
1التـقــرير السنـــوي 2014

A
N
N
U
A
L
 
R
E
P
O
R
T

â````````jƒ````µdG 13121 IÉ``````Ø``°üdG 26131 Ü.¢U

(965) 22324472 ¢ù``cÉ```a - (965) 22324476 :∞``JÉ``g

www.manazelholding.com :Êhô`````à```µd’G ™``bƒ```ŸG

2014









حضرة صاحب السمو الشيخ

صبـــاح األحمـــد الجابـــر الصبـــاح
أمير دولة الكويت

سمو الشيخ

نواف األحمد الجابــر الصبـــاح
ولي عهد دولة الكويت



احملتويـات

أعضاء مجلس اإلدارة

تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

تعهـــــــــــد 

 البيانات املالية املجمعة عن السنة املالية
املنتهية في 31 / 12 / 2014



 أعضاء جملس إدارة 
شركة منازل القابضة

عدنان عبدالوهاب النصف
 رئيس مجلس اإلدارة

إبراهيم عباس صخي
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

عبدالعزيز جنيب احلميضي
 عضو مجلس إدارة

عبداهلل حممد بعركي 
 عضو مجلس إدارة

سامي دعيج الفهد 
عضو مجلس إدارة



التـقــرير السنـــوي 2014 8

بسم اهلل الرحمـن الرحيم
تقرير هيئه الفتوى والرقابة الشرعية

 
لشركة منازل القابضة

       باطالعنا على عقود وأنشطه شركة منازل القابضة التي عرضت على الهيئة، وبناء 
للهيئة حرص  تبني  تباعاً،  الشركة  أعمال  على  يدقق  الذي  الشرعي  املراقب  تقرير  على 
الشركة على االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية ونقر بأن عقود وأنشطه الشركة خالل 
الفترة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2014م، قد متت وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ولم 

يتبني للهيئة ما يخالف ذلك مما عرض عليها.

الشيخ الدكتور / خالد مذكور املذكور
عضو هيئه الفتوى والرقابة الشرعية

الشيخ الدكتور / عجيل جاسم النشمي       الشيخ الدكتور / عصام خلف العنزي
   عضو هيئه الفتوى والرقابة الشرعية                          عضو هيئه الفتوى والرقابة الشرعية 
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تقرير جملــس اإلدارة

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

حضرات / الســادة املساهميـــن 
السالم عليكم ورحمـــة اللـــه وبركاتـــه ،،،

باألصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية يطيب لي أن أرحب بكم، 
واضعاً بني أيديكم التقرير السنوي للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2014.

األخوة املساهمني األفاضل ،،،
املديونية اخلاصة  2014 تسوية كامل  31 ديسمبر  املنتهية في  املالية  السنة  لقد مت بحمد اهلل خالل 
بالشركة مع بنك اخلليج حيث قامت شركة منازل للتعمير )الشركة التابعة لشركة منازل القابضة بنسبه 
99.9% ( بتسوية مديونيتها مع بنك اخلليج والبالغة 45.8 مليون دينار كويتي مقابل سداد 25 مليون دينار 
كويتي محققه أرباح من هذه التسوية بقيمة 20,841,107 دينار كويتي، وبناء على االنتهاء من تسوية 
مديونية بنك اخلليج مت فك رهن جميع أصول الشركة املرهونة من عقارات وأسهم ، انخفضت ديون 

الشركة من 48.3 مليون دينار كويتي إلى 2.5 مليون دينار كويتي أي بنسبه %95 .

وخالل السنة املالية قامت شركة منازل للتعمير )الشركة التابعة( ببيع عقارات بقيمة 25 مليون دينار 
كويتي محققه أرباح بقيمة 10,739,267 دينار كويتي، كذلك قامت الشركة التابعة بتجديد عقد بيع عقار 

مع خيار إعادة الشراء ملدة سنتان تنتهي في 30 نوفمبر 2016م.

السادة املساهمني االعزاء ،،،
بفضل اهلل قامت شركة منازل للتطوير العقاري-مصر إحدى الشركات التابعة واململوكة بنسبه 71% بتوقيع 
عقد مشاركه تنميه وتطوير واستثمار مع احدى الشركات املتخصصة في التطوير العقاري في جمهوريه 
مصر العربية )شركة الند مارك للتنمية العقارية( احدى شركات مجموعة صبور، يتم مبقتضاه املشاركة 
في تنميه وتطوير وبيع مشروع ليان-الكائن في القاهرة اجلديدة، حيث تبلغ مساحة املشروع االجمالية 

956,284 م2 ومساحة االرض محل التعاقد 868,382 م2.

وقد مت تقييم املشروع في تاريخ توقيع العقد بقيمة 1.619 مليار جنيه مصري مبا يعادل )66.3 مليون 
العقاري  للتطوير  منازل  شركة  لصالح  بالكامل  مستحقة   )2014/12/31 في  كما  تقريبا  كويتي  دينار 

)الشركة التابعة( على ان يتم استردادها خالل فترة تطوير وبيع املشروع.

وقد مت االتفاق على دخول املطور العقاري بنسبة 50% من صافي ارباح املشروع مقابل استكماله اعمال 
التطوير واالنشاءات بالتمويل الذاتي من قبل املطور العقاري وكذلك من ايراد بيع الوحدات السكنية 
املتفق  للقيمة  التابعة(  )الشركة  العقاري  للتطوير  منازل  شركة  استرداد  بعد  وذلك  التجارية  واملنطقة 

عليها.

وخالل الربع االخير من السنة املالية مت بيع مايقرب من 30% من إجمالي وحدات املشروع والذي من 
املتوقع االنتهاء من االنشاءات واعمال البناء خالل فترة التتجاوز 3 سنوات.
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االخوة املساهمني الكرام ،،،
أوجز لكم مؤشرات األداء املالي حيث بلغ اجمالي اصول الشركة لعام 2014م مبلغ 70.7 مليون دينار كويتـي 
مقارنه بعـام 2013 مببلغ 98.7 مليون دينار كويتي وبلغت املطلوبات املتداولة لعام 2014 مبلغ 4.2 مليون 
دينار كويتي مقارنه بعام 2013 مبلغ 49.4 مليون دينار كويتي، وبالنسبة لإليرادات التشغيلية لعام 2014 
حققت الشركة اجمالي مبيعات بلغت 25 مليون دينار كويتي مقارنه مببيعات 2013 مببلغ 6.3 مليون دينار 

كويتي.

مقارنه  كويتي  دينار  مليون   2.49 مبلغ   2014 لعام  املصروفات  اجمالي  بلغ  فقد  للمصروفات  بالنسبة  اما 
مبصروفات لعام 2013 بقيمة 2.44 مليون دينار كويتي، ومت إطفاء كامل قيمة الشهرة بقيمة 9,017,569 
د.ك ومت ادراجها في بيان الربح أو اخلسارة باإلضافة إلى قيام الشركة بتخفيض قيمة االستثمارات املتاحة 

للبيع بقيمة 11,912,029 د.ك وادراج االنخفاض في بيان الربح أو اخلسارة.

كما بلغت أرباح الشركة لعام 2014 مبلغ 7.9 مليون دينار كويتي مقارنه بأرباح عام 2013م  مببلغ 1.2 مليون 
دينار كويتي.

وبلغت ربحيه السهم 11.13 فلس مقارنه بعام 2013 حيث بلغت ربحيه السهم 1.43 فلس.

السادة املساهمني ،،،
وختاما يتقدم كافة أعضاء مجلس اإلدارة بجزيل الشكر واالمتنان والتقدير للمساهمني الكرام على دعمهم 
ومساندتهم املستمرة لدفع مسيره التقدم للشركة كما ال يفوته تقدمي الشكر لكافة العاملني في الشركة على 

اجلهود التي بذلوها خالل هذا العام متمنني للجميع دوام التوفيق والنجاح.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

  

                                                                                                                         عدنان عبدالوهاب النصف  
                                                                                      رئيس مجلس اإلدارة 
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تعهـــــــــــد
 

نقر نحن مجلس إدارة شركة منازل القابضة بأن التقارير املالية للشركة للسنه املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2014 مت عرضها بصوره سليمه وعادله من جميع النواحي 
املادية وإنها تستعرض كافة اجلوانب املالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيليه وأن 

البيانات املالية مت اعدادها وفق معايير احملاسبة الدولية املعتمدة.

                                                               عدنان عبدالوهاب النصف
                                                              رئيس مجلس اإلدارة



شركة منازل القابضة 

شركة مساهمة كويتية عامة

وشركتها التابعة

دولة الكويت

البيانات املالية اجملمعة

 31 ديسمرب 2014 

مـع

تقرير مراقبي احلسابات املستقلني



احملتويـات

تقرير مراقبي احلسابات املستقلني 

الصفحة

14بيان املركز املايل اجملمع

15بيان الربح أواخلسارة اجملمع 

16بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر اجملمع 

17بيان التدفقات النقدية اجملمع

18بيان التغريات يف حقوق امللكية اجملمع

19 - 45إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة 
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ص.ب: 22351 الصفاة 13084 الكويت
الشرق – مجمع دسمان – بلوك 2 – الدور التاسع

تلفون: 6-22464574 فاكس: 22414956
info-kuwait@rodlme.com :البريد االلكتروني

 www.rodlme.com

تقرير مراقبي احلسابات املستقلني

السادة / املساهمني احملترمني       
شركة منازل القابضة 

شركة مساهمة كويتية عامة
دولة الكويت

تقرير حول البيانات المالية المجمعة
 - عامة  كويتية  مساهمة  شركة   - القابضة  منازل  لشركة  املرفقة  املجمعة  املالية  البيانات  دققنا  لقد 
)»الشركة األم«( وشركتها التابعة )يشار إليهما مجتمعتني بـ »املجموعة«( والتي تتضمن بيان املركز املالي 
املجمع كما في 31 ديسمبر 2014 وكذلك البيانات املجمعة للربح أواخلسارة والربح أو اخلسارة والدخل 
الشامل اآلخر والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق امللكية للسنة املالية املنتهية في ذلك التاريخ، 

وكذلك ملخص السياسات احملاسبية الهامة واملعلومات التفصيلية االخرى.

مسئولية اإلدارة عن البيانات المالية المجمعة
إن إدارة الشركة األم مسؤولة عن إعداد البيانات املالية املجمعة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير 
التي تراها ضرورية إلعداد بيانات مالية  الرقابة الداخلية  املالية، وعن نظم  التقارير  الدولية إلعداد 

املجمعة خالية من األخطاء املادية سواء كانت ناشئة عن الغش أو اخلطأ. 

مسئولية مراقبي الحسابات
إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات املالية املجمعة استنادا الى أعمـال التدقيق التي قمنا 
بها. لقد قمنا بالتدقيق وفقا ملعايير التدقيق الدولية. إن هذه املعايير تتطلب منا االلتزام مبتطلبات املهنة 
االخالقية وتخطيط واداء أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بان البيانات املالية املجمعة ال 

حتتوي على أخطاء مادية.  

إن أعمال التدقيق تتطلب تنفيذ اجراءات للحصول على أدلة تدقيق على املبالغ وااليضاحات الواردة 
في البيانات املالية املجمعة. ان تلك االجراءات تعتمد على احلكم املهني ملراقبي احلسابات مبا في ذلك 
تقييم مخاطر األخطاء املادية في البيانات املالية املجمعة سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ. في 
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عادل محمد الصانع
مراقب حسابات مرخص فئة )أ( رقم 86

 – احلسابات  لتدقيق  الكويتي  احملاسب 
اتش ال بي

علي عبدالرحمن احلساوي
مراقب حسابات مرخص فئة )أ( رقم 30

Rödl الشرق األوسط 
برقان – محاسبون عامليون

9 مارس 2015 
دولة الكويت

سبيل تقييم تلك املخاطر يأخذ مراقبي احلسابات في عني االعتبار الرقابة الداخلية املرتبطة بإعداد 
البيانات املالية املجمعة وعرضها بشكل عادل وذلك بهدف تصميم إجراءات التدقيق املالئمة، وليس 
بغرض إبداء رأي حول فاعلية نظم الرقابة الداخلية املطبقة بالشركة األم. إن أعمال التدقيق تتضمن 
أيضا تقييم مدى مالئمة السياسات احملاسبية املطبقة ومدى معقولية التقديرات احملاسبية التي أعدتها 

اإلدارة باإلضافة إلى تقييم العرض الشامل للبيانات املالية املجمعة.

باعتقادنا أن أدلة التدقيق التى حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس ميكننا من إبداء رأي التدقيق.

