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البيانات املالية املجمعة عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2009
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اعضاء جملس االدارة

عدنان عبدالوهاب الن�صف

رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب

عمرو علي اأبو ال�صعود

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

عبدالعزيز جنيب احلمي�صي

ع�ضــــــو جمل�س الإدارة

خالد حممد الداليل

ع�ضــــــو جمل�س الإدارة
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تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

الهيئة، وبناء على  التي عر�ضت على  القاب�ضة  القاب�ضة  واأن�ضطة �ضركة منازل  باطالعنا على عقود 

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 باأن عقود واأن�ضطة ال�ضركة خالل الفرتة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 

2009م، قد متت وفق اأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية، ومل يتبني للهيئة ما يخالف ذلك مما عر�س عليها.

ال�صيخ الدكتور / خالد مذكور املذكور

ع�ضو هيئة الفتوى والرقابة ال�ضرعية

ال�صيخ الدكتور / عجيل جا�صم الن�صمي

ع�ضو هيئة الفتوى والرقابة ال�ضرعية

ال�صيخ الدكتور / ع�صام خلف العنزي

ع�ضو هيئة الفتوى والرقابة ال�ضرعية

ال�صيخ الفا�صل / اأحمد بزيع اليا�صني

رئي�س هيئة الفتوى والرقابة ال�ضرعية
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كلمــة رئيــس 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 ،،،

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

اأيديكم التقرير ال�ضنوي لل�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2009.

لقد �ضهد العام 2009 تغريات جوهريه بكل املقايي�س وعلى كافه الأ�ضعدة املحلية منها والدولية ، كانت امتداد ملا �ضهده 

الربع الأخري من العام 2008 من اأزمة اقت�ضاديه عامليه غري م�ضبوقة انعكا�ضًا لتداعيات الأزمة املالية العاملية.

فعلى ال�ضعيد املحلي كانت لهذه الأزمة اأثر على ال�ضوق املحلي مما اأدى اإىل انخفا�س موؤ�ضرات الأداء املايل لل�ضركات 

مبختلف قطاعاتها ، كذلك األقت الأزمة القت�ضادية بظاللها على �ضوق الئتمان املحلي والإقليمي والدويل مما دفع 

الكثري من املوؤ�ض�ضات املالية امل�ضرفية اإىل تبني �ضيا�ضات اأكرث حتفظًا يف منح الت�ضهيالت البنكية واملطالبة ب�ضروط 

اأكرث ت�ضددًا.

 وعلى الرغم من الأزمة املالية وتداعياتها اإل اأن ال�ضركة وبف�ضل من اهلل تعاىل متكنت من حتقيق اأرباح من ن�ضاطها 

العقاري وذلك بزيادة مبيعاتها يف عام 2009 مقارنه مببيعات 2008 كما اأن ال�ضركة وبف�ضـل اهلل مــازالت م�ضتمــرة 

فـي تنفيــذ م�ضــروعها خارج دولـه الكـويت وهو م�ضـروع منــازل ) ليان ( – جمهوريه م�ضر العربية والذي تتوقع ال�ضركة 

اأن يوؤتى نتائج طيبه يف املرحلة القادمة ، ولكن تاأثرت ا�ضتثمارات ال�ضركة املالية بانخفا�س اأ�ضعار الأ�ضهم  ومت حتويل 

لل�ضنة  الإجمالية  ال�ضركة  نتائج  بال�ضلب على  اأثر  الدخل مما  بيان  اإىل  املالية  ال�ضتثمارات  كامل قيمة النخفا�س يف 

املالية .

ي�ضاف اإىل ذلك اجناز اآخر على م�ضتوى ديون والتزامات ال�ضركة ، حيث متكنت ال�ضركة من اإعادة جدوله اجلزء الأكرب 

من الديون الق�ضرية الأجل اإىل ديون طويلة الأجل مما كان له الأثر اليجابي على التدفقات النقدية وعلى مركزها      

املايل  . 

12.3 مليون دينار  2009 ، فقد حققت ال�ضركة اإجمايل مبيعات مببلغ  وهنا نوجز لكم بع�س املوؤ�ضرات املالية للعام 

كويتي مقارنه مببيعات 2008 مببلغ 4.3 مليون دينار كويتي بزيادة قدرها 8 مليون دينار كويتي ، كما حققت ال�ضركة 

�ضايف خ�ضارة ( 15.5 ) مليون دينار كويتي مقارنه ب�ضايف خ�ضارة مبلغ ( 8.4 ) مليون دينار كويتي لعام 2008م وترجع 
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تلك اخل�ضارة اإىل النخفا�س الناجت عن ال�ضتثمارات املالية ، وبلغت خ�ضارة ال�ضهم ( 21.6 ) فل�س لعام 2009م.

بالتو�ضية   2010/03/22 املوافق  الثنني  يوم  املنعقدة  جل�ضته  يف  الإدارة  جمل�س  قرر  فقد  النتائج  هذه  �ضوء  وعلى 

للجمعية العمومية بعدم توزيع اأرباح عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 2009/12/31.

نبذه عن م�صاريع ال�صركة الرئي�صية :-

عقارات بغر�س املتاجرة داخل دولة الكويت يف منطقة الزهراء والتي تت�ضمن عدد  29  ق�ضيمة . اأ- 

باملبا�ضرة يف اجناز   2009 ال�ضركة خالل عام  قامت  العربية، حيث  ليان ( يف جمهوريه م�ضر   ( ب-  م�ضروع منازل 

املرحلة الأوىل للم�ضروع  والتي تت�ضمن 61 قطعة ،  كما بداأت ال�ضركة حملتها الت�ضويقية والدعائية  للم�ضروع  يف نهاية 

2009 مما كان له بالغ الأثر يف زيادة مبيعات امل�ضروع حيث بلغ عدد الفلل املباعة حتى نهاية 2009 عدد 35 فيال ، 

ومن املتوقع اأن يتم النتهاء من اجناز املرحلة الأوىل للم�ضروع بنهاية عام  2010 . 

وت�ضعى ال�ضركة جاهدة يف املرحلة املقبلة اإىل اقتنا�س الفر�س ال�ضتثمارية يف القطاع العقاري �ضواء داخل دولة  الكويت 

اأو خارجها وذلك حتى تتمكن من حتقيق اأهدافها املن�ضودة يف التو�ضع اجلغرايف والعمل على زيادة حقوق امل�ضاهمني .

ويف هذا املقام ي�ضرنا اأن نتوجه بال�ضكر والتقدير لل�ضادة امل�ضاهمني الكرام على دعمهم ل�ضركتهم وتفهمهم للظروف 

الدقيقة التي مير بها القت�ضاد.

ويف اخلتام اأ�ضال اهلل العلي القدير اأن يوفقنا يف عام 2010 واأن ياأخذ باأيدينا لتحقيق نتائج اأف�ضل من العام ال�ضابق.

واللــه ولـي التوفيــق ،،،

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

                                                                                                                 عدنان عبدالوهاب الن�صف 

                                                                                                               رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب
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شركة منازل القابضة
شركة مساهمة كويتية قابضة

وشركتها التابعة
الكويت

البيانات املالية اجملمعة عن السنة املالية املنتهية يف
31 ديسمرب 2009

مــع
تقرير مراقبي احلسابات املستقلني
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احملتويـات
          

تقرير مراقبي احل�ضابات امل�ضتقلني 

البيان

�أبيان املركز املايل املجمع

ببيان الدخل املجمع 

جبيان الدخل ال�ضامل املجمع 

دبيان التدفقات النقدية املجمع

هـبيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع

�سفحة

19 - 39اإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
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ال�ضادة / امل�ضاهمني  املحرتمني

�ضركة منازل القاب�ضة 

�ضركة م�ضاهمة كويتية قاب�ضة

دولة الكويت

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

2009 وكذلك  31 دي�ضمرب  املنتهية يف  لل�ضنة  املايل املجمع  املركز  بيان  تت�ضمن  والتي  بـ »املجموعة«(  اإليهما جمتمعتني  )ي�ضار 

البيانات املجمعة للدخل والدخل ال�ضامل والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق امللكية لل�ضنة املالية املنتهية بذلك التاريخ وكذلك 

ملخ�س ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة والي�ضاحات التف�ضيلية الخرى.

مسئولية ادارة الشركة عن البيانات المالية المجمعة
اإن اعداد هذه البيانات املالية املجمعة وعر�ضها ب�ضكل عادل وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية هي من م�ضئـولية اإدارة ال�ضركة 

الأم. اإن هذه امل�ضئولية تت�ضمن ت�ضميم وتطبيق والحتفاظ بنظام رقابة داخلي يتعلق باعداد البيانات املالية املجمعة وعر�ضها 

ب�ضكل عادل بحيث تكون خالية من اأية اخطاء مادية �ضواء كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ، كما تت�ضمن اختيار وتطبيق ال�ضيا�ضات 

املحا�ضبية املنا�ضبة واعداد التقديرات املحا�ضبية املعقوله وفقا للظروف املحيطة.

مسئولية مراقب 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 اعمال التدقيق للح�ضول 

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

اإن اعمال التدقيق تتطلب تنفيذ اجراءات للح�ضول على ادلة تدقيق على املبالغ والي�ضاحات الواردة يف  البيانات املالية املجمعة. 

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

املجمعة �ضواء كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ. يف �ضبيل تقييم تلك الأخطار فاإن مراقب احل�ضابات ياأخذ يف عني العتبار الرقابة 

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

بغر�س اإبداء راأي حول فاعلية نظم الرقابة الداخلية املطبقة بال�ضركة الأم.

التي  املحا�ضبية  التقديرات  معقولية  ومدى  املطبقة  املحا�ضبية  ال�ضيا�ضات  مالئمة  مدى  تقييم  اأي�ضا  تت�ضمن  التدقيق  اأعمال  اإن 

اأعدتها الإدارة بالإ�ضافة اإىل تقييم العر�س ال�ضامل للبيانات املالية املجمعة.

تقرير مراقبي احلسابات املستقلني

�س.ب: 22351 ال�ضفاة 13084 الكويت

ال�ضرق – جممع د�ضمان – بلوك 2 – الدور التا�ضع

تلفون: 6-22464574 / 3-22426862  فاك�س: 22414956

info-kuwait@rodlme.com  :الربيد اللكرتوين

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

املجمعة.

