارة 

عبدالعزيز نجيب الحميضي
 ع�ضــــو جملـــ�س الإدارة

ابراهيم عبــــاس صخــــي 
 ع�ضــــو جملـــ�س الإدارة

عبداهلل محمـــد بعركـــــي 
ع�ضــــو جملـــ�س الإدارة 



ب�سم اهلل الرحمـن الرحيم

تقرير هيئه الفتوى والرقابة الشرعية 

لشركة منازل القابضة 

       باطالعنا على عقود واأن�ضطه �ضركة منازل القاب�ضة التي عر�ضت على الهيئة، وبناء على تقرير املراقب ال�ضرعي 

الذي يدقق على اأعمال ال�ضركة تباعًا، تبني للهيئة حر�س ال�ضركة على اللتزام باأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية ونقر 

2013م، قد متت وفق اأحكام ال�ضريعة  31 دي�ضمرب  باأن عقود واأن�ضطه ال�ضركة خالل الفرتة املالية املنتهية يف 

الإ�ضالمية ومل يتبني للهيئة ما يخالف ذلك مما عر�س عليها.

 

ال�شيخ الدكتور / خالد مذكور املذكور 

 ع�ضو هيئه الفتوى والرقابة ال�ضرعية 

ال�صيخ الدكتور / عجيل جا�صم الن�صمي                 ال�صيخ الدكتور / ع�صام خلف العنزي 

ع�ضو هيئه الفتوى والرقابة ال�ضرعية                                                    ع�ضو هيئه الفتوى والرقابة ال�ضرعية 

التـقــرير السنـــوي 2013
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كلمة رئيس جملــس اإلدارة

بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على نبيه حممد وعلى آله وصحبه أجمعني ،،، 

ح�ضرات / ال�ضــادة امل�ضاهميـــن 

ال�ضالم عليكم ورحمـــة اللـــه وبركاتـــه ،،،

اأيديكم  وا�ضعًا بني  بكم،  اأرحب  اأن  يطيب يل  التنفيذية  والإدارة  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  اإخواين  عن  ونيابة  نف�ضي  عن  بالأ�ضالة 

التقرير ال�ضنوي لل�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2013.

االخوة امل�ساهمني الكرام ،،،

 بلغ اجمايل ا�ضول ال�ضركة لعام 2013م مبلغ 98.7 مليون دينار كويتـي مقارنه بعـام 2012 مببلغ 106.3 مليون دينار كويتي، 

وبالن�ضبة لاليرادات الت�ضغيلية لعام 2013 حققت ال�ضركة اجمايل مبيعات بلغت 6.3 مليون دينار كويتي مقارنه مببيعات 2012 

مببلغ 1.6 مليون دينار كويتي.

اما بالن�ضبة للم�ضروفات فقد بلغ اجمايل امل�ضروفات لعام 2013 مبلغ 2.4 مليون دينار كويتي مقارنه مب�ضروفات لعام 2012 

بقيمة 2.9 مليون دينار كويتي، وكذلك قامت ال�ضركة بعمل درا�ضة لل�ضهرة نتج عنها انخفا�س فى القيمة مببلغ 2,130,493 دينار 

كويتي ومت ادراج النخفا�س يف بيان الربح و اخل�ضارة.

كما بلغت اأرباح ال�ضركة لعام 2013 مبلغ 1.02 مليون دينار كويتي مقارنه بخ�ضائر لعام 2012م مببلغ )7.4( مليون دينار كويتي.

و بلغت ربحيه ال�ضهم  1.43 فل�س مقارنه بعام 2012 حيث بلغت خ�ضارة ال�ضهم )10.36( فل�س.

االأخوة امل�ساهمني االأفا�سل: -

مديونياتها  من  جزء  بت�ضوية   %99.9 بن�ضبه  القاب�ضة  منازل  ل�ضركة  التابعة  ال�ضركة  للتعمري  منازل  �ضركة  قامت  ال�ضنة  خالل 

وذلك من خالل بيع ح�ضة من ملكيتها فى �ضركة تابعه متثل 7.8% مع الحتفاظ بال�ضيطرة بح�ضة تبلغ 71% وكذلك مت الت�ضوية 

 ببيع عقارات بغر�س املتاجرة حمققه ارباح من عمليه الت�ضوية بلغت 2.79 مليون دينار كويتي، كما قامت �ضركة منازل للتعمري

) ال�ضركة التابعة ( خالل عام 2013 بالتوقيع على عقد ت�ضويه مديونيه مع بنك اخلليج يتم مبوجبها ت�ضويه كامل ر�ضيد املديونية 

امل�ضتحقة على ال�ضركة بحيث يكون ر�ضيد الديون �ضفر بعد النتهاء من تلك الت�ضوية ذلك من منطلق  ال�ضرتاتيجية اجلديدة التي 

اتبعتها ال�ضركة نحو ت�ضوية كامل مديونياتها حتى تبداأ ال�ضركة مرحله جديدة من ا�ضتئناف ن�ضاطها وحتقيق اف�ضل عائد مل�ضاهمي 

ال�ضركة بدون حتميل ال�ضركة اية اعباء وديون جديدة.

يف  املنتهية  املالية  ال�ضنة  عن  ارباح  توزيع  بعدم  العمومية  للجمعية  التو�ضية  الإدارة  جمل�س  قرر  فقد  النتائج  هذه  �ضوء  وعلى   

2013/12/31م.



ال�سادة امل�ساهمني االعزاء ،،،

ل يخفى عليكم الو�ضع احلايل يف جمهوريه م�ضر العربية والظروف الراهنة والتي لها تاأثري مبا�ضر على م�ضروع ال�ضركة الرئي�ضي 

)م�ضروع ليان ال�ضكني( ولكن بالرغم من تلك الأو�ضاع ما زالت ال�ضركة م�ضتمرة يف اجناز وتنفيذ م�ضروعها على الرغم من تباطوؤ 

حركة الن�ضاءات خالل العام املا�ضي يف معظم �ضركات القطاع العقاري ومن املتوقع ان يتم ت�ضليم وحدات املرحلة الوىل بنهاية 

ال�ضنة احلالية، ويتوقع النتهاء من كامل امل�ضروع خالل فرتة 3 �ضنوات.

االخوة امل�ساهمني الكرام ،،،

وختاما يتقدم كافة اأع�ضاء جمل�س الإدارة بجزيل ال�ضكر والمتنان والتقدير للم�ضاهمني الكرام على دعمهم وم�ضاندتهم امل�ضتمرة 

لدفع م�ضريه التقدم لل�ضركة كما ل يفوته تقدمي ال�ضكر لكافة العاملني يف ال�ضركة على اجلهود التي بذلوها خالل هذا العام متمنني 

للجميع دوام التوفيق والنجاح.

واللــه ولـي التوفيــق ،،،

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

                                                                                                  

                                                                                           عدنان عبدالوهاب الن�صف  

                                                                                                  رئي�س جمل�س الإدارة 

التـقــرير السنـــوي 2013
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 تعهـــــــــــد 

 نقر نحن جمل�س اإدارة �ضركة منازل القاب�ضة باأن التقارير املالية لل�ضركة لل�ضنه املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 

2013 مت عر�ضها ب�ضوره �ضليمه وعادله من جميع النواحي املادية واإنها ت�ضتعر�س كافة اجلوانب املالية لل�ضركة 

من بيانات ونتائج ت�ضغيليه واأن البيانات املالية مت اعدادها وفق معايري املحا�ضبة الدولية املعتمدة.

                                                               عدنان عبدالوهاب الن�صف

                                                              رئي�س جمل�س الإدارة



شركة منازل القابضة 
شركة مساهمة كويتية قابضة
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دولة الكويت
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تلفون: 224645746-3 /  22426862  فاك�س: 22414956

info-kuwait@rodlme.com  :الربيد اللكرتوين

 www.rodlme.com

تقرير مراقبي احلسابات املستقلني

ال�ضادة / امل�ضاهمني  املحرتمني       

�ضركة منازل القاب�ضة 

�ضركة م�ضاهمة كويتية قاب�ضة

دولة الكويت

تقرير حول البيانات المالية المجمعة
لقد دققنا البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�ضركة منازل القاب�ضة - �ضركة م�ضاهمة كويتية قاب�ضة - )»ال�ضركة الأم«( و�ضركتها 

التابعة )ي�ضار اإليهما جمتمعتني بـ »املجموعة«( والتي تت�ضمن بيان املركز املايل املجمع كما يف 31 دي�ضمرب 2013 وكذلك البيانات 

املجمعة للربح اأواخل�ضارة والربح اأو اخل�ضارة والدخل ال�ضامل الآخر والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق امللكية لل�ضنة املالية 

املنتهية يف ذلك التاريخ، وكذلك ملخ�س ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة واملعلومات التف�ضيلية الخرى.

مسئولية اإلدارة عن البيانات المالية المجمعة
اإن اإدارة ال�ضركة الأم م�ضوؤولة عن اإعداد البيانات املالية املجمعة وعر�ضها ب�ضورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير 

املالية، وعن نظم الرقابة الداخلية التي تراها �ضرورية لإعداد بيانات مالية املجمعة خالية من الأخطاء املادية �ضواء كانت نا�ضئة 

عن الغ�س اأو اخلطاأ. 

مسئولية مراقبي الحسابات
اإن م�ضئوليتنا هي اإبداء الراأي حول هذه البيانات املالية املجمعة ا�ضتنادا اىل اأعمـال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بالتدقيق وفقا 

ملعايري التدقيق الدولية. اإن هذه املعايري تتطلب منا اللتزام مبتطلبات املهنة الخالقية وتخطيط واداء اأعمال التدقيق للح�ضول 

على تاأكيد معقول بان البيانات املالية املجمعة ل حتتوي على اأخطاء مادية.  

اإن اأعمال التدقيق تتطلب تنفيذ اجراءات للح�ضول على اأدلة تدقيق على املبالغ والي�ضاحات الواردة يف البيانات املالية املجمعة. ان 

تلك الجراءات تعتمد على احلكم املهني ملراقبي احل�ضابات مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية املجمعة 

�ضواء كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ. يف �ضبيل تقييم تلك املخاطر ياأخذ مراقبي احل�ضابات يف عني العتبار الرقابة الداخلية 

بغر�س  ولي�س  املالئمة،  التدقيق  اإجراءات  ت�ضميم  بهدف  وذلك  عادل  ب�ضكل  وعر�ضها  املجمعة  املالية  البيانات  باإعداد  املرتبطة 

اإبداء راأي حول فاعلية نظم الرقابة الداخلية املطبقة بال�ضركة الأم. اإن اأعمال التدقيق تت�ضمن اأي�ضا تقييم مدى مالئمة ال�ضيا�ضات 

املحا�ضبية املطبقة ومدى معقولية التقديرات املحا�ضبية التي اأعدتها الإدارة بالإ�ضافة اإىل تقييم العر�س ال�ضامل للبيانات املالية 

املجمعة.

التـقــرير السنـــوي 2013
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عادل حممد ال�صانع

مراقب ح�صابات مرخ�ص فئة )اأ( رقم 86

 املحا�صب الكويتي لتدقيق احل�صابات 

بي ال  – ات�ص 

علي عبدالرحمن احل�صاوي

مراقب ح�صابات مرخ�ص فئة )اأ( رقم 30

Rödl ال�صرق الأو�صط 

برقان – حما�صبون عامليون

24 مار�س 2014

 باعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التى ح�ضلنا عليها كافية ومنا�ضبة لتوفري اأ�ضا�س معقول ميكننا من اإبداء راأينا على البيانات املالية 

املجمعة.

الـــــــــرأي
منازل  للمجموعة  )�ضركة  املايل  املركز   - املادية  النواحي  جميع  من   - عادلة  ب�ضورة  تظهر  املجمعة  املالية  البيانات  اأن  براأينا 

وفقًا  التاريخ  ذلك  يف  املنتهية  لل�ضنة  النقدية  وتدفقاتها  املايل  واأدائها   2013 دي�ضمرب   31 يف  كما  التابعة(  و�ضركتها  القاب�ضة 

للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية االخرى
براأينا كذلك اأن ال�ضركة الأم حتتفظ ب�ضجالت حما�ضبية منتظمة، واأن اجلرد قد اأجرى وفقًا لالأ�ضول املرعية واأن البيانات املالية 

املجمعة واملعلومات املالية الواردة يف تقرير جمل�س اإدارة ال�ضركة الأم متفقة مع ما هو وارد يف ال�ضجالت املحا�ضبية، وقد ح�ضلنا 

على املعلومات والإي�ضاحات التي راأيناها �ضرورية لأغرا�س التدقيق، كما اأن البيانات املالية املجمعة تت�ضمن ما ن�س عليه قانون 

ب�ضاأن   2010 ل�ضنة   7 رقم  والقانون   )3/1 رقم  التنفيذية )اي�ضاح  ولئحته  الالحقة  وتعديالته   2012 ل�ضنة   25 رقم  ال�ضركات 

اإن�ضاء هيئة اأ�ضواق املال وتنظيم ن�ضاط الأوراق املالية ولئحته التنفيذية وعقد تاأ�ضي�س ال�ضركة الأم ونظامها الأ�ضا�ضي، ويف حدود 

املعلومات التي توافرت لدينا مل تقع خالل ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2013 خمالفات لأحكام قانون ال�ضركات رقم 25 ل�ضنة 

2012 وتعديالته الالحقة ولئحته التنفيذية اأو القانون رقم 7 ل�ضنة 2010 ب�ضاأن اإن�ضاء هيئة اأ�ضواق املال وتنظيم ن�ضاط الأوراق 
املالية ولئحته التنفيذية اأو عقد تاأ�ضي�س ال�ضركة الأم ونظامها الأ�ضا�ضي على وجه قد يكون له تاأثري مادي على ن�ضاط املجموعة اأو 

مركزها املايل املجمع.

