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�أع�ضاء جمل�س الإدارة
تقرير هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية
كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
البيانات املالية املجمعة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2010 / 12 / 31
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اعضاء جملس االدارة

عدنان عبدالوهاب النصف
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب

عمرو علي أبوالسعود
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

عبدالعزيز نجيب الحميضي
ع�ض ـ ـ ــو جمل�س الإدارة

خالد محمد الداللي
ع�ض ـ ـ ــو جمل�س الإدارة

محمد خالد بورسلي
ع�ض ـ ـ ــو جمل�س الإدارة
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
تقرير هيئه الفتوى والرقابة الشرعية
لشركة منازل القابضة

باطالعنا على عقود و�أن�شطة �شركة منازل القاب�ضة التي عر�ضت على الهيئة  ،وبناء على تقرير املراقب
ال�شرعي الذي يدقق على �أعمال ال�شركة تباع ًا  ،تبني للهيئة حر�ص ال�شركة على االلتزام ب�أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية ونقر ب�أن عقود و�أن�شطة ال�شركة خالل الفرتة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2010م
 ،قد متت وفق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية  ،ومل يتبني للهيئة ما يخالف ذلك مما عر�ض عليها.

ال�شيخ الفا�ضل � /أحمد بزيع اليا�سني

ال�شيخ الدكتور  /خالد مذكور املذكور

ال�شيخ الدكتور  /عجيل جا�سم الن�شمي

ال�شيخ الدكتور  /ع�صام خلف العنزي

رئي�س هيئه الفتوى والرقابة ال�شرعية

ع�ضو هيئه الفتوى والرقابة ال�شرعية

ع�ضو هيئه الفتوى والرقابة ال�شرعية

ع�ضو هيئه الفتوى والرقابة ال�شرعية
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كلمــة رئيــس جملــس اإلدارة
بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على نبيه حممد وعلى آله وصحبه أجمعني ،،،
ح�ضرات  /ال�ســادة امل�ساهمي ــن
ال�سالم عليكم ورحم ــة الل ــه وبركات ــه ،،،
بالأ�صالة عن نف�سي ونيابة عن اخواين �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية يطيب يل �أن �أرحب بكم  ،وا�ضع ًا بني
�أيديكم التقرير ال�سنوي لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2010م.
لقد �شهد العام  2010ا�ستمرارا لالزمة االقت�صادية التي رمت بثقلها ال�سلبي منذ نهاية عام  2008والتي طالت كل
القطاعات االقت�صادية �سواء على ال�صعيد املحلي والدويل وما لهذه االزمة من �أثر قد ميتد ل�سنوات اخرى قادمة  ،حيث
متثل ذلك يف االنخفا�ض يف قيم العقارات و�ضعف الطلب عليها  ،م�ضاف ًا �إىل ذلك القيود وال�ضمانات التي فر�ضتها
البنوك املحلية على مو�ضوع التمويل االئتماين  ،وهو ما ادى �إىل هبوط م�ستوى �أداء قطاع اال�ستثمار العقاري.
االخوة امل�ساهمني الكرام ،،،
بلغ اجمايل ا�صول ال�شركة لعام 2010م مبلغ  125.4مليون دينار كويتـي مقارنه بعـام  2009مببلغ  132.6مليون
دينار كويتي  ،ومن ناحيه االيرادات الت�شغيلية لعام  2010حققت ال�شركة اجمايل مبيعات مببلغ 4.5مليون دينار كويتي
مقارنه مببيعات  2009مببلغ 12.3مليون دينار كويتي .
اما بخ�صو�ص امل�صاريف فقد بلغ اجمايل امل�صروفات  3.7مليون دينار كويتي مبقارنه م�صروفات  2009مبلغ  5مليون
دينار كويتي  ،ومن ناحيه اخرى قامت ال�شركة بت�سجيل االنخفا�ض الناجت عن اعادة تقييم ا�ستثمارات متاحة للبيع يف
بيان الدخل بدال من تخفي�ض حقوق امللكية  ،كما قامت ال�شركة بالعمل على تخفي�ض قيمة ال�شهرة مببلغ  1.3مليون
دينار كويتي.
هذا وعلى الرغم من كل الت�أثريات امل�صاحبة لالزمة املالية العاملية امل�ستمرة وانعكا�سها على ال�سوق املحلية فقد
متكنت ال�شركة بف�ضل من اهلل من تقلي�ص خ�سائرها ب�شكل كبري مقارنه بالعام ال�سابق حيث كانت خ�سائر ال�شركة
 15.4مليون دينار كويتي عام  2009بينما يف عام  2010فقد بلغت اخل�سائر  4.9مليون دينار كويتي وهو االمر الذي
انعك�س على �سهم ال�شركة حيث كانت خ�سارة ال�سهم يف عام  )21.6( 2009فل�س مقارنه بـ ـ  2010فقد بلغت خ�سارة
ال�سهم ( )6.9فل�س.
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وعلى �ضوء هذه النتائج فقد قرر جمل�س الإدارة التو�صية للجمعية العمومية بعدم توزيع ارباح عن ال�سنه املالية املنتهية
يف 2010/12/31م.
االخوة امل�ساهمني الكرام ،،،
مع ا�ستمرار ت�أثري الأزمة ال�سلبي على كافه القطاعات ف�إن ال�شركة بف�ضل مــن اهلل مازالت م�ستمرة فــي تنفيذ م�شــروع
منازل ( ليان ) جمهوريه م�صر العربية معتمدة بذلك على التدفقات النقدية من الأعمال الت�شغيلية لل�شركة  ،كما
قامت ال�شركة خالل عام  2010بتكثيـف حملتها الت�سويقية والدعائية مل�شروع منازل ( ليان ) وذلك عن طريق امل�شاركة
يف املعار�ض العقارية واالعالنات يف ال�صحف اليومية يف الكويت وم�صر وهو ما �أدى �إىل زيادة مبيعات امل�شروع.
وختاما يتقدم كافه �أع�ضاء جمل�س الإدارة بجزيل ال�شكر واالمتنان والتقدير للم�ساهمني الكرام على دعمهم وم�ساندتهم
امل�ستمرة لدفع م�سريه التقدم لل�شركة كما ال يفوته تقدمي ال�شكر لكافه العاملني يف ال�شركة على اجلهود التي بذلوها
خالل هذا العام متمنني للجميع دوام التوفيق والنجاح.

واللــه ولـي التوفيــق ،،،
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

عدنان عبدالوهاب الن�صف

						

				

رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب
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شركة منازل القابضة
شركة مساهمة كويتية قابضة
وشركتها التابعة
دولة الكويت
البيانات املالية اجملمعة عن السنة املالية
املنتهية يف
 31ديسمرب 2010
مـع
تقرير مراقبي احلسابات املستقلني
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احملتويـات
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�ص.ب 22351 :ال�صفاة  13084الكويت
ال�شرق – جممع د�سمان – بلوك  – 2الدور التا�سع
تلفون 22426862-3 / 22464574-6 :فاك�س22414956 :
الربيد االلكرتوينinfo-kuwait@rodlme.com :
www.rodlme.com

تقرير مراقبي احلسابات املستقلني
ال�سادة  /امل�ساهمني املحرتمني
�شركة منازل القاب�ضة
�شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة
دولة الكويت
تقرير حول البيانات المالية المجمعة

لقد دققنا البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�شركة منازل القاب�ضة � -شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة «( -ال�شركة الأم») و�شركتها

التابعة (ي�شار �إليهما جمتمعتني بـ «املجموعة») والتي تت�ضمن بيان املركز املايل املجمع لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010

وكذلك البيانات املجمعة للدخل والدخل ال�شامل والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق امللكية لل�سنة املالية املنتهية بذلك
التاريخ ،وكذلك ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة واالي�ضاحات التف�صيلية االخرى.
مسئولية اإلدارة عن البيانات المالية المجمعة

�إن اعداد هذه البيانات املالية املجمعة وعر�ضها ب�شكل عادل وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية هي من م�سئـولية �إدارة
ال�شركة الأم� .إن هذه امل�سئولية تت�ضمن ت�صميم وتطبيق واالحتفاظ بنظام رقابة داخلي يتعلق باعداد البيانات املالية
املجمعة وعر�ضها ب�شكل عادل بحيث تكون خالية من �أية اخطاء مادية �سواء كانت ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ ،كما تت�ضمن
اختيار وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية املنا�سبة واعداد التقديرات املحا�سبية املعقوله وفقا للظروف املحيطة.
مسئولية مراقبي الحسابات

�إن م�سئوليتنا هي �إبداء الر�أي حول هذه البيانات املالية املجمعة ا�ستنادا اىل �أعمـال التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا بالتدقيق وفقا
ملعايري التدقيق الدولية� .إن هذه املعايري تتطلب منا االلتزام مبتطلبات املهنة االخالقية وتخطيط واداء �أعمال التدقيق للح�صول
على تاكيد معقول بان البيانات املالية املجمعة ال حتتوي على �أخطاء مادية.
�إن اعمال التدقيق تتطلب تنفيذ اجراءات للح�صول على ادلة تدقيق على املبالغ واالي�ضاحات الواردة يف البيانات املالية املجمعة.
ان تلك االجراءات تعتمد على احلكم املهني ملراقبي احل�سابات مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية
املجمعة �سواء كانت ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ .يف �سبيل تقييم تلك املخاطر ي�أخذ مراقبي احل�سابات يف عني االعتبار الرقابة
الداخلية املرتبطة ب�إعداد البيانات املالية املجمعة وعر�ضها ب�شكل عادل وذلك بهدف ت�صميم �إجراءات التدقيق املالئمة ،ولي�س
بغر�ض �إبداء ر�أي حول فاعلية نظم الرقابة الداخلية املطبقة بال�شركة الأم� .إن �أعمال التدقيق تت�ضمن �أي�ضا تقييم مدى مالئمة
ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية التي �أعدتها الإدارة بالإ�ضافة �إىل تقييم العر�ض ال�شامل
للبيانات املالية املجمعة.

12

الرأي

التـقــرير السنـــوي 2010

باعتقادنا �أن �أدلة التدقيق التى ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفري �أ�سا�س معقول ميكننا من �إبداء ر�أينا على البيانات املالية
املجمعة.

بر�أينا �أن البيانات املالية املجمعة تظهر ب�صورة عادلة  -من جميع النواحي املادية  -املركز املايل للمجموعة كما يف 31

دي�سمرب  2010و�أدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية االخرى

بر�أينا كذلك �أن ال�شركة الأم حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة ،و�أن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س
�إدارة ال�شركة الأم فيما يتعلق بالبيانات املالية املجمعة متفقة مع ما هو وارد يف هذه ال�سجالت ،وقد ح�صلنا على املعلومات
والإي�ضاحات التي ر�أيناها �ضرورية لأغرا�ض التدقيق ،كما �أن البيانات املالية املجمعة تت�ضمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون
ال�شركات التجارية لعام  1960وتعديالته والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،و�أن اجلرد قد �أجرى وفق ًا للأ�صول املرعية .ويف حدود
املعلومات التي توافرت لدينا مل تقع خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2010خمالفات لقانون ال�شركات التجارية لعام 1960
وتعديالته �أو النظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم على وجه قد يكون له ت�أثري مادي على ن�شاط املجموعة �أو مركزها املايل.

