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�شـمـو ال�شيـخ

نـــواف الأحـمــد اجلـابــر ال�صبـــاح

ويل عهد دولــة الكويــت



حــ�شــــرة �شــاحـــب ال�شـمـــــو ال�شيـــــخ

�صبــاح الأحـمــد اجلـابــر ال�صبـــاح

اأميــر دولــة الكويــت

�شـمـو ال�شيـخ

نـــواف الأحـمــد اجلـابــر ال�صبـــاح

ويل عهد دولــة الكويــت

�شـمـو ال�شيـخ

جـــابـــر مبـــارك احلمــد ال�صبــاح

رئي�س جمل�س الوزراء



اأع�ضاء جمل�س الإدارة

تقرير هيئة الفتوى والرقابة ال�ضرعية

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

البيانات املالية املجمعة عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2011

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

عبدالمحسن مدربي الكندري
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

عبدالعزيز نجيب الحميضي
ع�ضـــــــو جمل�س الإدارة

ابراهيم عباس صخي
ع�ضـــــــو جمل�س الإدارة

عبداهلل محمد بعركي
ع�ضـــــــو جمل�س الإدارة

أعضاء جملس اإلدارة
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

تقرير هيئه الفتوى والرقابة الشرعية 

لشركة منازل القابضة 

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

اللتزام  ال�ضركة على  للهيئة حر�س  تبني   ، تباعًا  ال�ضركة  اأعمال  على  يدقق  الذي  ال�ضرعي  املراقب 

باأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية ونقر باأن عقود واأن�ضطة ال�ضركة خالل الفرتة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 

2011م ، قد متت وفق اأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية  ، ومل يتبني للهيئة ما يخالف ذلك مما عر�س عليها.

 ال�شيخ الدكتور / خالد مذكور املذكور 

ع�ضو هيئه الفتوى والرقابة ال�ضرعية 

ال�شيخ الدكتور / عجيل جا�شم الن�شمي                 ال�شيخ الدكتور / ع�شام خلف العنزي 

ع�ضو هيئه الفتوى والرقابة ال�ضرعية                                                    ع�ضو هيئه الفتوى والرقابة ال�ضرعية 
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كلمة رئيس جملــس اإلدارة

ب�شم اهلل واحلمد هلل وال�شالة وال�شالم على نبيه حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني ،،، 

ح�شرات / ال�شــادة امل�شاهميـــن 

ال�شالم عليكم ورحمـــة اللـــه وبركاتـــه ،،،

بالأ�شالة عن نف�شي ونيابة عن اخواين اأع�شاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية يطيب يل اأن اأرحب بكم ، وا�شعاً بني 

اأيديكم التقرير ال�شنوي لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2011م.

الخوة امل�شاهمني الكرام ،،،

 بلغ اجمايل ا�شول ال�شركة لعام 2011م مبلغ 113.3 مليون دينار كويتـي مقارنه بعـام 2010 مببلغ 125.4 مليون دينار 

كويتي ، اأما اليرادات الت�شغيلية لعام 2011 فقد حققت ال�شركة اجمايل مبيعات بقيمة 2.4 مليون دينار كويتي مقارنه 

مببيعات 2010 بقيمة 4.5 مليون دينار كويتي .

 789 بقيمة  امل�شاريف  انخف�س اجمايل  النفقات حيث  ال�شركة على �شغط وتخفي�س  ادارة  امل�شاريف فقد عملت  اما 

الف دينار كويتي لت�شبح 2.9 مليون دينار كويتي مقارنه مب�شروفات بلغت 3.7 مليون دينار كويتي ل�شنة 2010 ، اي�شاً 

قامت ال�شركة بت�شجيل النخفا�س الناجت عن اعادة تقييم ا�شتثمارات متاحة للبيع يف بيان الدخل بدل من تخفي�س حقوق 

امللكية ، بالإ�شافة اإىل قيام ال�شركة  بعمل درا�شة لل�شهرة نتج عنها انخفا�س بقيمة 838،184 دينار كويتي ومت ادراج ذلك 

النخفا�س يف بيان الدخل .