التـقــرير السنـــوي 2013



20132012اإي�ضاح
موجودات

موجودات متداولة
51,620,1722,485,747نقد ونقد معادل

6442,711442,711عقارات بغر�س املتاجرة
7901,6411,172,848مدينون واأر�ضدة مدينة اأخرى 

2,964,5244,101,306
موجودات غري متداولة

179,349581,365اأوراق قب�س
814,800,01714,728,242اإ�ضتثمارات متاحة للبيع

922,893,82421,728,780عقارات اإ�ضتثمارية
1048,916,94154,061,825م�ضروعات قيد التطوير

119,017,56911,148,062ال�ضهرة
12,13116,444ممتلكات ومعدات 

95,819,831102,264,718
98,784,355106,366,024جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
مطلوبات متداولة

121,491,3006,217,395دائنون وم�ضاريف م�ضتحقة
13512,755819,395م�ضتحق اإىل اأطراف ذات �ضلة

1447,430,78320,493,105متويل من الغري
49,434,83827,529,895

مطلوبات غري متداولة
9,307,8594,633,972عمالء دفعات مقدمة

2,844-اوراق دفع
35,235,000-14متويل من الغري

68,13161,186مكافاأة نهاية اخلدمة
9,375,99039,933,002

58,810,82867,462,897جمموع املطلوبات

حقوق امللكية
1571,500,00071,500,000راأ�س املال 

161,969,1191,969,119اإحتياطي قانوين 
171,707,9431,707,943اإحتياطي اختياري 

-71,775احتياطي التغري يف القيمة العادلة
)3,658,840((6,670,575)اإحتياطي ترجمة عمالت اأجنبية

)42,531,126((40,684,519)خ�ضائر مرحلة
27,893,74328,987,096جمموع حقوق امللكية اخلاص مبساهمي الشركة األم

12,079,7849,916,031ح�ض�س غري م�ضيطرة
39,973,52738,903,127

98,784,355106,366,024جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

عدنان عبد الوهاب الن�صف

رئي�ص جمل�ص الإدارة

اإن الإي�ضاحات املرفقة ت�ضكل جزءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املجمعة. 

بيان املركز املايل اجملمع كما يف 31 ديسمرب 2013
التـقــرير السنـــوي 2013»جميع املبالغ بالدينار الكويتي «
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اإن الإي�ضاحات املرفقة ت�ضكل جزءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املجمعة. 

20132012اي�ضاح 

االيرادات
61,592,562527,699�ضايف الربح من بيع عقارات بغر�س املتاجرة 

)5,538,670(-خ�ضائر اإ�ضتثمارات مالية 

91,165,0441,106,118ارباح التغري يف القيمة العادلة لعقارات ا�ضتثمارية

73,7381,960ايرادات فروق عمالت 

)966,365((2,130,493)11خ�ضائر اإنخفا�س يف قيمة ال�ضهرة

-142,792,378�ضايف الربح من ت�ضوية مديونيات
16,55356,708اإيرادات اخرى

3,509,782)4,812,550(

املصروفات واألعباء األخرى
)679,446((627,771)تكاليف املوظفني

)226,361((231,725)18م�ضاريف عمومية واإدارية

)1,645,644((1,570,725)اأعباء متويلية 

)44,148((14,312)ا�ضتهالكات 

)7,408,149(1,065,249صايف ربح/)خسارة( السنة قبل االستقطاعات 

-(10,657)زكاة
-(26,642)�ضريبة دعم العمالة الوطنية

)7,408,149(1,027,950صايف ربح/)خسارة( السنة

صايف ربح/)خسارة( السنة اخلاصة بـ :
)7,405,431(1,021,443م�ضاهمي ال�ضركة الأم 

)2,718(6,507ح�ض�س غري م�ضيطرة 

)7,408,149(1,027,950صايف ربح/)خسارة( السنة 

)10.36(201.43ربحية/)خسارة( السهم اخلاصة مبساهمي الشركة األم )فلس( 

بيان الربح أو اخلسارة اجملمع عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2013
التـقــرير السنـــوي 2013»جميع املبالغ بالدينار الكويتي «



اإن الإي�ضاحات املرفقة ت�ضكل جزءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املجمعة. 

20132012

)7,408,149(1,027,950�ضايف ربح/)خ�ضارة( ال�ضنة

الدخل الشامل اآلخر 

بنود من احملتمل حتويلها الحقًا إىل الربح أو اخلسارة:
-71,775التغري يف القيمة العادلة لإ�ضتثمارات متاحة للبيع

)941,480((4,794,839)فروق ترجمة عمالت اأجنبية 

)941,480((4,723,064)اإجمايل اخل�ضارة ال�ضاملة الأخرى 

)8,349,629((3,695,114)إجماىل اخلسارة الشاملة للسنة

صايف اخلسارة الشاملة للسنة اخلاصة بـ :
)8,143,081((2,662,323)م�ضاهمي ال�ضركة الأم 

)206,548((1,032,791)ح�ض�س غري م�ضيطرة

)8,349,629((3,695,114)إجماىل اخلسارة الشاملة للسنة

بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر اجملمع للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2013
التـقــرير السنـــوي 2013»جميع املبالغ بالدينار الكويتي «
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اإن الإي�ضاحات املرفقة ت�ضكل جزءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املجمعة. 

20132012

األنشطة التشغيلية 
)7,408,149(1,027,950�ضايف ربح/)خ�ضارة( ال�ضنة

تعديالت 
14,31244,148اإ�ضتهالكات

)1,106,118((1,165,044)ارباح التغري يف القيمة العادلة لعقارات ا�ضتثمارية
)527,699((1,592,562)�ضايف الربح من بيع عقارات بغر�س املتاجرة 

-(2,000)اأرباح ا�ضتبعاد ممتلكات ومعدات
5,538,670-خ�ضائر اإ�ضتثمارات مالية 

2,130,493966,365خ�ضائر اإنخفا�س يف قيمة ال�ضهرة
-(2,792,378)�ضايف الربح من ت�ضوية مديونيات

1,570,7251,645,644اأعباء متويلية 
14,07511,813خم�ض�س مكافاأة نهاية اخلدمة 

)835,326((794,429)�ضايف اخل�ضارة املعدلة قبل التغري يف بنود راأ�س املال العامل
272,747157,103مدينون واأر�ضدة مدينة اأخرى 

402,016804,521اأوراق قب�س
1,499,500-املح�ضل من بيع عقارات بغر�س املتاجرة

98,825(149,344)دائنون وم�ضاريف م�ضتحقة
2,844(2,844)اوراق دفع

)9,402((24,034)م�ضتحق اإىل اأطراف ذات �ضلة
)343,868(50,797عمالء دفعات مقدمة

)12,035((7,130)مكافاأة نهاية اخلدمة مدفوعة

1,362,162(252,221)صايف النقد )املستخدم يف(/الناجت من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية
)1,590((11,608)املدفوع ل�ضراء ممتلكات ومعدات

-460املح�ضل من بيع ممتلكات ومعدات
)1,510,447((576,854)م�ضروعات قيد التطوير

)1,512,037((588,002)صايف النقد املستخدم يف األنشطة اإلستثمارية

165,690(25,352)احتياطي ترجمة عمالت اجنبية 

15,815(865,575)�ضايف )النق�س(/الزيادة يف النقد والنقد املعادل
2,485,7472,469,932النقد والنقد املعادل يف اول ال�ضنة

1,620,1722,485,747النقد والنقد املعادل يف نهاية السنة )إيضاح 5(

بيان التدفقات النقدية اجملمع عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2013
التـقــرير السنـــوي 2013»جميع املبالغ بالدينار الكويتي « 
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تأسيس الشركة ونشاطها  -1

 1983 يوليو   5 فى  املوؤرخ  التاأ�ضي�س  عقد  مبوجب  ـ  الكويت  ـ  قاب�ضة  كويتية  م�ضاهمة  �ضركة  ـ   القاب�ضة  منازل  �ضركة  تاأ�ض�ضت 

القاب�ضة  منازل  �ضركة  اإىل  ال�ضركة  ا�ضم  تغيري  ثم مت  مقفلة  العامة )�س.م.ك(  للمقاولت  واإيطاليا  الكويت  �ضركة  اأ�ضم  حتت 

)�س.م.ك.قاب�ضه( وذلك بتاريخ 5 يونيو 2005. مت اإدراج ال�ضركة الأم يف �ضوق الكويت لالأوراق املالية بتاريخ 23 فرباير 2009. 

متار�س ال�ضركة الأم جميع الأن�ضطة وفقا لتعاليم ال�ضريعة الإ�ضالمية ال�ضمحاء.

الأغرا�س التي تاأ�ض�ضت من اأجلها ال�ضركة الأم القيام مبا يلى :

متلك اأ�ضهم �ضركات م�ضاهمة كويتية اأو اأجنبية وكذلك متلك اأ�ضهم اأو ح�ض�س يف �ضركات ذات م�ضئولية حمدودة كويتية اأو   -1
اأجنبية اأو ال�ضرتاك يف تاأ�ضي�س هذه ال�ضركات بنوعيها واإدارتها واإقرا�ضها وكفالتها لدى الغري.

اإقرا�س ال�ضركات التي متلك فيها اأ�ضهما وكفالتها لدى الغري ويف هذه احلالة يتعني األ تقل ن�ضبة م�ضاركة ال�ضركة القاب�ضة   -2
يف راأ�س مال ال�ضركة املقرت�ضة عن 20% على الأقل.

متلك حقوق امللكية ال�ضناعية من براءات اخرتاع اأو عالمات جتارية �ضناعية اأو ر�ضوم �ضناعية اأو اأية حقوق اأخرى تتعلق   -3
بذلك وتاأجريها ل�ضركات اأخرى ل�ضتغاللها �ضواء يف داخل الكويت اأو خارجها.

متلك املنقولت والعقارات الالزمة ملبا�ضرة ن�ضاطها يف احلدود امل�ضموح بها وفقا للقانون.  -4

وجهات  �ضركات  قبل  من  تدار  مالية  حمافظ  يف  اإ�ضتثمارها  طريق  عن  ال�ضركة  لدى  املتوفرة  املالية  الفوائ�س  ا�ضتغالل   -5
متخ�ض�ضة.

اإن عنوان ال�ضركة الأم امل�ضجل هو: �س.ب 26131 الكويت – الرمز الربيدي 13121 ال�ضفاة .

مت الت�ضريح باإ�ضدار البيانات املالية املجمعة بناءًا على قرار جمل�س الإدارة بتاريخ 24 مار�س 2014 وهي خا�ضعة ملوافقة 

امل�ضاهمني يف اجلمعية العمومية لل�ضركة الم.

تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة   -2
اإن ال�ضيا�ضات املحا�ضبية امل�ضتخدمة يف اإعداد هذه البيانات املالية املجمعة متفقة مع تلك امل�ضتخدمة يف اإعداد البيانات 

يناير   1 بعد  اأو  تبداأ يف  التي  املالية  ال�ضنة  على  ت�ضرى  التي  واملعدلة  اجلديدة  املعايري  تلك  فيها  مبا  ال�ضابقة  لل�ضنة  املالية 

.2013

املعايري التي ت�سري على ال�سنة احلالية:  )2/1

املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم 7 “االأدوات املالية: االإف�ساحات – حتويل اأ�سول مالية”

م�ضتخدمو  يتمكن  لكي  اإ�ضتبعادها  يتم  مل  ولكن  حتويلها  التي مت  املالية  الأ�ضول  حول  اإ�ضافية  اإف�ضاحات  التعديل  يتطلب 

البيانات املالية املجمعة للمجموعة من اإدراك العالقة بني تلك الأ�ضول التي مل يتم اإ�ضتبعادها والإلتزامات املرتبطة بها. 

اإ�ضافة اإىل ذلك، يتطلب التعديل اإف�ضاحات حول اإ�ضتمرار ال�ضيطرة على الأ�ضول امل�ضتبعدة حتى يتمكن م�ضتخدمو البيانات 

املالية من تقييم طبيعة اإ�ضتمرار املجموعة يف ال�ضيطرة على تلك الأ�ضول امل�ضتبعدة واملخاطر املرتبطة بها. ل يوجد لدي 

املجموعة اأية اأ�ضول بهذه اخل�ضائ�س.