الرأي
املالي  املركز   - املادية  النواحي  جميع  من   - عادلة  بصورة  تظهر  املجمعة  املالية  البيانات  أن  برأينا، 
للمجموعة  )شركة منازل القابضة وشركتها التابعة( كما في 31 ديسمبر 2014 وأدائها املالي وتدفقاتها 

النقدية للسنة املالية املنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية االخرى
برأينا كذلك أن الشركة األم حتتفظ بسجالت محاسبية منتظمة، وأن اجلرد قد أجرى وفقاً لألصول 
املرعية وأن البيانات املالية املجمعة واملعلومات املالية الواردة في تقرير مجلس إدارة الشركة األم متفقة 
مع ما هو وارد في السجالت احملاسبية، وقد حصلنا على املعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية 
ألغراض التدقيق، كما أن البيانات املالية املجمعة تتضمن ما نص عليه قانون الشركات رقم 25 لسنة 
2012 وتعديالته الالحقة والئحته التنفيذية والقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال 
وفي  األساسي،  ونظامها  األم  الشركة  تأسيس  التنفيذية وعقد  املالية والئحته  األوراق  نشاط  وتنظيم 
حدود املعلومات التي توافرت لدينا لم تقع خالل السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2014 مخالفات 
ألحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديالته الالحقة والئحته التنفيذية أو القانون رقم 7 لسنة 
2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية والئحته التنفيذية أو عقد تأسيس 
الشركة األم ونظامها األساسي على وجه قد يكون له تأثير مادي على نشاط املجموعة أو مركزها املالي 

املجمع.
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بيان املركز املايل اجملمع كما يف 31 ديسمرب 2014
»جميع املبالغ بالدينار الكويتي«

20142013إيضاح

موجودات
موجودات متداولة

68,048,1701,620,172نقد ونقد معادل
711442,711 ,7442عقارات بغرض املتاجرة

8979,423901,641مدينون وأرصدة مدينة أخرى 
9,470,3042,964,524

موجودات غير متداولة
287,683179,349أوراق قبض

92,550,69814,800,017إستثمارات متاحة للبيع
108,697,32422,893,824عقارات إستثمارية

1149,770,17448,916,941مشروعات قيد التطوير
9,017,569-12الشهرة

10,03312,131ممتلكات ومعدات 
61,315,91295,819,831

70,786,21698,784,355مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية 
مطلوبات متداولة

133,296,5271,491,300دائنون ومصاريف مستحقة
14989,520512,755مستحق إلى أطراف ذات صلة

47,430,783-15متويل من الغير
4,286,04749,434,838

مطلوبات غير متداولة
1615,932,9219,307,859عمالء دفعات مقدمة

-152,500,000متويل من الغير
96,68668,131مكافأة نهاية اخلدمة

18,529,6079,375,990
22,815,65458,810,828مجموع املطلوبات

حقوق امللكية 
1771,500,00071,500,000رأس املال 

181,969,1191,969,119إحتياطي قانوني 
191,707,9431,707,943إحتياطي اختياري 

13,61271,775احتياطي التغير في القيمة العادلة
(6,670,575)(6,458,940)إحتياطي ترجمة عمالت أجنبية

(40,684,519)(32,723,641)خسائر مرحلة
36,008,09327,893,743مجموع حقوق امللكية العائد ملساهمي الشركة األم

511,962,46912,079,784حصص غير مسيطرة
47,970,56239,973,527مجموع حقوق امللكية

70,786,21698,784,355مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

عدنان عبد الوهاب النصف
رئيس مجلس اإلدارة

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املجمعة. 

بيان - أ
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20142013ايضاح 

االيرادات
1,592,562-7صافي الربح من بيع عقارات بغرض املتاجرة 

-1010,739,267ربح من بيع عقارات استثمارية
-(46,521)9خسارة من بيع إستثمارات متاحة للبيع

-(11,912,029)9خسارة إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع  
ربح غير محقق من التغير في القيمة العادلة لعقارات 

10109,2331,165,044استثمارية

68,74273,738ايرادات فروق عمالت 
(2,130,493)(9,017,569)12خسائر إنخفاض في قيمة الشهرة
1520,841,1072,792,378صافي الربح من تسوية مديونيات

111,16016,553إيرادات اخرى
10,893,3903,509,782

املصروفات واألعباء األخرى
(627,771)(679,987)تكاليف املوظفني

(231,725)(252,469)20مصاريف عمومية وإدارية
(1,570,725)(1,560,608)أعباء متويلية 

(14,312)(4,404)استهالكات 
8,395,9221,065,249صافي ربح السنة قبل االستقطاعات 

(10,657)(83,103)24زكاة
(26,642)(207,759)24ضريبة دعم العمالة الوطنية

-(30,000)22مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
8,075,0601,027,950صافي ربح السنة

صافي ربح السنة العائد ل :
7,960,8781,021,443مساهمي الشركة األم 
114,1826,507حصص غير مسيطرة 

8,075,0601,027,950صافي ربح السنة 
2311.131.43ربحية السهم العائدة ملساهمي الشركة األم )فلس( 

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املجمعة. 

بيان الربح أو اخلسارة اجملمع عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2014
"جميع املبالغ بالدينار الكويتي 

بيان - ب
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إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املجمعة. 

بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر اجملمع للسنة املنتهية فى 31 ديسمرب 2014
"جميع املبالغ بالدينار الكويتي 

20142013

8,075,0601,027,950صافي ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر 
بنود من احملتمل حتويلها الحقاً إلى الربح أو اخلسارة:

71,775(58,163)التغير في القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع

(4,794,839)300,260فروق ترجمة عمالت أجنبية 

(4,723,064)242,097إجمالي الدخل/)اخلسارة( الشاملة األخرى 

(3,695,114)8,317,157إجمالى الدخل/)اخلسارة( الشاملة للسنة

صافي الدخل/)اخلسارة(الشاملة للسنة اخلاصة بـ :
(2,662,323)8,114,350مساهمي الشركة األم 

(1,032,791)202,807حصص غير مسيطرة

(3,695,114)8,317,157إجمالى الدخل/)اخلسارة(الشاملة للسنة

بيان - ج
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إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املجمعة. 

بيان التدفقات النقدية اجملمع عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2014
»جميع املبالغ بالدينار الكويتي

20142013
األنشطة التشغيلية 

8,075,0601,027,950صافي ربح السنة

تعديالت 
4,40414,312إستهالكات

-(10,739,267)ربح من بيع عقارات إستثمارية
(1,165,044)(109,233)ربح غير محقق من التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية

(1,592,562)-صافي الربح من بيع عقارات بغرض املتاجرة 
(2,000)-أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات

-46,521خسارة من بيع إستثمارات متاحة للبيع
-11,912,029خسائر إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع  

9,017,5692,130,493خسائر إنخفاض في قيمة الشهرة
(2,792,378)(20,841,107)صافي الربح من تسوية مديونيات

1,560,6081,570,725أعباء متويلية 
28,55514,075مخصص مكافأة نهاية اخلدمة 

(794,429)(1,044,861)صافي اخلسارة املعدلة قبل التغير في بنود رأس املال العامل
272,747(77,782)مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

402,016(108,334)أوراق قبض
-25,045,000احملصل من بيع عقارات استثمارية

(149,344)1,537,834دائنون ومصاريف مستحقة
(2,844)-اوراق دفع

(24,034)476,765مستحق إلى أطراف ذات صلة
6,556,22450,797عمالء دفعات مقدمة

(7,130)-مكافأة نهاية اخلدمة مدفوعة
(252,221)32,384,846صافي النقد الناجت من/ )املستخدم في( األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية
(11,608)(2,290)املدفوع لشراء ممتلكات ومعدات

460-احملصل من بيع ممتلكات ومعدات
(576,854)(483,347)مشروعات قيد التطوير

-(320,122)األثر على احلصص غير املسيطرة من إقفال شركة تابعة 
(588,002)(805,759)صافي النقد املستخدم في األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية
-(25,150,284)متويل من الغير

-(25,150,284)صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية

(25,352)(805)احتياطي ترجمة عمالت اجنبية 

(865,575)6,427,998صافي الزيادة/)النقص( في النقد والنقد املعادل
1,620,1722,485,747النقد والنقد املعادل في اول السنة

8,048,1701,620,172النقد والنقد املعادل في نهاية السنة )إيضاح 6(

بيان - د



التـقــرير السنـــوي 2014 20

ضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املجمعة.
إن اإلي

رب 2014  
سم

هية يف 31 دي
ملنت

ملالية ا
سنة ا

ع لل
جملم

مللكية ا
ريات يف حقوق ا

بيان التغ
»جميع املبالغ بالدينار الكويتي »

س املال
رأ

إحتياطي
 قانوني

إحتياطي 
إختياري

إحتياطي
التغير في 

القيمة 
العادلة

إحتياطي 
ترجمة 
عمالت  
اجنبية

خسائر
مرحلة

مجموع 
حقوق ملكية 

مساهمي 
الشركة األم

ص غير 
ص

ح
مسيطرة

مجموع
حقوق امللكية

صيد في 1 يناير 2013 
الر

71,500,000
1,969,119

1,707,943
-

(3,658,840)
(42,531,126)

28,987,096
9,916,031

38,903,127

صافي ربح السنة
-

-
-

-
-

1,021,443
1,021,443

6,507
1,027,950

خلسارة( الشاملة 
إجمالي الدخل/)ا

اآلخرى للسنة
-

-
-

71,775
(3,755,541)

-
(3,683,766)

(1,039,298)
(4,723,064)

خلسارة( الشاملة 
إجمالي الدخل/)ا

للسنة
-

-
-

71,775
(3,755, 541)

1,021,443
(2,662,323)

(1,032,791)
(3,695,114)

صة من شركة تابعة
نتيجة بيع ح

-
-

-
-

743,806
825,164

1,568,970
3,196,544

4,765,514

صيد في 31 ديسمبر 2013
الر

71,500,000
1,969,119

1,707,943
71,775

(6,670,575)
(40,684,519)

27,893,743
12,079,784

39,973,527

صيد في 1 يناير 2014 
الر

71,500,000
1,969,119

1,707,943
71,775

(6,670,575)
(40,684,519)

27,893,743
12,079,784

39,973,527

صافي ربح السنة
-

-
-

-
-

7,960,878
7,960,878

114,182
8,075,060

خلسارة(/الدخل الشامل 
إجمالي )ا

اآلخر للسنة
-

-
-

(58,163)
211,635

-
153,472

88,625
242,097

خلسارة(/الدخل الشامل 
إجمالي )ا

للسنة
-

-
-

(58,163)
211,635

7,960,878
8,114,350

202,807
8,317,157

ضاح 4(
أثر إقفال شركة تابعة )إي

-
-

-
-

-
-

-
(320,122)

(320,122)

صيد في 31 ديسمبر 2014
الر

71,500,000
1,969,119

1,707,943
13,612

(6,458,940)
(32,723,641)

36,008,093
11,962,469

47,970,562

    بيان - هـ
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تأسيس الشركة ونشاطها  -1
تأسست شركة منازل القابضة ـ  شركة مساهمة كويتية عامة فى الكويت مبوجب عقد التأسيس 
العامة  للمقاوالت  وإيطاليا  الكويت  شركة  أسم  حتت   1983 يوليو   5 فى  املؤرخ  األساسي  والنظام 
ش.م.ك )مقفلة( ثم مت تغيير اسم الشركة إلى شركة منازل القابضة ش.م.ك )قابضه( بتاريخ 5 

يونيو 2005. مت إدراج الشركة األم في سوق الكويت لألوراق املالية بتاريخ 23 فبراير 2009. 

متارس الشركة األم جميع األنشطة وفقا لتعاليم الشريعة اإلسالمية السمحاء.

األغراض التي تأسست من أجلها الشركة األم القيام مبا يلى:

1- متلك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك متلك أسهم أو حصص في شركات ذات 
مسئولية محدودة كويتية أو أجنبية أو االشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وإدارتها 

وإقراضها وكفالتها لدى الغير.
2- إقراض الشركات التي متلك فيها أسهما وكفالتها لدى الغير وفي هذه احلالة يتعني أال تقل نسبة 

مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة املقترضة عن 20% على األقل.
3- متلك حقوق امللكية الصناعية من براءات اختراع أو عالمات جتارية صناعية أو رسوم صناعية 
أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى الستغاللها سواء في داخل الكويت 

أو خارجها.
4- متلك املنقوالت والعقارات الالزمة ملباشرة نشاطها في احلدود املسموح بها وفقا للقانون.

5- استغالل الفوائض املالية املتوفرة لدى الشركة عن طريق إستثمارها في محافظ مالية تدار من 
قبل شركات وجهات متخصصة.