علي عبد الرحمن احل�ساوي
مراقب ح�سابات مرخ�ص فئة (�أ) رقم 30
 Rödlال�شرق الأو�سط
برقان – حما�سبون عامليون

علي خالد الفرج
مراقب ح�سابات مرخ�ص فئة (�أ) رقم 28
مكتب الفرج لتدقيق احل�سابات

 17مار�س 2011

دولة الكويت
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«جميع املبالغ بالدينار الكويتي »
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املوجودات
املوجودات املتداولة
نقد ونقد معادل
�إ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
عقارات بغر�ض املتاجرة
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
م�ستحق من �أطراف ذات �صلة
املوجودات غري املتداولة
�إ�ستثمارات متاحة للبيع
عقارات �إ�ستثمارية
م�شروعات قيد التطوير
ال�شهرة
ممتلكات ومعدات

�إي�ضاح
4
5
6
7
13

8
9
10
11

جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات املتداولة
دائنون وم�صاريف م�ستحقة
م�ستحق اىل اطراف ذات �صله
متويل من الغري
املطلوبات غري املتداولة
متويل من الغري
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
�إحتياطي قانوين
�إحتياطي اختياري
�إحتياطي ترجمة عمالت �أجنبية
خ�سائر مرحلة
�إجمايل حقوق امللكية اخلا�ص مب�ساهمي ال�شركة الأم
ح�ص�ص غري م�سيطرة
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

عدنان عبد الوهاب الن�صف
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب
�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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2010

2009

3,001,150
454,726
3,219,584
3,426,774
10,102,234

5,528,159
125,760
6,484,500
2,476,531
2,559
14,617,509

20,512,526
28,194,410
53,588,529
12,952,611
115,221
115,363,297
125,465,531

21,697,829
28,194,410
53,681,222
14,235,310
179,731
117,988,502
132,606,011

12
13
14

11,731,662
690,029
9,523,382
21,945,073

7,763,714
60,853
11,338,920
19,163,487
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42,735,000
53,477
42,788,477

43,645,000
39,991
43,684,991

15
16
17

71,500,000
1,969,119
1,707,943
()1,242,467
()23,880,603
50,053,992
10,677,989
60,731,981
125,465,531

71,500,000
1,969,119
1,707,943
1,953,864
)(18,968,158
58,162,768
11,594,765
69,757,533
132,606,011

عمرو علي ابو ال�سعود
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

بيان الدخل اجملمع عن السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب

« جميع املبالغ بالدينار الكويتي »

2010

االيرادات
�أرباح بيع عقارات بغر�ض املتاجرة

6

1,268,587

2,300,915

�أرباح(/خ�سائر) �إ�ستثمارات مالية

18

7,036

()45,650

خ�سائر �إنخفا�ض يف قيمة �إ�ستثمارات متاحة للبيع

8

()1,183,125

()12,184,312

()162,230

85,912

()1,282,699

()826,017

180,230

196,526

()1,172,201

()10,472,626

(خ�سائر)�/إيرادات فروق عمالت
خ�سائر �إنخفا�ض يف قيمة ال�شهرة

11

ايرادات اخرى
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اي�ضاح

2010

2009

امل�صروفات والأعباء الأخرى
()1,013,594

()1,057,328

م�صروفات ت�سويقية

()4,200

()21,221

�أعباء متويلية

()2,697,535

()3,872,528

ا�ستهالكات
�صايف خ�سارة ال�سنة

()58,468

()59,688

)(4,945,998

()15,483,391

م�صروفات عمومية و�إدارية

19

�صايف خ�سارة ال�سنة اخلا�صة بـ :
م�ساهمو ال�شركة الأم

()4,912,445

()15,477,712

ح�ص�ص غري م�سيطرة
�صايف خ�سارة ال�سنة

()33,553

()5,679

)(4,945,998

()15,483,391

()6.9

()21.6

خ�سارة ال�سهم اخلا�صة مب�ساهمي ال�شركة الأم (فل�س)

21
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�صايف خ�سارة ال�سنة

2010

2009

)(4,945,998

()15,483,391

الدخل ال�شامل الآخر
فروق ترجمة عمالت �أجنبية

()3,196,331

1,651,341

�إجمايل(اخل�سارة) /الربح ال�شامل الآخر لل�سنة

()3,196,331

1,651,341

()8,142,329

)(13,832,050

�إجماىل اخل�سارة ال�شاملة لل�سنة
�صايف خ�سارة ال�سنة اخلا�صة بـ :
م�ساهمو ال�شركة الأم

()8,108,776

()13,826,371

ح�ص�ص غري م�سيطرة

()33,553

()5,679

()8,142,329

)(13,832,050

�إجماىل اخل�سارة ال�شاملة لل�سنة

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف خ�سارة ال�سنة
تعديالت
�إ�ستهالك ممتلكات ومعدات
خ�سائر �إ�ستبعاد ممتلكات ومعدات
�أرباح بيع عقارات بغر�ض املتاجرة
(�أرباح)/خ�سائر �إ�ستثمارات مالية
خ�سائر �إنخفا�ض يف قيمة الإ�ستثمارات املتاحة للبيع
خ�سائر �إنخفا�ض يف قيمة ال�شهرة
�أعباء متويلية
مكاف�أة نهاية اخلدمة
�صايف اخل�سارة املعدلة قبل التغري يف بنود ر�أ�س املال العامل
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
�إ�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
املح�صل من بيع عقارات بغر�ض املتاجرة
املدفوع ل�شراء عقارات بغر�ض املتاجرة
دائنون وم�صاريف م�ستحقة
�أطراف ذات �صلة ،بال�صايف
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية

)(4,945,998

()15,483,391

58,468
1,125
()1,268,587
()7,036
1,183,125
1,282,699
2,697,535
13,486
()985,183
()950,243
()332,734
4,357,000
()23,497
2,266,416
631,735
4,963,494

59,688
7,768
()2,300,915
45,650
12,184,312
826,017
3,872,528
15,350
)(772,993
)(744,832
)(171,410
6,666,579
)(218,306
188,191
59,933
5,007,162

الأن�شطة الإ�ستثمارية
املدفوع ل�شراء ممتلكات ومعدات
املح�صل من بيع ممتلكات ومعدات
م�شروعات قيد التطوير
املح�صل من بيع �إ�ستثمارات متاحة للبيع
توزيعات �أرباح م�ستلمة
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الإ�ستثمارية

()1,429
119
()4,222,984
1,934
11,048
()4,211,312

)(14,025
)(2,182,412
)(2,196,437

الأن�شطة التمويلية
املدفوع من اعباء متويلية
املدفوع من متويل من الغري
ح�ص�ص غري م�سيطرة
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية

)(2,309,015
)(1,212,526
()3,521,541

)(3,060,294
1,004,893
)(2,055,401

ترجمة عمالت اجنبية

242,350

)(457,085

�صايف (النق�ص)/الزيادة يف النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل يف اول ال�سنة
النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة (�إي�ضاح )4

()2,527,009
5,528,159
3,001,150

298,239
5,229,920
5,528,159

التـقــرير السنـــوي 2010

2010
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�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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�إحتياطي
اختياري

1,707,943
-

�إحتياطي
قانوين

1,969,119
1,969,119

ر�أ�س املال

71,500,000
71,500,000

71,500,000

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2009

« جميع املبالغ بالدينار الكويتي »

بيان التغريات يف حقوق امللكية اجملمع للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب

2010

حقوق ملكية م�ساهمي ال�شركة الأم

302,523
1,651,341

1,707,943

1,969,119

خ�سائر
مرحلة

)(3,490,446
()15,477,712

1,953,864

1,707,943

املجموع

71,989,139
)(13,826,371

()18,968,158

1,953,864

-

ح�ص�ص غري
م�سيطرة

10,595,551
()5,679
58,162,768

()18,968,158

-

جمموع
حقوق امللكية

82,584,690
)(13,832,050
1,004,893
11,594,765

58,162,768

-

الر�صيد يف  1يناير 2009
�إجمايل اخل�سارة ال�شاملة لل�سنة
�صايف احلركة يف احل�ص�ص غري امل�سيطرة

1,004,893
69,757,533

11,594,765

()4,912,445( )3,196,331

69,757,533

()8,108,776

()33,553

الر�صيد يف  1يناير 2010
�إجمايل اخل�سارة ال�شاملة لل�سنة
�صايف احلركة يف احل�ص�ص غري امل�سيطرة

()8,142,329

-

-

-

()883,223

-

-

()883,223

-

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2010

50,053,992

71,500,000

((23,880,603) )1,242,467

10,677,989

1,969,119

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

60,731,981

1,707,943

�إحتياطي
ترجمة
عمالت
اجنبية

التـقــرير السنـــوي 2010
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�شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة  -الكويت  -مبوجب عقد الت�أ�سي�س امل�ؤرخ فى  5يوليو 1983

ت�أ�س�ست �شركة منازل القاب�ضة -
حتت �أ�سم �شركة الكويت و�إيطاليا للمقاوالت العامة (�ش.م.ك) مقفلة ثم مت تغيري ا�سم ال�شركة �إىل �شركة منازل القاب�ضة
(�ش.م.ك.قاب�ضه) وذلك بتاريخ 5يونيو .2005
متار�س ال�شركة الأم جميع الأن�شطة وفقا لتعاليم ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحاء.

التـقــرير السنـــوي 2010

 -1تأسيس الشركة ونشاطها

الأغرا�ض التي ت�أ�س�ست من �أجلها ال�شركة الأم القيام مبا يلى :
 -1متلك �أ�سهم �شركات م�ساهمة كويتية �أو �أجنبية وكذلك متلك �أ�سهم �أو ح�ص�ص يف �شركات ذات م�سئولية حمدودة كويتية
�أو �أجنبية �أو اال�شرتاك يف ت�أ�سي�س هذه ال�شركات بنوعيها و�إدارتها و�إقرا�ضها وكفالتها لدى الغري.
� -2إقرا�ض ال�شركات التي متلك فيها �أ�سهما وكفالتها لدى الغري ويف هذه احلالة يتعني �أال تقل ن�سبة م�شاركة ال�شركة القاب�ضة
يف ر�أ�س مال ال�شركة املقرت�ضة عن  %20على الأقل.
 -3متلك حقوق امللكية ال�صناعية من براءات اخرتاع �أو عالمات جتارية �صناعية �أو ر�سوم �صناعية �أو �أية حقوق �أخرى تتعلق
بذلك وت�أجريها ل�شركات �أخرى ال�ستغاللها �سواء يف داخل الكويت �أو خارجها.
 -4متلك املنقوالت والعقارات الالزمة ملبا�شرة ن�شاطها يف احلدود امل�سموح بها وفقا للقانون.
 -5ا�ستغالل الفوائ�ض املالية املتوفرة لدى ال�شركة عن طريق �إ�ستثمارها يف حمافظ مالية تدار من قبل �شركات وجهات
متخ�ص�صة.
	�إن عنوان ال�شركة الأم امل�سجل هو� :ص.ب  26131الكويت – الرمز الربيدي  13121ال�صفاة .
مت الت�صريح ب�إ�صدار البيانات املالية املجمعة بناء ًا على قرار جمل�س الإدارة بتاريخ  17مار�س  ،2011وهي خا�ضعة ملوافقة
امل�ساهمني يف اجلمعية العمومية لل�شركة االم.
 -2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة والجديدة ()IFRS