معيار املحا�سبة الدويل رقم 1 »عر�ض بنود الدخل ال�سامل االآخر )املعدل(«

تغري التعديالت على معيار املحا�ضبة الدويل رقم 1 طريقة جتميع البنود املعرو�ضة �ضمن الدخل ال�ضامل الآخر. يتم عر�س 

املثال، الأرباح  �ضبيل  مقبلة )على  فرتة  اخل�ضارة يف  اأو  الربح  ت�ضجيلها«( يف  ت�ضنيفها )اأو »يعاد  اإعادة  ميكن  التي  البنود 

واخل�ضائر الإكتوارية من خطط منافع حمددة واإعادة تقييم اأرا�ضي ومباين( ب�ضكل منف�ضل عن البنود التي ل ميكن اإعادة 

ت�ضنفيها )على �ضبيل املثال: �ضايف الربح من التحوط على �ضايف الإ�ضتثمار، فروق ترجمة عمليات اأجنبية، �ضايف احلركة 

على حتوطات التدفق النقدي و�ضايف الربح اأو اخل�ضارة من الأ�ضول املالية املتاحة للبيع(. يوؤثر التعديل على العر�س فقط 

ولي�س له تاأثري على املركز املايل اأو الأداء.

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2013
التـقــرير السنـــوي 2013»جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما مل يذكر غري ذلك«



املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم 7 »االإف�ساحات – تقا�ض االأ�سول املالية واالإلتزامات املالية )املعدل(«

ال�ضلة  ذات  والرتتيبات  باملقا�ضة  تتعلق  معلومات  عن  بالإف�ضاح  تقوم  اأن  املن�ضاأة  من  التعديالت  هذه   تتطلب 

ترتيبات  تاأثري  تقييم  يف  مفيدة  تكون  قد  معلومات  للم�ضتخدمني  تقدم  الإف�ضاحات  هذه  اإن  ال�ضمان(.  اإتفاقيات  )مثل: 

على املركز املايل للمن�ضاأة. اإن الإف�ضاحات اجلديدة مطلوبة لكافة الأدوات املالية املحققة والتي مت مقا�ضتها وفقًا ملعيار 

املحا�ضبة الدويل 32 الأدوات املالية: العر�س. ت�ضري الإف�ضاحات اأي�ضًا على الأدوات املالية املحققة والتي تخ�ضع لرتتيب 

مقا�ضة اأ�ضا�س ملزم اأو ترتيب مماثل بغ�س النظر عن اإجراء املقا�ضة وفقًا ملعيار املحا�ضبة الدويل رقم 32.

املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم 10 “البيانات املالية املجمعة”

اإن املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 10 يحل حمل اإجراءات التجميع املو�ضحة يف معيار املحا�ضبة الدويل رقم 27 

“البيانات املالية املجمعة واملنف�ضلة” وتلك املو�ضحة يف التف�ضري رقم 12 “التجميع – املوؤ�ض�ضات ذات الأغرا�س اخلا�ضة” 
وذلك بتقدمي منوذج جتميع موحد لكافة املن�ضاآت على اأ�ضا�س ال�ضيطرة بغ�س النظر عن طبيعة ال�ضركة امل�ضتثمر فيها )اأي 

فيما اإذا كانت ال�ضركة مت ال�ضيطرة عليها من خالل حقوق ت�ضويت امل�ضتثمرين اأو من خالل ترتيبات تعاقدية اأخرى كما هو 

متعارف عليه يف املوؤ�ض�ضات ذات الأغرا�س اخلا�ضة(. 

امل�ضتثمر لدى  كان  اإذا  فيما  على  تعتمد  ال�ضيطرة  فاإن   10 رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  للمعيار   وفقًا 

)1 �ضيطرة على ال�ضركة امل�ضتثمر بها، 2( تعر�س اأو حقوق للعوائد متعددة من م�ضاركتها مع ال�ضركة امل�ضتثمر بها، و3( 

القدرة على اإ�ضتخدام �ضيطرتها على ال�ضركة امل�ضتثمر بها يف التاأثري على مبلغ العوائد. اإ�ضافة اإىل ذلك يف نوفمرب 2012، 

قام جمل�س معايري املحا�ضبة الدولية باإ�ضدار تعديل على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 10 “البيانات املالية 

�ضركات  من  التجميع  ا�ضتثناء  يتطلب  اإ�ضتثمار.  �ضركة  مفهوم  تلبي  التي  لل�ضركات  التجميع  متطلبات  لي�ضتثني  املجمعة” 

الإ�ضتثمار اأن تقوم باملحا�ضبة عن ال�ضركات التابعة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�ضارة وفقًا للمعيار الدويل لإعداد 

التقارير املالية رقم 9 “الأدوات املالية”.

املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم 11 »الرتتيبات امل�سرتكة«

معيار  حمل  ويحل  امل�ضرتكة  للم�ضروعات  جديدة  حما�ضبية  متطلبات   11 رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار  يقدم 

عند  الن�ضبي  التجميع  طريقة  تطبيق  خيار  اإلغاء  مت  وقد  امل�ضرتكة«.  امل�ضاريع  يف  »احل�ض�س   31 رقم  الدويل  املحا�ضبة 

 11 رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار  فاإن  ذلك  اإىل  بالإ�ضافة  امل�ضرتكة.  ال�ضيطرة  حتت  ال�ضركات  عن  املحا�ضبة 

ي�ضتبعد الأ�ضول حتت ال�ضيطرة امل�ضرتكة ومييز الآن بني العمليات امل�ضرتكة وامل�ضاريع امل�ضرتكة.

املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم 12 »االإف�ساح عن احلقوق يف من�ساآت اأخرى«

يتطلب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 12 تعزيز الإف�ضاحات عن كل من املن�ضاآت املجمعة وغري املجمعة التي 

متكن  قد  معلومات  تقدمي  هو   12 رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار  من  الغر�س  اإن  فيها.  م�ضاركة  لل�ضركة  يوجد 

للمخاطر  والتعر�س  املجمعة  والإلتزامات  الأ�ضول  على  قيود  واأية  ال�ضيطرة  اأ�ضا�س  تقييم  من  املالية  البيانات  م�ضتخدمي 

الناجتة عن امل�ضاركة مع من�ضاآت غري جممعة وم�ضاركة اأ�ضحاب احلقوق غري امل�ضيطرة يف اأن�ضطة ال�ضركات املجمعة.

املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم 13 »قيا�ض القيمة العادلة«

اإن املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 13 يحل حمل اإر�ضادات قيا�س القيمة العادلة يف املعايري احلالية. ي�ضع املعيار 

الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 13 تعريفًا للقيمة العادلة ويوفر اإر�ضادات حول كيفية حتديد القيمة العادلة كما يتطلب 

املتطلبات   13 رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار  يغري  ل  ذلك  ومع  العادلة.  القيمة  قيا�س  طرق  حول  اإف�ضاحات 

املتعلقة بتحديد البنود التي يجب قيا�ضها اأو الإف�ضاح عنها بالقيمة العادلة.

املعايري ال�سادرة ومل تطبق بعد:    )2/2

فيما يلي املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة والتي ل يتم تطبيقها ب�ضكل اإلزامي على ال�ضنة املالية التي 

تنتهي يف 31 دي�ضمرب 2013 )ولكن ي�ضمح بالتطبيق املبكر لها(:

املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم 9 »االأدوات املالية )املعدل يف 2010(«

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2013
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)ي�سري على الفرتات املالية التي تبدا يف اأو بعد 1 يناير 2015(

اإن املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 هو معيار جديد لالأدوات املالية واملزمع اأن يحل حمل معيار املحا�ضبة الدويل 

رقم 39 بكامله. يتكون م�ضروع الإ�ضتبدال من 3 مراحل:

-   املرحلة الأوىل املرحلة الثانية: مرحلة الإنخفا�س.

-  املرحلة الثالثة: حما�ضبة التحوط.

-   ت�ضنيف وقيا�س املوجودات والإلتزامات املالية.

تعديالت معيار املحا�سبة الدويل رقم 32 “تقا�ض املوجودات املالية واالإلتزامات املالية”

)ي�سري على الفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2014(

اإن التعديالت على معيار املحا�ضبة الدويل رقم 32 تو�ضح التطبيقات املوجودة فيما يتعلق مبتطلبات التقا�س، وبالأخ�س 

تو�ضيح املفهوم احلايل للحق اأو الأ�ضا�س امللزم والرتتيب املماثل، وي�ضري املعيار على الفرتات التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 

2015 ويتم التطبيق باأثر رجعي.

27 »املوؤ�س�سات  12 ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  10 و  اأرقام  املالية  التعديالت على املعايري الدولية الإعداد التقارير 

االإ�ستثمارية«

)ي�سري على الفرتات املحا�سبية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2014(

اإن التعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 10 تقدم اإ�ضتثناء من متطلبات جتميع ال�ضركات التابعة يف 

�ضركة اإ�ضتثمارية. وطبقًا ل�ضروط الإ�ضتثناء فاإن ال�ضركة الإ�ضتثمارية مطالبة باأن تقي�س ح�ضتها يف ال�ضركة التابعة بالقيمة 

الأن�ضطة  تخدم  التي  الإ�ضتثمارية  لل�ضركات  التابعة  ال�ضركات  الإ�ضتثناء يف  يطبق  ول  اخل�ضارة  اأو  الربح  خالل  من  العادلة 

الإ�ضتثمارية ل�ضركة الإ�ضتثمار.

كما اأن التعديالت التي متت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 12 ومعيار املحا�ضبة الدويل رقم 27 هي لتقدمي 

متطلبات جديدة لالإف�ضاح يف ال�ضركات الإ�ضتثمارية.

وب�ضكل عام فاإن التعديالت تتطلب التطبيق باأثر رجعي مع اأحكام انتقالية حمددة.

بعد  اأو  تبداأ يف  التي  للفرتة  للمجموعة  املحا�ضبية  بال�ضيا�ضات  تتعلق  التي  اجلديدة  املعايري  تطبيق  يتم  اأن  الإدارة  وتتوقع 

باأن�ضطة  عالقة  لها  ولي�س  اإ�ضدارها  مت  والتي  اجلديدة  املعايري  هذه  بع�س  اأن  كما  املعايري.  هذه  ل�ضريان  الفعلي  التاريخ 

املجموعة، من املتوقع اأن ل يكون لها تاأثري مادي على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

السياسات احملاسبية الهامة   -3
فيما يلي ملخ�س لأهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية امل�ضتخدمة يف اإعداد هذه البيانات املالية املجمعة:

اأ�س�ض اإعداد البيانات املالية املجمعة   )3/1

يتم اإعداد هذه البيانات املالية املجمعة وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية )IFRS( ال�ضادرة عن جمل�س معايري 

املحا�ضبة الدولية )IASB( والتف�ضريات ال�ضادرة عن جلنة تف�ضري املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية )IFRIC( ومتطلبات 

قانون ال�ضركات بدولة الكويت، والعرف املحا�ضبي املتعلق بالإ�ضتثمارات يف دولة الكويت. 

�ضدر قانون ال�ضركات رقم 25 ل�ضنة 2012 بتاريخ 26 نوفمرب 2012 ومت ن�ضره باجلريدة الر�ضمية بتاريخ 29 نوفمرب   -

2012 والذي اأدى اإىل اإلغاء قانون ال�ضركات التجارية رقم 15 ل�ضنة 1960. بتاريخ 27 مار�س 2013 مت تعديل قانون 
ال�ضركات مبوجب القانون رقم 97 ل�ضنة 2013  وبتاريخ 29 �ضبتمرب 2013 مت اإ�ضدار الالئحة التنفيذية وذلك لتحديد 

اأو�ضاع ال�ضركات القائمة وفقا لأحكام القانون اجلديد وقد مت ن�ضرها باجلريدة الر�ضمية  القواعد وال�ضوابط لتوفيق 

بتاريخ 6 اكتوبر 2013. 

العرف املحا�سبي   )3/2

بالقيمة  املوجودات  بع�س  تقييم  باإعادة  املعدل  التاريخية  التكلفة  اأ�ضا�س  على  املجمعة  املالية  البيانات  هذه  اإعداد  مت   -

العادلة كما هو مو�ضح تف�ضيليا يف ال�ضيا�ضات والإي�ضاحات املرفقة.

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2013
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يتم اإعداد البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي.  -

اأ�س�ض التجميع   )3/3

كما  تت�ضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�ضركة الأم و�ضركاتها التابعة )ي�ضار اإليهما جمتمعني ب “املجموعة”( 

هو مو�ضح يف اإي�ضاح رقم 4.

اإن ال�ضركات التابعة هي تلك ال�ضركات التي ت�ضيطر عليها ال�ضركة الأم، وتكون ال�ضيطرة قائمة عندما يكون لدى ال�ضركة 

الأم املقدرة ب�ضكل مبا�ضر اأو غري مبا�ضر على التحكم يف ال�ضيا�ضات املالية والت�ضغيلية واحل�ضول على املنافع من اأن�ضطتها. 

تتحقق �سيطرة ال�سركة االأم عندما: 

تتم ال�ضيطرة علي ال�ضركة امل�ضتثمر بها.   -

التعر�س لعائدات متغرية اأو متلك حقوق بها نتيجة م�ضاركتها يف ال�ضركة امل�ضتثمر بها.   -

تكون لها املقدرة على ا�ضتخدام �ضلطتها لتوؤثر علي عائداتها.   -

بعني  تاأخذ  الأم  ال�ضركة  فاإن  بها،  امل�ضتثمر  ال�ضركة  يف  الت�ضويت  حقوق  يف  الأغلبية  الأم  ال�ضركة  امتالك  عدم  حالة  يف 

العتبار حقائق وعوامل اأخرى يف تقييم ال�ضيطرة والتي تت�ضمن: 

ترتيب تعاقدى بني ال�ضركة الأم ومالكي اأ�ضوات اآخرين.   -

حقوق ناجتة من ترتيبات تعاقدية اأخرى.  -

حقوق ت�ضويت ال�ضركة الأم.   -

حقوق ت�ضويت حمتملة.   -

تت�ضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�ضركات التابعة من تاريخ بدء ال�ضيطرة فعليا وحتى تاريخ انتهاء ال�ضيطرة 

املتبادلة  الأرباح  فيها  مبا  التجميع،  عند  املجموعة  �ضركات  بني  املتبادلة  واملعامالت  الأر�ضدة  جميع  ا�ضتبعاد  يتم  فعليا. 