إن عنوان الشركة األم املسجل هو ص.ب 26131– الرمز البريدي 13121 – الصفاة - الكويت.

مت التصريح بإصدار البيانات املالية املجمعة بناءاً على إجتماع مجلس إدارة الشركة األم بتاريخ 9 
مارس 2015 وهي خاضعة ملوافقة املساهمني في اجلمعية العمومية للشركة االم.

املعايري احملاسبية اجلديدة واملعدلة  -2
املالية  السنة  على  إلزاميًا  تسري  والتي  املالية  التقارير  إلعداد  الدولية  املعايير  على  التعديالت   (2/1

احلالية:
خالل السنة احلالية قامت املجموعة بتطبيق التعديالت التالية على املعايير الدولية إلعداد التقارير 
على  إلزامياً  تسري  والتي   (IASB) الدولية  احملاسبة  معايير  مجلس  عن  والصادرة   (IFRSs) املالية 

الفترة احملاسبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2014.

التعديالت على املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية أرقام 10 و 12 ومعيار احملاسبة الدولي  	
رقم 10 “املنشئات اإلستثمارية”

للمنشأة  تعريفاً  يعطي   10 رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  املعيار  على  التعديالت  إن 
اإلستثمارية  املنشأة  تعريف  عليها  ينطبق  التي  للتقرير  املعدة  ويتطلب من اجلهة  اإلستثمارية 
أن ال تقوم بتجميع البيانات املالية لشركاتها التابعة لكن يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل 

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2014
»جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك«



التـقــرير السنـــوي 2014 22

الربح أو اخلسارة سواء فى بياناتها املالية املجمعة أو املنفصلة. مت إجراء تعديالت الحقة على 
املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 12 ومعيار احملاسبة الدولى رقم 27 لتقدمي متطلبات 
إفصاح جديده للمنشئات اإلستثمارية. وحيث أن املجموعة ال تعتبر منشأة إستثمارية )إستناداً 
إلى املعايير التي تقاس على أساسها مبوجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 10 كما 
في 1 يناير 2014(، إن تطبيق التعديالت ليس له تأثير على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم 32 “الَتقاص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية”  
توضح التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم 32 املتطلبات املتعلقة بإجراء التَقاص فيما 
بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية، خاصة فيما يتعلق بتوضيح املقصود من “لديها حق 
قانوني حالي ملزم باملقاصة”. كما توضح التعديالت أيضاً تطبيق معيار احملاسبة الدولي رقم 
32 معايير املقاصة حول أنظمة التسوية )مثل أنظمة بيوت املقاصة املركزية( التي تطبق آليات 
التسوية الكلية غير املتزامنة. من املتوقع أن ال يكون لهذه التعديالت تأثيراً على البيانات املالية 

املجمعة للمجموعة.

التعديالت على معيار احملاسبة الدولي 36 »إيضاحات املبلغ املمكن إستردادة للموجودات غير املالية«  
إن التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم 36 تستبعد النتائج غير املقصودة للمعيار الدولي 
وتتطلب   .36 رقم  املعيار  املطلوبة مبوجب  اإلفصاحات  حول   13 رقم  املالية  التقارير  إلعداد 
التعديالت أيضاً اإلفصاح عن املبالغ املمكن إستردادها للموجودات املعرفة بوحدات توليد النقد 
)CGUs( التي مت اإلعتراف من خاللها بخسارة اإلنخفاض في القيمة أو عكسها خالل الفترة. 

ليس لتطبيق هذه التعديالت أثر مادي على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

التعديالت على معيار احملاسبة الدولي 39 »استبدال املشتقات واستمرار محاسبة التحوط«  
أكثر  أو  واحدا  بأن  تتفق األطراف األصلية ألداة مشتقة  اإلستبدال كحدث حيث  تعريف  يتم 
من األطراف املقابلة للتقاص يحل محل الطرف األصلي ليصبح الطرف املقابل اجلديد لباقي 
األطراف. يعفى التعديل الشركة من ايقاف محاسبة التحوط إذا مت استبدال مشتق التحوط، 
املالية  البيانات  على  مادي  أثر  التعديالت  هذه  لتطبيق  ليس  معينة.  معايير  استيفاء  شريطة 

املجمعة للمجموعة.

تفسير جلنة معايير التقارير املالية 21 »ضرائب«  
إن هذا التفسير اجلديد يحدد املعاجلة احملاسبية لاللتزام بدفع ضريبة بخالف ضريبة الدخل. 
يتناول التفسير األحداث التي يتوجب فيها دفع الضريبة ومعايير االعتراف. ليس لتطبيق هذه 

التعديالت أثر مادي على البيانات املالية للمجموعة.

2/2)  املعايير اجلديدة أو املعدلة الصادرة وغير سارية املفعول بعد: 

لم تقم املجموعة بتطبيق املعايير اجلديدة أو املعدلة التالية الصادرة ولم يحن موعد سريانها بعد: 

املعيار الدولى إلعداد التقارير املالية رقم 9 »األدوات املالية«  
)يسرى على الفترات السنوية التى تبدأ فى أو بعد 1 يناير 2018 مع السماح بالتطبيق املبكر لها( 

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2014
»جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك« 
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قدم املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 9 الصادر في نوفمبر 2009 متطلبات جديدة 
تتعلق بتصنيف وقياس املوجودات املالية. والحقاً مت تعديل املعيار في أكتوبر 2010 ليتضمن 
املتطلبات الالزمة لتصنيف وقياس املطلوبات املالية وكذلك عدم اإلعتراف. كما خضع املعيار 
العامة.  التحوط  2013 فأصبح يشمل املتطلبات اجلديدة حملاسبة  للتعديل في نوفمبر  أيضاً 
وقد مت إطالق آخر نسخة منقحة من املعيار رقم  9 في يوليو 2014، ليصبح متضمناً وبشكل 
رئيسي على متطلبات انخفاض القيمة للموجودات املالية وإدخال بعض التعديالت احملدودة على 
 )FVTOCI( متطلبات التصنيف والقياس بتقدمي القيمة العادلة من خالل الربح الشامل اآلخر
اإلنتقالية احلالية مبجرد  تتغير اإلرشادات  البسيطة. سوف  الدين  أدوات  لبعض  كفئة قياس 
اإلنتهاء من وضع التصورات النهائية للمعيار وعندها سوف تقوم الشركة بقياس التأثيرات على 

البيانات املالية املجمعة.

  املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 14 »احلسابات التنظيمية املؤجلة«
)يسرى على الفترات السنوية التى تبدأ فى أو بعد 1 يوليو 2016(

هذا املعيار يطبق فقط على الشركات التي تتبنى املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية للمرة 
األولى. صمم هذا املعيار لتوفير حل قصير األجل للشركات ذات األسعار املقننة التي لم تطبق 

بعد املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية.

  املعيار الدولى إلعداد التقارير املالية رقم 15 »إيرادات عقود العمالء«
)يسرى على الفترات السنوية التى تبدأ فى أو بعد 1 يناير 2017 مع السماح بالتطبيق املبكر لها( 
مت إطالق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 15 فى مايو 2014 والذي قــدم منوذجاً 
شاماًل للشركات بحيث يتم استخدامه في محاسبة اإليرادات من العقود املبرمة مع العمالء. 
إن املعيار الدولي رقم 15 سوف يحل محل اإلرشادات احلالية واخلاصة بتسجيل اإليرادات مبا 
في ذلك معيار احملاسبة الدولي رقم 18 »اإليرادات« ومعيار احملاسبة الدولي رقم 11 »عقود 
اإلنشاء« والتفسيرات ذات الصلة وذلك عند دخوله حيز التطبيق. يقدم املعيار منهجية تستند 

على خمس خطوات لتسجيل اإليرادات ليتم تطبيقها على جميع العقود املبرمة مع العمالء.

  التعديالت على املعيار الدولى إلعداد التقارير املالية رقم 11 »احملاسبة على متلك حصة فى 
العمليات املشتركة«

)يسرى على الفترات السنوية التى تبدأ فى أو بعد 1 يناير 2016 مع السماح بالتطبيق املبكر لها( 
إن التعديالت التى مت إدخالها على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 11 تقدم اإلرشادات 
الالزمة بشأن كيفية محاسبة إقتناء العمليات املشتركة والتي تشكل عماًل على النحو احملدد 
في املعيار الدولى رقم 3 »إندماج األعمال«. كما أن املشترك فى العملية يجب أن يفصح عن 
املعلومات ذات الصلة والتى يقتضيها املعيار الدولي رقم 3 وغيره من املعايير اخلاصة بإندماج 

األعمال. 

لكل من  املقبولة  الطرق  »توضيح   38 ورقم   16 رقم  الدولية  التعديالت على معايير احملاسبة    
اإلستهالك واإلطفاء«

)يسرى على الفترات السنوية التى تبدأ فى أو بعد 1 يناير 2016 مع السماح بالتطبيق املبكر لها( 
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إن التعديالت على معيار احملاسبة الدولى رقم 16 مينع املنشأة من استهالك املمتلكات واملباني 
واملعدات باستخدام طريقة مبنية على أساس اإليرادات وتقدم التعديالت على معيار احملاسبة 
الدولى رقم 38 إفتراضاً قاباًل للنقض بأن اإليرادات ال تعتبر أساساً مناسباً ميكن اإلعتماد عليه 

فى إطفاء املوجودات غير امللموسة. 

التعديالت على معايير احملاسبة الدولية رقم 16 ورقم 41 »الزراعة – النباتات احلاملة«  
)يسرى على الفترات السنوية التى تبدأ فى أو بعد 1 يناير 2016 مع السماح بالتطبيق املبكر لها( 
إن التعديالت على معايير احملاسبة الدولية أرقام 41 و 16 حتدد تعريف النباتات احلاملة وتتطلب 
احملاسبة على األصول البيولوجية التي ينطبق عليها تعريف النباتات احلاملة كممتلكات ومباني 
ومعدات طبقاً ملعيار احملاسبة الدولي رقم 16 بدالً من معيار احملاسبة الدولي رقم 41 اإلنتاج 

النامي على النباتات احلاملة ليستمر احملاسبة عليها طبقاً ملعيار احملاسبة الدولي رقم 41.

التعديالت على معيار احملاسبة الدولى رقم 19 »خطط املنافع احملددة - مساهمات املوظفني«  
)يسرى على الفترات السنوية التى تبدأ فى أو بعد 1 يوليو 2014 مع السماح بالتطبيق املبكر لها( 
عن  باحملاسبة  الشركة  قيام  كيفية   19 رقم  الدولي  احملاسبة  معيار  على  التعديالت  توضح 
املساهمات التي يقوم بها املوظفون أو أطراف أخرى في خطط املنافع احملددة بناء على ما إذا 

كانت تلك املساهمات معتمدة على عدد من سنوات اخلدمة املقدمة من املوظفني.

وتتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق املعايير اجلديدة التي تتعلق بالبيانات املالية املجمعة للمجموعة 
املعايير  أن بعض هذه  املعايير. كما  الفعلي لسريان هذه  التاريخ  بعد  أو  تبدأ في  التي  للفترة 
اجلديدة والتي مت إصدارها وليس لها عالقة بأنشطة املجموعة، من املتوقع أن ال يكون لها تأثير 

مادي على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

السياسات احملاسبية الهامة   -3
3/1) أسس إعداد البيانات املالية املجمعة

يتم إعداد هذه البيانات املالية املجمعة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية (IFRS) الصادرة 
عن مجلس معايير احملاسبة الدولية (IASB) والتفسيرات الصادرة عن جلنة تفسير املعايير الدولية 

إلعداد التقارير املالية (IFRIC) واملطبقة فى دولة الكويت ومتطلبات قانون الشركات فى الكويت. 

3/2) العرف احملاسبي

مت إعداد هذه البيانات املالية املجمعة على أساس التكلفة التاريخية املعدل بإعادة تقييم بعض   -
املوجودات بالقيمة العادلة كما هو موضح تفصيليا في السياسات واإليضاحات املرفقة.

يتم إعداد البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي.  -

3/3) أسس التجميع

تتضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية للشركة األم وشركاتها التابعة )يشار إليهما مجتمعني 
ب »املجموعة«( كما هو موضح في إيضاح رقم 4.
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قائمة  السيطرة  وتكون  األم،  الشركة  عليها  تسيطر  التي  الشركات  تلك  التابعة هي  الشركات  إن 
عندما يكون لدى الشركة األم املقدرة بشكل مباشر أو غير مباشر على التحكم في السياسات املالية 

والتشغيلية واحلصول على املنافع من أنشطتها. 