 )2/1املعايري والتف�سريات املطبقة خالل ال�سنة:
قامت املجموعة بتطبيق املعايري والتف�سريات والتعديالت اجلديدة للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة من قبل جمل�س
معايري املحا�سبة الدولية ) (IASBوالتي لها عالقة بالبيانات املالية املجمعة وت�سري للفرتة ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد 1
يناير .2010
التح�سينات ال�سنوية للمعايري املحا�سبية:
قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ) (IASBب�إ�صدار حت�سينات خا�صة باملعايري الدولية للتقارير املالية �أدت اىل عدد من
التغيريات يف تفا�صيل ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة – منها تغيريات يف امل�صطلحات فقط ،ومنها تغيريات جوهرية لكن
لي�س لها ت�أثري مادي على املبالغ املعلنة .معظم هذه التعديالت ت�صبح نافذة املفعول يف الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد
 1يوليو � 2009أو  1يناير :2010
	�إن املتطلبات اجلديدة املتعلقة باملجموعة بخ�صو�ص هذه التعديالت التي متت على املعايري ميكن تلخي�صها فيما يلي:
معيار املحا�سبة الدويل رقم  – 1عر�ض البيانات املالية (معدل)
�ساري املفعول ابتداء من  1يناير 2010
	�إن التعديل يخت�ص بت�صنيف الأدوات القابلة للتحويل بني متداولة وغري متداولة.
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املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  3دمج الأعمال (معدل):
�ساري املفعول ابتداء من  1يوليو 2009
يقوم املعيار اجلديد بادخال تغيريات على املتطلبات املحا�سبية اخلا�صة بعمليات دمج الأعمال ويتم تطبيقه ب�أثر م�ستقبلي ،
لكن ما زال يتطلب ا�ستخدام طريقة ال�شراء  ،و�سيكون له �أثر كبري على عمليات دمج الأعمال التي تتم يف فرتات التقارير
املالية امل�ستقبلية.
معيار املحا�سبة الدويل رقم  27البيانات املالية املجمعة واملنف�صلة (معدل):
�ساري املفعول ابتداء من  1يوليو 2009
قام املعيار املعدل بادخال تغيريات على املتطلبات املحا�سبية اخلا�صة بفقدان �سيطرة �أي من ال�شركات التابعة والتغيريات
يف ح�صة املجموعة يف ال�شركات التابعة .وميكن تطبيق هذه التغيريات وفقا للتدابري االنتقالية ولذلك فانه من املتوقع �أن ال
يكون لها ت�أثري فوري على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
معيار املحا�سبة الدويل رقم  “ 7بيان التدفقات النقدية”:
�ساري املفعول ابتداء من  1يناير 2010
	�إن التعديالت على املعيار حتدد التكاليف الر�أ�سمالية والتي ينتج عنها فقط الإعرتاف ب�أ�صل يف بيان املركز املايل املجمع
ميكن ت�صنيفها �ضمن الأن�شطة الإ�ستثمارية يف بيان التدفقات النقدية .وبالتايل ف�إن التدفقات النقدية التي تتعلق بتكاليف
التطوير والتي ال ينطبق عليها معيار املحا�سبة الدويل رقم ) (38ر�سملة الأ�صول غري امللمو�سة والتي هي جزء من �أ�صل
غري ملمو�س مولد داخلي ًا (ومن ثم يتم الإعرتاف به يف بيان الدخل املجمع حني تكبده) يتم �إعادة ت�صنيفها من التدفقات
الإ�ستثمارية �إىل التدفقات الت�شغيلية يف بيان التدفقات النقدية املجمع.
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم “ 8قطاعات الت�شغيل”
�ساري املفعول ابتداء من  1يناير 2010
	�إن التعديل يخت�ص بالإي�ضاح عن قطاع املوجودات.
التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  :7االدوات املالية :االف�صاحات
�ساري املفعول ابتداء من  1يناير 2010
	�إن التعديالت على املعيار تتعلق بتو�ضيحات �إ�ضافية للإف�صاحات املطلوبة.
)2/2

املعايري اجلديدة واملعدلة التي �صدرت ومل يحن موعد تطبيقها:
مل تقم املجموعة بتطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة والتي �صدرت ومل يحن بعد موعد تطبيقها وهي كما يلي:
التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية ) (IFRSرقم 7

(ت�سري على الفرتات املالية التي تبد�أ من �أو بعد  1يوليو )2011
تتطلب التعديالت املزيد من الإف�صاحات للعمليات التي ت�شتمل على حتويل للموجودات املالية .هذه التعديالت يق�صد بها
توفري �شفافية �أكرب حول التعر�ض للمخاطر حينما يتم حتويل �أ�صل مع �إحتفاظ الناقل ببع�ض املخاطر التي يتعر�ض لها
الأ�صل ،كما تتطلب التعديالت �أي�ض ًا �إف�صاحات �أينما توجد حتويالت للأ�صول املالية مل يتم توزيعها على مدار ال�سنة.
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( 9املعدل يف )2010
(ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  – 2013ي�سمح بالتطبيق املبكر)
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9ال�صادر يف نوفمرب  2009واملعدل يف �أكتوبر 2010قدم متطلبات جديدة لت�صنيف
وقيا�س املوجودات والإلتزامات املالية �أو عدم حتققها.
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يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية ( )IFRSرقم  9ب�أن املوجودات املالية املعرتف بها �ضمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل
” “39الأدوات املالية :الإعرتاف والقيا�س ،يتم قيا�سها الحق ًا بالتكلفة املطف�أة �أو القيمة العادلة ،وعلى وجه اخل�صو�ص
�إ�ستثمارات الديون املحتفظ بها �ضمن منوذج الأعمال الذي يكون هدفه حت�صيل التدفقات النقدية التعاقدية �أما تلك التي
لها تدفقات نقدية تعاقدية ومتثل فقط مدفوعات لأ�صل الدين والفائدة على �أ�صل الدين القائم ف�إنها تقا�س ب�شكل عام
بالتكلفة املطف�أة يف نهاية الفرتة املحا�سبية الالحقة.
	�أما كل �إ�ستثمارات الديون والإ�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية الأخرى يتم قيا�سها بقيمتها العادلة يف نهاية الفرتات
املحا�سبية الالحقة.
	�أن الت�أثري الأهم للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9فيما يتعلق بت�صنيف وقيا�س الإلتزام املايل هو فيما يخ�ص املحا�سبة
عن التغريات يف القيمة العادلة للإلتزام املايل (واملحددة على �أ�سا�س القيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر) والتي
تعزى للتغريات يف خطر الإئتمان لهذه املطلوبات.
مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية ) (9وفيما يتعلق بالإلتزامات املالية والتي مت حتديدها بالقيمة العادلة من خالل
الأرباح واخل�سائر ف�إن مبلغ التغري يف القيمة العادلة للإلتزام املايل الذي يعزى للتغريات يف خطر الإئتمان لذلك الإلتزام
يتم الإعرتاف بها يف بيان الدخل ال�شامل الآخر ما مل يكن الإعرتاف بت�أثري التغريات يف خطر الإئتمان للإلتزام املايل يف
بيان الدخل ال�شامل �سوف يخلق �أو يزيد من عدم التطابق املحا�سبي يف الأرباح واخل�سائر� .إن التغريات يف القيمة العادلة
التي تعزى ملخاطر الإئتمان للإلتزامات املالية ال يتم �إعادة ت�صنيفها الحق ًا بالأرباح واخل�سائر.
ولقد كان يتم �سابق ًا حتت معيار املحا�سبة الدويل رقم  39حتديد كامل مبلغ التغري يف القيمة العادلة للإلتزام املايل بالقيمة
العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر كما يتم الإعرتاف بها ببيان الدخل.
وطبق ًا للتعليمات ال�صادرة عن وزارة التجارة وال�صناعة بدولة الكويت بتاريخ  28دي�سمرب ، 2010ف�إن �أع�ضاء اللجنة الفنية
بالوزارة واملعنية بو�ضع القواعد املحا�سبية قررت ت�أجيل تطبيق معيار التقارير املالية رقم ( )9لعدم �إكتمال مراحله الأخرى
حلني �إ�شعار �آخر من اللجنة.
معيار املحا�سبة الدويل رقم ( 24املعدل يف )2009
(ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير )2011
معيار املحا�سبة الدويل  –24الإف�صاحات عن الأطراف ذات العالقة (املعدل يف  )2009قام بتعديل تعريف الأطراف
ذات العالقة وتب�سيط الإف�صاحات عن اجلهات احلكومية ذات العالقة.
	�إن الإف�صاحات املقدمة يف معيار املحا�سبة الدويل ( 24املعدل يف  )2009ال ت�ؤثر على املجموعة لأن املجموعة لي�ست كيان
حكومي ذات �صلة ومع ذلك ف�إن الإف�صاحات التي تتعلق مبعامالت و�أر�صدة الأطراف ذات العالقة يف البيانات املالية
املجمعة قد تت�أثر عندما يتم تطبيق ن�سخة معدلة من املعيار يف الفرتات املحا�سبية امل�ستقبلية لأن بع�ض الأطراف اخلارجية
التي ال تعي �سابق ًا تعريف الأطراف ذات العالقة قد تدخل يف نطاق املعيار.
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 32

(ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1فرباير )2010
	�إن التعديالت التي �أدخلت على معيار املحا�سبة الدويل رقم « 32ت�صنيف حقوق الإ�صدار» عاجلت ت�صنيف حقوق الإ�صدار
املقومة بعملة �أجنبية ك�أداة حقوق امللكية �أو �إلتزام مايل .حتى الآن املجموعة مل تدخل يف �أي ترتيبات من �ش�أنها �أن تدخل
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يف نطاق هذه التعديالت .ومع ذلك �إذا دخلت املجموعة يف �أي حقوق �إ�صدار �ضمن نطاق التعديالت خالل الفرتات املحا�سبية
امل�ستقبلية� .إن التعديالت التي �أدخلت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  32يكون لها ت�أثري على ت�صنيف حقوق الإ�صدار تلك.
التف�سري رقم ()19
(ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يوليو )2010
	�إن التف�سري رقم  19يوفر �إر�شاد يتعلق باملحا�سبة عن �إطفاء الإلتزام املايل عن طريق �إ�صدار �أدوات مالية .حتى الآن مل
تدخل املجموعة يف �أي معامالت من هذا النوع ومع ذلك ف�إن دخلت هذه املجموعة يف �أي من هذه املعامالت يف امل�ستقبل ف�إن
التف�سري رقم � 19سوف ي�ؤثر على تلك املعامالت .ومبوجب التف�سري رقم  19على وجه اخل�صو�ص  ،ميكن قيا�س �أدوات حقوق
امللكية ال�صادرة يف �إطار هذه الرتتيبات بقيمتها العادلة  ،و�أي فرق بني القيمة الدفرتية للإلتزام املايل الذي مت �إطفا�ؤه
والقيمة العادلة لأدوات حقوق امللكية امل�صدرة يتم ت�سجيلها يف الأرباح �أو اخل�سائر.
تتوقع الإدارة �أن يتم تطبيق املعايري والتف�سريات اجلديدة التي تتعلق بالبيانات املالية املجمعة للمجموعة للفرتة التي تبد�أ يف
�أو بعد التاريخ الفعلي ل�سريان هذه املعايري والتف�سريات .كما �أن بع�ض املعايري والتف�سريات اجلديدة الأخرى التى مت �إ�صدارها
ولي�س لها عالقة ب�أن�شطة املجموعة ،من املتوقع �أن ال يكون لها ت�أثري مادي على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
 -3السياسات المحاسبية الهامة

فيما يلي ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة يف �إعداد هذه البيانات املالية:
� )3/1أ�س�س �إعداد البيانات املالية
 يتم �إعداد هذه البيانات املالية املجمعة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ) (IFRSال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبةالدولية ) (IASBوالتف�سريات ال�صادرة عن جلنة تف�سري املعايري الدولية للتقارير املالية ) (IFRICومتطلبات قانون
ال�شركات التجارية بدولة الكويت ،والعرف املحا�سبي املتعلق بالإ�ستثمارات يف دولة الكويت.
 )3/2العرف املحا�سبي
 مت �إعداد هذه البيانات املالية املجمعة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية املعدل ب�إعادة تقييم بع�ض املوجودات بالقيمة العادلةكما هو مو�ضح تف�صليا يف ال�سيا�سات والإي�ضاحات املرفقة .
 مت اتباع ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة ب�صورة منتظمة خالل ال�سنة ومطابقة لل�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف ال�سنةال�سابقة ،فيما عدا قيام املجموعة بتطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة (�إي�ضاح .)2
 يتم �إعداد البيانات املالية بالدينار الكويتي .� )3/3أ�س�س التجميع
تت�ضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�شركة الأم وال�شركة التابعة اململوكة لها كما هو مو�ضح تعرف ال�شركة الأم
وال�شركة التابعة فيما بعد “باملجموعة”.
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ح�صة امللكية

بلد الت�أ�سي�س

�شركة تابعة مبا�شرة
�شركة منازل للتعمري (�شركة م�ساهمة كويتية
مقفلة)

الكويت

2010

% 100

2009

% 100

الن�شاط الرئي�سي

التـقــرير السنـــوي 2010

ا�سم ال�شركة

2010

بيع و�شراء االرا�ضى
والعقارات.