للمعامالت  موحدة  حما�ضبية  �ضيا�ضات  با�ضتخدام  املجمعة  املالية  البيانات  اإعداد  يتم  املحققة.  غري  والأرباح  واخل�ضائر 

املتماثلة ولالأحداث الأخرى التي تتم يف ظروف مت�ضابهة.

امللكية  حقوق  يف  م�ضتقل  بند  يف  املجمعة  التابعة  ال�ضركات  موجودات  �ضافى  من  امل�ضيطرة  غري  احل�ض�س  اإظهار  يتم 

للمجموعة. اإن احل�ض�س غري امل�ضيطرة تتكون من تلك احل�ضة يف تاريخ بدء دمج الأعمال ون�ضيبها يف التغري يف حقوق 

امللكية منذ تاريخ ال�ضراء. يتم حتديد الأرباح واخل�ضائر العائدة ملالكي ال�ضركة الأم واحل�ض�س غري امل�ضيطرة بح�ضب ن�ضبة 

ح�ض�س ملكيتهم حتى لو نتج عن ذلك عجز يف ر�ضيد احل�ض�س غري امل�ضيطرة. 

عند حدوث تغري يف ملكية ال�سركة التابعة دون فقدان ال�سيطرة فاإنه يتم املحا�سبة عن هذه املعاملة �سمن حقوق امللكية. 

اأما يف حالة فقدان ال�سيطرة نتيجة تغري يف امللكية فاإنه يتم: 

اإلغاء العرتاف باأ�ضول واإلتزامات ال�ضركة التابعة من بيان املركز املايل )وي�ضمل ذلك ال�ضهرة(.   -

العرتاف باأي ا�ضتثمار حمتفظ به يف ال�ضركة التابعة بقيمتها العادلة عند فقدان ال�ضيطرة.   -

اإلغاء حقوق احل�ض�س غري امل�ضيطرة.   -

العرتاف بالربح اأو اخل�ضارة املرتبطة بفقدان ال�ضيطرة يف بيان الربح اأو اخل�ضارة.   -

دمج االعمال   )3/4

تكلفة  قيا�س  يتم  ال�ضراء.  طريقة  با�ضتخدام  والأعمال  التابعة  لل�ضركات  الدمج  عمليات  عن  املحا�ضبة  يتم 

التي  واملطلوبات  عليها  احل�ضول  يتم  التي  للموجودات  التبادل(  )بتاريخ  العادلة  القيم  مبجموع  الأعمال  دمج 

ال�ضركة على  لل�ضيطرة  كمقابل  ال�ضركة  قبل  من  ا�ضدارها  مت  التي  امللكية  حقوق  واأدوات  اأخذها  اأو  تكبدها   يتم 

املوجودات  اإن  الأعمال.  دمج  لعملية  مبا�ضرة  تخ�ضي�ضها  ميكن  التي  التكاليف  اإىل  بالإ�ضافة  امتالكها  يتم  التي 

التقارير  لإعداد  الدويل  للمعيار  وفقًا  بها  العرتاف  �ضروط  حتقق  التي  الطارئة  واللتزامات   واملطلوبات 

املالية 3: دمج الأعمال، يتم اثباتها بالقيمة العادلة بتاريخ الإمتالك.

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2013
التـقــرير السنـــوي 2013»جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما مل يذكر غري ذلك«



23
يتم العرتاف بال�ضهرة الناجتة عن الإمتالك كاأ�ضل وتقا�س مبدئيًا بالتكلفة ومتثل الزيادة يف تكلفة دمج الأعمال عن ح�ضة 

ال�ضركة يف �ضايف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات واللتزامات الطارئة املحددة املعرتف بها، وفيما لو زادت ح�ضة 

ال�ضركة يف �ضايف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات واللتزامات الطارئة املحددة للمجموعة املمتلكة، وذلك بعد اإعادة 

تقديرها، عن تكلفة الإمتالك،  فاإنه يتم العرتاف بالزيادة يف احلال يف بيان الربح اأو اخل�ضارة املجمع.

ال�سهرة   )3/5

العادلة  القيمة  �ضايف  املجموعة يف  ح�ضة  عن  الإمتالك  تكلفة  زيادة  تابعة يف  �ضركة  اإمتالك  عن  الناجتة  ال�ضهرة  تتمثل 

مبدئيًا  الإعرتاف  يتم  ال�ضراء.  بتاريخ  بها  املعرتف  التابعة  لل�ضركة  املحددة  الطارئة  والإلتزامات  واملطلوبات  للموجودات 

بال�ضهرة كًا�ضل بالتكلفة ويتم قيا�ضها لحقًا بالتكلفة ناق�ضًا اخل�ضائر املرتاكمة لالإنخفا�س يف القيمة.

لأهداف اإختبار الإنخفا�س يف القيمة يتم توزيع ال�ضهرة على كل الوحدات املولدة للنقد اخلا�ضة باملجموعة التي يتوقع اأن 

ت�ضتفيد من مزايا الدمج. يتم اإختبار الوحدات املولدة للنقد التي وزعت عليها ال�ضهرة لتحديد الإنخفا�س يف قيمتها �ضنويًا 

اأو غالبًا عندما يكون هناك دليل على اإنخفا�س قيمة الوحدة. اإذا كانت القيمة القابلة ٌلالإ�ضرتداد للوحدة املولدة للنقد اأقل 

من القيمة الدفرتية لها فاإنه يتم تخ�ضي�س خ�ضارة الإنخفا�س يف القيمة مبدئيًا لتخفي�س القيمة الدفرتية ل�ضهرة الوحدة 

ومن ثم تخفي�س املوجودات الأخرى للوحدة تنا�ضبيًا على اأ�ضا�س ن�ضبة القيمة الدفرتية لكل اأ�ضل يف الوحدة.

االأدوات املالية   )3/6

الت�سنيف 

بالأداة  املبدئي  الت�ضنيف عند العرتاف  الإدارة بتحديد هذا  تقوم  الإ�ضتثمار.  اقتناء  الغر�س من  الت�ضنيف على  يعتمد 

املالية ويتم اإعادة النظر يف هذا الت�ضنيف عند اإعداد البيانات املالية املجمعة. قامت املجموعة بت�ضنيف اأدواتها املالية 

كما يلي:

مدينون

وتن�ضاأ  ن�ضطة.  اأ�ضواق  م�ضعرة يف  غري  وتكون  حمدد  اأو  ثابت  ا�ضتحقاق  ذات  املالية  امل�ضتقات  بخالف  مالية  موجودات  هي 

عندما تقوم املجموعة باأداء خدمات ب�ضفة مبا�ضرة اإىل العمالء مع عدم وجود نية لتداول هذه الديون.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

عند  العادلة  بالقيمة  مالية  وموجودات  املتاجرة  بغر�س  مالية  وهما موجودات  فرعيني  ت�ضنيفني  الت�ضنيف  يت�ضمن هذا 

العرتاف املبدئي. يتم ت�ضنيف الأ�ضل املايل �ضمن هذا الت�ضنيف اإذا مت اإقتنائه ب�ضورة اأ�ضا�ضية للبيع يف الأجل القريب اأو 

اإذا قررت الإدارة ت�ضنيفه كذلك عند العرتاف املبدئي.

موجودات متاحة للبيع

هي تلك املوجودات املالية بخالف امل�ضتقات املالية والتي مل يتم ت�ضنيفها �ضمن اأي من الت�ضنيفات املذكورة اأعاله، ويتم 

الحتفاظ بها ملدة غري حمددة من الوقت وميكن بيعها عند احلاجة اىل �ضيولة اأو عند التغري يف معدلت الربح.

دائنون

 يظهر الدائنون بالتكلفة، ويتمثل يف الأر�ضدة امل�ضتحقة على املجموعة مقابل تقدمي خدمات اأو توريد ب�ضائع �ضواء مت اإ�ضدار 

فواتري بها اأم مل يتم.

التحقق وعدم التحقق

يتحقق الأ�ضل املايل اأو الإلتزام املايل عندما ت�ضبح املجموعة طرفًا يف ال�ضروط التعاقدية لالأداة املالية. كما ل يتحقق اأ�ضل 

)بالكامل اأو جزء منه(:

)1( عندما تنتهي احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من الأ�ضل املايل اأو 

)2( عندما تقوم املجموعة بتحويل كافة خماطر ومزايا امللكية اأو 

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2013
التـقــرير السنـــوي 2013»جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما مل يذكر غري ذلك«



)3( عندما ل تقوم بتحويل اأو الحتفاظ بكافة خماطر ومزايا امللكية ومل يعد لها �ضيطرة على الأ�ضل اأو جزء منه. 

ول يتحقق الإلتزام عند الإعفاء من الإلتزام املحدد مبوجب العقد اأو عند اإلغائه اأو انتهاء �ضالحيته. 

القيا�ض

يتم قيا�س جميع املوجودات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة م�ضافًا اإليها تكاليف املعاملة بخالف الإ�ضتثمارات املالية املبوبة 

بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�ضارة. حيث يتم اإدراج تكاليف املعاملة املتعلقة بها يف بيان الربح اأو اخل�ضارة املجمع.

بقيمتها  اخل�ضارة  اأو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املالية  واملوجودات  للبيع  املتاحة  املوجودات  قيا�س  اإعادة  لحقًا يتم 

العادلة. ويتم اإثبات املدينني بالتكلفة املطفاأة با�ضتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

يتم اإثبات الأرباح واخل�ضائر املحققة وغري املحققة والناجتة عن التغري يف القيمة العادلة للموجودات بالقيمة العادلة من 

خالل الربح اأو اخل�ضارة يف بيان الربح اأو اخل�ضارة املجمع يف الفرتة التي ظهرت خاللها تلك التغريات. ويتم اإثبات التغريات 

وجود  عند  اأو  للبيع  املتاحة  الإ�ضتثمارات  بيع  عند  مبا�ضرة.  امللكية  حقوق  للبيع يف  املتاحة  لالإ�ضتثمارات  العادلة  القيمة  يف 

اإنخفا�س يف القيمة يتم حتويل املبالغ املعرتف بها يف حقوق امللكية اإىل بيان الربح اأو اخل�ضارة املجمع.

القيمة العادلة

يتم حتديد القيمة العادلة لالأدوات املالية التي يتم تداولها يف �ضوق مايل منظم، طبقًا ل�ضعر اآخر اأمر �ضراء معلن. 

امل�ضابهه  لالإ�ضتثمارات  ال�ضوقية  القيمة  اإىل  بالرجوع  العادلة  قيمتها  حتديد  فيتم  امل�ضعرة،  غري  لالإ�ضتثمارات  بالن�ضبة 

اإن  امل�ضدرة.  لل�ضركة  املحددة  الظروف  تعك�س  لكي  تعديلها  بعد  املتوقعة  املخ�ضومة  النقدية  التدفقات  على  بالعتماد  اأو 

الإ�ضتثمارات املتاحة للبيع التي ل ميكن حتديد قيمتها العادلة يتم اإثباتها بالتكلفة ناق�ضًا الإنخفا�س يف القيمة.

االإنخفا�ض يف القيمة 

تقوم املجموعة بتاريخ كل بيان مركز مايل املجمع بتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�ضوعي على اإنخفا�س اأ�ضل حمدد اأو 

جمموعة اأ�ضول مت�ضابهة. يف حالة الإ�ضتثمارات يف اأدوات ملكية امل�ضنفة كاإ�ضتثمارات متاحة للبيع فاإن الإنخفا�س الدائم 

اأو الهام يف قيمة تلك الإ�ضتثمارات يتم اأخذه يف العتبار عند حتديد ما اإذا كان هناك موؤ�ضرات على وجود اإنخفا�س يف 

القيمة. ويف حالة وجود دليل على ذلك الإنخفا�س فاإن اإجمايل اخل�ضائر املرتاكمة يتم قيا�ضها بالفرق بني تكلفة القتناء 

والقيمة العادلة ناق�ضًا خ�ضائر الإنخفا�س يف القيمة املعرتف بها يف �ضنوات �ضابقة، ويتم حتويلها من حقوق امللكية اإىل بيان 

الربح اأو اخل�ضارة املجمع. اإن خ�ضائر الإنخفا�س يف القيمة يف اأدوات مالية متثل حقوق ملكية ل يتم عك�ضها مرة اأخرى على 

بيان الربح اأو اخل�ضارة املجمع.