 تتحقق سيطرة الشركة األم عندما: 
تتم السيطرة علي الشركة املستثمر بها.   -

التعرض لعائدات متغيرة أو متلك حقوق بها نتيجة مشاركتها في الشركة املستثمر بها.   -
تكون لها املقدرة على استخدام سلطتها لتؤثر علي عائداتها.   -

بها، فإن  املستثمر  الشركة  التصويت في  األم األغلبية في حقوق  الشركة  امتالك  في حالة عدم 
الشركة األم تأخذ بعني االعتبار حقائق وعوامل أخرى في تقييم السيطرة والتي تتضمن: 

ترتيب تعاقدى بني الشركة األم ومالكي أصوات آخرين.   -
حقوق ناجتة من ترتيبات تعاقدية أخرى.  -

حقوق تصويت الشركة األم.   -
حقوق تصويت محتملة.   -

تتضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية للشركات التابعة من تاريخ بدء السيطرة فعليا وحتى 
تاريخ انتهاء السيطرة فعليا. يتم استبعاد جميع األرصدة واملعامالت املتبادلة بني شركات املجموعة 
عند التجميع، مبا فيها األرباح املتبادلة واخلسائر واألرباح غير احملققة. يتم إعداد البيانات املالية 
املجمعة باستخدام سياسات محاسبية موحدة للمعامالت املتماثلة ولألحداث األخرى التي تتم في 

ظروف متشابهة.

يتم إظهار احلصص غير املسيطرة من صافى موجودات الشركات التابعة املجمعة في بند مستقل 
في حقوق امللكية للمجموعة. إن احلصص غير املسيطرة تتكون من تلك احلصة في تاريخ بدء دمج 
األرباح واخلسائر  يتم حتديد  الشراء.  تاريخ  منذ  امللكية  التغير في حقوق  األعمال ونصيبها في 
العائدة ملالكي الشركة األم واحلصص غير املسيطرة بحسب نسبة حصص ملكيتهم حتى لو نتج عن 

ذلك عجز في رصيد احلصص غير املسيطرة. 

عند حدوث تغير في ملكية الشركة التابعة دون فقدان السيطرة فإنه يتم احملاسبة عن هذه املعاملة 
ضمن حقوق امللكية. أما في حالة فقدان السيطرة نتيجة تغير في امللكية فإنه يتم: 

إلغاء االعتراف بأصول وإلتزامات الشركة التابعة من بيان املركز املالي )ويشمل ذلك الشهرة(.   -
االعتراف بأي استثمار محتفظ به في الشركة التابعة بقيمتها العادلة عند فقدان السيطرة.   -

إلغاء حقوق احلصص غير املسيطرة.   -
االعتراف بالربح أو اخلسارة املرتبطة بفقدان السيطرة في بيان الربح أو اخلسارة املجمع.   -

3/4)  دمج االعمال والشهرة 

يتم احملاسبة عن عمليات الدمج للشركات التابعة واألعمال باستخدام طريقة الشراء. يتم قياس تكلفة دمج 
األعمال مبجموع القيم العادلة )بتاريخ التبادل( للموجودات التي يتم احلصول عليها واملطلوبات التي يتم 
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 تكبدها أو أخذها وأدوات حقوق امللكية التي مت اصدارها من قبل الشركة كمقابل للسيطرة على الشركة
التي يتم امتالكها باإلضافة إلى التكاليف التي ميكن تخصيصها مباشرة لعملية دمج األعمال. إن املوجودات 
 واملطلوبات وااللتزامات الطارئة التي حتقق شروط االعتراف بها وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير 

املالية 3: دمج األعمال، يتم اثباتها بالقيمة العادلة بتاريخ اإلمتالك.

يتم االعتراف بالشهرة الناجتة عن اإلمتالك كأصل وتقاس مبدئياً بالتكلفة ومتثل الزيادة في تكلفة 
وااللتزامات  واملطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  صافي  في  الشركة  حصة  عن  األعمال  دمج 
الطارئة احملددة املعترف بها، وفيما لو زادت حصة الشركة في صافي القيمة العادلة للموجودات 
واملطلوبات وااللتزامات الطارئة احملددة للمجموعة املمتلكة، وذلك بعد إعادة تقديرها، عن تكلفة 

اإلمتالك،  فإنه يتم االعتراف بالزيادة في احلال في بيان الربح أو اخلسارة املجمع.

ألهداف إختبار اإلنخفاض في القيمة يتم توزيع الشهرة على كل الوحدات املولدة للنقد اخلاصة 
باملجموعة التي يتوقع أن تستفيد من مزايا الدمج. يتم إختبار الوحدات املولدة للنقد التي وزعت 
عليها الشهرة لتحديد اإلنخفاض في قيمتها سنوياً أو غالباً عندما يكون هناك دليل على إنخفاض 
قيمة الوحدة. إذا كانت القيمة القابلة لإٌلسترداد للوحدة املولدة للنقد أقل من القيمة الدفترية لها 
فإنه يتم تخصيص خسارة اإلنخفاض في القيمة مبدئياً لتخفيض القيمة الدفترية لشهرة الوحدة 
ومن ثم تخفيض املوجودات األخرى للوحدة تناسبياً على أساس نسبة القيمة الدفترية لكل أصل 

في الوحدة.

3/5)  األدوات املالية 

التصنيف 
يعتمد التصنيف على الغرض من اقتناء اإلستثمار. تقوم اإلدارة بتحديد هذا التصنيف عند االعتراف 
املبدئي باألداة املالية ويتم إعادة النظر في هذا التصنيف عند إعداد البيانات املالية املجمعة. قامت 

املجموعة بتصنيف أدواتها املالية كما يلي:

مدينون
هي موجودات مالية بخالف املشتقات املالية ذات استحقاق ثابت أو محدد وتكون غير مسعرة في 
أسواق نشطة. وتنشأ عندما تقوم املجموعة بأداء خدمات بصفة مباشرة إلى العمالء مع عدم وجود 

نية لتداول هذه الديون.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
يتضمن هذا التصنيف تصنيفني فرعيني وهما موجودات مالية بغرض املتاجرة وموجودات مالية 
بالقيمة العادلة عند االعتراف املبدئي. يتم تصنيف األصل املالي ضمن هذا التصنيف إذا مت إقتنائه 
بصورة أساسية للبيع في األجل القريب أو إذا قررت اإلدارة تصنيفه كذلك عند االعتراف املبدئي.

موجودات مالية متاحة للبيع
هي تلك املوجودات املالية بخالف املشتقات املالية والتي لم يتم تصنيفها ضمن أي من التصنيفات 
املذكورة أعاله، ويتم االحتفاظ بها ملدة غير محددة من الوقت وميكن بيعها عند احلاجة الى سيولة 

أو عند التغير في معدالت الربح.
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دائنون
أو  املجموعة مقابل تقدمي خدمات  املستحقة على  ويتمثل في األرصدة  بالتكلفة،  الدائنون  يظهر 

توريد بضائع سواء مت إصدار فواتير بها أم لم يتم.

التحقق وعدم التحقق
يتحقق األصل املالي أو اإللتزام املالي عندما تصبح املجموعة طرفاً في الشروط التعاقدية لألداة 

املالية. كما ال يتحقق أصل )بالكامل أو جزء منه(:
عندما تنتهي احلقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل املالي أو   )1(

عندما تقوم املجموعة بتحويل كافة مخاطر ومزايا امللكية أو   )2(
عندما ال تقوم بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا امللكية ولم يعد لها سيطرة على األصل   )3(

أو جزء منه. 

وال يتحقق اإللتزام عند اإلعفاء من اإللتزام احملدد مبوجب العقد أو عند إلغائه أو انتهاء صالحيته. 

القياس
بخالف  املعاملة  تكاليف  إليها  العادلة مضافاً  بالقيمة  مبدئياً  املالية  املوجودات  قياس جميع  يتم 
العادلة من خالل الربح أو اخلسارة. حيث يتم إدراج تكاليف  اإلستثمارات املالية املبوبة بالقيمة 

املعاملة املتعلقة بها في بيان الربح أو اخلسارة املجمع.

الحقاً يتم إعادة قياس املوجودات املتاحة للبيع واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو اخلسارة بقيمتها العادلة. ويتم إثبات املدينني بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة 

الفعلي.

يتم إثبات األرباح واخلسائر احملققة وغير احملققة والناجتة عن التغير في القيمة العادلة للموجودات 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة في بيان الربح أو اخلسارة املجمع في الفترة التي ظهرت 
خاللها تلك التغيرات. ويتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات املتاحة للبيع في حقوق 
امللكية مباشرة. عند بيع اإلستثمارات املتاحة للبيع أو عند وجود إنخفاض في القيمة يتم حتويل 

املبالغ املعترف بها في حقوق امللكية إلى بيان الربح أو اخلسارة املجمع.

القيمة العادلة
يتم حتديد القيمة العادلة لألدوات املالية التي يتم تداولها في سوق مالي منظم، طبقاً لسعر آخر 

أمر شراء معلن. 

السوقية  القيمة  إلى  بالرجوع  العادلة  قيمتها  حتديد  فيتم  املسعرة،  غير  لإلستثمارات  بالنسبة 
لكي  تعديلها  بعد  املتوقعة  املخصومة  النقدية  التدفقات  باالعتماد على  أو  املشابهه  لإلستثمارات 
تعكس الظروف احملددة للشركة املصدرة. إن اإلستثمارات املتاحة للبيع التي ال ميكن حتديد قيمتها 

العادلة يتم إثباتها بالتكلفة ناقصاً اإلنخفاض في القيمة.

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2014
»جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك«



التـقــرير السنـــوي 2014 28

اإلنخفاض في القيمة 
تقوم املجموعة بتاريخ كل بيان مركز مالي املجمع بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على 
إنخفاض أصل محدد أو مجموعة أصول متشابهة. في حالة اإلستثمارات في أدوات ملكية املصنفة 
كإستثمارات متاحة للبيع فإن اإلنخفاض الدائم أو الهام في قيمة تلك اإلستثمارات يتم أخذه في 
االعتبار عند حتديد ما إذا كان هناك مؤشرات على وجود إنخفاض في القيمة. وفي حالة وجود 
دليل على ذلك اإلنخفاض فإن إجمالي اخلسائر املتراكمة يتم قياسها بالفرق بني تكلفة االقتناء 
والقيمة العادلة ناقصاً خسائر اإلنخفاض في القيمة املعترف بها في سنوات سابقة، ويتم حتويلها 
من حقوق امللكية إلى بيان الربح أو اخلسارة املجمع. إن خسائر اإلنخفاض في القيمة في أدوات 

مالية متثل حقوق ملكية ال يتم عكسها مرة أخرى على بيان الربح أو اخلسارة املجمع.

يتم تكوين مخصص محدد لإلنخفاض في القيمة ملواجهة خطر االئتمان بالنسبة للمدينون وذلك 
عند وجود دليل موضوعي للمجموعة بأنها لن تستطيع حتصيل كافة املبالغ املستحقة لها. إن مقدار 
يتم حتديدها  والتي  لألصل  املستردة  والقيمة  الدفترية  القيمة  بني  الفرق  هو  احملدد  املخصص 
القابلة  املبالغ  إستبعاد  االعتبار  في  األخذ  مع  النقدية  للتدفقات  احلالية  القيمة  على  اعتماداً 
يتم  العقد.  بدء  الفعلي عند  الفائدة  بناءا على معدل  والضمانات مخصومة  للكفاالت  لالسترداد 

االعتراف بقيمة ذلك املخصص في بيان الربح أو اخلسارة املجمع.

3/6)  عقارات إستثمارية 

تدرج األراضي والعقارات التي حتتفظ بها املجموعة بغرض حتقيق منو رأسمالي أو بغرض تأجيرها 
للغير ضمن العقارات اإلستثمارية. يتم إثبات تلك األراضي والعقارات عند إقتناؤها بالتكلفة، ويتم 
إعادة قياسها بالقيمة العادلة التي يتم حتديدها بالقيمة السوقية التي حتدد سنوياً بواسطة مقيم 

مستقل، وتدرج أرباح وخسائر التقييم في بيان الربح أو اخلسارة املجمع. 

3/7)  عقارات بغرض املتاجرة 

يتم تبويب االراضي والعقارات التي مت اقتناءها لبيعها كأراضي وعقارات بغرض املتاجرة. يتم اثبات 
القابله  القيمة  ان صافي  اقل.  ايهما  القابلة لالسترداد  القيمة  أو صافي  بالتكلفة  االراضي  تلك 

لالسترداد هي قيمة سعر البيع املقدر مطروحا منه تكاليف بيعها املقدرة.