�شركات مملوكة من خالل ال�شركة التابعه
�شركة منازل للتعمري (�شركة حما�صه)

الكويت

% 99

% 99

بيع و�شراء االرا�ضى
والعقارات.

�شركة منازل للتطوير العقاري )�شركة
م�ساهمة م�صرية(

م�صر

% 78.6

% 78.6

بيع و�شراء االرا�ضى
والعقارات.

مت الإعتماد على بيانات مالية مدققة كما يف  31دي�سمرب  2010لل�شركات التابعة.
	�إن ال�شركات التابعة هي ال�شركات التي ت�سيطر عليها ال�شركة الأم ،وتوجد ال�سيطرة عندما يكون لدى ال�شركة الأم املقدرة
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر على التحكم يف ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية لل�شركات التابعة لت�ستفيد من �أن�شطتها .تت�ضمن
البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�شركات التابعة من تاريخ بدء ال�سيطرة فعليا وحتى تاريخ انتهاء ال�سيطرة فعليا.
يتم ا�ستبعاد جميع الأر�صدة واملعامالت املتبادلة بني �شركات املجموعة عند التجميع ،مبا فيها الأرباح املتبادلة واخل�سائر
والأرباح غري املحققة .يتم �إعداد البيانات املالية املجمعة با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية موحدة للمعامالت املتماثلة
وللأحداث الأخرى التي تتم يف ظروف مت�شابهة.
يتم �إظهار احل�ص�ص غري امل�سيطرة من �صافى موجودات ال�شركات التابعة املجمعة يف بند م�ستقل يف حقوق امللكية للمجموعة.
�إن احل�ص�ص غري امل�سيطرة تتكون من تلك احل�صة يف تاريخ بدء دمج الأعمال ون�صيبها يف التغري يف حقوق امللكية منذ تاريخ
ال�شراء .يتم حتديد الأرباح واخل�سائر العائدة ملالكي ال�شركة الأم واحل�ص�ص غري امل�سيطرة بح�سب ن�سبة ح�ص�ص ملكيتهم
حتى لو نتج عن ذلك عجز يف ر�صيد احل�ص�ص غري امل�سيطرة.
)3/4

دمج االعمال
يتم املحا�سبة عن عمليات الدمج لل�شركات التابعة والأعمال با�ستخدام طريقة ال�شراء .يتم قيا�س تكلفة دمج الأعمال مبجموع
القيم العادلة (بتاريخ التبادل) للموجودات التي يتم احل�صول عليها واملطلوبات التي يتم تكبدها �أو �أخذها و�أدوات حقوق
امللكية التي مت ا�صدارها من قبل ال�شركة كمقابل لل�سيطرة على ال�شركة التي يتم امتالكها بالإ�ضافة �إىل التكاليف التي ميكن
تخ�صي�صها مبا�شرة لعملية دمج الأعمال� .إن املوجودات واملطلوبات وااللتزامات الطارئة التي حتقق �شروط االعرتاف بها
وفق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية  :3دمج الأعمال ،يتم اثباتها بالقيمة العادلة بتاريخ الإمتالك.
يتم االعرتاف بال�شهرة الناجتة عن الإمتالك ك�أ�صل وتقا�س مبدئي ًا بالتكلفة ومتثل الزيادة يف تكلفة دمج الأعمال عن ح�صة
ال�شركة يف �صايف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات وااللتزامات الطارئة املحددة املعرتف بها ،وفيما لو زادت ح�صة
ال�شركة يف �صايف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات وااللتزامات الطارئة املحددة للمجموعة املمتلكة ،وذلك بعد �إعادة
تقديرها ،عن تكلفة الإمتالك ،ف�إنه يتم االعرتاف بالزيادة يف احلال يف بيان الدخل املجمع.
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)3/5

2010

الأدوات املالية
الت�صنيف
يعتمد الت�صنيف على الغر�ض من اقتناء الإ�ستثمار .تقوم الإدارة بتحديد هذا الت�صنيف عند االعرتاف املبدئي بالأداة املالية
ويتم �إعادة النظر يف هذا الت�صنيف عند �إعداد البيانات املالية .قامت املجموعة بت�صنيف �أدواتها املالية كما يلي:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
يت�ضمن هذا الت�صنيف ت�صنيفني فرعيني وهما موجودات مالية بغر�ض املتاجرة وموجودات مالية بالقيمة العادلة عند
االعرتاف املبدئي .يتم ت�صنيف الأ�صل املايل �ضمن هذا الت�صنيف �إذا مت �إقتنائه ب�صورة �أ�سا�سية للبيع يف الأجل القريب �أو
�إذا قررت الإدارة ت�صنيفه كذلك عند االعرتاف املبدئي.
مدينون
هي موجودات مالية بخالف امل�شتقات املالية ذات ا�ستحقاق ثابت �أو حمدد وتكون غري م�سعرة يف �أ�سواق ن�شطة .وتن�ش�أ عندما
تقوم املجموعة ب�أداء خدمات ب�صفة مبا�شرة �إىل العمالء مع عدم وجود نية لتداول هذه الديون.
موجودات متاحة للبيع
هي تلك املوجودات املالية بخالف امل�شتقات املالية والتي مل يتم ت�صنيفها �ضمن �أي من الت�صنيفات املذكورة �أعاله ،ويتم
االحتفاظ بها ملدة غري حمددة من الوقت وميكن بيعها عند احلاجة اىل �سيولة �أو عند التغري يف معدالت الربح.
التحقق وعدم التحقق
يتم �إثبات امل�شرتيات واملبيعات االعتيادية من املوجودات املالية طبقا لتاريخ الت�سوية وهو التاريخ الذي يتم فيه ا�ستالم الأ�صل
�أو ت�سلمه بوا�سطة املجموعة .يتم حذف املوجودات املالية عندما ينتهي حق املجموعة يف التدفقات النقدية النا�شئة عن هذا
الأ�صل �أو عندما يتم حتويل الأ�صل بوا�سطة املجموعة وحتويل املخاطر واملنافع املرتبطة مبلكية هذا الأ�صل للغري.
القيا�س
ً
ً
يتم قيا�س جميع املوجودات املالية مبدئيا بالقيمة العادلة م�ضافا �إليها تكاليف املعاملة بخالف الإ�ستثمارات املالية املبوبة
بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل .حيث يتم �إدراج تكاليف املعاملة املتعلقة بها يف بيان الدخل.

	الحق ًا يتم �إعادة قيا�س املوجودات املتاحة للبيع واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بقيمتها العادلة.
ويتم �إثبات املدينني بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
يتم �إثبات الأرباح واخل�سائر املحققة وغري املحققة والناجتة عن التغري يف القيمة العادلة للموجودات بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل يف بيان الدخل يف الفرتة التي ظهرت خاللها تلك التغريات .ويتم �إثبات التغريات يف القيمة العادلة
للإ�ستثمارات املتاحة للبيع يف حقوق امللكية مبا�شرة .عند بيع الإ�ستثمارات املتاحة للبيع �أو عند وجود �إنخفا�ض يف القيمة يتم
حتويل املبالغ املعرتف بها يف حقوق امللكية �إىل بيان الدخل.
القيمة العادلة
ً
يتم حتديد القيمة العادلة للأدوات املالية التي يتم تداولها يف �سوق مايل منظم ،طبقا ل�سعر �آخر �أمر �شراء معلن.
بالن�سبة للإ�ستثمارات غري امل�سعرة ،فيتم حتديد قيمتها العادلة بالرجوع �إىل القيمة ال�سوقية للإ�ستثمارات امل�شابهه �أو
باالعتماد على التدفقات النقدية املخ�صومة املتوقعة بعد تعديلها لكي تعك�س الظروف املحددة لل�شركة امل�صدرة� .إن
الإ�ستثمارات املتاحة للبيع التي ال ميكن حتديد قيمتها العادلة يتم �إثباتها بالتكلفة ناق�ص ًا الإنخفا�ض يف القيمة.
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الإنخفا�ض يف القيمة
تقوم املجموعة بتاريخ كل بيان مركز مايل بتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على �إنخفا�ض �أ�صل حمدد �أو جمموعة
�أ�صول مت�شابهة .يف حالة الإ�ستثمارات يف �أدوات ملكية امل�صنفة ك�إ�ستثمارات متاحة للبيع ف�إن الإنخفا�ض الدائم �أو الهام
يف قيمة تلك الإ�ستثمارات يتم �أخذه يف االعتبار عند حتديد ما �إذا كان هناك م�ؤ�شرات على وجود �إنخفا�ض يف القيمة .ويف
حالة وجود دليل على ذلك الإنخفا�ض ف�إن �إجمايل اخل�سائر املرتاكمة يتم قيا�سها بالفرق بني تكلفة االقتناء والقيمة العادلة
ناق�ص ًا خ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة املعرتف بها يف �سنوات �سابقة ،ويتم حتويلها من حقوق امللكية �إىل بيان الدخل� .إن
خ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة يف �أدوات مالية متثل حقوق ملكية ال يتم عك�سها مرة �أخرى على بيان الدخل.
يتم تكوين خم�ص�ص حمدد للإنخفا�ض يف القيمة ملواجهة خطر االئتمان بالن�سبة للمدينون وذلك عند وجود دليل مو�ضوعي
للمجموعة ب�أنها لن ت�ستطيع حت�صيل كافة املبالغ امل�ستحقة لها� .إن مقدار املخ�ص�ص املحدد هو الفرق بني القيمة الدفرتية
والقيمة امل�سرتدة للأ�صل والتي يتم حتديدها اعتماد ًا على القيمة احلالية للتدفقات النقدية مع الأخذ يف االعتبار �إ�ستبعاد
املبالغ القابلة لال�سرتداد للكفاالت وال�ضمانات خم�صومة بناءا على معدل الفائدة الفعلي عند بدء العقد .يتم االعرتاف
بقيمة ذلك املخ�ص�ص يف بيان الدخل.
)3/6

عقارات �إ�ستثمارية
تدرج الأرا�ضي والعقارات التي حتتفظ بها املجموعة بغر�ض حتقيق منو ر�أ�سمايل �أو بغر�ض ت�أجريها للغري �ضمن العقارات
الإ�ستثمارية .يتم �إثبات تلك الأرا�ضي والعقارات عند �إقتنا�ؤها بالتكلفة ،ويتم �إعادة قيا�سها بالقيمة العادلة التي يتم
حتديدها بالقيمة ال�سوقية التي حتدد �سنوي ًا بوا�سطة مقيم م�ستقل ،وتدرج �أرباح وخ�سائر التقييم يف بيان الدخل املجمع.

)3/7

عقارات بغر�ض املتاجرة
يتم تبويب االرا�ضي والعقارات التي مت اقتناءها لبيعها ك�أرا�ضي وعقارات بغر�ض املتاجرة .يتم اثبات تلك االرا�ضي بالتكلفة
�أو �صايف القيمة القابلة لال�سرتداد ايهما اقل .ان �صايف القيمة القابله لال�سرتداد هي قيمة �سعر البيع املقدر مطروحا منه
تكاليف بيعها املقدرة.