يتم تكوين خم�ض�س حمدد لالإنخفا�س يف القيمة ملواجهة خطر الئتمان بالن�ضبة للمدينون وذلك عند وجود دليل مو�ضوعي 

للمجموعة باأنها لن ت�ضتطيع حت�ضيل كافة املبالغ امل�ضتحقة لها. اإن مقدار املخ�ض�س املحدد هو الفرق بني القيمة الدفرتية 

والقيمة امل�ضرتدة لالأ�ضل والتي يتم حتديدها اعتمادًا على القيمة احلالية للتدفقات النقدية مع الأخذ يف العتبار اإ�ضتبعاد 

املبالغ القابلة لال�ضرتداد للكفالت وال�ضمانات خم�ضومة بناءا على معدل الفائدة الفعلي عند بدء العقد. يتم العرتاف 

بقيمة ذلك املخ�ض�س يف بيان الربح اأو اخل�ضارة املجمع.

عقارات اإ�ستثمارية   )3/7

تدرج الأرا�ضي والعقارات التي حتتفظ بها املجموعة بغر�س حتقيق منو راأ�ضمايل اأو بغر�س تاأجريها للغري �ضمن العقارات 

يتم  التي  العادلة  بالقيمة  قيا�ضها  اإعادة  ويتم  بالتكلفة،  اإقتناوؤها  عند  والعقارات  الأرا�ضي  تلك  اإثبات  يتم  الإ�ضتثمارية. 

حتديدها بالقيمة ال�ضوقية التي حتدد �ضنويًا بوا�ضطة مقيم م�ضتقل، وتدرج اأرباح وخ�ضائر التقييم يف بيان الربح اأو اخل�ضارة 

املجمع. 

عقارات بغر�ض املتاجرة   )3/8

يتم تبويب الرا�ضي والعقارات التي مت اقتناءها لبيعها كاأرا�ضي وعقارات بغر�س املتاجرة. يتم اثبات تلك الرا�ضي بالتكلفة 
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اأو �ضايف القيمة القابلة لال�ضرتداد ايهما اقل. ان �ضايف القيمة القابله لال�ضرتداد هي قيمة �ضعر البيع املقدر مطروحا منه 

تكاليف بيعها املقدرة.

م�سروعات قيد التطوير  )3/9

تدرج امل�ضروعات قيد التطوير بالتكلفة حيث تهدف املجموعة اإىل حتويل هذه امل�ضروعات بعد اإنتهاء التطوير اإىل عقارات 

تكاليف  ذلك  مبا يف  احلايل  و�ضعه  عقار يف  كل  ي�ضبح  حتى  املتكبدة  امل�ضروفات  تلك  هي  التكاليف  اإن  املتاجرة.  بغر�س 

التمويل املقررة. يتم مراجعة قيمة العقارات بتاريخ املركز املايل املجمع لتحديد فيما اإذا يوجد موؤ�ضرات لالإنخفا�س يف 

القيمة، ليتم اإ�ضتدراكها يف البيانات املالية املجمعة. 

ممتلكات ومعدات  )3/10

للموجودات  ال�ضرتدادية  القيمة  مبراجعة  الإدارة  وتقوم  املرتاكم  ال�ضتهالك  ناق�ضا  بالتكلفة  واملعدات  تظهراملمتلكات 

يتم  الدفرتية  القيمة  عن  واملعدات  للممتلكات  ال�ضرتدادية  القيمة  انخف�ضت  واإذا  املجمعة.  املالية  البيانات  بتاريخ  الثابتة 

تخفي�س القيمة الدفرتية اىل القيمة ال�ضرتدادية يف احلال واإذا  تغريت الأعمار الإنتاجية عن الأعمار املقدرة لها فانه يتم 

تغيري الأعمار الإنتاجية من بداية ال�ضنة الذي حدث بها التغري بدون اثر رجعي.

ت�ضتهلك املمتلكات واملعدات بطريقة الق�ضط الثابت لتخفي�س قيمة املمتلكات واملعدات اىل القيمة التخريدية لها على مدى 

الأعمار الإنتاجية املقدرة لها كالتايل:

�ضنوات5معدات

�ضنوات2-5  اأثاث وديكورات

�ضنوات5�ضيارت

�ضنوات2اجهزة ات�ضال

�ضنوات2-3كمبيوترات واآلت مكتبية

اإنخفا�ض قيمة املوجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة  )3/11

يتم عمل تقييم بتاريخ كل مركز مايل للمبالغ املرحلة ملوجودات املجموعة امللمو�ضة وغري امللمو�ضة لتحديد ما اإذا كان هناك 

دليل اإيجابي على اأن هذه املوجودات قد انخف�ضت قيمتها املرحلة. فاإذا ما توفر مثل ذلك الدليل، يتم ادراج اأى خ�ضائر من 

اإنخفا�س القيمة يف بيان الربح اأو اخل�ضارة مبا�ضرة. يعرف مبلغ الإنخفا�س باأنه الفرق بني املبالغ املرحلة للموجودات واملبلغ 

القابل لال�ضرتداد من املوجودات. اأما املبلغ القابل لال�ضرتداد فيعرف باأنه وحدة توليد النقد اأو القيمة امل�ضتعملة اأيهما اأعلى 

مطروحا منها تكلفة البيع والقيمة امل�ضتعملة. وتعرف القيمة امل�ضتعملة باأنها التدفقات النقدية امل�ضتقبلية املقدرة خم�ضومة 

ب�ضعر خ�ضم منا�ضب.

يف  تغري  هناك  كان  اذا  ال�ضهرة،  با�ضتثناء  ال�ضابقة،  ال�ضنوات  يف  للموجودات  بها  املعرتف  الإنخفا�س  خ�ضارة  عك�س  يتم 

التقديرات امل�ضتخدمة لتحديد مبلغ املوجودات القابل لال�ضرتداد منذ العرتاف باآخر خ�ضارة يف اإنخفا�س القيمة. يجب اأن 

ليزيد املبلغ املرحل املراد زيادته على املوجودات ب�ضبب عك�س خ�ضارة اإنخفا�س القيمة عن املبلغ املرحل الذي كان �ضيحدد 

)ناق�ضا الطفاء اأو ال�ضتهالك( فيما لو اأنه مل يتم العرتاف باأية خ�ضارة يف اإنخفا�س القيمة يف ال�ضنوات ال�ضابقة.

نقد ونقد معادل    )3/12

يتمثل النقد والنقد املعادل لغايات اإعداد بيان التدفقات النقدية يف النقد يف ال�ضندوق ولدى البنوك وكذلك الودائع البنكية 

ق�ضرية الأجل التي ت�ضتحق خالل فرتة ل تتجاوز ثالثة �ضهور من تاريخ الإيداع.

حتقق االإيراد   )3/13
يدرج ربح بيع الإ�ضتثمارات يف اوراق مالية بالفرق بني �ضايف ح�ضيلة املبيعات النقدية والقيمة املدرجة لالإ�ضتثمار املباع.  -

يتحقق الربح من بيع عقارات بغر�س املتاجرة وعقارات اإ�ضتثمارية يف بيان الدخل عندما يتم حتويل الخطار الرئي�ضية   -

وملكية العقار للم�ضرتي وعندما ل يوجد اأي �ضك هام فيما يتعلق بالتعوي�س اخلا�س ببيع العقارات والتكاليف التي قد 
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تتكبد احتمال وجود مردودات لهذه العقارات.

يتم اثبات اإيراد توزيعات اأرباح الأ�ضهم عندما يثبت احلق فى ا�ضتالم تلك الإيرادات.   -

اأكت�ضابها يف الوقت الذي يتم فيه تقدمي اخلدمات املتعلقة بها و/اأو على اأ�ضا�س  حتت�ضب بنود الإيرادات الأخرى عند   -

�ضروط التفاق التعاقدي لكل ن�ضاط.

3/14(  مكافاأة نهاية اخلدمة 

تقوم املجموعة وفقًا لقانون العمل يف القطاع الأهلي ب�ضداد مبالغ العاملني عند ترك اخلدمة وفقًا خلطة مزايا حمددة، ويتم 

�ضداد تلك املبالغ دفعة واحدة عند نهاية خدمة العاملني.

خدمة  لإنهاء  كنتيجة  الإلتزام  كامل  وقوع  بافرتا�س  امل�ضتحق  املبلغ  اأ�ضا�س  على  ح�ضابه  ويتم  ممول  غري  الإلتزام  هذا  اإن 

العاملني يف تاريخ بيان املركز املايل وتتوقع الإدارة اأن ينتج عن هذه الطريقة تقديرًا منا�ضبًا للقيمة احلالية لهذا اللتزام.

3/15(  متويل من الغري

املعاملة. لحقًا يتم اإثبات ذلك التمويل بالتكلفة املطفاأة،  مطروحًا منها تكلفة  يتم العرتاف املبدئي بها بالقيمة العادلة 

ويتم اإدراج الفرق بني القيمة التي مت حت�ضيلها )مطروحًا منها تكلفة املعاملة( والقيمة الواجبة ال�ضداد يف بيان الربح اأو 

اخل�ضارة املجمع على مدار فرتة عقود التمويل با�ضتخدام طريقة معدل التكلفة الفعلي.

3/16(  املخ�س�سات 

نتيجة  متوقعة  التزامات  اأو  قانونية  التزامات  املجموعة  على  يكون  عندما  املجمع  املايل  املركز  بيان  املخ�ض�ضات يف  تثبت 

فاذا  اللتزامات.  بهذه  للوفاء  وذلك  القت�ضادية  للمنافع  خارجية  تدفقات  ذلك  يتطلب  اأن  املحتمل  ومن  �ضابقة.  لأحداث 

كان التاأثري ماديًا فانه يتم حتديد املخ�ض�ضات بخ�ضم التدفقات النقدية امل�ضتقبلية اإىل احلد الذي يعك�س تقديرات ال�ضوق 

احلالية للقيمة الزمنية للمال واملخاطر املحددة لاللتزام.

3/17(  العمالت االجنبية 

املعامالت واالأر�سدة

اأ�ضعار  با�ضتخدام  الأجنبية  بالعمالت  تتم  التي  املعامالت  ترجمة  ويتم  الكويتي،  بالدينار  دفاترها  الأم  ال�ضركة  مت�ضك 

ال�ضرف ال�ضارية يف تاريخ املعاملة، يتم ترجمة املوجودات واملطلوبات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية يف تاريخ 

بيان  الناجتة يف  العملة  فروق  اإدراج  التاريخ، ويتم  ذلك  ال�ضارية يف  ال�ضرف  اأ�ضعار  با�ضتخدام  املجمع  املايل  املركز  بيان 

الربح اأو اخل�ضارة. وتعترب فروق العملة الناجتة من ترجمة املوجودات املالية غري النقدية التي تقا�س بالقيمة العادلة جزء 

من فروق التغري يف القيمة العادلة.

ترجمة البيانات املالية 

ترجمة  يتم  عليه،  وبناءًا  املجموعة.  عمليات  من  جزء  متثل  انها  على  والزميلة  التابعة  ال�ضركات  عمليات  اعتبار  يتم  ل 

املايل  املركز  بيان  تاريخ  ال�ضارية يف  ال�ضرف  ا�ضعار  با�ضتخدام  الكويتي  الدينار  اىل  ال�ضركات  تلك  ومطلوبات  موجودات 

املجمع، كما يتم ترجمة بنود الإيرادات وامل�ضروفات با�ضتخدام متو�ضط اأ�ضعار ال�ضرف اجلارية خالل العام. ويتم اإدراج 

فروق العملة الناجتة �ضمن حقوق امللكية مبا�ضرة يف ح�ضاب “احتياطي ترجمة عمالت اأجنبية”.

3/18(  توزيعات االرباح

يتم العرتاف بتوزيعات الرباح كالتزام يف بيان املركز املايل املجمع يف الفرتة التي يتم املوافقة عليها من قبل امل�ضاهمني.

3/19(  التقارير القطاعية 

القطاع هو مكون مميز من املجموعة يقدم منتجات او خدمات » قطاعات العمال« او يقدم منتجات وخدمات �ضمن بيئة 

اقت�ضادية معينة »القطاعات اجلغرافية« وتخ�ضع ملخاطر او منافع تختلف عن القطاعات الخرى.
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3/20(  ال�سرائب

الزكاة

يتم اإحت�ضاب الزكاة وفقًا للقانون رقم 2006/46 والقرار الوزاري رقم 2007/58 واخلا�س بفر�س زكاة على ال�ضركات 

تعدها  التي  والإحتياطيات  املخ�ض�ضات  خ�ضم  قبل  الربح  �ضايف  من   %1 يعادل  مبا  ال�ضنة  عن  واملقفلة  العامة  امل�ضاهمة 

املجموعة.

�سريبة دعم العمالة الوطنية

يتم اإحت�ضاب �ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقًا للقانون رقم 2000/19 والقرار الوزاري رقم 2006/24 واخلا�س بفر�س 

�ضريبة دعم العمالة الوطنية على ال�ضركات امل�ضاهمة املدرجة يف �ضوق الكويت لالأوراق املالية عن ال�ضنة مبا يعادل %2.5 

من �ضايف الربح قبل خ�ضم املخ�ض�ضات والإحتياطيات التي تعدها املجموعة.

موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

الحتياطي  اإىل  املحول  املبلغ  اإقتطاع  بعد  الربح  �ضايف  من   %1 بن�ضبة  العلمي  للتقدم  الكويت  موؤ�ض�ضة  ح�ضة  اإحت�ضاب  يتم 

القانوين لل�ضنة.