3/8)  مشروعات قيد التطوير

تدرج املشروعات قيد التطوير بالتكلفة حيث تهدف املجموعة إلى حتويل هذه املشروعات بعد إنتهاء 
التطوير إلى عقارات بغرض املتاجرة. إن التكاليف هي تلك املصروفات املتكبدة حتى يصبح كل 
عقار في وضعه احلالي مبا في ذلك تكاليف التمويل املقررة. يتم مراجعة قيمة العقارات بتاريخ 
املركز املالي املجمع لتحديد فيما إذا يوجد مؤشرات لإلنخفاض في القيمة، ليتم إستدراكها في 

البيانات املالية املجمعة. 

3/9)  ممتلكات ومعدات

القيمة  مبراجعة  اإلدارة  وتقوم  املتراكم  االستهالك  ناقصا  بالتكلفة  واملعدات  تظهراملمتلكات 
االستردادية للموجودات الثابتة بتاريخ البيانات املالية املجمعة. وإذا انخفضت القيمة االستردادية 
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للممتلكات واملعدات عن القيمة الدفترية يتم تخفيض القيمة الدفترية الى القيمة االستردادية في 
احلال وإذا  تغيرت األعمار اإلنتاجية عن األعمار املقدرة لها فانه يتم تغيير األعمار اإلنتاجية من 

بداية السنة الذي حدث بها التغير بدون اثر رجعي.

تستهلك املمتلكات واملعدات بطريقة القسط الثابت لتخفيض قيمة املمتلكات واملعدات الى القيمة 
التخريدية لها على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة لها كالتالي:

سنوات5معدات
سنوات2-5 أثاث وديكورات

سنوات5سيارت
سنوات2اجهزة اتصال

سنوات2-3كمبيوترات وآالت مكتبية

 3/10)  إنخفاض قيمة املوجودات امللموسة وغير امللموسة

يتم عمل تقييم بتاريخ كل مركز مالي للمبالغ املرحلة ملوجودات املجموعة امللموسة وغير امللموسة 
لتحديد ما إذا كان هناك دليل إيجابي على أن هذه املوجودات قد انخفضت قيمتها املرحلة. فإذا 
ما توفر مثل ذلك الدليل، يتم ادراج أى خسائر من إنخفاض القيمة في بيان الربح أو اخلسارة 
مباشرة. يعرف مبلغ اإلنخفاض بأنه الفرق بني املبالغ املرحلة للموجودات واملبلغ القابل لالسترداد 
من املوجودات. أما املبلغ القابل لالسترداد فيعرف بأنه وحدة توليد النقد أو القيمة املستعملة أيهما 
أعلى مطروحا منها تكلفة البيع والقيمة املستعملة. وتعرف القيمة املستعملة بأنها التدفقات النقدية 

املستقبلية املقدرة مخصومة بسعر خصم مناسب.

يتم عكس خسارة اإلنخفاض املعترف بها للموجودات في السنوات السابقة، باستثناء الشهرة، اذا 
كان هناك تغير في التقديرات املستخدمة لتحديد مبلغ املوجودات القابل لالسترداد منذ االعتراف 
بآخر خسارة في إنخفاض القيمة. يجب أن اليزيد املبلغ املرحل املراد زيادته على املوجودات بسبب 
عكس خسارة إنخفاض القيمة عن املبلغ املرحل الذي كان سيحدد )ناقصا االطفاء أو االستهالك( 

فيما لو أنه لم يتم االعتراف بأية خسارة في إنخفاض القيمة في السنوات السابقة.

 3/11)  نقد ونقد معادل

ولدى  الصندوق  في  النقد  في  النقدية  التدفقات  بيان  إعداد  لغايات  املعادل  والنقد  النقد  يتمثل 
البنوك وكذلك الودائع البنكية قصيرة األجل التي تستحق خالل فترة ال تتجاوز ثالثة شهور من 

تاريخ اإليداع.

 3/12)  حتقق اإليراد 

يدرج ربح بيع اإلستثمارات في اوراق مالية بالفرق بني صافي حصيلة املبيعات النقدية والقيمة   -
املدرجة لإلستثمار املباع.

عندما  الدخل  بيان  في  إستثمارية  وعقارات  املتاجرة  بغرض  عقارات  بيع  من  الربح  يتحقق   -
فيما  هام  شك  أي  يوجد  ال  وعندما  للمشتري  العقار  وملكية  الرئيسية  االخطار  حتويل  يتم 
يتعلق بالتعويض اخلاص ببيع العقارات والتكاليف التي قد تتكبد احتمال وجود مردودات لهذه 

العقارات.
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يتم اثبات إيراد توزيعات أرباح األسهم عندما يثبت احلق فى استالم تلك اإليرادات.   -
حتتسب بنود اإليرادات األخرى عند أكتسابها في الوقت الذي يتم فيه تقدمي اخلدمات املتعلقة   -

بها و/أو على أساس شروط االتفاق التعاقدي لكل نشاط.

 3/13)  مكافأة نهاية اخلدمة 

تقوم املجموعة وفقاً لقانون العمل في القطاع األهلي بسداد مبالغ العاملني عند ترك اخلدمة وفقاً 
خلطة مزايا محددة، ويتم سداد تلك املبالغ دفعة واحدة عند نهاية خدمة العاملني.

إن هذا اإللتزام غير ممول ويتم حسابه على أساس املبلغ املستحق بافتراض وقوع كامل اإللتزام 
كنتيجة إلنهاء خدمة العاملني في تاريخ بيان املركز املالي وتتوقع اإلدارة أن ينتج عن هذه الطريقة 

تقديراً مناسباً للقيمة احلالية لهذا االلتزام.

 3/14)  متويل من الغير

يتم االعتراف املبدئي بها بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة املعاملة. الحقاً يتم إثبات ذلك التمويل 
املعاملة(  تكلفة  منها  التي مت حتصيلها )مطروحاً  القيمة  الفرق بني  إدراج  ويتم  املطفأة،  بالتكلفة 
والقيمة الواجبة السداد في بيان الربح أو اخلسارة املجمع على مدار فترة عقود التمويل باستخدام 

طريقة معدل التكلفة الفعلي.

 3/15)  املخصصات 

أو  التزامات قانونية  املالي املجمع عندما يكون على املجموعة  بيان املركز  تثبت املخصصات في 
للمنافع  تدفقات خارجية  ذلك  يتطلب  أن  ومن احملتمل  نتيجة ألحداث سابقة.  متوقعة  التزامات 
املخصصات  يتم حتديد  فانه  مادياً  التأثير  كان  فاذا  االلتزامات.  بهذه  للوفاء  وذلك  االقتصادية 
بخصم التدفقات النقدية املستقبلية إلى احلد الذي يعكس تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية 

للمال واملخاطر احملددة لاللتزام.

 3/16)  ترجمة العمالت االجنبية 

املعامالت واألرصدة
متسك الشركة األم دفاترها بالدينار الكويتي، ويتم ترجمة املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية 
باستخدام أسعار الصرف السارية في تاريخ املعاملة، يتم ترجمة املوجودات واملطلوبات ذات الطبيعة 
النقدية بالعمالت األجنبية في تاريخ بيان املركز املالي املجمع باستخدام أسعار الصرف السارية 
في ذلك التاريخ، ويتم إدراج فروق العملة الناجتة في بيان الربح أو اخلسارة. وتعتبر فروق العملة 
الناجتة من ترجمة املوجودات املالية غير النقدية التي تقاس بالقيمة العادلة جزء من فروق التغير 

في القيمة العادلة.

ترجمة البيانات املالية 
ال يتم اعتبار عمليات الشركات التابعة والزميلة على انها متثل جزء من عمليات املجموعة. وبناءاً 
عليه، يتم ترجمة موجودات ومطلوبات تلك الشركات الى الدينار الكويتي باستخدام اسعار الصرف 
السارية في تاريخ بيان املركز املالي املجمع، كما يتم ترجمة بنود اإليرادات واملصروفات باستخدام 
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متوسط أسعار الصرف اجلارية خالل العام. ويتم إدراج فروق العملة الناجتة ضمن حقوق امللكية 
مباشرة في حساب »احتياطي ترجمة عمالت أجنبية«.

 3/17)  توزيعات االرباح

يتم االعتراف بتوزيعات االرباح كالتزام في بيان املركز املالي املجمع في الفترة التي يتم املوافقة 
عليها من قبل املساهمني.

 3/18)  التقارير القطاعية 

القطاع هو مكون مميز من املجموعة يقدم منتجات او خدمات » قطاعات االعمال« او يقدم منتجات 
وخدمات ضمن بيئة اقتصادية معينة »القطاعات اجلغرافية« وتخضع ملخاطر او منافع تختلف عن 

القطاعات االخرى.

 3/19)  الضرائب

الزكاة
يتم إحتساب الزكاة وفقاً للقانون رقم 2006/46 والقرار الوزاري رقم 2007/58 واخلاص بفرض 
زكاة على الشركات املساهمة العامة واملقفلة عن السنة مبا يعادل 1% من صافي الربح قبل خصم 

املخصصات واإلحتياطيات التي تعدها املجموعة.

ضريبة دعم العمالة الوطنية
رقم  الوزاري  والقرار   2000/19 رقم  للقانون  وفقاً  الوطنية  العمالة  دعم  ضريبة  إحتساب  يتم 
في  املدرجة  املساهمة  الشركات  على  الوطنية  العمالة  دعم  ضريبة  بفرض  واخلاص   2006/24
سوق الكويت لألوراق املالية عن السنة مبا يعادل 2.5% من صافي الربح قبل خصم املخصصات 

واإلحتياطيات التي تعدها املجموعة.

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
يتم إحتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة 1% من صافي الربح بعد إطفاء اخلسائر 

املتراكمة وبعد إقتطاع املبلغ احملول إلى االحتياطي القانوني للسنة.

 3/20)  األحكام والفرضيات احملاسبية الهامة وعدم التأكد من التقديرات 

ان إعداد البيانات املالية املجمعة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية يتطلب إستخدام 
تقديرات وإفتراضات ميكن أن تؤثر على أرصدة املوجودات واملطلوبات، والقيم التي مت اإلفصاح 
البيانات املالية املجمعة وكذلك في قيم  عنها بالنسبة للموجودات واملطلوبات احملتملة في تاريخ 
التقديرات طبقا  بإفتراض هذه  االيرادات واملصروفات املسجلة خالل السنة. وقد قامت االدارة 
ألفضل وأحدث ما توفر لديها من معلومات ومع ذلك فانه يجب أن يؤخذ في االعتبار أن النتائج 

الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.

عند تطبيق السياسات احملاسبية، قامت املجموعة باستخدام األحكام والتقديرات الهامة التالية 
املبالغ املدرجة في  التي تتضمن تقديرات أخرى والتي لها أكبر األثر على  النظر عن تلك  بغض 

البيانات املالية املجمعة.
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 الفرضيات احملاسبية
تصنيف االستثمارات

يتعني على اإلدارة اتخاذ قرار بشأن حيازة استثمار معني سواء كان يجب تصنيفه كاستثمار محتفظ 
به للمتاجرة أو مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة أو متاح للبيع.

يعتمد تصنيف اإلستثمارات كإستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة على 
كيفية مراقبة اإلدارة ألداء هذه اإلستثمارات. في حالة عدم تصنيف هذه اإلستثمارات كمحتفظ 
بها للمتاجرة ولكن يتوافر لها قيمة عادلة موثوق منها وكانت التغيرات في القيمة العادلة مدرجة 
في بيان الربح أو اخلسارة في حسابات اإلدارة، فإن هذه اإلستثمارات تصنف كإستثمارات مدرجة 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة. يتم تصنيف كافة اإلستثمارات األخرى كإستثمارات 

متاحة للبيع.

تصنيف العقارات 
التالية، بناءا على نية  عند إقتناء األراضي، تقوم اإلدارة بتصنيف هذه األراضي في أحد البنود 

اإلدارة إلستخدام هذه األراضي:
مشروعات قيد التطوير  -

تثبت االراضي والعقارات بغرض التطوير بالتكلفة متضمنة مصاريف التطوير. عند االنتهاء من 
عملية التطوير يتم اعادة تصنيفها إلى عقارات بغرض املتاجرة. 

عقارات بغرض املتاجرة  -
يتم تصنيف األرض ضمن هذا البند إذا مت إقتنائها بغرض بيعها ضمن نطاق العمل العادي.

عقارات إستثمارية  -
يتم تصنيف األرض ضمن هذا البند إذا مت إقتناؤها بغرض تأجيرها أو بغرض زيادة قيمتها 

الرأسمالية أو عندما يكون الغرض من إستغالل األرض غير محدد من قبل املجموعة.