الرأي
براأينا اأن البيانات املالية املجمعة امل�ضار اإليها اأعاله تظهر ب�ضورة عادلة، من جميع النواحي املادية، عن املركز املايل للمجموعة 

للتقارير  الدولية  للمعايري  وفقًا  التاريخ  بذلك  املنتهية  لل�ضنة  النقدية  وتدفقاتها  املايل  اأدائها  وعن   2009 دي�ضمرب   31 يف  كما 

املالية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية االخرى
براأينا كذلك اأن ال�ضركة الأم حتتفظ ب�ضجالت حما�ضبية منتظمة، واأن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س 

املعلومات  على  ح�ضلنا  وقد  ال�ضجالت،  هذه  يف  وارد  هو  ما  مع  متفقة  املجمعة  املالية  بالبيانات  يتعلق  فيما  الأم  ال�ضركة  اإدارة 

والإي�ضاحات التي راأيناها �ضرورية لأغرا�س التدقيق ، كما اأن البيانات املالية املجمعة تت�ضمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون 

ال�ضركات التجارية لعام 1960 وتعديالته والنظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة الأم ، واأن اجلرد قد اأجرى وفقًا لالأ�ضول املرعية. ويف حدود 

املعلومات التي توافرت لدينا مل تقع خالل ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2009 خمالفات  لقانون ال�ضركات التجارية لعام 1960 

وتعديالته اأو النظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة الأم على وجه قد يكون له تاأثري مادي على ن�ضاط املجموعة اأو مركزها املايل.

علي عبد الرحمن احل�ضاوي 

مراقب ح�ضابات مرخ�س فئة )اأ( رقم 30

Rödl ال�ضرق الأو�ضط 
برقان – حما�ضبون عامليون

22 مار�س 2010
دولة الكويت

علي خالد الفرج

مراقب ح�ضابات مرخ�س فئة )اأ( رقم 28

مكتب الفرج لتدقيق احل�ضابات
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بيان  املركز املايل اجملمع كما يف 31 ديسمرب 2009
»جميع املبالغ بالدينار الكويتي «

بيان- �أ

20092008اإي�ضاح

املوجودات

املوجودات املتداولة

45,528,1595,229,920النقد والنقد املعادل

-5125,760ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

66,484,50014,747,722عقارات بغر�س املتاجرة

72,476,5311,731,699ذمم مدينة واأر�ضدة مدينة اأخرى 

132,5591,639م�ضتحق من اطراف ذات �ضلة
14,617,50921,710,980

املوجودات غري املتداولة

821,697,82933,882,141اإ�ضتثمارات متاحة للبيع

928,194,41078,488,873اإ�ضتثمارات عقارية

-1053,681,222م�ضروعات قيد التطوير

1114,235,31015,061,327�ضهرة

179,731229,083ممتلكات ومعدات
117,988,502127,661,424

132,606,011149,372,404جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية 

املطلوبات املتداولة

127,763,7146,128,853ذمم دائنة واأر�ضدة دائنة اأخرى

-1360,853م�ضتحق اىل اطراف ذات �ضله

1411,338,92060,634,220متويل من الغري
19,163,48766,763,073

املطلوبات غري املتداولة

-1443,645,000متويل من الغري

39,99124,641خم�ض�س مكافاأة نهاية اخلدمة
43,684,99124,641

حقوق امللكية 

1571,500,00071,500,000راأ�س املال 

161,969,1191,969,119اإحتياطي قانوين 

171,707,9431,707,943اإحتياطي اختياري 

1,953,864302,523اإحتياطي ترجمة عمالت اأجنبية

(3,490,446)(18,968,158)خ�ضائر مرحلة

58,162,76871,989,139اإجمايل حقوق امللكية اخلا�س مب�ضاهمي ال�ضركة الأم

11,594,76510,595,551ح�ض�س غري م�ضيطرة
69,757,53382,584,690

132,606,011149,372,404جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

عمرو علي ابوال�ضعودعدنان عبد الوهاب الن�ضف

نائب رئي�س جمل�س الإدارةرئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب

اإن الإي�ضاحات املرفقة ت�ضكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة. 
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بيان  الدخل اجملمع عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2009
» جميع املبالغ بالدينار الكويتي «

 بيان- ب

20092008اي�ضاح 

اليرادات

62,300,9151,078,083اأرباح بيع عقارات بغر�س املتاجرة 

اأرباح حمققة من بيع ا�ضتثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 

الدخل 

5,315-

)خ�ضائر( / اأرباح غري حمققة من ا�ضتثمارات مالية بالقيمة العادلة 

من خالل بيان الدخل 

5(50,965)1,978,796

(23,222,988)(12,184,312)8خ�ضائر اإنخفا�س يف قيمة اإ�ضتثمارات متاحة للبيع

16,593,812-9اأرباح غري حمققة من اإعادة تقييم ا�ضتثمارات عقارية 

-(826,017)11خ�ضائر اإنخفا�س يف قيمة ال�ضهرة

1,679,419-اإيرادات توزيعات اأرباح 

282,438207,806ايرادات اخرى

(10,472,626)(1,685,072)

امل�ضروفات والأعباء الأخرى

181,057,3281,222,602م�ضروفات عمومية واإدارية

21,22112,787م�ضروفات ت�ضويقية

3,872,5285,464,705اعباء متويلية 

59,68834,257ا�ضتهالكات 

5,010,7656,734,351

(8,419,423)(15,483,391)�ضايف خ�ضارة ال�ضنة 

�ضايف خ�ضارة ال�ضنة اخلا�ضة بـ :

(8,453,467)(15,477,712)م�ضاهمو ال�ضركة الأم 

34,044(5,679)ح�ض�س غري م�ضيطرة 

(8,419,423)(15,483,391)�ضايف خ�ضارة ال�ضنة 

(11.8) (21.6)21خ�ضارة ال�ضهم اخلا�ضة مب�ضاهمي ال�ضركة الأم )فل�س( 

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



16

بيان الدخل الشامل اجملمع للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2009
 »جميع املبالغ بالدينار الكويتي «

بيان- ج

20092008

(8,419,423)(15,483,391)�ضايف خ�ضارة ال�ضنة

الدخل ال�ضامل الآخر 

(26,196,453)-التغري يف القيمة العادلة لإ�ضتثمارات متاحة للبيع 

23,222,988-املحول لبيان الدخل نتيجة انخفا�س قيمة ال�ضتثمارات

1,651,341896,476فروق ترجمة عمالت اأجنبية 

(2,076,989)1,651,341اإجمايل الربح/)اخل�ضارة( ال�ضاملة الأخرى لل�ضنة

(10,496,412)(13,832,050)اإجماىل اخل�ضارة ال�ضاملة لل�ضنة

�ضايف خ�ضارة ال�ضنة اخلا�ضة بـ :

(10,530,456)(13,826,371)م�ضاهموا ال�ضركة الأم 

34,044(5,679)ح�ض�س غري م�ضيطرة

(10,496,412)(13,832,050)اإجماىل اخل�ضارة ال�ضاملة لل�ضنة

اإن الإي�ضاحات املرفقة ت�ضكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة. 
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بيان التدفقات النقدية اجملمع عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2009
 »جميع املبالغ بالدينار الكويتي «

 بيان- د

20092008
الأن�ضطة الت�ضغيلية 

(8,419,423)(15,483,391)�ضايف خ�ضارة ال�ضنة
تعديالت 

59,68834,257ا�ضتهالك ممتلكات ومعدات
-7,768خ�ضائر اإ�ضتبعاد ممتلكات ومعدات
(1,078,083)(2,300,915)اأرباح بيع عقارات بغر�س املتاجرة 

-(5,315)اأرباح حمققة من بيع اأ�ضتثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
12,184,31223,222,988خ�ضائر اإنخفا�س يف قيمة الإ�ضتثمارات املتاحة للبيع

خ�ضائر/)اأرباح( غري حمققة من  ا�ضتثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 

الدخل

50,965(1,978,796)

(16,593,812)-اأرباح غري حمققة من اإعادة تقييم ا�ضتثمارات عقارية 
-826,017خ�ضائر اإنخفا�س يف قيمة ال�ضهرة

(1,679,419)-اإيرادات توزيعات ارباح
3,872,5285,464,705اأعباء متويلية 

15,35014,854مكافاأة نهاية اخلدمة 
(1,012,729)(772,993)�ضايف اخل�ضارة املعدلة قبل احت�ضاب اثر التغري يف بنود راأ�س املال العامل

851,942(744,832)ذمم مدينة واأر�ضدة مدينة اأخرى 
-(171,410)اأ�ضتثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

6,666,5794,312,585املح�ضل من بيع عقارات بغر�س املتاجرة
-(218,306)املدفوع ل�ضراء عقارات بغر�س املتاجرة

(3,593,524)188,191ذمم دائنة واأر�ضدة دائنة اأخرى
(1,639)(920)م�ضتحق من اطراف ذات �ضله

(1,971)-امل�ضدد من مكافاأة نهاية اخلدمة
4,946,309554,664�ضايف النقد الناجت من الأن�ضطة الت�ضغيلية

الأن�ضطة ال�ضتثمارية

(183,100)(14,025)املدفوع ل�ضراء ممتلكات ومعدات
44,291-املح�ضل من بيع ممتلكات ومعدات

(896,053)(2,182,412)م�ضروعات قيد التطوير
(1,273,516)-املدفوع ل�ضراء اإ�ضتثمارات عقارية

119,700-اإنخفا�س يف التكلفة نتيجة تخ�ضي�س ا�ضتثمارات عقارية
1,679,419-اإيرادات توزيعات اأرباح 

(509,259)(2,196,437)�ضايف النقد امل�ضتخدم يف الأن�ضطة ال�ضتثمارية

الأن�ضطة التمويلية

(30,500)60,853م�ضتحق اىل اأطراف ذات �ضلة
10,272,864-متويل من الغري

(2,850,966)(3,060,294)املدفوع من اعباء متويلية
(3,250,000)-توزيعات نقدية 

1,004,893243,700ح�ض�س غري م�ضيطرة
4,385,098(1,994,548)�ضايف النقد)امل�ضتخدم يف(/الناجت من الأن�ضطة التمويلية 

(166,627)(457,085)ترجمة عمالت اجنبية 
298,2394,263,876�ضايف الزيادة يف النقد والنقد املعادل

5,229,920966,044النقد والنقد املعادل يف اول ال�ضنة
5,528,1595,229,920النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�ضنة ) اي�ضاح 4 (

 

اإن الإي�ضاحات املرفقة ت�ضكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة. 
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إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2009
 » جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما مل يذكر غري ذلك «

نبذة عن المجموعة  - 1

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

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

)�س.م.ك.قاب�ضه( وذلك بتاريخ 5 يونيو 2005.