3/21(  االأحكام والفر�سيات املحا�سبية الهامة وعدم التاأكد من التقديرات 

واإفرتا�ضات  تقديرات  اإ�ضتخدام  يتطلب  املالية  التقارير  لإعداد  الدولية  للمعايري  وفقا  املجمعة  املالية  البيانات  اإعداد  ان 

ميكن اأن توؤثر على اأر�ضدة املوجودات واملطلوبات، والقيم التي مت الإف�ضاح عنها بالن�ضبة للموجودات واملطلوبات املحتملة 

يف تاريخ البيانات املالية املجمعة وكذلك يف قيم اليرادات وامل�ضروفات امل�ضجلة خالل ال�ضنة. وقد قامت الدارة باإفرتا�س 

هذه التقديرات طبقا لأف�ضل واأحدث ما توفر لديها من معلومات ومع ذلك فانه يجب اأن يوؤخذ يف العتبار اأن النتائج الفعلية 

قد تختلف عن هذه التقديرات.

عند تطبيق ال�ضيا�ضات املحا�ضبية، قامت املجموعة با�ضتخدام الأحكام والتقديرات الهامة التالية بغ�س النظر عن تلك التي 

تت�ضمن تقديرات اأخرى والتي لها اأكرب الأثر على املبالغ املدرجة يف البيانات املالية املجمعة.

الفر�سيات املحا�سبية

ت�سنيف اال�ستثمارات

يتعني على الإدارة اتخاذ قرار ب�ضاأن حيازة ا�ضتثمار معني �ضواء كان يجب ت�ضنيفه كا�ضتثمار حمتفظ به للمتاجرة اأو مدرج 

بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�ضارة اأو متاح للبيع.

يعتمد ت�ضنيف الإ�ضتثمارات كاإ�ضتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�ضارة على كيفية مراقبة الإدارة 

لأداء هذه الإ�ضتثمارات. يف حالة عدم ت�ضنيف هذه الإ�ضتثمارات كمحتفظ بها للمتاجرة ولكن يتوافر لها قيمة عادلة موثوق 

منها وكانت التغريات يف القيمة العادلة مدرجة يف بيان الربح اأو اخل�ضارة يف ح�ضابات الإدارة، فاإن هذه الإ�ضتثمارات ت�ضنف 

كاإ�ضتثمارات  الأخرى  الإ�ضتثمارات  كافة  ت�ضنيف  يتم  اخل�ضارة.  اأو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مدرجة  كاإ�ضتثمارات 

متاحة للبيع.

ت�سنيف العقارات 

هذه  لإ�ضتخدام  نية الإدارة  على  التالية، بناءا  البنود  اأحد  الأرا�ضي يف  هذه  بت�ضنيف  الأرا�ضي، تقوم الإدارة  اإقتناء  عند 

الأرا�ضي:

م�ضروعات قيد التطوير  -

تثبت الرا�ضي والعقارات بغر�س التطوير بالتكلفة مت�ضمنة م�ضاريف التطوير. عند النتهاء من عملية التطوير يتم اعادة 

ت�ضنيفها اإىل عقارات بغر�س املتاجرة. 

عقارات بغر�س املتاجرة  -
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يتم ت�ضنيف الأر�س �ضمن هذا البند اإذا مت اإقتنائها بغر�س بيعها �ضمن نطاق العمل العادي.

عقارات اإ�ضتثمارية  -

يتم ت�ضنيف الأر�س �ضمن هذا البند اإذا مت اإقتناوؤها بغر�س تاأجريها اأو بغر�س زيادة قيمتها الراأ�ضمالية اأو عندما يكون 

الغر�س من اإ�ضتغالل الأر�س غري حمدد من قبل املجموعة.

تقدير االإنخفا�ض يف قيمة ال�سهرة 

اإن  اإي�ضاح )3/11(  املذكورة يف  املحا�ضبية  طبقًا لل�ضيا�ضة  ال�ضهرة  ن�ضبة  اإنخفا�س يف  وجود  مدى  بدرا�ضة  املجموعة  تقوم 

القيمة ال�ضرتدادية لوحدة توليد النقد يتم اإحت�ضابها بناءًا على قيمة ال�ضتخدام لهذه الوحدة. اإن هذا الحت�ضاب يتطلب 

ا�ضتخدام بع�س التقديرات. 

انخفا�ض قيمة اال�ستثمارات

تقوم املجموعة مبعاملة ال�ضتثمارات املتاحة للبيع يف اأ�ضهم كا�ضتثمارات انخف�ضت قيمتها اإذا كان هناك انخفا�س كبري اأو 

متوا�ضل يف القيمة العادلة مبا يقل عن تكلفتها اأو عندما يكون هناك دليل اإيجابي اآخر بوجود انخفا�س يف القيمة. اإن عملية 

حتديد النخفا�س “الكبري” اأو “املتوا�ضل” تتطلب قرارات اأ�ضا�ضية. اإ�ضافة اإىل ذلك تقوم ال�ضركة بتقييم العوامل الأخرى 

اأ�ضعار الأ�ضهم بالن�ضبة لالأ�ضهم امل�ضعرة والتدفقات النقدية امل�ضتقبلية وعوامل اخل�ضم  مبا يف ذلك التقلبات العادية يف 

لالأ�ضهم غري امل�ضعرة.

انخفا�ض قيمة املدينون واالأر�سدة املدينة االأخرى

اأ�ضا�س  على  للعمالء  الدورية  املراجعة  بناءًا على  حت�ضيلها  م�ضكوك يف  ديون  خم�ض�س  كفاية  مدى  بتحديد  تقوم الإدارة 

اإفرادي والظروف القت�ضادية احلالية واخلربة ال�ضابقة والعوامل الأخرى ذات العالقة.

عدم التاأكد من التقديرات 

فيما يلى الفرتا�ضات الرئي�ضية التي تتعلق بالأ�ضباب امل�ضتقبلية والرئي�ضية الأخرى لعدم التاأكد من التقديرات بتاريخ املركز 

املالية  ال�ضنة  خالل  واملطلوبات  للموجودات  الدفرتية  القيمة  على  مادي  تعديل  اإىل  يوؤدي  كبري  اأثر  لها  والتي  املجمع  املايل 

الالحقة.

تقييم اال�ستثمارات غري امل�سعرة يف اأ�سهم

ي�ضتند تقييم ال�ضتثمارات يف الأ�ضهم غري امل�ضعرة عادة اإىل اأحد العوامل التالية:

معامالت حديثة يف ال�ضوق ب�ضروط جتارية بحتة.  -

القيمة العادلة احلالية لأداة اأخرى مماثلة اإىل حد كبري.  -

التدفقات النقدية املتوقعة خم�ضومة باملعدلت احلالية املطبقة للبنود ذات �ضروط و�ضمات خماطر مماثلة اأو مناذج   -

تقييم اأخرى.

اإن حتديد التدفقات النقدية وعوامل اخل�ضم لال�ضتثمارات يف اأ�ضهم غري م�ضعرة يتطلب تقديرات هامة. يوجد ا�ضتثمارات 

ل ميكن لل�ضركة اأن حتدد هذه التقديرات ب�ضورة موثوق منها. ونتيجة لذلك، فاإن هذه ال�ضتثمارات مت ادراجها بالتكلفة 

ناق�ضا انخفا�س القيمة، ان وجد.
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الشركة التابعة  -4

امللكية الفعليةا�سم ال�سركة
بلد 

التاأ�سي�ض
الن�ساط الرئي�سي20132012

�سركة تابعة مبا�سرة

�ضركة منازل للتعمري )�ضركة م�ضاهمة كويتية 

مقفلة(
99.9%99.9%الكويت

بيع و�ضراء الرا�ضى 

والعقارات.

�سركات مملوكة من خالل ال�سركة التابعة

99%99%الكويت�ضركة منازل للتعمري )�ضركة حما�ضة(
بيع و�ضراء الرا�ضى 

والعقارات.

�ضركة منازل للتطوير العقاري )�ضركة م�ضاهمة 

م�ضرية(
78.6%70.73%م�سر

بيع و�ضراء الرا�ضى 

والعقارات.

مت الإعتماد على بيانات مالية مدققة كما يف 31 دي�ضمرب 2013 لل�ضركات التابعة. 

قامت املجموعة ببيع ن�ضبة 7.87% من اأ�ضهم �ضركة منازل للتطوير العقاري - �ضركة م�ضاهمة م�ضرية )�ضركة مملوكة من 

خالل ال�ضركة التابعة( دون فقدان ال�ضيطرة مقابل ت�ضوية مديونية يف عقود تورق مع طرف ذو �ضلة بلغت 4,199,845 

دينار كويتي )اإي�ضاح 13( ودائنون بلغت 2,565,669 دينار كويتي. وقد نتج عن بيع هذه احل�ضة يف ال�ضركة التابعة ارباح 

بقيمة 825,164 دينار كويتي مت ادراجها مبا�ضرة �ضمن حقوق امللكية املجمع لعدم فقدان ال�ضيطرة.

نقد ونقد معادل  -5

 20132012

2,983-نقد باملحافظ

1,197,5822,070,830نقد لدى البنوك

422,590411,934�ضيكات حتت التح�ضيل

1,620,1722,485,747

عقارات بغرض املتاجرة   -6

20132012

442,7111,555,012الر�ضيد يف بداية ال�ضنة

)1,112,301(-اإ�ضتبعادات  

442,711442,711

تتمثل تلك العقارات يف قيمة اأرا�ضي مملوكة لل�ضركة التابعة م�ضافا اليها التكلفة املن�ضرفة عليها لإقامة عقارات وم�ضروعات 

وفقا خلطط الإدارة على اأن يتم بيعها فيما بعد.

خالل ال�ضنة، قامت �ضركة تابعة ببيع عقارات بغر�س املتاجرة �ضمن ت�ضوية مديونية حمققة �ضايف ربح بقيمة 1,592,562 

دينار كويتي مع العلم ان هذه العقارات لتظهر يف البيانات املالية ب�ضبب ال�ضتبعادات عند التجميع.
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بناءًا على تقييم اإدارة املجموعة فاإن القيمة العادلة للعقارات بغر�س املتاجرة ل تختلف ب�ضكل جوهري عن قيمتها الدفرتية. 

مدينون وأرصدة مدينة أخرى    -7

20132012

48,000140,500مدينون

488,036477,441دفعات مقدمة ملقاوىل امل�ضاريع

333,402526,692اأوراق قب�س

24,23024,956م�ضاريف مدفوعة مقدمًا 

7,9733,259اأر�ضدة مدينة اأخرى

901,6411,172,848

اإن بنود املدينون والأر�ضدة املدينة الأخرى ل تت�ضمن موجودات واجبة التخفي�س، حيث اأن اأق�ضى مبلغ يتعر�س ملخاطر 

الإئتمان يف تاريخ املركز املايل هو القيمة العادلة لكل بند من بنود الذمم املذكورة اأعاله، وترى الإدارة اأن القيمة الدفرتية 

للمدينون والأر�ضدة املدينة الأخرى تقارب قيمتها العادلة.

إستثمارات متاحة للبيع  -8

20132012

843,457771,682اإ�ضتثمارات يف اأ�ضهم حملية م�ضعرة 

13,956,56013,956,560اإ�ضتثمارات يف اأ�ضهم حملية غري م�ضعرة 

14,800,01714,728,242

اإن جميع الإ�ضتثمارات املتاحة للبيع تدار من خالل حمفظة من قبل �ضركة متخ�ض�ضة.

2013 دي�ضمرب   31 يف  كما  كويتي  دينار   14,520,889 بقيمة  للبيع  املتاحة  الإ�ضتثمارات  من  جزء  رهن   مت 

)2012: 14,449,114 دينار كويتي( ك�ضمان مقابل متويل من الغري )اإي�ضاح 14(.

عقارات إستثمارية  -9

20132012

21,728,78020,622,662الر�ضيد يف بداية ال�ضنة 

1,165,0441,106,118التغري يف القيمة العادلة

22,893,82421,728,780

تتمثل تلك الإ�ضتثمارات يف قيمة اأرا�ضي مملوكة لل�ضركة التابعة داخل دولة الكويت.

مت احل�ضول على تقييم من مقيمني م�ضتقلني كما يف 31 دي�ضمرب 2013 اإلتزامًا بتعليمات هيئة اأ�ضواق املال رقم 2012/5 

حيث بلغت القيمة الأقل 22,893,824 دينار كويتي وقد مت اإدراجها يف البيانات املالية املجمعة. 

اإن العقارات الإ�ضتثمارية مرهونة مقابل احل�ضول على متويل من الغري )اإي�ضاح 14(.
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خالل عام 2012 وقعت املجموعة اتفاقية عقد بيع عقار مع خيار اإعادة ال�ضراء مببلغ 2,500,000 دينار كويتي مقابل نقل 

ملكية عقار ا�ضتثماري مع حق املجموعة با�ضرتداد العقار خالل �ضنتني من تاريخ نقل امللكية وبقاء حق املجموعة با�ضتغالل 

العقار.

مشروعات قيد التطوير  -10

20132012

54,061,82553,658,025الر�ضيد يف بداية ال�ضنة

576,8541,510,447ا�ضافات 

)1,106,647((5,721,738)فروق ترجمة عمالت اجنبية

48,916,94154,061,825

تتمثل امل�ضروعات قيد التطوير يف قيمة اأرا�ضي مملوكة ل�ضركة منازل للتطوير العقاري �س.م.م – م�ضر )�ضركة مملوكة 

لل�ضركة التابعة( م�ضافا اليها التكلفة املن�ضرفة عليها لإقامة جممعات �ضكنية فاخرة ت�ضمل فيالت وق�ضور )م�ضروع ليان(. 