تقدير اإلنخفاض في قيمة الشهرة 
تقوم املجموعة بدراسة مدى وجود إنخفاض في نسبة الشهرة طبقاً للسياسة احملاسبية املذكورة في 
إيضاح (3/11) إن القيمة االستردادية لوحدة توليد النقد يتم إحتسابها بناءاً على قيمة االستخدام 

لهذه الوحدة. إن هذا االحتساب يتطلب استخدام بعض التقديرات. 

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 عندما يكون هناك دليل 
إيجابي آخر بوجود انخفاض في القيمة. إن عملية حتديد االنخفاض »الكبير« أو »املتواصل« تتطلب 
قرارات أساسية. إضافة إلى ذلك تقوم الشركة بتقييم العوامل األخرى مبا في ذلك التقلبات العادية 
في أسعار األسهم بالنسبة لألسهم املسعرة والتدفقات النقدية املستقبلية وعوامل اخلصم لألسهم 

غير املسعرة.

انخفاض قيمة املدينون واألرصدة املدينة األخرى
تقوم اإلدارة بتحديد مدى كفاية مخصص ديون مشكوك في حتصيلها بناءاً على املراجعة الدورية 
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للعمالء على أساس إفرادي والظروف االقتصادية احلالية واخلبرة السابقة والعوامل األخرى ذات 
العالقة.

عدم التأكد من التقديرات 
فيما يلى االفتراضات الرئيسية التي تتعلق باألسباب املستقبلية والرئيسية األخرى لعدم التأكد من 
التقديرات بتاريخ املركز املالي املجمع 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 في األسهم غير املسعرة عادة إلى أحد العوامل التالية:

معامالت حديثة في السوق بشروط جتارية بحتة.  -
القيمة العادلة احلالية ألداة أخرى مماثلة إلى حد كبير.  -

وسمات  شروط  ذات  للبنود  املطبقة  احلالية  باملعدالت  مخصومة  املتوقعة  النقدية  التدفقات   -
مخاطر مماثلة أو مناذج تقييم أخرى.

إن حتديد التدفقات النقدية وعوامل اخلصم لالستثمارات في أسهم غير مسعرة يتطلب تقديرات 
ونتيجة  منها.  موثوق  التقديرات بصورة  أن حتدد هذه  للشركة  استثمارات ال ميكن  يوجد  هامة. 

لذلك، فإن هذه االستثمارات مت ادراجها بالتكلفة ناقصا انخفاض القيمة، ان وجد.

الشركة التابعة  -4

امللكية الفعليةاسم الشركة

النشاط الرئيسي20142013بلد التأسيس

شركة تابعة مباشرة
شركة منازل للتعمير )شركة مساهمة 

99.9%99.9%الكويتكويتية مقفلة(
بيع وشراء 
االراضى 

والعقارات.

شركات مملوكة من خالل الشركة التابعة

99%-الكويتشركة منازل للتعمير )شركة محاصة(
بيع وشراء 
االراضى 

والعقارات.

شركة منازل للتطوير العقاري )شركة 
70.73%70.73%مصرمساهمة مصرية(

بيع وشراء 
االراضى 

والعقارات.

مت اإلعتماد على بيانات مالية مدققة كما في 31 ديسمبر 2014 للشركة التابعة. 

أقر الشركاء في شركة منازل للتعمير )شركة محاصة( بإقفال الشركة إعتبارا من 31 ديسمبر 2014 
وحتويل كافة املوجودات واإللتزامات املسجلة في ذلك التاريخ في شركة احملاصة إلى الشركة األم 
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)شركة منازل للتعمير ش.م.ك.م.( وذلك إلنتفاء الغرض من شركة احملاصة نتيجة توقف نشاطها، 
ولم ينتج عن ذلك أي ربح أو خسارة، باإلضافة إلى ذلك مت إدراج خسارة إنخفاض في قيمة الشهرة 

مببلغ 9,017,569 دينار كويتي في بيان الربح أو اخلسارة املجمع )إيضاح 12(.

وفيما يلي بيان املوجودات واملطلوبات فى تاريخ اإلقفال والتى مت حتويلها إلى الشركة األم )شركة 
منازل للتعمير ش.م.ك )مقفلة(:

2014

موجودات
موجودات متداولة

442,711عقارات بغرض املتاجرة

موجودات غير متداولة
8,697,324عقارات إستثمارية

10,218,782استثمار فى شركة زميلة 

12,807,560مستحق من طرف ذو صلة

31,723,666

32,166,377مجموع املوجودات

املطلوبات 
مطلوبات متداولة

8,398دائنون ومصاريف مستحقة

145,774مستحق إلى طرف ذو صلة

154,172مجموع املطلوبات

احلصص غري املسيطرة  -5
فيما يلي ملخص البيانات املالية للشركة اململوكة للشركة التابعة قبل إستبعاد األرصدة واملعامالت 

املتبادلة:
شركة منازل للتطوير العقاري )شركة مساهمة مصرية(

بيان املركز املالي كما في 31 ديسمبر 2014:
20142013

58,882,05751,092,069املوجودات
18,006,92610,536,568املطلوبات

40,875,13140,555,501إجمالي حقوق امللكية

28,912,66228,686,575حقوق امللكية العائدة ملالكي الشركة األم
11,962,46911,868,926حصص غير مسيطرة

40,875,13140,555,501
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 بيان الربح أو اخلسارة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2014:
20142013

179,056135,247اإليرادات
(133,979)(159,687)املصاريف

19,3691,268صافي خسارة السنة
العائد إلي:

13,7006,276مالكي الشركة األم
(5,008)5,669حصص غير مسيطرة 

19,3691,268

بيان التدفقات النقدية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2014:
20142013

(87,590)7,119,186األنشطة التشغيلية
(1,147)(76,170)األنشطة اإلستثمارية

(88,737)7,043,016صافي الزيادة/)النقص( في النقد والنقد املعادل

نقد ونقد معادل  -6

 20142013

7,892,7801,197,582نقد لدى البنوك

155,390422,590شيكات حتت التحصيل
8,048,1701,620,172

عقارات بغرض املتاجرة   -7
تتمثل العقارات بغرض املتاجرة مببلغ 442,711 دينار كويتي )2013: 442,711 دينار كويتي( في 
قيمة أراضي مملوكة للمجموعة مضافا اليها التكلفة املنصرفة عليها إلقامة عقارات ومشروعات 

وفقا خلطط اإلدارة على أن يتم بيعها فيما بعد.

مدينون وأرصدة مدينة أخرى    -8
20142013

48,000-مدينون
769,268488,036دفعات مقدمة ملقاولى املشاريع

168,374333,402أوراق قبض
25,01024,230مصاريف مدفوعة مقدماً 

16,7717,973أرصدة مدينة أخرى
979,423901,641

إن أعمار املدينون واألرصدة املدينة األخرى على النحو التالي:
20142013

979,423901,641خالل سنة
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إن بنود املدينون واألرصدة املدينة األخرى ال تتضمن موجودات واجبة التخفيض، حيث أن أقصى 
مبلغ يتعرض ملخاطر اإلئتمان في تاريخ املركز املالي هو القيمة العادلة لكل بند من بنود الذمم 
املذكورة أعاله، وترى اإلدارة أن القيمة الدفترية للمدينون واألرصدة املدينة األخرى تقارب قيمتها 

العادلة.

إستثمارات متاحة للبيع  -9
20142013

63,112121,275إستثمارات في أسهم محلية مسعرة 
2,487,58614,678,742إستثمارات في أسهم محلية غير مسعرة 

2,550,69814,800,017

إن جميع اإلستثمارات املتاحة للبيع تدار من خالل محفظة من قبل شركة متخصصة.

مت إدراج إستثمارات محلية غير مسعرة بقيمة 2,487,586 دينار كويتي )2013: 14,678,742 دينار 
كويتي( بالقيمة العادلة التي مت حتديدها من قبل اإلدارة باالعتماد على طرق تقييم مطورة داخليا 
باستخدام كافة املدخالت اجلوهرية امللحوظة وبأقل من القيمة العادلة وفقا لتقرير احملفظة وذلك 
وفقا ملبدأ احليطة واحلذر ألي انخفاضات مستقبلية متوقعة في القيمة، وقد نتج عن ذلك خسارة 
إنخفاض في القيمة مببلغ 11,912,029 دينار كويتي مت إدراجها فى بيان الربح أواخلسارة املجمع. 

خالل السنة، مت تسوية ذمة دائنة مقابل التنازل عن أسهم محلية غير مسعرة بقيمة 232,606 دينار 
كويتي، وقد حققت املجموعة خسارة من التسوية مببلغ 46,521 دينار كويتي مت إدراجها ضمن بيان 

الربح أو اخلسارة املجمع.

 2014 31 ديسمبر  كما في  املديونية  للبيع لالنتهاء من تسوية  املتاحة  اإلستثمارات  مت فك رهن 
)2013: 14,520,889 دينار كويتي مرهونة كضمان مقابل متويل من الغير( )إيضاح 15(.

عقارات إستثمارية  -10

20142013

22,893,82421,728,780الرصيد في بداية السنة 

-(14,305,733)استبعادات

109,2331,165,044التغير في القيمة العادلة

8,697,32422,893,824

تتمثل تلك اإلستثمارات في قيمة أراضي مملوكة للشركة التابعة داخل دولة الكويت.

بتعليمات هيئة  مت احلصول على تقييم من مقيمني مستقلني كما في 31 ديسمبر 2014 إلتزاماً 
أسواق املال رقم 2012/5 حيث بلغت القيمة األقل 8,697,324 دينار كويتي وقد مت إدراجها في 

البيانات املالية املجمعة. 
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خالل السنة، قامت املجموعة ببيع عقارات إستثمارية بقيمة 25,045,000 دينار كويتي ونتج عن 
ذلك أرباح بقيمة 10,739,267 دينار كويتي مت إدراجها فى بيان الربح أو اخلسارة املجمع. 

مت فك رهن العقارات اإلستثمارية لالنتهاء من تسوية املديونية كما في 31 ديسمبر 2014 )2013: 
22,893,824 دينار كويتي مرهونة كضمان مقابل متويل من الغير( )إيضاح 15(. 

خالل عام 2012 وقعت املجموعة اتفاقية عقد بيع عقار مع خيار إعادة الشراء مببلغ 2,500,000 
دينار كويتي ومت نقل ملكية العقار االستثماري مع حق املجموعة باسترداده خالل سنتني من تاريخ 
نقل امللكية وإحتفاظ املجموعة بحق استغالل العقار. بتاريخ 30 نوفمبر 2014 مت جتديد العقد ملدة 

سنتني مع بقاء حق استرداد العقار.

مشروعات قيد التطوير  -11

20142013

48,916,94154,061,825الرصيد في بداية السنة

483,347576,854اضافات 

(5,721,738)369,886فروق ترجمة عمالت اجنبية

49,770,17448,916,941

تتمثل املشروعات قيد التطوير في قيمة أراضي مملوكة لشركة منازل للتطوير العقاري ش.م.م – 
مصر )شركة مملوكة للشركة التابعة( مضافا اليها التكلفة املنصرفة عليها إلقامة مجمعات سكنية 

فاخرة تشمل فيالت وقصور )مشروع ليان(. 

بتاريخ 14 مايو 2014 قامت الشركة التابعة -شركة منازل للتطوير العقاري )ش.م.م( بتوقيع عقد 
مبوجبه  مت  )ش.م.م(  العقارية  للتنمية  مارك  الند  شركة  مع  واستثمار(  وتطوير  تنمية  )مشاركة 
دخول الشركة املطورة )الند مارك( مبا لها من خبرة وكفاءة في السوق العقاري املصري كمستثمر 
ومشارك في تنمية وتطوير مشروع ليان وملتزما بالتسويق وبيع وحدات املشروع ومتابعة حتصيل 

املبيعات اخلاصة باملشروع.

مبوجب االتفاق تلتزم الشركة املطورة بتنفيذ ومتويل املشروع من مصادرها اخلاصة )متويل ذاتي( 
ومن التحصيالت النقدية الناجتة عن بيع وحدات املشروع وذلك في حدود دراسة اجلدوى املعدة 

سلفا للمشروع.