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 قيام 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   -1  

اأو اأجنبية اأو ال�ضرتاك يف تاأ�ضي�س هذه ال�ضركات بنوعيها واإدارتها واإقرا�ضها وكفالتها لدى الغري.

ال�ضركة  م�ضاركة  ن�ضبة  تقل  األ  يتعني  احلالة  هذه  ويف  الغري  لدى  وكفالتها  اأ�ضهما  فيها  التي متلك  ال�ضركات  اإقرا�س   -2  

القاب�ضة يف راأ�س مال ال�ضركة املقرت�ضة عن 20% على الأقل.

اأو اأية حقوق اأخرى  اأو ر�ضوم �ضناعية  متلك حقوق امللكية ال�ضناعية من براءات اخرتاع اأو عالمات جتارية �ضناعية   -3  

تتعلق 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  

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

متخ�ض�ضة.

اإن عنوان ال�ضركة الأم امل�ضجل هو: �س.ب26131  الكويت – الرمز الربيدي 13121 ال�ضفاة .  

التابعة  و�ضركتها  الأم  لل�ضركة  املالية  البيانات  على   2009 دي�ضمرب   31 يف  املنتهية  لل�ضنة  املجمعة  املالية  البيانات  ت�ضتمل   

)وي�ضار اإليهما جمتمعتني »باملجموعة«(.

مت الت�ضريح باإ�ضدار البيانات املالية بناءًا على قرار جمل�س الإدارة بتاريخ 22 مار�س 2010 وهي خا�ضعة ملوافقة امل�ضاهمني   

يف اجلمعية العمومية لل�ضركة الم.

)IFRS(  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة والجديدة  - 2

2/1)  املعايري اجلديدة والتف�صريات املطبقة خالل ال�صنة:

قامت املجموعة بتطبيق املعايري والتف�ضريات والتعديالت اجلديدة للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�ضادرة من قبل جمل�س   

معايري املحا�ضبة الدولية (IASB) والتي ت�ضري على البيانات املالية املجمعة للمجموعة للفرتة ال�ضنوية التي تبداأ يف  اأو بعد 

1 يناير 2009. 

اإن املتطلبات اجلديدة فيما يتعلق بهذه التعديالت ميكن تلخي�ضها فيما يلي:  

معيار املحا�ضبة الدويل رقم 1 – عر�س البيانات املالية )معدل(  

يف�ضل املعيار املعدل بني التغريات يف حقوق امللكية للمالك وغري املالك. يت�ضمن بيان التغريات يف حقوق امللكية فقط تفا�ضيل   

املعامالت مع املالكني، مع عر�س جميع التغريات يف حقوق امللكية لغري املالك كبند منف�ضل. اإ�ضافة اإىل ذلك، يقدم املعيار 

بيانني  اأو يف  بيان واحد  �ضواء كان ذلك يف  امل�ضجلة  الإيرادات وامل�ضروفات  بنود  الذي يعر�س كافة  ال�ضامل:  الدخل  بيان 

مرتبطني. وقد اإختارت املجموعة عر�س بيانني.
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إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2009
 » جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما مل يذكر غري ذلك «

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 8 »قطاعات الت�ضغيل«  

يتم مبوجبه  اإدارة«  »منهج  وجود  القطاعات«  يتطلب املعيار اجلديد الذي حل حمل معيار املحا�ضبة الدويل  14– »تقارير   

عر�س معلومات القطاعات اإ�ضتنادًا اإىل نف�س الأ�ضا�س امل�ضتخدم لأغرا�س التقارير الداخلية. لقد اأدى تطبيق هذا املعيار اإىل 

اإعداد تقارير القطاعات بطريقة تتوافق مع التقارير الداخلية املقدمة اإىل رئي�س �ضانعي قرارات الت�ضغيل.

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 7: الدوات املالية: الف�ضاحات  

اإن التعديالت على املعيار (IFRS7) تتطلب اإف�ضاحات اإ�ضافية فيما يتعلق بقيا�س القيمة العادلة لالأدوات املالية وخماطر   

ال�ضيولة ولقد اإختارت املجموعة عدم تقدمي معلومات مقارنة خا�ضة باملتطلبات اجلديدة اإ�ضتنادًا اإىل الرتتيبات الإنتقالية 

التي ت�ضمح بها هذه التعديالت.

معيار املحا�ضبة الدويل رقم 23 »تكاليف القرتا�س« )معدل(   

يتطلب معيار املحا�ضبة الدويل رقم – 23 تكاليف القرتا�س )املعدل عام 2007( ر�ضملة تكاليف القرتا�س اإىل احلد الذي   

ت�ضبح فيه متعلقة مبا�ضرة بعملية �ضراء او انتاج او ان�ضاء ال�ضول املوؤهلة التي حتتاج اإىل فرتة زمنية لت�ضبح لال�ضتخدام 

املق�ضود اأو للبيع. اإن تطبيق املعيار املعدل مل يكن له اي تاأثري على قيا�س وحتقق املوجودات واملطلوبات واليرادات وامل�ضروفات 

للمجموعة. 

معيار املحا�ضبة الدويل رقم 40 »العقارات ال�ضتثمارية« )معدل(  

مت تعديل معيار املحا�ضبة الدويل رقم  40كجزء من التح�ضينات على املعايري الدولية للتقارير املالية (2008)، لي�ضمل �ضمن   

قيا�س  يتم  فاإنه  العامة  املحا�ضبية  لل�ضيا�ضة  التعديالت وطبقا  تطبيق  وبعد  لذلك،  الن�ضاء.  قيد  ال�ضتثماري  العقار  نطاقه 

العقار ال�ضتثماري قيد الن�ضاء بالقيمة العادلة )حيث ميكن حتديد تلك القيمة العادلة ب�ضكل موثوق فيه(، مع تغريات يف 

القيمة العادلة املدرجة يف الرباح او اخل�ضائر. ان تطبيق التعديل مل يكن له اي تاأثري على قيا�س وحتقق موجودات ومطلوبات 

وايرادات وم�ضروفات املجموعة. 

2/2)  املعايري والتف�صريات التي �صدرت ومل يحن موعد تطبيقها:

بتاريخ اعتماد هذه البيانات املالية، كانت هناك بع�س املعايري والتعديالت والتف�ضريات اجلديدة اخلا�ضة باملعايري التي مت   

ا�ضدارها ولكن مل يتم تطبيقها حتى الآن: 

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 3 دمج العمال )معدل(:   

ويتم   2009 يوليو   1 بعد  او  تبداأ يف  التي  املالية  التقارير  تتم يف فرتات  التي  العمال  دمج  لعمليات  للتطبيق  قابل  املعيار   

تطبيقه باثر م�ضتقبلي. يقوم املعيار اجلديد بادخال تغيريات على املتطلبات املحا�ضبية اخلا�ضة بعمليات دمج العمال، لكن 

ما زال يتطلب ا�ضتخدام طريقة ال�ضراء، و�ضيكون له اأثر كبري على عمليات دمج العمال التي تتم يف فرتات التقارير املالية 

امل�ضتقبلية. 

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 الدوات املالية:   

التحقق  املالية:  الدوات   39 رقم  الدويل  املحا�ضبة  معيار  ا�ضتبدال  اإىل   (IASB) الدولية  املحا�ضبة  معايري  يهدف جمل�س   

والقيا�س بكامله يف نهاية عام 2010 على اأن ي�ضري مفعول املعيار البديل للفرتات ال�ضنوية التي تبداأ يف 1 يناير 2013 مع 

ال�ضماح بالتطبيق املبكر ويعترب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 هو اجلزء الول من املرحلة الوىل لهذا امل�ضروع. والذي ي�ضمل 

املراحل الرئي�ضية الآتية: 

املرحلة الوىل: الت�ضنيف والقيا�س    

املرحلة الثانية: منهجية هبوط القيمة     

املرحلة الثالثة: حما�ضبة التحوط     
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إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2009
 » جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما مل يذكر غري ذلك «

وطبقًا للتعليمات ال�ضادرة عن وزارة التجارة وال�ضناعة بدولة الكويت بتاريخ 30 دي�ضمرب 2009، فاإن اأع�ضاء اللجنة الفنية   

بالوزارة واملعنية بو�ضع القواعد املحا�ضبية قررت تاأجيل تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (9) لعدم اكتمال 

مراحله الأخرى حلني ا�ضعار اآخر من اللجنة.

معيار املحا�ضبة الدويل رقم 27 البيانات املالية املجمعة واملنف�ضلة )معدل(:  

�ضاري املفعول ابتداء من 1 يوليو 2009  

قام املعيار املعدل بادخال تغيريات على املتطلبات املحا�ضبية اخلا�ضة بفقدان �ضيطرة اأى من ال�ضركات التابعة والتغيريات   

يف ح�ضة املجموعة يف ال�ضركات التابعة. وميكن تطبيق هذه التغيريات وفقا للتدابري النتقالية ولذلك فانه من املتوقع اأن ل 

يكون  لها تاأثري فوري على البيانات املالية املجمعة للمجموعة. 