الشهرة  -11
نتجت تلك ال�ضهرة عن عملية حيازة �ضركة منازل للتعمري )�ضركة حما�ضة( من قبل �ضركة منازل للتعمري )�س.م.ك( مقفلة 

)�ضركة تابعة(، والتي متت بتاريخ 30 يونيو 2005  لـ 99% من را�س مال ال�ضركة.

اإنخف�ضت قيمة ال�ضهرة مببلغ 2,130,493 دينار كويتي بناءًا على تقييم من جهة م�ضتقلة لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 

2013 )2012: 966,365 دينار كويتي(، وبالتايل مت اإدراج قيمة الإنخفا�س يف بيان الربح اأو اخل�ضارة املجمع.

20132012

11,148,06212,114,427الر�ضيد يف بداية ال�ضنة

)966,365((2,130,493)اإنخفا�س القيمة 

9,017,56911,148,062

دائنون ومصاريف مستحقة  -12

 20132012

693,1315,356,660دائنون

2,54439,268اوراق دفع

32,29718,493م�ضاريف م�ضتحقة

440,267531,607حمجوز �ضمان

211,302211,302خم�ض�س الزكاة

-10,657خم�ض�س �ضريبة الزكاة

-26,642خم�ض�س �ضريبة دعم العمالة الوطنية

74,46060,065اأر�ضدة دائنة اأخرى

1,491,3006,217,395

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2013
التـقــرير السنـــوي 2013»جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما مل يذكر غري ذلك«



معامالت مع أطراف ذات صلة  -13
اإن الأطراف ذات �ضلة تتمثل يف امل�ضاهمني واأع�ضاء جمل�س الإدارة واملدراء التنفيذيني واأع�ضاء الإدارة العليا للمجموعة 

واخلدمات  املعامالت  �ضروط  بتحديد  املجموعة  اإدارة  تقوم  فيها.  رئي�ضية  ح�ض�ضا  ميلكون  التي  وال�ضركات  وعائالتهم 

امل�ضتلمة اأو املقدمة من/اإىل الأطراف ذات �ضلة اإىل جانب امل�ضاريف الأخرى. ل ت�ضتحق فوائد على املبالغ امل�ضتحقة من/

اإىل الأطراف ذات �ضلة ولي�س لها تواريخ اإ�ضتحقاق حمددة. اإن املعامالت مع اأطراف ذات �ضلة خا�ضعة ملوافقة اجلمعية 

العمومية للم�ضاهمني.  

 وتتمثل الأر�ضدة واملعامالت الهامة التي تتعلق بتلك الأطراف فيما يلى:

20132012

بيان املركز املايل املجمع

722,182722,182اإ�ضتثمارات متاحة للبيع

4,199,845-متويل �ضفقات عقارية

-825,164ربح من بيع ح�ضة يف �ضركة تابعة -  �ضمن حقوق امللكية 

512,755819,395م�ضتحق اإىل اأطراف ذات �ضلة

بيان الربح اأواخل�سارة املجمع

-1,200,000�ضايف الربح من ت�ضوية مديونيات

465,205431,167رواتب ومزايا الدارة التنفيذية 

متويل من الغري   -14

20132012

47,430,78320,493,105اجلزء املتداول

35,235,000-اجلزء غري املتداول

47,430,78355,728,105

اإن التمويل من الغري يتمثل يف التايل:

20132012

47,430,78350,059,902وكالت دائنة

5,668,203-عقود تورق

47,430,78355,728,105

مع  تابعة  �ضركة  من  جزء  بيع  خالل  من  وذلك  ودائنون  تورق  عقود  يف  مديونيتها  بت�ضوية  املجموعة  قامت  ال�ضنة  خالل 

الحتفاظ بال�ضيطرة وبيع عقارات بغر�س املتاجرة حمققة �ضايف ربح من عملية الت�ضوية مببلغ 2,792,378 دينار كويتي 

علي النحو التايل: 

)�ضركة مملوكة من خالل   - م�ضاهمة م�ضرية  �ضركة   - العقاري  للتطوير  منازل  �ضركة  ا�ضهم  من   %7.87 ن�ضبة  بيع   -
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ال�ضركة التابعة( اإيل طرف ذو �ضلة ونتج عن عملية الت�ضوية �ضايف ربح مببلغ 1,200,000 دينار كويتي اأدرج يف بيان 

الربح اأو اخل�ضارة املجمع. 

بيع عقارات بغر�س املتاجرة ونتج عن عملية الت�ضوية �ضايف ربح مببلغ 1,592,378 دينار كويتي اأدرجت يف بيان الربح   -

اأو اخل�ضارة املجمع. 

يتمثل ر�ضيد وكالت دائنة يف قيمة وكالت بالإ�ضتثمار مببلغ 47,430,783 دينار كويتي كما يف 31 دي�ضمرب  2013)2012: 

50,059,902 دينار كويتي( ملدة من ثالثة اأ�ضهر اإىل �ضنة مبعدل عائد �ضنوي يرتاوح ما بني 3% اىل %3.5 )2012: %3 
اىل %4( من اأ�ضل راأ�س املال امل�ضتثمر كما يف 31 دي�ضمرب 2013. 

يتمثل ر�ضيد عقود التورق يف قيمة ت�ضهيالت ائتمانية ممنوحه من قبل �ضركات اإ�ضالميه وذلك بعائد �ضنوي ل�ضئ كما يف 

31 دي�ضمرب 2013 )2012: %5.5(. 

وعقارات   )8 للبيع )اإي�ضاح  متاحة  اإ�ضتثمارات  رهن  مقابل  كويتي  دينار   47,430,783 مبلغ  الغري  من  متويل  يت�ضمن 

اإ�ضتثمارية )اإي�ضاح 9(.

15- رأس املال
عدد  على  موزعًا  كويتي  دينار   71,500,000 مببلغ  نقدا  واملدفوع  وامل�ضدر  به  امل�ضرح  الأم  ال�ضركة  مال  راأ�س  حدد 

715,000,000 �ضهم، بقيمة اإ�ضمية 100 فل�س لل�ضهم الواحد.

16- إحتياطي قانوين 
وفقا ملتطلبات قانون ال�ضركات والنظام ال�ضا�ضي لل�ضركة الأم، يتم اإقتطاع 10%  من الربح ال�ضنوي اإىل الإحتياطي القانوين 

قبل خ�ضم ح�ضة موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي و مكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة والزكاة و�ضريبة دعم العمالة الوطنية 

هذا  اإن  املال.  راأ�س  من   %50 الإحتياطي اإيل  ر�ضيد  و�ضل  اإذا  الإقتطاع  هذا  اإيقاف  ويجوز  املرحلة.  اخل�ضائر  اإطفاء  وبعد 

الحتياطي غري قابل للتوزيع اإل يف احلدود املن�ضو�س عليها يف القانون والنظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة الأم. مل يتم التحويل اإىل 

الحتياطي القانوين نظرا لوجود خ�ضائر مرحلة.

17- إحتياطي إختياري 
وفقا ملتطلبات النظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة الم، يتم اإقتطاع ن�ضبة مئوية من الربح ال�ضنوي اإىل الإحتياطي الإختياري يقرتحها 

جمل�س الإدارة وتوافق عليها اجلمعية العامة. ويوقف بقرار من اجلمعية العامة العادية بناء على اإقرتاح جمل�س الإدارة. مل 

يتم التحويل اإيل الإحتياطي الختياري نظرا لوجود خ�ضائر مرحلة.

18- مصاريف عمومية وادارية  

20132012

74,18858,687اإ�ضت�ضارات واأتعاب مهنية 

48,84656,139ر�ضوم واإ�ضرتاكات ومعامالت

46,31949,511اإيجارات

62,37262,024م�ضاريف متنوعة

231,725226,361

19- إقرتاحات جملس اإلدارة 
اإقرتح جمل�س الإدارة يف جل�ضته املنعقدة بتاريخ 24 مار�س 2014 عدم توزيع مكافاآت لأع�ضاء جمل�س الإدارة وعدم توزيع 

للم�ضاهمني  العامة  اجلمعية  ملوافقة  خا�ضعة  الإقرتاحات  هذة  2013، اإن  دي�ضمرب   31 املنتهية يف  املالية  ال�ضنة  عن  اأرباح 

لل�ضركة الأم. 
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ربحية/)خسارة( السهم اخلاصة مبساهمي الشركة األم )فلس(  -20
 يتم احت�ضاب ربحية/)خ�ضارة( ال�ضهم بق�ضمة �ضايف ربح/)خ�ضارة( ال�ضنة اخلا�ضة مب�ضاهمي ال�ضركة الأم على املتو�ضط 

املرجح لعدد الأ�ضهم العادية القائمة خالل ال�ضنة كما يلى:

20132012

)7,405,431(1,021,443�ضايف ربح/)خ�ضارة( ال�ضنة اخلا�ضة مب�ضاهمي ال�ضركة الأم 

715,000,000715,000,000املتو�ضط املرجح لعدد الأ�ضهم القائمة 

)10.36(1.43ربحية/)خ�سارة( ال�سهم )فل�ض( 

األدوات املالية وإدارة اخملاطر  -21
االأدوات املالية اآ( 

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

فئات  لكل   - وامل�ضروفات  بالإيرادات  والإعرتاف  القيا�س  مبادئ  مت�ضمنة   - الهامة  املحا�ضبية  ال�ضيا�ضات  تفا�ضيل  اإن 

املوجودات واملطلوبات املالية مت الإف�ضاح عنها يف اي�ضاح رقم )3( حول البيانات املالية املجمعة.

فئات االأدوات املالية

مت ت�ضنيف املوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة كما تظهر يف بيان املركز املايل املجمع على النحو التايل:

املوجودات املالية:

20132012

1,620,1722,485,747نقد ونقد معادل

901,6411,172,848مدينون واأر�ضدة مدينة اأخرى 

179,349581,365اوراق قب�س

14,800,01714,728,242اإ�ضتثمارات متاحة للبيع

17,501,17918,968,202

املطلوبات املالية:

20132012

1,491,3006,217,395دائنون وم�ضاريف م�ضتحقة

2,844-اوراق دفع

512,755819,395م�ضتحق اإىل اأطراف ذات �ضلة 

47,430,78355,728,105متويل من الغري

9,307,8594,633,972عمالء دفعات مقدمة

58,742,69767,401,711

القيمة العادلة لالأدوات املالية

متثل القيمة العادلة لالأدوات املالية املبالغ التي ميكن اأن ي�ضتبدل بها اأ�ضل اأو ي�ضدد بها اإلتزام بني اأطراف ذوي دراية كافية 

ورغبة يف التعامل على اأ�ض�س متكافئة. وقد اإ�ضتخدمت املجموعة الإفرتا�ضات والطرق املتعارف عليها يف تقدير القيم العادلة 
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لالأدوات املالية حيث يتم حتديد القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات املجموعة طبقًا ملا يلي:

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي لها نف�س الطبيعة وال�ضروط واملتداولة يف �ضوق ن�ضط يتم حتديدها   

بالرجوع اإىل اأ�ضعار ال�ضوق املعلنة. 

طبقًا  العادلة  قيمتها  حتديد  يتم  املالية(  امل�ضتقات  عدا  )فيما  الأخرى  املالية  واملطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة   

املتاح  اجلاري  اخل�ضم  ب�ضعر  املخ�ضومة  امل�ضتقبلية  النقدية  التدفقات  اإىل  اإ�ضتنادًا  عليها  املتعارف  الت�ضعري  لنماذج 

بال�ضوق لأداة مالية مماثلة.

القيمة العادلة لالأدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة ل تختلف ب�ضورة جوهرية عن قيمتها الدفرتية.  

القيمة العادلة املعرتف بها يف بيان املركز املايل

وفقًا ملتطلبات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية تقوم املجموعة بتقدمي بع�س املعلومات حول الأدوات املالية املقا�ضة 

بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل املجمع.

يو�ضح اجلدول التايل املوجودات واملطلوبات املالية املقا�ضة بالقيمة العادلة �ضمن بيان املركز املايل املجمع وفقا للت�ضل�ضل 

الهرمي للقيمة العادلة، حيث يقوم الت�ضل�ضل الهرمي بت�ضنيف املوجودات واملطلوبات املالية اإىل ثالثة م�ضتويات ا�ضتنادا اإىل 

اهمية املدخالت امل�ضتخدمة يف قيا�س القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية. 

فيما يلي م�ضتويات الت�ضل�ضل الهرمي للقيمة العادلة: 

م�ضتوى 1: ا�ضعار مدرجة )غري معدلة( يف ا�ضواق ن�ضطة ملوجودات اأو مطلوبات مماثلة؛   

للمطلوبات �ضواء   اأو  للموجودات  تتبعها  والتي ميكن   1 املت�ضمنة يف م�ضتوى  الأ�ضعار املدرجة  2: معطيات غري  م�ضتوى   

ب�ضورة مبا�ضرة )كالأ�ضعار( اأو ب�ضورة غري مبا�ضرة )معطيات متعلقة بالأ�ضعار(; و

قابلة  غري  )معطيات  تتبعها  ميكن  �ضوقية  معلومات  اإىل  ت�ضتند  ل  التي  واملطلوبات  للموجودات  معطيات   :3 م�ضتوى   

للمراقبة(. 