)3/8

م�شروعات قيد التطوير
تدرج امل�شروعات قيد التطوير بالتكلفة حيث تهدف املجموعة �إىل حتويل هذه امل�شروعات بعد �إنتهاء التطوير �إىل عقارات
بغر�ض املتاجرة� .إن التكاليف هي تلك امل�صروفات املتكبدة حتى ي�صبح كل عقار يف و�ضعه احلايل مبا يف ذلك تكاليف
التمويل املقررة .يتم مراجعة قيمة العقارات بتاريخ املركز املايل لتحديد فيما �إذا يوجد م�ؤ�شرات للإنخفا�ض يف القيمة ،ليتم
�إ�ستدراكها يف البيانات املالية.

)3/9

ممتلكات ومعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خ�صم اال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة .ويتم احت�ساب الإ�ستهالك
يف بيان الدخل بطريقة الق�سط الثابت على مدار العمر الإنتاجي املقدر للممتلكات واملعدات كما يلي:
معدات
�أثاث وديكورات
�سيارت
اجهزة ات�صال
كمبيوترات و�آالت مكتبية

5
5 -2
5
2
3-2

�سنوات
�سنوات
�سنوات
�سنوات
�سنوات
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تت�ضمن التكلفة املبدئية للممتلكات واملعدات تكلفة ال�شراء و�أي تكلفة مرتبطة مبا�شرة ب�إي�صال تلك املوجودات ايل موقع
الت�شغيل وجعلها جاهزة للت�شغيل .يتم مراجعة الأعمار الإنتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات ب�صفة دورية و�إذا تغريت الأعمار
الإنتاجية عن الأعمار املقدرة ف�إنه يتم تغيري تلك الأعمار اعتبار ًا من ال�سنة املالية التي حدث بها التغري بدون �أثر رجعي.
 )3/10ال�شهرة
تتمثل ال�شهرة الناجتة عن �إمتالك �شركة تابعة يف زيادة تكلفة الإمتالك عن ح�صة املجموعة يف �صايف القيمة العادلة
للموجودات واملطلوبات والإلتزامات الطارئة املحددة لل�شركة التابعة املعرتف بها بتاريخ ال�شراء .يتم الإعرتاف مبدئي ًا
بال�شهرة ك ًا�صل بالتكلفة ويتم قيا�سها الحق ًا بالتكلفة ناق�ص ًا اخل�سائر املرتاكمة للإنخفا�ض يف القيمة.
لأهداف �إختبار الإنخفا�ض يف القيمة يتم توزيع ال�شهرة على كل الوحدات املولدة للنقد اخلا�صة باملجموعة التي يتوقع �أن
ت�ستفيد من مزايا الدمج .يتم �إختبار الوحدات املولدة للنقد التي وزعت عليها ال�شهرة لتحديد الإنخفا�ض يف قيمتها �سنوي ًا
�أو غالب ًا عندما يكون هناك دليل على �إنخفا�ض قيمة الوحدة� .إذا كانت القيمة القابلة للإ�سرتداد للوحدة املولدة للنقد �أقل
من القيمة الدفرتية لها ف�إنه يتم تخ�صي�ص خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة مبدئي ًا لتخفي�ض القيمة الدفرتية ل�شهرة الوحدة
ومن ثم تخفي�ض املوجودات الأخرى للوحدة تنا�سبي ًا على �أ�سا�س ن�سبة القيمة الدفرتية لكل �أ�صل يف الوحدة.
� )3/11إنخفا�ض قيمة املوجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة
يتم عمل تقييم بتاريخ كل مركز مايل للمبالغ املرحلة ملوجودات املجموعة امللمو�سة وغري امللمو�سة لتحديد ما �إذا كان هناك
دليل �إيجابي على �أن هذه املوجودات قد انخف�ضت قيمتها املرحلة .ف�إذا ما توفر مثل ذلك الدليل ،يتم ادراج �أى خ�سائر من
�إنخفا�ض القيمة يف بيان الدخل مبا�شرة .يعرف مبلغ الإنخفا�ض ب�أنه الفرق بني املبالغ املرحلة للموجودات واملبلغ القابل
لال�سرتداد من املوجودات� .أما املبلغ القابل لال�سرتداد فيعرف ب�أنه وحدة توليد النقد �أو القيمة امل�ستعملة �أيهما �أعلى
مطروحا منها تكلفة البيع والقيمة امل�ستعملة .وتعرف القيمة امل�ستعملة ب�أنها التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة خم�صومة
ب�سعر خ�صم منا�سب.
يتم عك�س خ�سارة الإنخفا�ض املعرتف بها للموجودات يف ال�سنوات ال�سابقة ،با�ستثناء ال�شهرة ،اذا كان هناك تغري يف
التقديرات امل�ستخدمة لتحديد مبلغ املوجودات القابل لال�سرتداد منذ االعرتاف ب�آخر خ�سارة يف �إنخفا�ض القيمة .يجب �أن
اليزيد املبلغ املرحل املراد زيادته على املوجودات ب�سبب عك�س خ�سارة �إنخفا�ض القيمة عن املبلغ املرحل الذي كان �سيحدد
(ناق�صا االطفاء �أو اال�ستهالك) فيما لو �أنه مل يتم االعرتاف ب�أية خ�سارة يف �إنخفا�ض القيمة يف ال�سنوات ال�سابقة.
 )3/12نقد ونقد معادل
يتمثل النقد والنقد املعادل يف ال�صندوق ولدى البنوك وكذلك الودائع لأجل التي ت�ستحق خالل فرتة ال تتجاوز ثالثة �شهور
من تاريخ الإيداع.
 )3/13دائنون
يظهر الدائنون بالتكلفة ،ويتمثل يف الأر�صدة امل�ستحقة على املجموعة مقابل تقدمي خدمات �أو توريد ب�ضائع �سواء مت �إ�صدار
فواتري بها ام مل يتم.
 )3/14حتقق الإيراد
 يدرج ربح بيع الإ�ستثمارات يف اوراق مالية بالفرق بني �صايف ح�صيلة املبيعات النقدية والقيمة املدرجة للإ�ستثمار املباع . -يتحقق الربح من بيع عقارات بغر�ض املتاجرة وعقارات �إ�ستثمارية يف بيان الدخل عندما يتم حتويل االخطار الرئي�سية
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وملكية العقار للم�شرتي وعندما ال يوجد �أي �شك هام فيما يتعلق بالتعوي�ض اخلا�ص ببيع العقارات والتكاليف التي قد
تتكبد احتمال وجود مردودات لهذه العقارات.
 يتم اثبات �إيراد توزيعات �أرباح الأ�سهم عندما يثبت احلق فى ا�ستالم تلك الإيرادات. حتت�سب بنود الإيرادات الأخرى عند �أكت�سابها يف الوقت الذي يتم فيه تقدمي اخلدمات املتعلقة بها و�/أو على �أ�سا�س�شروط االتفاق التعاقدي لكل ن�شاط.
 )3/15مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
تقوم املجموعة وفق ًا لقانون العمل الكويتي ب�سداد مبالغ للموظفني عند ترك اخلدمة وفق ًا خلطة مزايا حمددة ،ويتم �سداد
تلك املبالغ دفعة واحدة عند نهاية خدمة املوظفني .
	�إن هذا الإلتزام غري ممول ويتم ح�سابه على �أ�سا�س املبلغ امل�ستحق بافرتا�ض وقوع كامل الإلتزام كنتيجة لإنهاء خدمة
العاملني يف تاريخ بيان املركز املايل وتتوقع الإدارة �أن ينتج عن هذه الطريقة تقدير ًا منا�سب ًا للقيمة احلالية لهذا االلتزام.
 )3/16متويل من الغري
يتم االعرتاف املبدئي بها بالقيمة العادلة مطروح ًا منها تكلفة املعاملة .الحق ًا يتم �إثبات ذلك التمويل بالتكلفة املطف�أة ،ويتم
�إدراج الفرق بني القيمة التي مت حت�صيلها (مطروح ًا منها تكلفة املعاملة) والقيمة الواجبة ال�سداد يف بيان الدخل املجمع
على مدار فرتة عقود التمويل با�ستخدام طريقة معدل التكلفة الفعلي.
 )3/17املخ�ص�صات
تثبت املخ�ص�صات يف بيان املركز املايل عندما يكون على املجموعة التزامات قانونية �أو التزامات متوقعة نتيجة لأحداث
�سابقة .ومن املحتمل �أن يتطلب ذلك تدفقات خارجية للمنافع االقت�صادية وذلك للوفاء بهذه االلتزامات .فاذا كان الت�أثري
مادي ًا فانه يتم حتديد املخ�ص�صات بخ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية �إىل احلد الذي يعك�س تقديرات ال�سوق احلالية
للقيمة الزمنية للمال واملخاطر املحددة لاللتزام .
 )3/18العمالت االجنبية
املعامالت والأر�صدة
مت�سك املجموعة دفاترها بالدينار الكويتي ،ويتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف
ال�سارية يف تاريخ املعاملة ،وحتول املوجودات واملطلوبات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية يف تاريخ بيان املركز املايل
املجمعه با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سارية يف ذلك التاريخ ،وت�ؤخذ جميع فروق العملة الناجتة �إىل بيان الدخل .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
ً
	ال يتم اعتبار عمليات ال�شركات التابعة والزميلة على انها متثل جزء من عمليات املجموعة .وبناءا عليه ،يتم ترجمة موجودات
ومطلوبات تلك ال�شركات اىل الدينار الكويتي با�ستخدام ا�سعار ال�صرف ال�سارية يف تاريخ بيان املركز املايل املجمع ،كما يتم
حتويل بنود الإيرادات وامل�صروفات با�ستخدام متو�سط �أ�سعار ال�صرف اجلارية خالل العام .وت�ؤخذ فروق العملة الناجتة
�إىل حقوق امل�ساهمني مبا�شرة يف ح�ساب “احتياطي ترجمة عمالت �أجنبية”.
 )3/19توزيعات االرباح
يتم االعرتاف بتوزيعات االرباح كالتزام يف بيان املركز املايل املجمع يف الفرتة التي يتم املوافقة عليها من قبل امل�ساهمني.
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 )3/20التقارير القطاعية
القطاع هو مكون مميز من املجموعة يقدم منتجات او خدمات « قطاعات االعمال» او يقدم منتجات وخدمات �ضمن بيئة
اقت�صادية معينة «القطاعات اجلغرافية» وتخ�ضع ملخاطر او منافع تختلف عن القطاعات االخرى.
 )3/21التقديرات املحا�سبية الهامة وعدم الت�أكد من التقديرات
طبق ًا لل�سيا�سات املحا�سبية التي تت�ضمنها املعايري الدولية للتقارير املالية واملطبقة من قبل املجموعة ،تتطلب هذه املعايري من
الإدارة �أن تقوم بعمل التقديرات واالفرتا�ضات التالية التي قد ت�ؤثر على القيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات.
ت�صنيف العقارات
عند �إقتناء العقارات ،تقوم الإدارة بت�صنيف هذه العقارات يف �أحد البنود التالية ،بناءا على نية الإدارة لإ�ستخدام هذه
العقارات.
م�شروعات قيد التطوير
تثبت االرا�ضي والعقارات بغر�ض التطوير بالتكلفة مت�ضمنة م�صاريف التطوير .عند االنتهاء من عملية التطوير يتم اعادة
ت�صنيفها �إىل عقارات بغر�ض املتاجرة.
عقارات بغر�ض املتاجرة
يتم ت�صنيف الأر�ض �ضمن هذا البند �إذا مت �إقتنائها بغر�ض بيعها �ضمن نطاق العمل العادي .
عقارات �إ�ستثمارية
يتم ت�صنيف الأر�ض �ضمن هذا البند �إذا مت �إقتنا�ؤها بغر�ض ت�أجريها �أو بغر�ض زيادة قيمتها الر�أ�سمالية �أو عندما يكون
الغر�ض من �إ�ستغالل الأر�ض غري حمدد من قبل املجموعة.
تقدير الإنخفا�ض يف قيمة ال�شهرة
تقوم املجموعة بدرا�سة مدى وجود �إنخفا�ض يف ن�سبة ال�شهرة طبق ًا لل�سيا�سة املحا�سبية املذكورة يف �إي�ضاح (� )3.10إن
القيمة اال�سرتدادية لوحدة توليد النقد يتم �إحت�سابها بناء ًا على قيمة اال�ستخدام لهذه الوحدة� .إن هذا االحت�ساب يتطلب
ا�ستخدام بع�ض التقديرات.
�إنخفا�ض قيمة الإ�ستثمارات
تعامل املجموعة الإ�ستثمارات املتاحة للبيع على �أنها قد انخف�ضت قيمتها عندما يكون هناك �إنخفا�ض ًا هام ًا �أو لفرتة طويلة
يف القيمة العادلة ب�أقل من التكلفة � .إن حتديد ما هو «هام» �أو «فرتة طويلة» يتطلب حكم ًا هام ًا  .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تقوم
املجموعة بتقييم التذبذبات العادية  ،وذلك من �ضمن عوامل �أخرى ت�ؤخذ يف احل�سبان ،يف �سعر ال�سهم املعلن للأ�سهم
املدرجة امل�سعرة وكذلك التدفقات النقدية امل�ستقبلية ومعدالت اخل�صم للإ�ستثمارات غري امل�سعرة.
ت�صنيف الإ�ستثمارات
يف تاريخ �إقتناء الإ�ستثمارات تقرر الإدارة ت�صنيف تلك الإ�ستثمارات �إما بغر�ض املتاجرة �أو بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل �أو متاحة للبيع.
تقوم املجموعة بت�صنيف الإ�ستثمارات على �أنها بغر�ض املتاجرة �إذا كان الغر�ض من �إقتنائها هو حتقيق ربح منها يف الأجل
الق�صري.
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يعتمد ت�صنيف الإ�ستثمارات ك�إ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل على مدى فرتة مراقبة الإدارة لأداء تلك
الإ�ستثمارات .عندما ال يتم ت�صنيف الإ�ستثمارات على �أنها �إ�ستثمارات بغر�ض املتاجرة ولكن يتاح ب�سهولة الوثوق بالقيمة
العادلة ،يتم ت�سجيل التغري يف القيمة العادلة بح�سابات الإدارة كجزء من بيان الدخل ،ويتم ت�صنيفها بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل .يتم ت�صنيف كافة الإ�ستثمارات الأخرى ك�إ�ستثمارات متاحة للبيع.
التقديرات غري امل�ؤكدة
	�إن الإفرتا�ضات امل�ستقبلية والطرق الأ�سا�سية للتقديرات غري امل�ؤكدة بتاريخ البيانات املالية املجمعة ،والتي لها خطر جوهري
يت�سبب يف ت�سويات مادية حل�سابات الأ�صول والإلتزامات بالبيانات املالية لل�سنة القادمة قد مت �شرحها فيما يلي:
تقييم �إ�ستثمارات �أدوات حقوق امللكية غري امل�سعرة
	�إن تقييم الإ�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية غري امل�سعرة يعتمد على �إحدى معامالت ال�سوق املنفذة على �أ�س�س جتارية
بحتة:
 القيمة العادلة للأدوات الأخرى امل�شابهة. خ�صم التدفقات النقدية املتوقع باملعدالت احلالية املطبق على البنود التي لها �آجال و�سمات املخاطر املت�شابهة. مناذج التقييم الأخرى	�إن حتديد التدفقات النقدية وعوامل اخل�صم للإ�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية غري امل�سعرة يتطلب تقدير هام.
 )3/22ال�ضرائب
الزكاة
يتم �إحت�ساب الزكاة وفق ًا للقانون رقم 2006/46والقرار الوزاري رقم  2007/58واخلا�ص بفر�ض زكاة على ال�شركات
امل�ساهمة العامة واملقفلة عن ال�سنة مبا يعادل  %1من �صايف الربح قبل خ�صم املخ�ص�صات والإحتياطيات التي تعدها
املجموعة.
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
ً
يتم �إحت�ساب �ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقا للقانون رقم  2000/19والقرار الوزاري رقم  2006/24واخلا�ص بفر�ض
�ضريبة دعم العمالة الوطنية على ال�شركات امل�ساهمة املدرجة يف �سوق الكويت للأوراق املالية عن ال�سنة مبا يعادل %2.5
من �صايف الربح قبل خ�صم املخ�ص�صات والإحتياطيات التي تعدها املجموعة.
م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
يتم �إحت�ساب ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي بن�سبة  %1من �صايف الربح بعد �إقتطاع املبلغ املحول �إىل االحتياطي
القانوين لل�سنة.
 -4نقد ونقد معادل