املشروع  ارباح  صافي  في  التابعة  الشركة  مع   %50 بنسبة  ستشارك  املطورة  الشركة  فان  كذلك 
النهائية الناجتة من بيع وحداته بعد امتامها كما ستشارك بنسبه 50% من ملكية الوحدات املبنية 
غير املباعة في نهاية مدة املشروع )باستثناء الوحدات خارج نطاق العقد(، في املقابل تلتزم الشركة 
املطورة بسداد مبلغ 1,619,411,200 جنيه مصري ومبا يعادل 66,396,669 دينار كويتي كما بتاريخ 
31 ديسمبر 2014 والذي ميثل قيمة أرض املشروع موضوع التطوير واملبالغ التي مت انفاقها من قبل 

الشركة التابعة سابقاً قبل توقيع االتفاق املذكور.
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وبعد احلصول على املوافقات الهندسية اخلاصة مبتطلبات العقد من اجلهات احلكومية املختصة 
في جمهوريه مصر العربية، قامت الشركة التابعة خالل الربع األخير من السنة املالية املنتهية في 
31 ديسمبر 2014 بفتح باب احلجوزات ومت حتصيل مبالغ مبا يعادل 6,556,224 دينار كويتي مت 
ادراجها كإلتزام ضمن عمالء دفعات مقدمة إيضاح (16)، ومبوجب الدراسات اخلاصة باملشروع 

يتوقع االنتهاء من اجناز املشروع خالل فترة ثالث سنوات.

12- الشهرة
نتجت تلك الشهرة عن عملية حيازة شركة منازل للتعمير )شركة محاصة( من قبل شركة منازل 
للتعمير )ش.م.ك( مقفلة )شركة تابعة(، والتي متت بتاريخ 30 يونيو 2005  لـ 99% من راس مال 

الشركة.

مت تسجيل خسارة إنخفاض فى قيمة الشهرة بالكامل والبالغة 9,017,569 دينار كويتي نتيجة لقرار 
إغالق شركة منازل للتعمير )شركة محاصة( وذلك إلنتفاء الغرض منها لتوقف نشاطها، ومت إدراج 

قيمة خسارة اإلنخفاض في بيان الربح أو اخلسارة املجمع )إيضاح 4(.
20142013

9,017,56911,148,062الرصيد في بداية السنة

(2,130,493)(9,017,569)إنخفاض القيمة 
-9,017,569

13- دائنون ومصاريف مستحقة
 20142013

2,032,854693,131دائنون
2,544-اوراق دفع

170,80832,297مصاريف مستحقة
461,359440,267محجوز ضمان

211,302211,302مخصص الزكاة
93,76010,657مخصص ضريبة الزكاة

207,75926,642مخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية
-30,000مكافاة أعضاء مجلس االدارة

88,68574,460أرصدة دائنة أخرى
3,296,5271,491,300

14- معامالت مع أطراف ذات صلة
إن األطراف ذات صلة تتمثل في املساهمني وأعضاء مجلس اإلدارة واملدراء التنفيذيني وأعضاء 
اإلدارة العليا للمجموعة وعائالتهم والشركات التي ميلكون حصصا رئيسية فيها أو ميارسون تأثير 
جوهرى عليها. تقوم إدارة املجموعة بتحديد شروط املعامالت واخلدمات املستلمة أو املقدمة من/
إلى األطراف ذات صلة إلى جانب املصاريف األخرى. ال تستحق فوائد على املبالغ املستحقة من/
إلى األطراف ذات صلة وليس لها تواريخ إستحقاق محددة. إن املعامالت مع أطراف ذات صلة 

خاضعة ملوافقة اجلمعية العمومية للمساهمني.  
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 وتتمثل األرصدة واملعامالت الهامة التي تتعلق بتلك األطراف فيما يلى:

20142013

بيان املركز املالي املجمع
57,772722,182إستثمارات متاحة للبيع

825,164-ربح من بيع حصة في شركة تابعة - ضمن حقوق امللكية 
989,520512,755مستحق إلى أطراف ذات صلة

بيان الربح أواخلسارة املجمع
1,200,000-صافي الربح من تسوية مديونيات

503,949465,205رواتب ومزايا االدارة التنفيذية 
-30,000مكافاة أعضاء مجلس اإلدارة

-9,017,569خسارة إنخفاض فى قيمة الشهرة 

15- متويل من الغري 
20142013

47,430,783-اجلزء املتداول
-2,500,000اجلزء غير املتداول

2,500,00047,430,783

إن التمويل من الغير يتمثل في التالي:
20142013

2,500,00047,430,783وكاالت دائنة
2,500,00047,430,783

ميثل رصيد الوكاالت الدائنة قيمة عقد بيع عقار مع خيار إعادة الشراء )إيضاح 10( مقابل نقل 
ملكية عقار إستثماري مع حق املجموعة بإسترداد العقار. 

بتاريخ 25 ديسمبر 2013، قامت املجموعة بتوقيع عقد تسوية مديونية بقيمة 45,841,107 دينار كويتي 
مع أحد البنوك احمللية، ونتيجه لهذه التسوية حصلت املجموعة على خصم مبقدار 20,841,107 
دينار كويتي مت إدراجه في بيان الربح أو اخلسارة املجمع، حيث قامت املجموعة بتوفير النقد الالزم 
لسداد قيمة تسوية املديونية والبالغة 25,000,000 دينار كويتي من خالل بيع عقارات استثمارية 
)إيضاح 10( بقيمة 25,045,000 دينار كويتي وذلك بعد أن قام البنك بفك الرهن عن كافة العقارات 
اإلستثمارية واإلستثمارت املتاحة للبيع )إيضاح 9( مما حقق للمجموعة إمكانية السداد والتسوية. 

16- عمالء دفعات مقدمة 
ميثل رصيد عمالء دفعات مقدمة املبالغ احملصلة من مبيعات وحجوزات املشروع اخلاص بالشركة 

التابعة  شركة منازل للتطوير العقارى ش.م.م )إيضاح 11(. 
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17- رأس املال
71,500,000 دينار  بالكامل نقدا مببلغ  حدد رأس مال الشركة األم املصرح به واملصدر واملدفوع 
كويتي موزعاً على عدد 715,000,000 سهم بقيمة إسمية 100 فلس للسهم الواحد وجميع األسهم 

نقدية.

18- إحتياطي قانوين 
وفقا ملتطلبات قانون الشركات والنظام االساسي للشركة األم، يتم إقتطاع %10 من الربح السنوي 
وحتويله إلى اإلحتياطي القانوني قبل خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي و مكافأة أعضاء 
مجلس اإلدارة والزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية وبعد إطفاء اخلسائر املرحلة. ويجوز إيقاف 
هذا اإلقتطاع إذا وصل رصيد اإلحتياطي إلي 50% من رأس املال. إن هذا االحتياطي غير قابل 
للتوزيع إال في احلدود املنصوص عليها في القانون والنظام األساسي للشركة األم. لم يتم التحويل 

إلى االحتياطي القانوني نظرا لوجود خسائر مرحلة.

19- إحتياطي إختياري 
إلى  السنوي  الربح  من  مئوية  نسبة  إقتطاع  يتم  االم،  للشركة  األساسي  النظام  ملتطلبات  وفقا 
من  بقرار  ويوقف  العامة.  اجلمعية  عليها  وتوافق  اإلدارة  مجلس  يقترحها  اإلختياري  اإلحتياطي 
اجلمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس اإلدارة. لم يتم التحويل إلي اإلحتياطي االختياري 

نظرا لوجود خسائر مرحلة.

20- مصاريف عمومية وادارية  

20142013
51,42774,188أتعاب مهنية و إستشارات

48,72348,846رسوم وإشتراكات ومعامالت
-16,401رسوم حكومية

53,31646,319إيجارات
82,60262,372مصاريف متنوعة

252,469231,725

21- اجلمعية العمومية 
إنعقدت اجلمعية العمومية العادية للشركة األم بتاريخ 15 مايو 2014 وأقرت األمور التالية: أ( 

- البيانات املالية للمجموعة للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2013.  
- عدم توزيع أرباح على املساهمني عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2013.   

- عدم توزيع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2013.  
- مت إنتخاب مجلس إدارة جديد لفترة ثالث سنوات قادمة.  

انعقدت اجلمعية العمومية غير العادية املؤجلة للشركة األم بتاريخ 10 يونيو 2014 والتى أقرت   ب( 
تعديل مواد عقد تأسيس الشركة األم ونظامها األساسي لتتوافق مع أحكام قانون الشركات رقم 
25 لسنة 2012 وتعديالته الالحقة والئحته التنفيذية. مت توثيق هذه التعديالت مبوجب مذكرة 

إدارة الشركات املساهمة رقم 516 بتاريخ 20 يوليو 2014. 
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22- إقرتاحات جملس اإلدارة 
إقترح مجلس اإلدارة الشركة األم في جلسته املنعقدة بتاريخ 9 مارس 2015 للموافقة على البيانات 

املالية للسنة املنتهية فى 31 ديسمبر 2014 ما يلي: 
- عدم توزيع أرباح على املساهمني.

- توزيع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة مببلغ 15,000 دينار كويتي.

إن االقتراحات أعاله خاضعة ملوافقة اجلهات املختصة واجلمعية العمومية للمساهمني.

إقترح مجلس إدارة الشركة التابعة توزيع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة مببلغ 15,000 دينار كويتي. 
إن هذا االقتراح خاضع ملوافقة اجلهات املختصة واجلمعية العمومية ملساهمي الشركة التابعة. 

23- ربحية السهم اخلاصة مبساهمي الشركة األم )فلس(
 يتم احتساب ربحية السهم بقسمة صافي ربح السنة العائد ملساهمي الشركة األم على املتوسط 

املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة كما يلى:

20142013

7,960,8781,021,443صافي ربح السنة العائد ملساهمي الشركة األم 

715,000,000715,000,000املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة 

11.131.43ربحية السهم العائدة ملساهمي الشركة األم )فلس(

24- الزكاة ودعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
متثل ضريبة دعم العمالة املستحقة على الشركة األم. متثل الزكاة املستحقة على الشركة التابعة. لم 

يتم إحتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وذلك بسبب رصيد اخلسائر املتراكمة.

25- األدوات املالية وإدارة اخملاطر

األدوات املالية أ( 
السياسات احملاسبية الهامة  

باإليرادات  واإلعتراف  القياس  مبادئ  متضمنة   - الهامة  احملاسبية  السياسات  تفاصيل  إن   
واملصروفات - لكل فئات املوجودات واملطلوبات املالية مت اإلفصاح عنها في ايضاح رقم )3( حول 

البيانات املالية املجمعة.

فئات األدوات املالية  
مت تصنيف املوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة كما تظهر في بيان املركز املالي املجمع على   

النحو التالي:
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املوجودات املالية:  
20142013

8,048,1701,620,172نقد ونقد معادل
979,423901,641مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

287,683179,349اوراق قبض
2,550,69814,800,017إستثمارات متاحة للبيع

11,865,97417,501,179

املطلوبات املالية:  
20142013

3,296,5271,491,300دائنون ومصاريف مستحقة
989,520512,755مستحق إلى أطراف ذات صلة 

2,500,00047,430,783متويل من الغير
15,932,9219,307,859عمالء دفعات مقدمة

22,718,96858,742,697

القيمة العادلة لألدوات املالية
إلتزام  بها  أو يسدد  بها أصل  أن يستبدل  التي ميكن  املبالغ  املالية  العادلة لألدوات  القيمة  متثل 
التعامل على أسس متكافئة. وقد إستخدمت املجموعة  بني أطراف ذوي دراية كافية ورغبة في 
اإلفتراضات والطرق املتعارف عليها في تقدير القيم العادلة لألدوات املالية حيث يتم حتديد القيمة 

العادلة ملوجودات ومطلوبات املجموعة طبقاً ملا يلي:

واملتداولة في  الطبيعة والشروط  لها نفس  التي  املالية  للموجودات واملطلوبات  العادلة  القيمة   
سوق نشط يتم حتديدها بالرجوع إلى أسعار السوق املعلنة. 

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية األخرى )فيما عدا املشتقات املالية( يتم حتديد   
قيمتها العادلة طبقاً لنماذج التسعير املتعارف عليها إستناداً إلى التدفقات النقدية املستقبلية 

املخصومة بسعر اخلصم اجلاري املتاح بالسوق ألداة مالية مماثلة.
القيمة العادلة لألدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها   

الدفترية.

القيمة العادلة املعترف بها في بيان املركز املالي
وفقاً ملتطلبات املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية تقوم املجموعة بتقدمي بعض املعلومات حول 

األدوات املالية املقاسة بالقيمة العادلة في بيان املركز املالي املجمع.