معيار املحا�ضبة الدويل رقم 28 ا�ضتثمارات يف �ضركات زميلة )معدل(:   

�ضاري املفعول ابتداء من 1 يوليو 2009  

قام املعيار املعدل بادخال تغيريات على املتطلبات املحا�ضبية اخلا�ضة بفقدان التاأثري الفعال على احدى ال�ضركات الزميلة   

والتغيريات يف ح�ضة املجموعة يف ال�ضركات الزميلة. وميكن تطبيق هذه التغيريات وفقا للتدابري النتقالية ولذلك فانها لي�س 

لها تاأثري فوري على البيانات املالية املجمعة للمجموعة. 

التف�ضري رقم 17 توزيع ال�ضول غري النقدية على املالكني   

يقدم هذا التف�ضري دليال على املعاجلة املحا�ضبية املنا�ضبة عندما تقوم احدى املن�ضاآت بتوزيع ال�ضول غري النقدية كتوزيعات   

ارباح مل�ضاهميها. 

التح�ضينات ال�ضنوية للمعايري املحا�ضبية   

قام جمل�س معايري املحا�ضبة الدولية (IASB) با�ضدار حت�ضينات خا�ضة باملعايري الدولية للتقارير املالية لعام 2009 اأدت   

اىل عدد من التغيريات يف تفا�ضيل ال�ضيا�ضات املحا�ضبية للمجموعة – منها تغيريات يف امل�ضطلحات فقط، ومنها تغيريات 

جوهرية لكن لي�س لها تاأثري مادي على املبالغ املعلنة. معظم هذه التعديالت ت�ضبح نافذة املفعول يف الفرتات ال�ضنوية التي 

تبداأ يف او بعد 1 يوليو 2009 او 1 يناير 2010:

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 5: »الأ�ضول غري املتداولة املحتفظ بها بر�ضم البيع والعمليات املتوقفة«:   

ي�ضرى على الفرتات التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2010   

كجزء من التح�ضينات التي اأجريت على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية خالل 2009 فاإن متطلبات الإف�ضاح املطلوبة    

طبقًا للمعايري بخالف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 5 ل يتم تطبيقها ب�ضفة عامة على الأ�ضول غري املتداولة امل�ضنفة 

كمحتفظ بها بر�ضم البيع والعمليات املتوقفة.

معيار املحا�ضبة الدويل رقم   7 “ بيان التدفقات النقدية”:   

ي�ضرى على الفرتات التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2010   

اإن التعديالت على املعيار )والتي تعترب جزءًا من التح�ضينات التي اأجريت على املعايري خالل (2009 حتدد اأن التكاليف    

الراأ�ضمالية التي ينتج عنها فقط الإعرتاف باأ�ضل يف بيان املركز املايل املجمع ميكن ت�ضنيفها �ضمن الأن�ضطة ال�ضتثمارية 

يف بيان التدفقات النقدية املجمع. وبالتايل فاإن التدفقات النقدية فيما يتعلق بتكاليف التطوير والتي ل تنطبق عليها مقايي�س 

معيار املحا�ضبة الدويل رقم (38) ر�ضملة الأ�ضول غري امللمو�ضة والتي هي جزء من اأ�ضل غري ملمو�س مولد داخليًا )ومن ثم 
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يتم الإعرتاف به يف بيان الدخل املجمع حني تكبده( يتم اإعادة ت�ضنيفها من التدفقات ال�ضتثمارية اإىل التدفقات الت�ضغيلية 

يف بيان التدفقات النقدية املجمع.

اأو بعد  اأن يتم تطبيق املعايري والتف�ضريات اجلديدة يف ال�ضيا�ضات املحا�ضبية للمجموعة للفرتة التي تبداأ يف  تتوقع الدارة   

التاريخ الفعلي ل�ضريان هذه املعايري والتف�ضريات. كما ان بع�س املعايري والتف�ضريات اجلديدة الخرى والتى مت ا�ضدارها لي�س 

لها عالقة بان�ضطة املجموعة، وعليه، فانه لي�س من املتوقع ان يكون لها تاأثري مادي على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

السياسات المحاسبية الهامة   - 3

فيما يلي ملخ�س لأهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية امل�ضتخدمة يف اإعداد هذه البيانات املالية:

3/1)  اأ�ص�س اإعداد البيانات املالية

يتم اإعداد هذه البيانات املالية املجمعة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية (IFRS) ال�ضادرة عن جمل�س معايري املحا�ضبة   -

قانون  ومتطلبات   (IFRIC) املالية  للتقارير  الدولية  املعايري  تف�ضري  جلنة  عن  ال�ضادرة  والتف�ضريات   (IASB) الدولية 

ال�ضركات التجارية بدولة الكويت، والعرف املحا�ضبي املتعلق بال�ضتثمارات يف دولة الكويت. 

ال�ضنة  يف  املتبعة  املحا�ضبية  لل�ضيا�ضات  ومطابقة  ال�ضنة  خالل  منتظمة  ب�ضورة  امل�ضتخدمة  املحا�ضبية  ال�ضيا�ضات  اتباع  مت   -

ال�ضابقة، فيما عدا قيام املجموعة بتطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة.

3/2)  العرف املحا�صبي

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

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

يتم اإعداد البيانات املالية بالدينار الكويتي .  -

3/3)  اأ�ص�س التجميع

تت�ضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�ضركة الأم وال�ضركة التابعة اململوكة لها كما هو مو�ضح تعرف ال�ضركة الأم   

وال�ضركة التابعة فيما بعد “باملجموعة”

ح�ضة امللكيةا�ضم ال�ضركة

الن�ضاط الرئي�ضي20092008بلد التاأ�ضي�س

�ضركة تابعة مبا�ضرة

�ضركة منازل للتعمري ) �ضركة م�ضاهمة كويتية مقفلة (

الكويت
بيع و�ضراء الرا�ضى 100 100% %

والعقارات.

�ضركات مملوكة من خالل ال�ضركة التابعه:

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

والعقارات.

بيع و�ضراء الرا�ضى  78.6 % 78.6 %م�ضرو�ضركة منازل للتطوير العقاري �ضركة م�ضاهمة م�ضرية

والعقارات.

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2009
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قامت �ضركة منازل للتعمري ) �س.م.ك ”مقفلة“ ( خالل ال�ضنة ببيع 25 % من ح�ضتها فى �ضركة منازل للتطوير العقاري    

�ضركة م�ضاهمة م�ضرية ل�ضركة منازل املحا�ضة – الكويت ، ومل ينتج عن عملية البيع ربح اأو خ�ضارة.

اإن ال�ضركات التابعة هي ال�ضركات التي ت�ضيطر عليها ال�ضركة الأم ، وتوجد ال�ضيطرة عندما يكون لدى ال�ضركة الأم املقدرة   

ب�ضكل مبا�ضر اأو غري مبا�ضر على التحكم يف ال�ضيا�ضات املالية والت�ضغيلية لل�ضركات التابعة لت�ضتفيد من اأن�ضطتها. تت�ضمن 

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

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

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

ولالأحداث الأخرى التي تتم يف ظروف مت�ضابهة.

3/4)  دمج االعمال

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

العادلة )بتاريخ التبادل( للموجودات التي يتم احل�ضول عليها واملطلوبات التي يتم تكبدها اأو اأخذها واأدوات حقوق امللكية التي مت 

ا�ضدارها من قبل ال�ضركة كمقابل لل�ضيطرة على ال�ضركة  التي يتم امتالكها بالإ�ضافة اإىل التكاليف التي ميكن تخ�ضي�ضها مبا�ضرة 

 لعملية دمج الأعمال. اإن املوجودات واملطلوبات واللتزامات الطارئة التي حتقق �ضروط العرتاف بها وفقًا للمعيار الدويل للتقارير 

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

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 الدخل املجمع.

3/5)  االأدوات املالية 

الت�ضنيف   

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

ويتم اإعادة النظر يف هذا الت�ضنيف عند اإعداد البيانات املالية . 

قامت ال�ضركة بت�ضنيف اأدواتها املالية كما يلي :  

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  بيان الدخل  

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

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.

مدينون  

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

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

املوجودات املتاحة 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 غريحمددة من الوقت وميكن بيعها عند احلاجة اىل �ضيولة اأو عند التغري يف معدلت الربح.

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2009
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التحقق وعدم التحقق  

يتم اإثبات امل�ضرتيات واملبيعات العتيادية من املوجودات املالية طبقا لتاريخ الت�ضوية وهو التاريخ الذي يتم فيه ا�ضتالم الأ�ضل   

اأو ت�ضلمه بوا�ضطة املجموعة. يتم حذف املوجودات املالية عندما ينتهي حق املجموعة يف التدفقات النقدية النا�ضئة عن هذا 

الأ�ضل اأو عندما يتم حتويل الأ�ضل بوا�ضطة املجموعة وحتويل املخاطر واملنافع املرتبطة مبلكية هذا الأ�ضل للغري.

القيا�س  

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

بالقيمة العادلة – بيان الدخل . حيث يتم اإدراج تكاليف املعاملة املتعلقة بها يف بيان الدخل.

لحقًا يتم اإعادة قيا�س املوجودات املتاحة للبيع واملوجودات املالية بالقيمة العادلة – بيان الدخل بقيمتها 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 – بيان   

الدخل يف بيان الدخل يف الفرتة التي ظهرت خاللها تلك التغريات. ويتم اإثبات التغريات يف القيمة العادلة لال�ضتثمارات 

املتاحة للبيع يف حقوق امللكية مبا�ضرة . عند بيع ال�ضتثمارات املتاحة للبيع اأو عند وجود انخفا�س يف القيمة يتم حتويل املبالغ 

املعرتف بها يف حقوق امللكية اإىل بيان الدخل.

القيمة العادلة  

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

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

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

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

النخفا�س يف القيمة   

تقوم املجوعة بتاريخ كل ميزانية عمومية بتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�ضوعي على انخفا�س اأ�ضل حمدد اأو جمموعة   

اأ�ضول مت�ضابهة. يف حالة ال�ضتثمارات يف اأدوات ملكية امل�ضنفة كا�ضتثمارات متاحة للبيع فاإن النخفا�س الدائم اأو الهام 

يف قيمة تلك ال�ضتثمارات يتم اأخذه يف العتبار عند حتديد ما اإذا كان هناك موؤ�ضرات على وجود انخفا�س يف القيمة. ويف 

حالة وجود دليل على ذلك النخفا�س فاإن اإجمايل اخل�ضائر املرتاكمة يتم قيا�ضها بالفرق بني تكلفة القتناء والقيمة العادلة 

ناق�ضًا خ�ضائر النخفا�س يف القيمة املعرتف-  بها يف �ضنوات �ضابقة، ويتم حتويلها من حقوق امللكية اإىل بيان الدخل. اإن 

خ�ضائر النخفا�س يف القيمة يف اأدوات مالية متثل حقوق ملكية ل يتم عك�ضها مرة اأخرى على بيان الدخل.