نقد باملحافظ
نقد لدى البنوك

2010

2009

27,682

367,347

2,973,468

5,160,812

3,001,150

5,528,159
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 -5إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

ر�صيد �أول ال�سنة
�إ�ضافات
�إ�ستبعادات
التغري فى القيمة العادلة

2010

2009

125,760

-

931,544

479,718

()664,397

()302,993

61,819

()50,965

454,726

125,760

	�إن جميع الإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل عبارة عن �أ�سهم حملية م�سعرة تدار من خالل حمافظ من قبل
�شركات وجهات متخ�ص�صة ،وقد مت �إدراج التغري يف القيمة العادلة بناءا على تقارير املحافظ.
 -6عقارات بغرض المتاجرة

ر�صيد �أول ال�سنة
�إ�ضافات
�إ�ستبعادات

2010

2009

6,484,500

14,747,722

23,497

838,306

()3,288,413

()9,101,528

3,219,584

6,484,500

تتمثل تلك العقارات يف قيمة �أرا�ضي مملوكة لل�شركة التابعة م�ضافا اليها التكلفة املن�صرفة عليها لإقامة عقارات وم�شروعات
وفقا خلطط الإدارة على �أن يتم بيعها فيما بعد.
وقد مت خالل ال�سنة بيع عقارات بتكلفة �إجمالية قدرها مبلغ  3,288,413دينار كويتي ( 9,101,528:2009دينار كويتي)
وقد بلغ �إجمايل الأرباح املحققة من عملية البيع  1,268,587دينار كويتي ( 2,300,915 :2009دينار كويتي).
بناء ًا على تقييم �إدارة املجموعة ف�إن القيمة العادلة للعقارات بغر�ض املتاجرة ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها
الدفرتية.
 -7مدينون وأرصدة مدينة أخرى

مدينون
دفعات مقدمة ملقاوىل امل�شاريع
�أوراق قب�ض
�شيكات حتت التح�صيل
�أر�صدة مدينة �أخرى

2010

2009

349,579

349,579

418,019

1,230,925

2,641,311

515,169

-

325,380

17,865

55,478

3,426,774

2,476,531

	�إن بنود املدينون والأر�صدة املدينة الأخرى ،ال تت�ضمن موجودات واجبة التخفي�ض ،حيث �أن �أق�صى مبلغ يتعر�ض ملخاطر
الإئتمان يف تاريخ املركز املايل هو القيمة العادلة لكل بند من بنود الذمم املذكورة �أعاله ،وترى الإدارة �أن القيمة الدفرتية
للمدينون والأر�صدة املدينة الأخرى تقارب قيمتها العادلة.
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�إ�ستثمارات يف �أ�سهم حملية م�سعرة
�إ�ستثمارات يف �أ�سهم حملية غري م�سعرة

2010

2009

2,471,782

2,659,585

18,040,744

19,038,244

20,512,526

21,697,829
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 -8إستثمارات متاحة للبيع

	�إن جميع الإ�ستثمارات املتاحة للبيع تدار من خالل حمفظة من قبل �شركة متخ�ص�صة ،وقد مت �إدراج التغري يف القيمة العادلة
بناءا على تقرير املحفظة يف بيان الدخل املجمع.
	�إن الإ�ستثمارات املتاحة للبيع مرهونة لأحد البنوك املحلية (�إي�ضاح .)14
�إنخف�ضت قيمة بع�ض الإ�ستثمارات املتاحة للبيع يف �أ�سهم حملية م�سعرة وغري م�سعرة مببلغ  1,183,125دينار كويتي كما
يف  31دي�سمرب 12,184,312 :2009( 2010دينار كويتي) وبالتايل مت �إدراج قيمة الإنخفا�ض يف بيان الدخل املجمع.
 -9عقارات إستثمارية

ر�صيد �أول ال�سنة
حمول اىل م�شروعات قيد التطوير (�إي�ضاح )10
�إ�ستبعادات

2010

2009

28,194,410

78,488,873

-

()49,394,463

-

()900,000

28,194,410

28,194,410

تتمثل تلك الإ�ستثمارات يف قيمة �أرا�ضي مملوكة لل�شركة التابعة داخل دولة الكويت.
مت تقييم العقارات الإ�ستثمارية يف  31دي�سمرب  2010عن طريق مقيمني م�ستقلني ،وال يوجد تغري مادي يف القيمة العادلة
للعقارات الإ�ستثمارية عن القيمة املدرجة يف بيان املركز املايل.
�إن العقارات الإ�ستثمارية مرهونة مقابل احل�صول على متويل من الغري (�إي�ضاح .)14
-10مشروعات قيد التطوير

ر�صيد �أول ال�سنة
حمول من عقارات �إ�ستثمارية (�إي�ضاح )9
ا�ضافات
فروق ترجمة عمالت اجنبية

2010

2009

53,681,222

-

-

49,394,463

4,222,984

2,182,412

)(4,315,677

2,104,347

53,588,529

53,681,222

تتمثل تلك امل�شروعات قيد التطوير يف قيمة �أرا�ضي مملوكة لل�شركة التابعة م�ضافا اليها التكلفة املن�صرفة عليها لإقامة
عقارات وم�شروعات وفقا خلطط الإدارة على �أن يتم بيعها فيما بعد.
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 -11الشهرة

		نتجت تلك ال�شهرة عن عملية حيازة �شركة منازل للتعمري (�شركة حما�صة) من قبل �شركة منازل للتعمري (�ش.م.ك) مقفلة
(�شركة تابعة) ،والتي متت بتاريخ  30يونيو  2005لـ  %99من را�س مال ال�شركة.
		�إنخف�ضت قيمة ال�شهرة مببلغ  1,282,699دينار كويتي بناء ًا على تقييم من جهة م�ستقلة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
 ،2010وبالتايل مت �إدراج قيمة الإنخفا�ض يف بيان الدخل املجمع.
ر�صيد �أول ال�سنة
�إنخفا�ض القيمة

2010

2009

14,235,310

15,061,327

()1,282,699

()826,017

12,952,611

14,235,310

 -12دائنون ومصاريف مستحقة

دائنون
ايرادات مقبو�ضة مقدما
م�صاريف م�ستحقة
حمجوز �ضمان
خم�ص�ص الزكاة
عمالء دفعات مقدمة
�أر�صدة دائنة �أخرى