يوضح اجلدول التالي املوجودات واملطلوبات املالية املقاسة بالقيمة العادلة ضمن بيان املركز املالي 
املوجودات  بتصنيف  الهرمي  التسلسل  يقوم  العادلة، حيث  للقيمة  الهرمي  للتسلسل  وفقا  املجمع 
واملطلوبات املالية إلى ثالثة مستويات استنادا إلى اهمية املدخالت املستخدمة في قياس القيمة 

العادلة للموجودات واملطلوبات املالية. 
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فيما يلي مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة: 
مستوى 1: اسعار مدرجة )غير معدلة( في اسواق نشطة ملوجودات أو مطلوبات مماثلة؛   

مستوى 2: معطيات غير األسعار املدرجة املتضمنة في مستوى 1 والتي ميكن تتبعها للموجودات   
متعلقة  )معطيات  مباشرة  غير  بصورة  أو  )كاألسعار(  مباشرة  بصورة  سواء   للمطلوبات  أو 

باألسعار(؛ و
مستوى 3: معطيات للموجودات واملطلوبات التي ال تستند إلى معلومات سوقية ميكن تتبعها   

)معطيات غير قابلة للمراقبة(. 

مستوى  أدنى  على  بناءاً  حتديده  يتم  املالية  واملطلوبات  املوجودات  ضمنه  تصنف  الذي  املستوى 
للمعطيات الهامة التي أدت إلى قياس القيمة العادلة. 

وقد مت تصنيف املوجودات واملطلوبات املالية املقاسة بالقيمة العادلة في بيان املركز املالي حسب 
التسلسل الهرمي املستخدم لقياس القيمة العادلة كما يلي: 

اإلجمالياملستوى 3املستوى 311 ديسمبر 2014
إستثمارات متاحة للبيع 

63,112-63,112أوراق مالية مسعرة 
2,487,5862,487,586-أوراق مالية غير مسعرة 

63,1122,487,5862,550,698اإلجمالي 

اإلجمالياملستوى 3املستوى 311 ديسمبر 2013
إستثمارات متاحة للبيع 

121,275-121,275أوراق مالية مسعرة 
14,678,74214,678,742-أوراق مالية غير مسعرة 

121,27514,678,74214,800,017اإلجمالي 

ب(  إدارة املخاطر املالية
ومخاطر  اإلئتمان  مخاطر  مثل  املالية  للمخاطر  يعرضها  املالية مما  األدوات  املجموعة  تستخدم 
السوق ومخاطر السيولة. تقوم املجموعة بصورة دورية مبراجعة املخاطر التي تتعرض لها وتقوم 

بإتخاذ اإلجراءات املناسبة لتخفيض تلك املخاطر للحد املقبول.

إن أهم املخاطر التي تتعرض لها املجموعة تتمثل فيما يلي:

	 مخاطر اإلئتمان
تتمثل مخاطر اإلئتمان في خطر إحتمال عدم قدرة أحد اطراف اإلداة املالية على الوفاء بإلتزاماته 
رئيسي  بشكل  املجموعة  تعرض  والتي  املالية  املوجودات  إن  اآلخر.  للطرف  مالية  خسارة  مسبباً 
ملخاطر اإلئتمان، تتمثل بشكل رئيسي في النقد لدى البنوك واملدينون. مت إيداع النقد لدى عدة 
مؤسسات مالية وبنوك محلية لتجاوز تركيز اإلئتمان في بنك واحد. إن مخاطر اإلئتمان املتعلقة 

باملدينون تعتبر محدودة نتيجة لتعدد العمالء وتوزيع اإلئتمان على عدد كبير من العمالء.
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مخاطر السيولة 	
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها النقدية. إن إدارة مخاطر 
السيولة تتضمن اإلحتفاظ بنقدية كافية وتوفير مصادر التمويل عن طريق توفير تسهيالت كافية، 
التدفقات  دوري عن طريق  بشكل  السيولة  ومراقبة  العالية  السيولة  ذات  باملوجودات  واإلحتفاظ 

النقدية املستقبلية.

مت عرض جدول اإلستحقاقات لإللتزامات املدرج أدناه إستنادا إلى الفترة من تاريخ املركز املالي 
التعاقدية وفي حال عدم وجود تاريخ إستحقاق تعاقدي لألداة  املجمع حتى تاريخ اإلستحقاقات 
التي يتم فيها حتصيل أو إستبعاد  الفترة  لتقديرات اإلدارة على أساس  املالية يتم عرضها طبقاً 

األصل لتسوية اإللتزام.

إن أرصدة املطلوبات املفصح عنها في جدول حتليل اإلستحقاقات واملوجودات أدناه هي التدفقات 
النقدية غير املخصومة طبقا لتواريخ التعاقد، وحيث أن تلك األرصدة تستحق خالل فترة أقل من 

سنة فإن أثر اخلصم يعتبر غير مادي. فيما يلي حتليل اإلستحقاقات للمطلوبات:

                                                31 ديسمبر 2014 

من 3 أشهر
إلى سنة

من سنة إلى
5 سنوات

أكثر من
5 سنوات

اإلجمالي

املطلوبات
3,296,527--3,296,527دائنون ومصاريف مستحقة

989,520--989,520مستحق إلى أطراف ذات صلة
15,932,921-15,932,921-عمالء دفعات مقدمة

2,500,000-2,500,000-متويل من الغير
24,17272,51496,686-مكافأة نهاية اخلدمة

4,286,04718,457,09372,51422,815,654إجمالي املطلوبات 

                                                 31 ديسمبر 2013 

من 3 أشهر
إلى سنة

من سنة إلى
5 سنوات

أكثر من
5 سنوات

اإلجمالي

املطلوبات
1,491,300--1,491,300دائنون ومصاريف مستحقة

512,755--512,755مستحق إلى أطراف ذات صلة
9,307,859-9,307,859-عمالء دفعات مقدمة

47,430,783--47,430,783متويل من الغير
17,03251,09968,131-مكافأة نهاية اخلدمة

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

مخاطر السوق 	

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2014
»جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك« 



45التـقــرير السنـــوي 2014

تنشا مخاطر السوق من التغير في عوامل السوق والتي تتمثل في أسعار السوق وأسعار الفائدة 
وأسعار صرف العمالت األجنبية. تقوم اإلدارة بتقييم هذه املخاطر بصورة دورية لتقليل تأثيرها 

على األدوات املالية للمجموعة.

مخاطر العمالت األجنبية
تنشأ مخاطر العمالت األجنبية من املعامالت بعمالت أجنبية بخالف العملة الرئيسية للمجموعة. 
وتقوم املجموعة بإدارة تلك املخاطر عن طريق وضع سياسات محددة للتعامل في العمالت األجنبية.

مخاطر التدفقات النقدية من معدالت الفائدة
تنشأ مخاطر أسعار الفوائد من تقلب أسعار الفوائد السوقية املرتبطة باملوجودات واملطلوبات والتي 

بدورها تؤثر جوهريا على ربحية املجموعة وتدفقاتها النقدية التشغيلية.

إن املجموعة غير معرضة جوهرياً ملخاطر أسعار الفوائد املرتبطة باملوجودات حيث أنها مربوطة 
بأسعار فوائد ثابتة كما في تاريخ البيانات املالية املجمعة. 

تقوم املجموعة بإدارة مخاطر العائد من خالل إعادة التمويل وجتديد التسهيالت القائمة أو عوائد 
الدائنة  الوكاالت  العائد على  2014 فإنه في حالة تغير سعر  31 ديسمبر  متويل أخرى، كما في 
مبعدل 50 نقطة أساس مع ثبات باقي العوامل األخرى، فإن أرباح السنة سوف تتغير مببلغ الشىء 

دينار كويتي )2013: )±( 237,154 دينار كويتي(.

مخاطر أسعار األسهم
إن مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة التغيرات في مستويات 
القيمة  التغيرات في  مؤشرات األسهم وقيمة أسعار األسهم املستقلة. تنشأ مخاطر األسعار من 

العادلة لالستثمارات في أسهم واالستثمارات املدارة األخرى. 

تدير املجموعة مخاطر أسعار األسهم عن طريق تنويع االستثمارات حينما أمكنها من ذلك. 

مت حتديد حساسية املخاطر السعرية ملساهمات امللكية بناءا على افتراض تغير اسعار األسهم في 
سوق الكويت لألوراق املالية بنسبة )±( 5% للعامني 2014 و 2013.

إن حتاليل احلساسية ادناه قد مت حتديدها بناء على مدى التعرض للمخاطر السعرية ملساهمات 
امللكية في تاريخ البيانات املالية املجمعة. إن التحليل يعكس تاثير التغيرات اإليجابية في أسعار 
بقاء جميع  مع  أعاله  املذكورة  السعرية  للمخاطر  وفقا الفتراضات احلساسية  امللكية  مساهمات 

التغيرات األخرى ثابتة.

حقوق امللكية
20142013

(±)6,064(±) 3,156إستثمارات متاحة للبيع
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26- إدارة خماطر رأس املال

إن أهداف مجلس اإلدارة عند إدارة رأس املال هي:
توفير  في  اإلستمرار  تستطيع  بحيث  ناجحة  كمنشأة  اإلستمرار  على  املجموعة  قدرة  حماية   

العائدات للمساهمني واملنافع ألصحاب املصالح اآلخرين.
توفير عائد مناسب للمساهمني بتسعير اخلدمات واملنتجات بشكل يتناسب مع مستوى املخاطر.  

وحتدد املجموعة رأس املال مبا يتناسب مع املخاطر كما تدير هيكل رأس املال وجترى التعديالت 
عليه في ضوء التغيرات في الظروف اإلقتصادية وخصائص املخاطر املتعلقة باألصل. ومن أجل 
احملافظة على هيكل رأس املال أوتعديله، بإمكان الشركة األم القيام بتعديل مبلغ األرباح الذي يدفع 

للمساهمني أو إصدار أسهم جديدة أو بيع أصول لتخفيض الدين.

ومتشيا مع الشركات االخرى في نفس املجال تقوم املجموعة مبتابعة رأس املال على أساس نسبة 
املديونية إلى حقوق امللكية ويتم إحتساب هذه النسبة عن طريق صافي الديون إلى إجمالي رأس 
املال املعدل ويحتسب صافي الديون كإجمالي القروض مبا في ذلك التسهيالت الواردة في بيان 
املركز املالي املجمع مخصوماً منها النقد والنقد املعادل ويشمل رأس املال املعدل جميع مكونات 

حقوق امللكية.

ان نسبة املديونية إلى حقوق امللكية كما يلي:
20142013

2,500,00047,430,783إجمالي الديون
(1,620,172)(8,048,170)ناقصاً: النقد والنقد املعادل

45,810,611 (5,548,170)صافي الديون
39,973,527 47,970,562إجمالي حقوق امللكية

85,784,138 42,422,392إجمالي الديون وحقوق امللكية

53.40% (13.08)%نسبة املديونية إلى حقوق امللكية

27-  ارتباطات رأسمالية 

20142013
4,041,6973,974,388مشروعات قيد التطوير 

تتمثل املبالغ املدرجة أعاله في قيمة إلتزام املجموعة بتكاليف إجناز األعمال واإلنشاءات اخلاصة 
بالوحدات املباعة خالل الفترات املدرج تواريخها أعاله. 

إن املشروعات قيد التطوير تتمثل في )مشروع ليان( احدى مشاريع شركة منازل للتطوير العقاري 
ش.م.م - مصر )شركة مملوكة للشركة التابعة( ويتمثل املشروع في إنشاء مجمع سكني فاخر يشمل 

فيالت وقصور ومراكز خدمية ومن املتوقع اإلنتهاء من املشروع خالل فترة 3 سنوات.
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طاعات 
ب الق

س
ملالية ح

ملعلومات ا
28- ا

ني:
ني رئيسي

س املجموعة نشاطها من خالل قطاع
متار

ضي وتطوير وإدارة أمالك الشركة وأمالك الغير العقارية  واإلستثمار العقاري.
القطاع العقاري: يتمثل في متلك وبيع وشراء العقارات واألرا

 
صة.

ص
القطاع اإلستثماري: يتمثل في إستثمارات ومحافظ إستثمارية مدارة بواسطة شركات متخ

 

حتليل للمعلومات حسب القطاعات للسنة املنتهيه في :
فيما يلي 

االيرادات
النتائج

املوجودات
2014

2013
2014

2013
2014

2013

جلغرافى
التوزيع ا

دولة الكويت 
10,714,334

3,374,535
8,055,691

1,026,682
11,904,159

47,692,286
صر العربية

جمهورية م
179,056

135,247
19,369

1,268
58,882,057

51,092,069

املجموع
10,893,390

3,509,782
8,075,060

1,027,950
70,786,216

98,784,355

التوزيع القطاعى
اإلستثمار

(11,958,550)
-

(11,973,367)
-

2,550,698
14,800,017

عقارات 
10,848,500

2,757,606
8,787,892

1,186,881
58,910,209

72,253,476
اخرى

12,003,440
752,176

11,260,535
(158,931)

9,325,309
11,730,862

املجموع
10,893,390

3,509,782
8,075,060

1,027,950
70,786,216

98,784,355
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