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

لل�ضركة 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 لال�ضل والتي يتم حتديدها اعتمادًا على القيمة احلالية للتدفقات النقدية مع الأخذ يف العتبار ا�ضتبعاد 

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

بقيمة ذلك املخ�ض�س يف بيان الدخل.

3/6)  ا�صتثمارات عقارية

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

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

بالقيمة ال�ضوقية التي حتدد �ضنويًا بوا�ضطة مقيم م�ضتقل  وتدرج اأرباح وخ�ضائر التقييم يف بيان الدخل املجمع. 
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3/7)  عقارات بغر�س املتاجرة 

يتم تبويب الرا�ضي والعقارات التي مت اقتناءها لبيعها كارا�ضي وعقارات بغر�س املتاجرة. يتم اثبات تلك الرا�ضي بالتكلفة   

اأو �ضايف القيمة القابلة لال�ضرتداد ايهما اقل. ان �ضايف القيمة القابله لال�ضرتداد هي قيمة �ضعر البيع املقدر مطروحا منه 

تكاليف بيعها املقدرة.

3/8)  م�صروعات قيد التطوير

التكاليف هي تلك امل�ضروفات  اإن  اأقل.  اإيهما  القيمة املمكن حتقيقها  اأو �ضايف  بالتكلفة  العقارات  تدرج م�ضروعات تطوير   

املتكبدة حتي ي�ضبح كل عقار يف و�ضعه احلاىل مبا يف ذلك تكاليف التمويل املقرر. ت�ضتند �ضايف القيمة املمكن حتقيقها اإيل 

�ضعر البيع املقدر ناق�ضًا اأي تكاليف اأخرى متوقع تكبدها عند ال�ضتكمال والبيع. 

3/9)  املمتلكات واملعدات

تدرج املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�ضا ال�ضتهالك املرتاكم وخ�ضائر النخفا�س يف القيمة. عند ا�ضتبعاد املمتلكات واملعدات   

اأو تخريدها، يتم ا�ضتبعاد تكلفتها وا�ضتهالكها املرتاكم من احل�ضابات وتدرج الأرباح اأو اخل�ضائر الناجتة من ال�ضتبعاد يف 

بيان الدخل.

يتم مراجعة العمر الإنتاجي ب�ضفة دورية ، ويف حالة تغري الأعمار الإنتاجية املقدرة ، فاإنه يتم تغيري تلك الأعمار اعتبارًا من   

ال�ضنة املالية التي حدث بها التغري بدون اأثر رجعي.

يحت�ضب ال�ضتهالك على اأ�ضا�س الق�ضط الثابت على مدار الأعمار الإنتاجية وذلك بعد الأخذ يف العتبار القيم التخريدية   

طبقًا ملا يلي:

العمر النتاجيالبيــــان

�ضنوات5معدات

�ضنوات2- 5اأثاث وديكورات

�ضنوات5�ضيارت

�ضنوات2اجهزة ات�ضال

�ضنوات2-3كمبيوترات واآلت مكتبية

3/10)  انخفا�س قيمة املوجودات غري املالية 

اإن املوجودات التي لها عمر اإنتاجي غري حمدد والتي ل يتم اإطفائها يتم درا�ضة الإنخفا�س يف قيمتها �ضنويًا. اإن املوجودات   

التي يتم اإ�ضتهالكها اأو اإطفائها يتم مراجعة مدى وجود اإنخفا�س يف القيمة �ضنويًا عندما ت�ضري الظروف اأو الأحداث اإىل اأن 

القيمة الدفرتية غري قابلة لالإ�ضرتداد. يتم الإعرتاف بخ�ضائر الإنخفا�س يف القيمة عندما تزيد القيمة الدفرتية لالأ�ضل 

عن �ضايف القيمة امل�ضرتدة ويتم حتديد �ضايف القيمة امل�ضرتدة على اأ�ضا�س القيمة العادلة لالأ�ضل ناق�ضًا تكاليف البيع اأو 

قيمة ال�ضتخدام اأيهما اأعلى، يتم الإعرتاف بخ�ضائر الإنخفا�س يف القيمة على بيان الدخل يف الفرتة التي ظهرت فيها هذه 

اخل�ضائر. 

3/11)  ال�صهرة 

تتمثل ال�ضهرة يف الزيادة يف تكلفة الإقتناء عن ن�ضيب املجموعة يف القيمة العادلة ل�ضايف موجودات ال�ضركات التابعة املقتناه   

كما يف تاريخ الإقتناء. يتم اإدراج ال�ضهرة الناجتة عن اإقتناء �ضركات تابعة يف املوجودات غري امللمو�ضة . يتم درا�ضة مدى 
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وجود اإنخفا�س يف قيمة ال�ضهرة �ضنويًا ويتم اإدراجها بالتكلفة ناق�ضًا خ�ضائر الإنخفا�س يف القيمة. اإن خ�ضائر الإنخفا�س يف 

القيمة ل يتم ردها مرة اأخرى.

12 /3)  النقد والنقد املعادل  

يتمثل النقد والنقد املعادل يف ال�ضندوق ولدى البنوك وكذلك الودائع لأجل التي ت�ضتحق خالل فرتة ل تتجاوز ثالثة �ضهور   

من تاريخ الإيداع.

3/13)  ذمم جتارية دائنة 

تظهر الذمم الدائنة بالتكلفة ، وتتمثل يف الأر�ضدة امل�ضتحقة على املجموعة مقابل تقدم خدمات اأو توريد ب�ضائع �ضواء مت   

اإ�ضدار فواتري بها ام مل يتم.

3/14)  حتقق االإيراد 

يدرج ربح بيع ال�ضتثمارات يف اوراق مالية بالفرق بني �ضايف ح�ضيلة املبيعات النقدية والقيمة املدرجة لال�ضتثمار املباع .  -  

يتم اثبات ناجت بيع العقارات بغر�س املتاجرة و ال�ضتثمارات العقارية من ربح او خ�ضارة يف بيان الدخل عند امتام عملية   -  

البيع. 

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

3/15)  مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

تقوم املجموعة وفقًا لقانون العمل الكويتي ب�ضداد مبالغ للموظفني عند ترك اخلدمة وفقًا خلطة مزايا حمددة، ويتم �ضداد   

تلك املبالغ دفعة واحدة عند نهاية خدمة املوظفني .

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.

3/16)  متويل من الغري

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

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

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

3/17)  املخ�ص�صات 

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

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

3/18)  العمالت االجنبية 

املعامالت والأر�ضدة  

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

ال�ضارية يف تاريخ املعاملة ، وحتول املوجودات واملطلوبات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية يف تاريخ بيان املركز املايل 

املجمعه با�ضتخدام اأ�ضعار ال�ضرف ال�ضارية يف ذلك التاريخ ، وتوؤخذ جميع فروق العملة الناجتة اإىل بيان الدخل املجمع. 
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وتعترب فروق العملة الناجتة من حتويل املوجودات املالية غري النقدية التي تقا�س بالقيمة العادلة جزء من فروق التغري يف 

القيمة العادلة.

ترجمة البيانات املالية  

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

الإيرادات  بنود  حتويل  يتم  كما  املالية،  البيانات  تاريخ  يف  ال�ضارية  ال�ضرف  ا�ضعار  با�ضتخدام  ال�ضركات  تلك  ومطلوبات 

وامل�ضروفات با�ضتخدام متو�ضط اأ�ضعار ال�ضرف اجلارية خالل العام . وتوؤخذ فروق العملة الناجتة اإىل حقوق امل�ضاهمني 

املجمع مبا�ضرة يف ح�ضاب احتياطي ترجمة عمالت اأجنبية.

3/19)  توزيعات االرباح

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

3/20)  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.

3/21)  التقديرات املحا�صبية الهامة وعدم التاأكد من التقديرات

طبقًا لل�ضيا�ضات املحا�ضبية التي تت�ضمنها املعايري الدولية للتقارير املالية واملطبقة من قبل املجموعة، تتطلب هذه املعايري من   

الإدارة اأن تقوم بعمل التقديرات والفرتا�ضات التالية التي قد توؤثر على القيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات. 

ت�ضنيف العقارات   

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

العقارات .

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  

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

اإ�ضتثمارات عقارية  

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 النخفا�س يف قيمة ال�ضهرة   

تقوم املجموعة بدرا�ضة مدى وجود اإنخفا�س يف ن�ضبة ال�ضهرة طبقًا لل�ضيا�ضة املحا�ضبية املذكورة يف اإي�ضاح (3.11) اإن 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. ل يوجد خ�ضائر اإنخفا�س يف القيمة خالل عام 2009 نتيجة تخفي�س القيمة الدفرتية لل�ضهرة اإىل �ضافى 

قيمتها ال�ضرتدادية. 
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انخفا�س قيمة الإ�ضتثمارات  

تعامل املجموعة ال�ضتثمارات املتاحة للبيع على اأنها قد انخف�ضت قيمتها عندما يكون هناك انخفا�ضًا هامًا اأو لفرتة طويلة   

يف القيمة العادلة باأقل من التكلفة . اإن حتديد ما هو »هام« اأو »فرتة طويلة« يتطلب حكمًا هامًا . بالإ�ضافة اإىل ذلك، تقوم 

لالأ�ضهم  املعلن  ال�ضهم  �ضعر  توؤخذ يف احل�ضبان، يف  اأخرى  وذلك من �ضمن عوامل   ، العادية  التذبذبات  بتقييم  املجموعة 

املدرجة امل�ضعرة وكذلك التدفقات النقدية امل�ضتقبلية ومعدلت اخل�ضم لالإ�ضتثمارات غري امل�ضعرة.  