2010

2009

6,858,299

6,100,665

2,000

200,000

22,256

223,226

257,525

208,392

211,302

193,544

4,316,461

780,420

63,819

57,467

11,731,662

7,763,714

 -13معامالت مع أطراف ذات صلة

	�إن الأطراف ذات �صلة تتمثل يف امل�ساهمني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة واملدراء التنفيذيني و�أع�ضاء الإدارة العليا لل�شركة
وعائالتهم وال�شركات التي ميلكون ح�ص�صا رئي�سية فيها .تقوم �إدارة املجموعة بتحديد �شروط املعامالت واخلدمات
امل�ستلمة �أو املقدمة من�/إىل الأطراف ذات �صلة �إىل جانب امل�صاريف الأخرى .ال ت�ستحق فوائد على املبالغ امل�ستحقة من/
�إىل الأطراف ذات �صلة ولي�س لها تواريخ �إ�ستحقاق حمددة� .إن املعامالت مع �أطراف ذات �صلة خا�ضعة ملوافقة اجلمعية
العمومية للم�ساهمني.
وتتمثل الأر�صدة واملعامالت الهامة التي تتعلق بتلك الأطراف فيما يلى:
2010

بيان املركز املايل املجمع
�إ�ستثمارات متاحة للبيع
متويل �صفقات عقارية
م�ستحق من اطراف ذات �صلة
م�ستحق �إىل �أطراف ذات �صلة
32

2009

2,137,658

2,137,658

3,780,371

3,675,984

-

2,559

690,029

60,853
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بيان الدخل املجمع
م�صاريف التمويل
مكافات ومزايا االدارة التنفيذية

2010

 -14تمويل من الغير

اجلزء املتداول
اجلزء غري املتداول

2010

2009

9,523,382

11,338,920

42,735,000

43,645,000

52,258,382

54,983,920

	�إن التمويل من الغري يتمثل يف التايل:
وكاالت دائنة
عقود تورق

2010

2009

42,735,000

43,947,526

9,523,382

11,036,394

52,258,382

54,983,920

يتمثل ر�صيد وكاالت دائنة يف قيمة وكاالت بالإ�ستثمار مببلغ  42,735,000دينار كويتي ( 43,947,526 :2009دينار
كويتي) ملدة من ثالثة �أ�شهر �إىل خم�س �سنوات مبعدل عائد �سنوي يرتاوح ما بني � %5إىل � % 5.5:2009( %5.5إىل
 )%6.75من �أ�صل ر�أ�س املال امل�ستثمر كما يف  31دي�سمرب .2010
يتمثل ر�صيد عقود التورق يف قيمة ت�سهيالت ائتمانية ممنوحه من قبل �شركات �إ�سالميه وذلك مبعدل عائد �سنوي يرتاوح
ما بني � %5.4إىل � %9 :2009( %11إىل  .)%12مت منح هذا التمويل مقابل رهن �إ�ستثمارات متاحة للبيـع (�إي�ضاح )8
وعقارات �إ�ستثمارية (�إي�ضاح .)9
 -15رأس المال

ان ر�أ�س مال امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع نقدا  71,500,000دينار كويتي موزع ًا على عدد � 715,000,000سهم ،بقيمة
�إ�سمية  100فل�س لل�سهم كما يف  31دي�سمرب � 715,000,000 : 2009( 2010سهم ،بقيمة �إ�سمية 100فل�س لل�سهم).

 -16إحتياطي قانوني

وفقا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية والنظام اال�سا�سي لل�شركة الأم يتم �إقتطاع  %10من �صايف ربح ال�سنة قبل ح�صة
م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة والزكاة و�ضريبة دعم العمالة الوطنية �إىل الإحتياطي
القانوين .ويجوز �إيقاف هذا الإقتطاع �إذا زاد الإحتياطي عن  %50من ر�أ�س املال� .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع �إال
يف احلدود املن�صو�ص عليها يف القانون والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم.
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 -17إحتياطي إختياري

وفقا ملتطلبات عقد ت�أ�سي�س ال�شركة االم يتم �إقتطاع ن�سبة مئوية من �صايف ربح ال�سنة �إىل الإحتياطي الإختياري يقرتحها
جمل�س الإدارة وتوافق عليه اجلمعية العامة .ويوقف بقرار من اجلمعية العامة العادية بناء على �إقرتاح جمل�س الإدارة.
 -18أرباح(/خسائر) إستثمارات مالية

(خ�سائر)�/إيرادات حمققة من بيع �إ�ستثمارات بالقيمة العادلة
من خالل بيان الدخل
خ�سائر حمققة من بيع �إ�ستثمارات متاحة للبيع
�إيرادات توزيعات �أرباح
�إيرادات(/خ�سائر) غري حمققة من الإ�ستثمارات املدرجة بالقيمة
العادلة من خالل بيان الدخل

2010

2009

)(65,587

5,315

)(244
11,048

-

61,819

)(50,965

7,036

()45,650

 -19مصروفات عمومية وادارية

تكاليف املوظفني
م�صاريف ت�أ�سي�س و �إ�ست�شارات
ر�سوم و�إ�شرتاكات و معامالت
م�صاريف االجازات ونهاية اخلدمة
ر�سوم حكومية
م�صاريف الإيجارات
م�صاريف متنوعة

2010
482,606
111,891
56,080
47,138
73,436
91,682
150,761
1,013,594

2009
607,203
79,755
84,707
42,385
80,232
163,046
1,057,328

 -20مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

	�إقرتح جمل�س الإدارة عدم توزيع مكاف�آت عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب � .2010إن هذا االقرتاح خا�ضع ملوافقة
اجلمعية العمومية للم�ساهمني.
 -21خسارة السهم الخاصة بمساهمي الشركة األم

يتم احت�ساب خ�سارة ال�سهم بق�سمة �صايف خ�سارة ال�سنة اخلا�صة مب�ساهمي ال�شركة الأم على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم
العادية القائمة خالل ال�سنة كما يلى:
�صايف خ�سارة ال�سنة اخلا�صة مب�ساهمي ال�شركة الأم
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة
خ�سارة ال�سهم (فل�س)

2010

2009

()4,912,445

()15,477,712

715,000,000

715,000,000

()6.9

()21.6

 -22توزيعات أرباح

	�إقرتح جمل�س الإدارة عدم توزيع �أرباح عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب � ،2010إن هذا الإقرتاح يخ�ضع ملوافقة
اجلمعية العامة للم�ساهمني.
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ا) الأدوات املالية
ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
	�إن تفا�صيل ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  -مت�ضمنة مبادئ القيا�س والإعرتاف بالإيرادات وامل�صروفات  -لكل فئات
املوجودات واملطلوبات املالية مت الإف�صاح عنها يف اي�ضاح رقم ( )3حول البيانات املالية.

التـقــرير السنـــوي 2010

 -23األدوات المالية وإدارة المخاطر

فئات الأدوات املالية
مت ت�صنيف املوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة كما تظهر يف بيان املركز املايل على النحو التايل:
املوجودات املالية:
نقد ونقد معادل
�إ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
عقارات بغر�ض املتاجرة
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
م�ستحق من �أطراف ذات �صلة
�إ�ستثمارات متاحة للبيع

املطلوبات املالية:
دائنون وم�صاريف م�ستحقة
م�ستحق �إىل �أطراف ذات �صلة
متويل من الغري

2010

2009

3,001,150

5,528,159

454,726

125,760

3,219,584

6,484,500

3,426,774

2,476,531

-

2,559

20,512,526

21,697,829

30,614,760

36,315,338

2010

2009

11,731,662

7,763,714

690,029

60,853

52,258,382

54,983,920

64,680,073

62,808,487

القيمة العادلة للأدوات املالية
متثل القيمة العادلة للأدوات املالية املبالغ التي ميكن �أن ي�ستبدل بها �أ�صل �أو ي�سدد بها �إلتزام بني �أطراف ذوي دراية كافية
ورغبة يف التعامل على �أ�س�س متكافئة .وقد �إ�ستخدمت املجموعة الإفرتا�ضات والطرق املتعارف عليها يف تقدير القيم العادلة
للأدوات املالية حيث يتم حتديد القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات املجموعة طبق ًا ملا يلي:





القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي لها نف�س الطبيعة وال�شروط واملتداولة يف �سوق ن�شط يتم حتديدها
بالرجوع �إىل �أ�سعار ال�سوق املعلنة.
القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية الأخرى (فيما عدا امل�شتقات املالية) يتم حتديد قيمتها العادلة طبق ًا
لنماذج الت�سعري املتعارف عليها �إ�ستناد ًا �إىل التدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة ب�سعر اخل�صم اجلاري املتاح
بال�سوق لأداة مالية مماثلة.
القيمة العادلة للأدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطف�أة ال تختلف ب�صورة جوهرية عن قيمتها الدفرتية.

القيمة العادلة املعرتف بها يف بيان املركز املايل
وفق ًا ملتطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  7تقوم املجموعة بتقدمي بع�ض املعلومات حول الأدوات املالية املقا�سة
بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل.
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يو�ضح اجلدول التايل املوجودات واملطلوبات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن بيان املركز املايل وفقا للت�سل�سل الهرمي
للقيمة العادلة ،حيث يقوم الت�سل�سل الهرمي بت�صنيف املوجودات واملطلوبات املالية �إىل ثالثة م�ستويات ا�ستنادا �إىل اهمية
املدخالت امل�ستخدمة يف قيا�س القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية.
فيما يلي م�ستويات الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة:
 م�ستوى  :1ا�سعار مدرجة (غري معدلة) يف ا�سواق ن�شطة ملوجودات �أو مطلوبات مماثلة؛
 م�ستوى  :2معطيات غري الأ�سعار املدرجة املت�ضمنة يف م�ستوى  1والتي ميكن تتبعها للموجودات �أو للمطلوبات �سواء
ب�صورة مبا�شرة (كالأ�سعار) �أو ب�صورة غري مبا�شرة (معطيات متعلقة بالأ�سعار); و
 م�ستوى  :3معطيات للموجودات واملطلوبات التي ال ت�ستند �إىل معلومات �سوقية ميكن تتبعها (معطيات غري قابلة
للمراقبة).
امل�ستوى الذي ت�صنف �ضمنه املوجودات واملطلوبات املالية يتم حتديده بناء ًا على �أدنى م�ستوى للمعطيات الهامة التي �أدت �إىل
قيا�س القيمة العادلة.
وقد مت ت�صنيف املوجودات واملطلوبات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل ح�سب الت�سل�سل الهرمي امل�ستخدم
لقيا�س القيمة العادلة كما يلي:
 31دي�سمرب 2010

�إ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
�أوراق مالية م�سعرة
�إ�ستثمارات متاحة للبيع
�أوراق مالية م�سعرة
�أوراق مالية غري م�سعرة
الإجمايل

امل�ستوى 1
454,726

�إ�ستثمارات متاحة للبيع
�أوراق مالية م�سعرة
�أوراق مالية غري م�سعرة
الإجمايل
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454,726

-

2,471,782

-

2,471,782

-

18,040,744

18,040,744

2,926,508

18,040,744

20,967,252

امل�ستوى 1

امل�ستوى 2

الإجمايل

 31دي�سمرب 2009

�إ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
�أوراق مالية م�سعرة

امل�ستوى 2

الإجمايل

125,760

-

125,760

2,659,585

-

2,659,585

-

19,038,244

19,038,244

2,785,345

19,038,244

21,823,589
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ب)	�إدارة املخاطر املالية
ت�ستخدم املجموعة الأدوات املالية مما يعر�ضها للمخاطر املالية مثل خماطر الإئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر ال�سيولة.
تقوم املجموعة ب�صورة دورية مبراجعة املخاطر التي تتعر�ض لها وتقوم ب�إتخاذ الإجراءات املنا�سبة لتخفي�ض تلك املخاطر
للحد املقبول.
	�إن �أهم املخاطر التي تتعر�ض لها املجموعة تتمثل فيما يلي:
 خماطر الإئتمان
ً
	�إن خماطر الإئتمان هو خطر �إحتمال عدم قدرة �أحد اطراف الإداة املالية على الوفاء ب�إلتزاماته م�سببا خ�سارة مالية للطرف
الآخر� .إن املوجودات املالية والتي تعر�ض ال�شركة ب�شكل رئي�سي ملخاطر الإئتمان ،تتمثل ب�شكل رئي�سي يف النقد لدى البنوك
واملدينون .مت �إيداع النقد لدى عدة م�ؤ�س�سات مالية وبنوك حملية لتجاوز تركيز الإئتمان يف بنك واحد� .إن خماطر الإئتمان
املتعلقة باملدينون تعترب حمدودة نتيجة لتعدد العمالء وتوزيع الإئتمان على عدد كبري من العمالء.