امل�ضتوى الذي ت�ضنف �ضمنه املوجودات واملطلوبات املالية يتم حتديده بناءًا على اأدنى م�ضتوى للمعطيات الهامة التي اأدت 

اإىل قيا�س القيمة العادلة. 

وقد مت ت�ضنيف املوجودات واملطلوبات املالية املقا�ضة بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل ح�ضب الت�ضل�ضل الهرمي امل�ضتخدم 

لقيا�س القيمة العادلة كما يلي: 

االإجمايلامل�ستوى 2امل�ستوى 311 دي�سمرب 2013

اإ�ستثمارات متاحة للبيع 

843,457-843,457اأوراق مالية م�ضعرة 

13,956,56013,956,560-اأوراق مالية غري م�ضعرة 

843,45713,956,56014,800,017االإجمايل 

االإجمايلامل�ستوى 2امل�ستوى 311 دي�سمرب 2012

اإ�ضتثمارات متاحة للبيع 

771,682-771,682اأوراق مالية م�ضعرة 

13,956,56013,956,560-اأوراق مالية غري م�ضعرة 

771,68213,956,56014,728,242الإجمايل 
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اإدارة املخاطر املالية ب( 

ت�ضتخدم املجموعة الأدوات املالية مما يعر�ضها للمخاطر املالية مثل خماطر الإئتمان وخماطر ال�ضوق وخماطر ال�ضيولة.

تقوم املجموعة ب�ضورة دورية مبراجعة املخاطر التي تتعر�س لها وتقوم باإتخاذ الإجراءات املنا�ضبة لتخفي�س تلك املخاطر 

للحد املقبول.

اإن اأهم املخاطر التي تتعر�ض لها املجموعة تتمثل فيما يلي:

خماطر االإئتمان  
تتمثل خماطر الإئتمان يف خطر اإحتمال عدم قدرة اأحد اطراف الإداة املالية على الوفاء باإلتزاماته م�ضببًا خ�ضارة مالية 

للطرف الآخر. اإن املوجودات املالية والتي تعر�س املجموعة ب�ضكل رئي�ضي ملخاطر الإئتمان، تتمثل ب�ضكل رئي�ضي يف النقد 

لدى البنوك واملدينون. مت اإيداع النقد لدى عدة موؤ�ض�ضات مالية وبنوك حملية لتجاوز تركيز الإئتمان يف بنك واحد. اإن 

خماطر الإئتمان املتعلقة باملدينون تعترب حمدودة نتيجة لتعدد العمالء وتوزيع الإئتمان على عدد كبري من العمالء.

خماطر ال�سيولة  
تتمثل خماطر ال�ضيولة يف عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها النقدية. اإن اإدارة خماطر ال�ضيولة تت�ضمن الإحتفاظ 

بنقدية كافية وتوفري م�ضادر التمويل عن طريق توفري ت�ضهيالت كافية، والإحتفاظ باملوجودات ذات ال�ضيولة العالية ومراقبة 

ال�ضيولة ب�ضكل دوري عن طريق التدفقات النقدية امل�ضتقبلية.

تاريخ  حتى  املجمع  املايل  املركز  تاريخ  من  الفرتة  اإىل  اإ�ضتنادا  اأدناه  املدرج  لالإلتزامات  الإ�ضتحقاقات  جدول  عر�س  مت 

الإ�ضتحقاقات التعاقدية ويف حال عدم وجود تاريخ اإ�ضتحقاق تعاقدي لالأداة املالية يتم عر�ضها طبقًا لتقديرات الإدارة على 

اأ�ضا�س الفرتة التي يتم فيها حت�ضيل اأو اإ�ضتبعاد الأ�ضل لت�ضوية الإلتزام.

اإن اأر�ضدة املطلوبات املف�ضح عنها يف جدول حتليل الإ�ضتحقاقات واملوجودات اأدناه هي التدفقات النقدية غري املخ�ضومة 

طبقا لتواريخ التعاقد، وحيث اأن تلك الأر�ضدة ت�ضتحق خالل فرتة اأقل من �ضنة فاإن اأثر اخل�ضم يعترب غري مادي.

فيما يلي حتليل الإ�ضتحقاقات للمطلوبات كما يف 31 دي�ضمرب 2013:

من 3 اأ�سهر

اإىل �سنة

من �سنة اإىل

5 �سنوات
اأكرث من

االإجمايل5 �سنوات

املطلوبات

1,491,300--1,491,300دائنون وم�ضاريف م�ضتحقة

512,755--512,755م�ضتحق اإىل اأطراف ذات �ضلة

9,307,859-9,307,859-عمالء دفعات مقدمة

47,430,783--47,430,783متويل من الغري

17,03251,09968,131-مكافاأة نهاية اخلدمة

49,434,8389,324,89151,09958,810,828اإجمايل املطلوبات 

كويتي دينار   46,470,314 عجز  بفارق  للمجموعة  املتداولة  املوجودات  جتاوزت  املتداولة  املطلوبات   اإن 

)2012: 23,428,589 دينار كويتي( علمًا باأنه يتم جتديد اجلزء املتداول من التمويل من الغري تلقائيًا متى ا�ضتدعت 

احلاجة اإىل ذلك ول تواجه املجموعة اأية �ضعوبة يف جتديد الت�ضهيالت البنكية. مت اإعداد هذه البيانات املالية املجمعة على 

فر�ضية الإ�ضتمرارية.

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2013
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37
فيما يلي حتليل الإ�ضتحقاقات للمطلوبات كما يف 31 دي�ضمرب 2012:

من 3 اأ�سهر

اإىل �سنة

من �سنة اإىل

5 �سنوات
اأكرث من

5 �سنوات
االإجمايل

املطلوبات

6,217,395--6,217,395دائنون وم�ضاريف م�ضتحقة

819,395--819,395م�ضتحق اإىل اأطراف ذات �ضلة

4,633,972-4,633,972-عمالء دفعات مقدمة

55,728,105-20,493,10535,235,000متويل من الغري

2,844-2,844-اوراق دفع

15,29745,88961,186-مكافاأة نهاية اخلدمة

27,529,89539,887,11345,88967,462,897اإجمايل املطلوبات 

خماطر ال�سوق  
العمالت  �ضرف  واأ�ضعار  الفائدة  واأ�ضعار  ال�ضوق  اأ�ضعار  تتمثل يف  والتي  ال�ضوق  عوامل  التغري يف  من  ال�ضوق  خماطر  تن�ضا 

الأجنبية. تقوم الإدارة بتقييم هذه املخاطر ب�ضورة دورية لتقليل تاأثريها على الأدوات املالية للمجموعة.

خماطر العمالت االأجنبية

تن�ضاأ خماطر العمالت الأجنبية من املعامالت بعمالت اأجنبية بخالف العملة الرئي�ضية للمجموعة. وتقوم املجموعة باإدارة 

تلك املخاطر عن طريق و�ضع �ضيا�ضات حمددة للتعامل يف العمالت الأجنبية.

خماطر التدفقات النقدية من معدالت الفائدة

تن�ضاأ خماطر اأ�ضعار الفوائد من تقلب اأ�ضعار الفوائد ال�ضوقية املرتبطة باملوجودات واملطلوبات والتي بدورها توؤثر جوهريا 

على ربحية املجموعة وتدفقاتها النقدية الت�ضغيلية.

فوائد  باأ�ضعار  مربوطة  اأنها  حيث  والتورق  باملوجودات  املرتبطة  الفوائد  اأ�ضعار  جوهريًا ملخاطر  معر�ضة  غري  املجموعة  اإن 

ثابتة كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة. 

تقوم املجموعة باإدارة خماطر العائد من خالل اإعادة التمويل وجتديد الت�ضهيالت القائمة اأو عوائد متويل اأخرى، كما يف 

31 دي�ضمرب 2013 فاإنه يف حالة تغري �ضعر العائد على الوكالت الدائنة مبعدل 50 نقطة اأ�ضا�س مع ثبات باقي العوامل 
الأخرى، فاإن اأرباح ال�ضنة �ضوف تتغري مببلغ )±(237,154 دينار كويتي )2012: )±( 176,175 دينار كويتي(.

خماطر اأ�سعار االأ�سهم

الأ�ضهم  موؤ�ضرات  م�ضتويات  التغريات يف  نتيجة  لالأ�ضهم  العادلة  القيمة  انخفا�س  خماطر  هي  الأ�ضهم  اأ�ضعار  خماطر  اإن 

وقيمة اأ�ضعار الأ�ضهم امل�ضتقلة. تن�ضاأ خماطر الأ�ضعار من التغريات يف القيمة العادلة لال�ضتثمارات يف اأ�ضهم وال�ضتثمارات 

املدارة الأخرى. 

تدير املجموعة خماطر اأ�ضعار الأ�ضهم عن طريق تنويع ال�ضتثمارات حينما اأمكنها من ذلك. 

لالأوراق  الكويت  �ضوق  الأ�ضهم يف  ا�ضعار  افرتا�س تغري  على  بناءا  امللكية  مل�ضاهمات  ال�ضعرية  املخاطر  ح�ضا�ضية  حتديد  مت 

املالية بن�ضبة )±( 5 %  للعامني 2013 و 2012.

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2013
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اإن حتاليل احل�ضا�ضية ادناه قد مت حتديدها بناء على مدى التعر�س للمخاطر ال�ضعرية مل�ضاهمات امللكية يف تاريخ البيانات 

احل�ضا�ضية  لفرتا�ضات  وفقا  امللكية  م�ضاهمات  اأ�ضعار  يف  الإيجابية  التغريات  تاثري  يعك�س  التحليل  اإن  املجمعة.  املالية 

للمخاطر ال�ضعرية املذكورة اأعاله مع بقاء جميع التغريات الأخرى ثابتة.

حقوق امللكية

20132012

)±( 38,584 (±) 42,173اإ�ستثمارات متاحة للبيع

22- إدارة خماطر رأس املال
اإن اأهداف جمل�س الإدارة عند اإدارة راأ�س املال هي:

حماية قدرة املجموعة على الإ�ضتمرار كمن�ضاأة ناجحة بحيث ت�ضتطيع الإ�ضتمرار يف توفري العائدات للم�ضاهمني واملنافع   

لأ�ضحاب امل�ضالح الآخرين.

توفري عائد منا�ضب للم�ضاهمني بت�ضعري اخلدمات واملنتجات ب�ضكل يتنا�ضب مع م�ضتوى املخاطر.  

وحتدد املجموعة راأ�س املال مبا يتنا�ضب مع املخاطر كما تدير هيكل راأ�س املال وجترى التعديالت عليه يف �ضوء التغريات 

يف الظروف الإقت�ضادية وخ�ضائ�س املخاطر املتعلقة بالأ�ضل. ومن اأجل املحافظة على هيكل راأ�س املال اأوتعديله، باإمكان 

ال�ضركة الأم القيام بتعديل مبلغ الأرباح الذي يدفع للم�ضاهمني اأو اإ�ضدار اأ�ضهم جديدة اأو بيع اأ�ضول لتخفي�س الدين.

ومت�ضيا مع ال�ضركات الخرى يف نف�س املجال تقوم املجموعة مبتابعة راأ�س املال على اأ�ضا�س ن�ضبة املديونية اإىل حقوق امللكية 

ويتم اإحت�ضاب هذه الن�ضبة عن طريق �ضايف الديون اإىل اإجمايل راأ�س املال املعدل ويحت�ضب �ضايف الديون كاإجمايل القرو�س 

مبا يف ذلك الت�ضهيالت الواردة يف بيان املركز املايل املجمع خم�ضومًا منها النقد والنقد املعادل وي�ضمل راأ�س املال املعدل 

جميع مكونات حقوق امللكية.

ان ن�ضبة املديونية اإىل حقوق امللكية كما يلي:

20132012

47,430,78355,728,105اإجمايل الديون

)2,485,747((1,620,172)ناق�ضًا: النقد والنقد املعادل

53,242,358 45,810,611�ضايف الديون

38,903,127 39,973,527اإجمايل حقوق امللكية

92,145,485 85,784,138اإجمايل الديون وحقوق امللكية

%57.78 53.40%ن�سبة املديونية اإىل حقوق امللكية

23- ارتباطات رأسمالية 

20132012

3,955,4043,825,087م�ضروعات قيد التطوير 

تتمثل املبالغ املدرجة اأعاله يف قيمة اإلتزام املجموعة بتكاليف اإجناز الأعمال والإن�ضاءات اخلا�ضة بالوحدات املباعة خالل 

الفرتات املدرج تواريخها اأعاله. 

اإن امل�ضروعات قيد التطوير تتمثل يف )م�ضروع ليان( احدى م�ضاريع �ضركة منازل للتطوير العقاري �س.م.م - م�ضر )�ضركة 

املتوقع  ومن  خدمية  ومراكز  وق�ضور  فيالت  ي�ضمل  فاخر  �ضكني  جممع  اإن�ضاء  امل�ضروع يف  ويتمثل  التابعة(  لل�ضركة  مملوكة 

الإنتهاء من امل�ضروع خالل فرتة 3 �ضنوات. 

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2013
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