ت�ضنيف الإ�ضتثمارات  

يف تاريخ اإقتناء الإ�ضتثمارات تقرر الإدارة ت�ضنيف تلك ال�ضتثمارات اإما بغر�س املتاجرة اأو بالقيمة العادلة من خالل بيان   

الدخل اأو متاحة للبيع.

تقوم املجموعة بت�ضنيف الإ�ضتثمارات على اأنها بغر�س املتاجرة اإذا كان الغر�س من اإقتنائها هو حتقيق ربح منها يف الأجل   

الق�ضري.

يعتمد ت�ضنيف الإ�ضتثمارات كا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل على مدى فرتة مراقبة الإدراة لأداء تلك   

الإ�ضتثمارات. عندما ل يتم ت�ضنيف الإ�ضتثمارات على اأنها ا�ضتثمارات بغر�س املتاجرة ولكن يتاح ب�ضهولة الوثوق بالقيمة 

العادلة، يتم ت�ضجيل التغري يف القيمة العادلة بح�ضابات الإدارة كجزء من بيان الدخل، ويتم ت�ضنيفها بالقيمة العادلة من 

خالل بيان الدخل. يتم ت�ضنيف كافة الإ�ضتثمارات الأخرى كا�ضتثمارات متاحة للبيع.

التقديرات غري املوؤكدة  

اإن الإفرتا�ضات امل�ضتقبلية والطرق الأ�ضا�ضية للتقديرات غري املوؤكدة بتاريخ البيانات املالية املجمعة، والتي لها خطر جوهري   

يت�ضبب يف ت�ضويات مادية حل�ضابات الأ�ضول والإلتزامات بالبيانات املالية لل�ضنة القادمة قد مت �ضرحها فيما يلي:

تقييم اإ�ضتثمارت اأدوات حقوق امللكية غري امل�ضعرة  

اأ�ض�س جتارية  اإحدى معامالت ال�ضوق املنفذة على  اأدوات حقوق امللكية غري امل�ضعرة يعتمد على  اإن تقييم الإ�ضتثمارات يف   

بحتة:

القيمة العادلة لالأدوات الأخرى امل�ضابهة.  -  

خ�ضم التدفقات النقدية املتوقع باملعدلت احلالية املطبق على البنود التي لها اآجال و�ضمات املخاطر املت�ضابهة.  -  

مناذج التقييم الأخرى  -  

اإن حتديد التدفقات النقدية وعوامل اخل�ضم لالإ�ضتثمارات يف اأدوات حقوق امللكية غري امل�ضعرة يتطلب تقدير هام.  

4 - النقد والنقد المعادل

 2009 2008

367,34752,931نقد باملحافظ

5,160,8125,176,989نقد لدى البنوك

5,528,1595,229,920

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2009
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5 - استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
2009 2008

23,672,875-ر�ضيد اأول ال�ضنة 

479,718ا�ضافات

-(302,993)ا�ضتبعادات

1,978,796(50,965)التغري فى القيمة العادلة

(25,651,671)-اإعادة تبويب

 125,760-

اإن جميع ال�ضتثمارت بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل عبارة عن اأ�ضهم حملية وغريحملية م�ضعرة تدار من خالل حمافظ 

من قبل �ضركات وجهات متخ�ض�ضة.

6 - عقارات بغرض المتاجرة 
20092008

14,747,72212,050,722ر�ضيد اأول ال�ضنة

-838,306ا�ضافات 

5,931,502-حمول من م�ضروعات قيد التطوير )اإي�ضاح 10(

(3,234,502)(9,101,528)ا�ضتبعادات

6,484,50014,747,722

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

 9,101,528 مبلغ  قدرها  اإجمالية  بتكلفة  عقارات  بيع  ال�ضنة  خالل  مت  وقد  بعد.  فيما  بيعها  يتم  اأن  على  الإدارة  خلطط  وفقا 

 دينار كويتي (2008 : 3,234,502 دينار كويتي( وقد بلغ اإجمايل الأرباح املحققة من عملية البيع 2,300,915  دينار كويتي 

) 2008: 1,078,083 دينار كويتي(.

7 - ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى  
20092008

349,579398,000ذمم مدينة 

1,230,9251,240,494دفعات مقدمة ملقاوىل امل�ضاريع

2,5602,456تاأمينات م�ضرتدة لدى الغري

27,0127,440م�ضاريف مدفوعة مقدمًا

-515,169اوراق قب�س

-325,380�ضيكات حتت التح�ضيل

25,90683,309اأر�ضدة مدينة اأخرى

2,476,5311,731,699

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2009
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املدينة  للذمم  الإئتمان  اأي تغري يف جودة  الإعتبار  تاأخذ يف  فاإن املجموعة  التجارية  املدينة  الذمم  ا�ضرتداد  قابلية   عند حتديد 

التجارية من تاريخ منح الإئتمان اأوليًا وحتى تاريخ البيانات املالية املجمعة. اإن تركيز خماطر الإئتمان حمدودة وذلك لأن قاعدة 

العمالء كبرية ولي�ضت ذات �ضلة وبالتايل فاإن اإدارة املجموعة تعتقد اأنه ل يوجد حاجة لعمل خم�ض�س.

8 - استثمارات متاحة للبيع
20092008

2,659,5853,468,221ا�ضتثمارات يف اأ�ضهم حملية  م�ضعرة

19,038,24430,413,920ا�ضتثمارات يف اأ�ضهم حملية غري م�ضعرة 

21,697,82933,882,141

يت�ضمن ر�ضيد ال�ضتثمارات املتاحة للبيع مبلغ 21,695,651 دينار كويتي  (2008 :33,380,173  دينار كويتي( مرهون لأحد 

البنوك املحلية )اي�ضاح – 14(. 

اإنخف�ضت قيمة بع�س الإ�ضتثمارت املتاحة للبيع يف اأ�ضهم حملية م�ضعرة وغري م�ضعرة مببلغ 12,184,312 دينار كويتي كما يف 31 

دي�ضمرب 2009 (2008 : 23,222,988 دينار كويتي( وبالتايل مت اإدراج قيمة الإنخفا�س يف بيان الدخل املجمع.

9 - استثمارات عقارية 
20092008

78,488,87359,678,142ر�ضيد اأول ال�ضنة

1,273,516-اإ�ضافات 

-(49,394,463)حمول اىل م�ضروعات قيد التطوير )اإي�ضاح 10(

-(900,000)ا�ضتبعادات

(119,700)-تخفي�س التكلفة نتيجة التخ�ضي�س 

1,063,103-فروق ترجمة عمالت اجنبية

16,593,812-التغري يف القيمة العادلة 

28,194,41078,488,873

تتمثل تلك ال�ضتثمارات يف قيمة ارا�ضي مملوكة لل�ضركة التابعة داخل دولة الكويت اإحداها مبوجب تنازل من طرف ذو �ضله وذلك 

بغر�س ا�ضتثمارها. 

قد مت تقييم ال�ضتثمارات العقارية يف 31 دي�ضمرب 2009 عن طريق مقيمني م�ضتقلني. اإن ال�ضتثمارات العقارية والبالغ قيمتها 

)اي�ضاح  الغري  من  متويل  على  احل�ضول  مقابل  مرهونة  كويتي(  دينار   28,194,410  : 2008 ) كويتي  دينار   28,194,410
.)14

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2009
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10 - مشروعات قيد التطوير
20092008

5,035,449-ر�ضيد اأول ال�ضنة

-49,394,463حمول من ا�ضتثمارات عقارية )اإي�ضاح 9(

2,182,412896,053ا�ضافات 

(5,931,502)-حمول اىل عقارات بغر�س املتاجرة )اإي�ضاح 6(

-2,104,347فروق ترجمة عمالت اجنبية

53,681,222-

11 - شهرة

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 ونتج عن عملية احليازة �ضهرة مببلغ 15,061,327 

دينار كويتي.

 ،2009 31 دي�ضمرب  826,017 دينار كويتي بناءًا على تقييم من جهة م�ضتقلة لل�ضنة املنتهية يف  اإنخف�ضت قيمة ال�ضهرة مببلغ 

وبالتايل مت اإدراج قيمة الإنخفا�س يف بيان الدخل املجمع.

20092008

15,061,32715,061,327التكلفة

-(826,017)اإنخفا�س القيمة 

14,235,31015,061,327

12 - ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى  
 20092008

6,100,6655,294,935ذمم دائنة جتارية

200,000120,000ايرادات مقبو�ضة مقدما

223,226233,295م�ضاريف م�ضتحقة

208,392266,979حمجوز �ضمان

193,544197,794خم�ض�س الزكاة

-780,420عمالء دفعات مقدمة 

57,46715,850اأر�ضدة دائنة اأخرى

7,763,7146,128,853

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2009
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13 - المعامالت مع األطراف ذات الصلة
تتمثل الأطراف ذات ال�ضلة يف امل�ضاهمني وال�ضركات اململوكة للم�ضاهمني واأفراد الإدارة العليا وال�ضركات الزميلة وال�ضركات التي 

يديرها امل�ضاهمني واأفراد الإدارة العليا .

 فيما يلي ملخ�س بهذه املعامالت : 

20092008

بيان املركز املايل املجمع

3,675,9843,297,350متويل �ضفقات عقارية

2,5591,639م�ضتحق من اطراف ذات �ضلة

-60,853م�ضتحق اإىل اأطراف ذات �ضلة

 

بيان الدخل املجمع

378,636176,978م�ضاريف التمويل

307,091325,657مكافات ومزايا الدارة التنفيذية 

تخ�ضع جميع املعامالت مع الأطراف ذات ال�ضلة ملوافقة اجلمعية العامة للم�ضاهمني .

14 - تمويل من الغير 
20092008

11,338,92060,634,220اجلزء املتداول

-43,645,000اجلزء غري املتداول

54,983,92060,634,220

اإن التمويل من الغري يتمثل يف التايل

20092008

43,947,52645,431,298وكالت دائنة

11,036,39415,202,922عقود تورق

54,983,92060,634,220

     :2008) 43,947,526 دينار كويتي  النف�س مببلغ  التعاقد مع  يتمثل ر�ضيد وكالت دائنة يف قيمة وكالت بال�ضتثمار مع حق 

45,431,298 دينار كويتي( ملدة من ثالثة اأ�ضهر اىل خم�س �ضنوات مبعدل عائد �ضنوي يرتاوح ما بني   5.5 % اإىل 6.75 %  
تقديرا من ا�ضل را�س املال امل�ضتثمر كما يف 31 دي�ضمرب 2009. 