خماطر ال�سيولة
تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها النقدية� .إن �إدارة خماطر ال�سيولة تت�ضمن الإحتفاظ
بنقدية كافية وتوفري م�صادر التمويل عن طريق توفري ت�سهيالت كافية ،والإحتفاظ باملوجودات ذات ال�سيولة العالية ومراقبة
ال�سيولة ب�شكل دوري عن طريق التدفقات النقدية امل�ستقبلية.
مت عر�ض جدول الإ�ستحقاقات للإلتزامات املدرج �أدناه �إ�ستنادا �إىل الفرتة من تاريخ املركز املايل حتى تاريخ الإ�ستحقاقات
التعاقدية ويف حال عدم وجود تاريخ �إ�ستحقاق تعاقدي للأداة املالية يتم عر�ضها طبق ًا لتقديرات الإدارة على �أ�سا�س الفرتة
التي يتم فيها حت�صيل �أو �إ�ستبعاد الأ�صل لت�سوية الإلتزام.

	�إن �أر�صدة املطلوبات املف�صح عنها يف جدول حتليل الإ�ستحقاقات واملوجودات �أدناه هي التدفقات النقدية غري املخ�صومة
طبقا لتواريخ التعاقد ،وحيث �أن تلك الأر�صدة ت�ستحق خالل فرتة �أقل من �سنة ف�إن �أثر اخل�صم يعترب غري مادي.
فيما يلي حتليل الإ�ستحقاقات للمطلوبات كما يف  31دي�سمرب :2010
من � 3أ�شهر
�إىل �سنة
املطلوبات
دائنون وم�صاريف م�ستحقة
متويل من الغري
م�ستحق �إىل �أطراف ذات �صلة
مكاف�أة نهاية اخلدمة
�إجمايل املطلوبات

11,731,662
9,523,382
690,029
21,945,073

من �سنة �إىل
� 5سنوات
-

�أكرث من
� 5سنوات

الإجمايل

-

11,731,662

-

52,258,382

-

-

690,029

13,369

40,108

53,477

42,748,369

40,108

64,733,550

42,735,000

	�إن املطلوبات املتداولة جتاوزت املوجودات املتداولة للمجموعة بفارق عجز  11,842,839دينار كويتي كما  31دي�سمرب
 ،2010علم ًا ب�أنه يتم جتديد اجلزء املتداول من التمويل من الغري تلقائي ًا متى ا�ستدعت احلاجة �إىل ذلك وال تواجه املجموعة
�أيه �صعوبة يف التجديد ،ومت �إعداد هذه البيانات املالية املجمعة على فر�ضية الإ�ستمرارية.
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فيما يلي حتليل الإ�ستحقاقات للمطلوبات كما يف  31دي�سمرب :2009

املطلوبات
دائنون وم�صاريف م�ستحقة
متويل من الغري
م�ستحق �إىل �أطراف ذات �صلة
مكاف�أة نهاية اخلدمة
�إجمايل املطلوبات

من � 3أ�شهر
�إىل �سنة
7,763,714
11,338,920
60,853
19,163,487

من �سنة �إىل
� 5سنوات

�أكرث من
� 5سنوات

-

-

7,763,714

-

54,983,920

-

-

60,853

9,998

29,993

39,991

43,654,998

29,993

62,848,478

43,645,000

الإجمايل

خماطر ال�سوق
تت�ضمن خماطر ال�سوق خطر ال�سعر وخطر �سعر العائد وخطر العمالت الأجنبية ،وتن�ش�أ تلك املخاطر نتيجة تغري الأ�سعار
بال�سوق ومعدالت العائد و�أ�سعار العمالت االجنبية.
خماطر العمالت الأجنبية
تن�ش�أ تلك املخاطر عن املعامالت بالعمالت الأجنبية .وتقوم املجموعة ب�إدارة تلك املخاطر عن طريق و�ضع حدود للتعامل يف
عمالت �أجنبية ومع الأطراف الأخرى وكذلك التعامل فقط بالعمالت الرئي�سية ومع �أطراف ذوي �سمعة ح�سنة.
خماطر التدفقات النقدية من معدالت العائد
	ال يوجد لدى املجموعة موجودات هامة ميكن �أن تتعر�ض لهذا النوع من املخاطر ،وعليه ف�إن دخل املجموعة وتدفقاتها
النقدية والت�شغيلية ال تت�أثر بتغريات �سعر العائد بال�سوق.
تن�ش�أ خماطر �سعر العائد عن القرو�ض طويلة الأجل .كما �أن القرو�ض مبعدالت عائد متغرية قد تعر�ض املجموعة �إىل خماطر
التدفقات النقدية ب�سبب تغريمعدل العائد.
	�إن املجموعة التتعر�ض خلطر التقلبات يف التدفقات النقدية نتيجة تغريات معدالت العائد الناجتة عن عقود التورق حيث ان
تلك املطلوبات حتمل معدالت عائد با�سعار ثابتة.
تقوم املجموعة ب�إدارة خماطر العائد من خالل �إعادة التمويل وجتديد الت�سهيالت القائمة �أو عوائد متويل �أخرى ،كما يف
 31دي�سمرب  2010ف�إنه يف حالة زيادة� /إنخفا�ض �سعر العائد على الوكاالت الدائنة مبعدل  50نقطة رئي�سية مع ثبات
باقي العوامل الأخرى ،ف�إن �أرباح ال�سنة �سوف تنخف�ض /تزيد مببلغ  213,675دينار كويتي وذلك ب�سبب زيادة� /إنخفا�ض
م�صروف التمويل على الوكاالت الدائنة ب�أ�سعار عوائد متغرية.
خماطر �سعر الأ�سهم
تقوم املجموعة ب�إدارة تلك املخاطر عن طريق الإ�ستثمار يف �أ�سهم �شركات ذات �أداء ت�شغيلي متميز وربحية عالية ،ويتم هذا
الإ�ستثمار وفق ًا للمحددات املو�ضوعة بوا�سطة جمل�س �إدارة املجموعة.
حتتفظ املجموعة خالل ال�سنة ب�إ�ستثمارات مت تبويبها يف تاريخ املركز املايل املجمع بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
و�إ�ستثمارات متاحة للبيع.
مت حتديد ح�سا�سية املخاطر ال�سعرية مل�ساهمات امللكية بناءا على الإفرتا�ضات تغري ا�سعار الأ�سهم يف �سوق الكويت للأوراق
املالية بن�سبة  % 5 -/+للعامني  2010و. 2009
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	�إن حتاليل احل�سا�سية ادناه قد مت حتديدها بناء على مدى التعر�ض للمخاطر ال�سعرية مل�ساهمات امللكية يف تاريخ البيانات
املالية� .إن التحليل يعك�س تاثري التغريات الإيجابية يف �أ�سعار م�ساهمات امللكية وفقا الفرتا�ضات احل�سا�سية للمخاطر ال�سعرية
املذكورة �أعاله مع بقاء جميع التغريات الأخرى ثابتة .
حقوق امللكية

2010

2009

2010

2009

�إ�ستثمارات بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل

22,736

6,288

-

-

�إ�ستثمارات متاحة للبيع

-

-

123,589

132,979

يف حالة �إنخفا�ض ا�سعار الأ�سهم بن�سبة  %5مع بقاء جميع التغريات الأخرى ثابتة ف�إن بيان الدخل وحقوق امللكية �سوف
تتاثر بنف�س القيم يف اجلدول �أعاله ولكن ب�إ�شاره عك�سية.
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	�إن �أهداف املجموعة عند �إدارة ر�أ�س املال هو �ضمان ا�ستمرار قدرتها على توفري عائد منا�سب للم�ساهمني وامل�ستفيدين
الآخرين ب�شكل يتنا�سب مع م�ستوى املخاطر.
وحتدد املجموعة ر�أ�س املال مبا يتنا�سب مع املخاطر كما تدير هيكل ر�أ�س املال وجترى التعديالت عليه يف �ضوء التغريات يف
الظروف الإقت�صادية وخ�صائ�ص املخاطر املتعلقة بالأ�صل ومن �أجل املحافظة على هيكل ر�أ�س املال �أوتعديله تقوم بتعديل
مبلغ الأرباح الذي يدفع للم�ساهمني �أو �إ�صدار �أ�سهم جديدة �أو بيع �أ�صول لتخفي�ض الدين.
ومت�شيا مع ال�شركات االخرى يف نف�س املجال تقوم املجموعة مبتابعة ر�أ�س املال على �أ�سا�س ن�سبة املديونية �إىل حقوق امللكية
ويتم �إحت�ساب هذه الن�سبة عن طريق �صايف الديون �إىل �إجمايل ر�أ�س املال املعدل ويحت�سب �صايف الديون ك�إجمايل القرو�ض
مبا يف ذلك الت�سهيالت الواردة يف بيان املركز املايل خم�صوم ًا منها النقد والنقد املعادل وي�شمل ر�أ�س املال املعدل جميع
مكونات حقوق امللكية.
ان ن�سبة املديونية �إىل حقوق امللكية كما يلي:
�إجمايل الديون
ناق�ص ًا :النقد والنقد املعادل
�صايف الديون
�إجمايل حقوق امللكية
�إجمايل الديون وحقوق امللكية
ن�سبة الديون �إىل حقوق امللكية

2010

2009

52,258,382

54,983,920

()3,001,150

()5,528,159

49,257,232

49,455,761

60,731,981

69,757,533

109,989,213

119,213,294

44.78%

41.49%
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م�شروعات قيد التطوير

2010

2009

21,411,471

21,318,775
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2010

متار�س املجموعة ن�شاطها من خالل قطاعني رئي�سيني:
 القطاع العقاري :يتمثل يف متلك وبيع و�شراء العقارات والأرا�ضي وتطوير و�إدارة �أمالك ال�شركة و�أمالك الغري العقارية والإ�ستثمار العقاري.
 القطاع الإ�ستثماري :يتمثل يف �إ�ستثمارات وحمافظ �إ�ستثمارية مدارة بوا�سطة �شركات متخ�ص�صة.

2010

()4,734,360
()211,638
()4,945,998

()1,194,022
()1,428,949
()2,323,027

2009

()10,668,744
196,118
()10,472,626

()12,229,962
2,300,915
()543,579
()10,472,626

2010

()1,352,290
180,089
()1,172,201

()1,176,089
1,268,587
()1,264,699
()1,172,201

االيرادات

2009

()15,351,951
()131,440
()15,483,391

()12,244,448
()1,571,613
()1,667,330

()4,945,998

النتائج
2010

66,842,206
58,623,325
125,465,531

20,967,252
85,002,523
19,495,756

()15,483,391

املوجودات
2009

75,016,512
57,589,499
132,606,011

21,823,589
88,360,132
22,422,290

125,465,531

فيما يلي حتليل للمعلومات ح�سب القطاعات لل�سنة املنتهية يف:

التوزيع اجلغرافى
دولة الكويت
جمهورية م�صر العربية
املجموع

التوزيع القطاعى
الإ�ستثمار
عقارات
اخرى
املجموع

132,606,011

مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لل�سنة املالية ال�سابقة لتتنا�سب مع تبويب �أرقام ال�سنة احلالية.
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