 يتمثل ر�ضيد عقود التورق يف قيمة ت�ضهيالت ائتمانية ممنوحه من قبل �ضركات اإ�ضالميه وذلك مبتو�ضط عائد �ضنوي 9 % اإىل

12 %. مت منح هذا التمويل مقابل رهن ا�ضتثمارات متاحة للبيـع ( اإي�ضاح  8 )  وا�ضتثمارات عقارية ( اإي�ضاح 9 ).

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2009
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رأس المال  - 15
ان راأ�س مال امل�ضدر واملدفوع 71,500,000 دينار كويتي موزعًا على عدد 715,000,000 �ضهم، بقيمة اإ�ضمية 100 فل�س لل�ضهم 

كما يف 31 دي�ضمرب 2009 (2008 :715,000,000  �ضهم، بقيمة اإ�ضمية 100 فل�س لل�ضهم(.

إحتياطي قانوني   - 16
وفقا ملتطلبات قانون ال�ضركات التجارية وعقد تاأ�ضي�س ال�ضركة الم يتم اإقتطاع  10 % من �ضايف ربح ال�ضنة قبل مكافاأة اأع�ضاء 

جمل�س الإدارة وح�ضة موؤ�ض�ضه الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية اإىل الحتياطي القانوين. ويجوز اإيقاف هذا 

الإقتطاع اإذا زاد الإحتياطي عن   50 % من راأ�س املال.

ليجوز توزيع الحتياطي القانوين على امل�ضاهمني واإمنا يجوز ا�ضتعماله لتاأمني توزيع ارباح على امل�ضاهمني ت�ضل اإىل 5 % من 

راأ�س املال املدفوع من ال�ضنوات التي ل ت�ضمح فيها اأرباح ال�ضركة الأم بتاأمني هذا احلد، مل يتم التحويل هذه ال�ضنة نظرا لتحقيق 

خ�ضائر.

17 - إحتياطي إختياري 
وفقا ملتطلبات عقد تاأ�ضي�س ال�ضركة الم يتم اإقتطاع ن�ضبة مئوية من �ضايف ربح ال�ضنة اإىل الإحتياطي الإختياري يقرتحها جمل�س 

الإدارة وتوافق عليه اجلمعية العامة. ويوقف بقرار من اجلمعية العامة العادية بناء على اإقرتاح جمل�س الإدارة. وقد اقرتح جمل�س 

الدارة عدم التحويل هذه ال�ضنة نظرًا لتحقيق خ�ضائر. 

18 - مصروفات عمومية وادارية  

20092008

390,213433,164تكاليف املوظفني

79,75545,477م�ضاريف تاأ�ضي�س و اإ�ضت�ضارات 

14,48631,771م�ضاريف اأتعاب واإدارة حمافظ

84,70742,358ر�ضوم واإ�ضرتاكات و معامالت

42,38537,725م�ضاريف الجازات ونهاية اخلدمة

216,990226,840م�ضاريف مكافات وعمولت 

80,23279,399م�ضاريف الإيجارات

148,560219,007م�ضاريف متنوعة

106,861-خ�ضائر فروق عملة

1,057,3281,222,602

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   - 19
اقرتح جمل�س الإدارة عدم توزيع مكافاآت عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2009 ) 2008: ل �ضئ(.
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الزكاة   - 20
يتمثل هذا البند فيما يلي:  

الزكاة املحت�ضبة اخلا�ضه بفر�س زكاة على ال�ضركات امل�ضاهمة العامة واملقفلة، ويتم اإحت�ضاب هذه الن�ضبة مبا يعادل 1 %    -  

من �ضايف الربح قبل خ�ضم املخ�ض�ضات والإحتياطيات التي تعدها ال�ضركة الأم.

اقرتح جمل�س الإدارة تكليف ال�ضادة م�ضاهمي ال�ضركة الم يف احت�ضاب الزكاة وفقا لن�ضبة م�ضاهمتهم يف را�س مال ال�ضركة،   -  

يخ�ضع  القرتاح  هذا  ان  ل�ضي(،   :2008( 2009 دي�ضمرب   31 املنتهية يف  لل�ضنة  امل�ضاهمني  عن  نيابة  احت�ضابها  وعدم 

ملوافقة اجلمعية العامة للم�ضاهمني. 

خسارة السهم الخاصة بمساهمي الشركة األم  - 21
الأ�ضهم  لعدد  املرجح  املتو�ضط  على  الأم  ال�ضركة  ال�ضنة اخلا�ضة مب�ضاهمي  �ضايف خ�ضارة  بق�ضمة  ال�ضهم  احت�ضاب خ�ضارة  يتم   

العادية القائمة خالل ال�ضنة كما يلى:

20092008

(8,453,467)(15,477,712)�ضايف خ�ضارة ال�ضنة اخلا�ضة مب�ضاهمي ال�ضركة الأم 

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

(11.8)(21.6)خ�ضارة ال�ضهم )فل�س( 

توزيعات أرباح  - 22

اقرتح جمل�س الإدارة عدم توزيع اأرباح عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2009 )31 دي�ضمرب 2008 : ل�ضيء(.

األدوات المالية   - 23
فئات الأدوات املالية

تتمثل الأدوات املالية يف املوجودات واملطلوبات املالية لل�ضركة وت�ضمل املوجودات املالية النقد والنقد املعادل وال�ضتثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل بيان الدخل وذمم مدينة واأر�ضدة مدينة اأخرى وا�ضتثمارت متاحة للبيع اأما املطلوبات املالية فت�ضمل بنوك دائنة 

وذمم دائنة واأر�ضدة دائنة اأخرى.

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 اأ�ضتخدمت املجموعة الإفرتا�ضات والطرق املتعارف عليها يف تقدير القيم العادلة 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.

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

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

مماثلة.

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

اإدارة املخاطر املالية  

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2009
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ت�ضتخدم املجموعة اأدوات مالية تتعر�س 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�س لها املجموعة تتمثل فيما يلي:

خطر الإئتمان  

اإن خطر الإئتمان هو خطر اإحتمال عدم قدرة اأحد اطراف الإداة املالية على الوفاء باإلتزاماته م�ضببًا خ�ضارة مالية للطرف   

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

املعادل واملدينون. تقوم املجموعة بالحتفاظ بالنقد والنقد املعادل لدى جهات وموؤ�ض�ضات مالية ذات �ضمعة اإئتمانية عاليه. 

بالإ�ضافة اإىل اأن خماطر الإئتمان تعترب حمدودة نتيجة لتعدد العمالء وتوزيع الإئتمان على عدد كبري من العمالء. وملزيد 

من التفا�ضيل يرجع لإي�ضاح (7).

اإن غالبية مديونيات املجموعة ت�ضتحق خالل 90 يومًا وميثل اجلزء الأكرب من تلك املديونيات م�ضتحقات اأفراد و�ضركات.  

ونتيجة لذلك، تعتقد الإدارة اأنه ل يوجد ما ي�ضتدعي تكوين خم�ض�س للديون امل�ضكوك فيها زيادة عن املخ�ض�س احلايل   

املكون لالإنخفا�س يف القيمة خالل ال�ضنة.

خماطر ال�ضيولة  

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 باملوجوادات ذات ال�ضيولة العالية ومراقبة 

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

تاريخ  حتى  املايل  املركز  بيان  تاريخ  من  الفرتة  اإىل  اإ�ضتنادًا  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.

ان ار�ضدة املطلوبات املف�ضح عنها يف جدول حتليل ال�ضتحقاقات واملوجودات اأدناه هي التدفقات النقدية غري املخ�ضومة   

طبقا لتواريخ التعاقد ، وحيث ان تلك الر�ضدة ت�ضتحق خالل فرتة اقل من �ضنة فان اثر اخل�ضم يعترب غري مادي.

فيما يلي حتليل الإ�ضتحقاقات للمطلوبات كما يف 31 دي�ضمرب 2009:   

من 3 اأ�ضهر

اإىل �ضنة

من �ضنة اإىل

5 �ضنوات
اأكرث من

5 �ضنوات
الإجمايل

املطلوبات

7,763,714--7,763,714ذمم دائنة واأر�ضدة دائنة اأخرى

54,983,920-11,338,92043,645,000متويل من الغري

60,853--60,853م�ضتحق اىل اطراف ذات �ضلة

9,99829,99339,991-مكافاأة نهاية اخلدمة

19,163,48743,654,99829,99362,848,478اإجمايل املطلوبات 

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2009
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فيما يلي حتليل الإ�ضتحقاقات للمطلوبات كما يف 31 دي�ضمرب 2008:

من 3 اأ�ضهر

اإىل �ضنة

من �ضنة اإىل

5 �ضنوات
اأكرث من

الإجمايل5 �ضنوات

املطلوبات

6,128,853--6,128,853ذمم دائنة واأر�ضدة دائنة اأخرى

60,634,220--60,634,220متويل من الغري

6,16018,48124,641-مكافاأة نهاية اخلدمة

66,763,0736,16018,48166,787,714اإجمايل املطلوبات 

خماطر ال�ضوق  

تت�ضمن خماطر ال�ضوق خطر ال�ضعر وخطر �ضعر الفائدة وخطر العمالت الأجنبية، وتن�ضاأ تلك املخاطر نتيجة تغري الأ�ضعار   

بال�ضوق وكذلك تغيري معدلت الفائدة واأ�ضعار ال�ضرف.

خماطر العمالت الأجنبية  

اإن خماطر العمالت الأجنبية هى خماطر تقلب القيمة العادلة اأو التدفقات لأداة مالية نتيجة للتغريات يف اأ�ضعار العمالت   

الأجنبية.

تن�ضاأ تلك املخاطر عن املعامالت بالعمالت الأجنبية. وتقوم املجموعة باإدارة تلك املخاطر عن طريق و�ضع حدود للتعامل يف   

عمالت اأجنبية ومع الأطراف الأخرى وكذلك التعامل فقط بالعمالت الرئي�ضية ومع اأطراف ذوي �ضمعة ح�ضنة.

خماطر التدفقات النقدية والقيمة العادلة ومعدلت العائد  

اإن خماطر اأ�ضعار الفائدة هي خماطر تقلب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ضتقبلية لأداة مالية ب�ضبب التغريات يف   

اأ�ضعار الفائدة بال�ضوق.

وتدفقاتها  املجموعة  دخل  فاإن  وعليه  املخاطر،  من  النوع  لهذا  تتعر�س  اأن  ميكن  هامة  موجودات  املجموعة  لدى  يوجد  ل   

النقدية والت�ضغيلية ل تتاأثر بتغريات �ضعر العائد بال�ضوق.

ل تتعر�س املجموعة خلطر التقلبات من التدفقات النقدية نتيجة تغريات معدلت العائد الناجتة عن الوكالت الدائنة وعقود   

التورق حيث اأن تلك املطلوبات حتمل معدلت عائد باأ�ضعار ثابتة وبالتايل فاإن املجموعة غري معر�ضه خلطر اإعادة ت�ضعري 

مطلوباتها املالية اخلا�ضة بالوكالت والتورق.

خماطر �ضعر الأ�ضهم  

اإن خماطر اأ�ضعار الأ�ضهم هي خماطر تقلب القيمة العادلة لالأ�ضهم نتيجة التغريات يف م�ضتوى موؤ�ضرات الأ�ضهم اأو قيمة   

اأ�ضعار الأ�ضهم امل�ضتقله. وتنتج خماطر اأ�ضعار الأ�ضهم من التغري يف القيمة العادلة لال�ضتثمارات يف اأ�ضهم.

تقوم املجموعة باإدارة تلك املخاطر عن طريق ال�ضتثمار يف ا�ضهم �ضركات ذات اداء ت�ضغيلي متميز وربحية عالية ، ويتم هذا   

ال�ضتثمار وفقًا للمحددات املو�ضوعة بوا�ضطة جمل�س ادارة املجموعة.

بيان الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  بيان املركز املايل  تاريخ  با�ضتثمارات مت تبويبها يف  ال�ضنة  حتتفظ املجموعة خالل   

وا�ضتثمارات متاحة للبيع.
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مت حتديد ح�ضا�ضية املخاطر ال�ضعرية مل�ضاهمات امللكية بناء على الإفرتا�ضات تغري ا�ضعار ال�ضهم يف �ضوق الكويت لالوراق   

املالية بن�ضبة +/-  5 %  للعامني 2009 و 2008 .

اإن حتليل احل�ضا�ضية ادناه قد مت حتديدها بناء على مدى التعر�س للمخاطر ال�ضعرية مل�ضاهمات امللكية يف تاريخ البيانات   

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

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

حقوق امللكية)خ�ضائر( / اأرباح ال�ضنة

2009200820092008

ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

بيان الدخل

6,288---

1,084,8911,694,107--ا�ضتثمارات متاحة للبيع

يف حالة انخفا�س ا�ضعار ال�ضهم بن�ضبة 5 % مع بقاء جميع التغريات الأخرى ثابتة فان بيان الدخل وحقوق امللكية �ضوف   

تتاثر بنف�س القيم يف اجلدول اعاله ولكن با�ضاره عك�ضية.

القيمة العادلة لالأدوات املالية  

القيمة العادلة لالأدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة   

يف راأي الإدارة لل�ضركة اأن القيمة الدفرتية لالأدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة ل تختلف مادًيا عن قيمتها العادلة بتاريخ   

البيانات املالية، با�ضتثناء املبالغ امل�ضتحقة من / اإىل اأطراف ذات �ضلة، والقيمة العادلة التي ل ميكن حتديدها ب�ضكل معقول 

نظرا لأنه لي�س لها تاريخ ا�ضتحقاق ثابت.

اأ�ضاليب التقييم والفرتا�ضات املطبقة لأغرا�س قيا�س القيمة العادلة  

فيما يلي القيمة العادلة املحددة للموجودات واملطلوبات املالية:  

يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ذات البنود وال�ضروط القيا�ضية واملتداولة يف اأ�ضواق ن�ضطة بالرجوع   

ا�ضتحقاق  تاريخ  لها  لي�س  واأوراق  و�ضندات  دفع،  واأوامر  للتح�ضيل،  قابلة  مدرجة  اأوراق  )ت�ضمل  املعلنة  ال�ضوق  اأ�ضعار  اإىل 

نهائي(. 

يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية الأخرى )با�ضتثناء الأدوات امل�ضتقة( وًفقا لنماذج الت�ضعري املتعارف   

عليها على اأ�ضا�س حتليل التدفقات النقدية املخ�ضومة با�ضتخدام اأ�ضعار معامالت �ضوق حالية ملحوظة وعرو�س املتعاملني 

يف اأدوات م�ضابهة.

يتم اإحت�ضب القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�ضتقة باإ�ضتخدام اأ�ضعار معلنة. ويف حالة عدم توفر �ضعر معلن يتم عمل حتليل   

للتدفقات النقدية املخ�ضومة باإ�ضتخدام منحنى العائد املطبق خالل فرتة الأدوات املالية للم�ضتقات بدون خيارات، ومناذج 

ت�ضعري اخليارات للم�ضتقات بخيارات. يتم قيا�س العقود الأجلة للعملة الأجنبية باإ�ضتخدام اأ�ضعار حتويل اأجلة معلنة ومنحيات 

بالقيمة  الفائدة  قيا�س مبادلت معدل  يتم  العقود.  اإ�ضتحقاق  تواريخ  مع  تتنا�ضب  معلنة  فائدة  م�ضتمدة من معدلت  عائد 

احلالية للتدفقات النقدية امل�ضتقبلية املقدرة خم�ضومة مبنحنيات العائد املطبقة امل�ضتمدة من معدلت الفائدة املعلنة. 
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قيا�ضات القيمة العادلة املثبتة يف بيان املركز املايل  

يقدم اجلدول التايل حتليال لالأدوات املالية التي يتم قيا�ضها بعد التحقق املبدئي بالقيمة العادلة، م�ضنفة يف م�ضتويات من   

1 اإىل  3على اأ�ضا�س درجة دعم القيمة العادلة اخلا�ضة بكل م�ضتوى مب�ضادر.
ومطلوبات  ملوجودات  ن�ضطة  اأ�ضواق  يف  املعدلة(  )غري  املعلنة  الأ�ضعار  من  م�ضتمدة   1 للم�ضتوى  العادلة  القيمة  قيا�ضات   

مماثلة.

قيا�ضات القيمة العادلة للم�ضتوى 2 م�ضتمدة من مدخالت بخالف الأ�ضعار املعلنة الواردة يف امل�ضتوى 1 املدعومة مب�ضادر   

للموجودات اأو املطلوبات اإما ب�ضكل مبا�ضر )اأي الأ�ضعار( اأو ب�ضكل غري مبا�ضر )اأي  م�ضتمدة من الأ�ضعار(.

قيا�ضات القيمة العادلة للم�ضتوى 3 م�ضتمدة من اأ�ضاليب تقييم تت�ضمن مدخالت للموجودات اأو املطلوبات التي ل ت�ضتند اإىل   

بيانات �ضوق مدعومة مب�ضادر) مدخالت غري مدعومة مب�ضادر(.

اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 311 دي�ضمرب 2009

اإ�ضتثمارات متاحة للبيع 

2,659,585--2,659,585حقوق ملكية م�ضعرة 

19,038,244-19,038,244-حقوق ملكية غري م�ضعرة 

21,697,829-2,659,58519,038,244الأجمايل 

إدارة مخاطر رأس المال  - 24
وامل�ضتفيدين  للم�ضاهمني  توفري عائد منا�ضب  ا�ضتمرار قدرتها على  املال هو �ضمان  راأ�س  اإدارة  املجموعة عند  اأهداف  اإن   

الآخرين ب�ضكل يتنا�ضب مع م�ضتوى املخاطر.

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

الظروف الأقت�ضادية وخ�ضائ�س املخاطره املتعلقة بالأ�ضل ومن اأجل املحافظة على هيكل راأ�س املال اأوتعديله تقوم 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 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:  

20092008

54,983,92060,634,220اجمايل الديون

(5,229,920)(5,528,159)ناق�ضًا: النقد والنقد املعادل

55,404,300 49,455,761�ضايف الديون

82,584,690 69,757,533اإجمايل حقوق امللكية

137,988,990 119,213,294اجمايل الديون وحقوق امللكية

40.15 %  41.49 %ن�ضبة الديون اإىل حقوق امللكية
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(8,419,423)

132,606,011
149,372,404

 

ى
ع

طا
ق

ع ال
ي
ز
و
الت

ر
ما

�ضتث
ل

ا
(12,229,962)

(19,564,774)
(12,244,448)

(19,596,545)
21,823,589

33,882,141

ت 
را

قا
ع

2,300,915
17,671,895

(1,571,613)
12,194,405

88,360,132
93,236,595

ى
ر

خ
 ا

(543,579)
207,807

(1,667,330)
(1,017,283)

22,422,290
22,253,668

ع
و
م

ج
مل
ا

(10,472,626)
(1,685,072)

(15,483,391)
(8,419,423)

132,606,011
149,372,404

26 - أرقام المقارنة 

.
ة
ي
حلال

ة ا
ن
�ض

م ال
قا

ر
ب اأ

ي
و
ب
ع ت

م
ب 

�ض
نا

ة لتت
ق

ب
�ضا

ة ال
ي
ملال

ة ا
ن
�ض

ة لل
رن

قا
مل
م ا

قا
ر
س اأ

�
ع
ب
ب 

ي
و
ب
ة ت

د
عا

مت اإ

رب 2009
سم

هية يف 31 دي
ملنت

ملالية ا
سنة ا

جملمعة لل
ملالية ا

ضاحات حول البيانات ا
إي

ك «
ذل

ري 
غ

ر 
ك

ذ
ي
مل 

ما 
ي 

يت
و
ك

ر ال
نا

ي
د

بال
غ 

بال
مل
ع ا

ي
م

ج
 «
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