كما بلغت خ�شائر ال�شركة لعام 2011 مبلغ 11.2 مليون دينار كويتي مقارنه بخ�شائر 2010م مببلغ 4.9 مليون دينار كويتي 

ويرجع ال�شبب الرئي�شي لتلك اخل�شائر اىل انخفا�س القيمة العادلة للعقارات ال�شتثمارية بقيمة 7.5 مليون دينار كويتي 

وهي متثل خ�شائر غري حمققه.

كما بلغت خ�شاره ال�شهم للعام 2011 (15.7) فل�س مقارنه بعام 2010 بلغت خ�شارة ال�شهم (6.9) فل�س.

 وعلى �شوء هذه النتائج فقد قرر جمل�س الإدارة التو�شية للجمعية العمومية بعدم توزيع ارباح عن ال�شنه املالية املنتهية 

يف 2011/12/31م.
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ال�شاده امل�شاهمني العزاء ،،،

ل يخفى عليكم الو�شع احلايل يف جمهوريه م�شر العربية والظروف الراهنه والتي لها تاأثري مبا�شر على م�شروع ال�شركة 

الرئي�شي ( م�شروع ليان ال�شكني ) ولكن بالرغم من تلك الأو�شاع ما زالت ال�شركة م�شتمرة يف اجناز وتنفيذ م�شروعها 

على الرغم من تباطوؤ حركة الن�شاءات خالل العام املا�شى فى معظم �شركات القطاع العقارى ومن املتوقع ان يتم ت�شليم 

وحدات املرحلة الوىل بنهاية ال�شنة احلالية ، ويتوقع النتهاء من كامل امل�شروع خالل فرتة 3 �شنوات.

الخوة امل�شاهمني الكرام ،،،

وختاما يتقدم كافه اأع�شاء جمل�س الإدارة بجزيل ال�شكر والمتنان والتقدير للم�شاهمني الكرام على دعمهم وم�شاندتهم 

امل�شتمرة لدفع م�شريه التقدم لل�شركة كما ل 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�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

عدنان عبدالوهاب الن�ضف

رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب
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البيانات املالية اجملمعة عن السنة املالية 
املنتهية يف 

 31 ديسمرب 2011 

مـع
تقرير مراقبي احلسابات املستقلني

شركة منازل القابضة 
شركة مساهمة كويتية قابضة

وشركتها التابعة
دولة الكويت
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احملتويـات

          

                           ال�صفحة    

10تقرير مراقبي احل�ضابات امل�ضتقلني 

12بيان املركز املايل املجمع

13بيان الدخل املجمع 

14بيان الدخل ال�ضامل املجمع 

15بيان التدفقات النقدية املجمع

16بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع

17 - 36اإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
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تقرير مراقبي احلسابات املستقلني

ال�شادة / امل�شاهمني املحرتمني       

�شركة منازل القاب�شة 

�شركة م�شاهمة كويتية قاب�شة

و�شركتها التابعة

دولة الكويت

تقرير حول البيانات المالية المجمعة
لقد دققنا البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�شركة منازل القاب�شة - �شركة م�شاهمة كويتية قاب�شة - (»ال�شركة الأم«) 

و�شركتها التابعة (ي�شار اإليهما جمتمعتني بـ »املجموعة«) والتي تت�شمن بيان املركز املايل املجمع لل�شنة املنتهية يف 31 

دي�شمرب 2011 وكذلك البيانات املجمعة للدخل والدخل ال�شامل والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق امللكية لل�شنة 

املالية املنتهية يف ذلك التاريخ، وكذلك ملخ�س ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة واملعلومات التف�شيلية الخرى.

مسئولية اإلدارة عن البيانات المالية المجمعة
اإن اإدارة ال�شركة الأم م�شوؤولة عن اإعداد البيانات املالية املجمعة وعر�شها ب�شورة عادلة وفقاً للمعايري الدولية لإعداد 

التقارير املالية، وعن نظم الرقابة الداخلية التي تراها �شرورية لإعداد بيانات مالية املجمعة خالية من الأخطاء املادية 

�شواء كانت نا�شئة عن الغ�س اأو اخلطاأ. 

مسئولية مراقبي الحسابات
اإن م�شئوليتنا هي اإبداء الراأي حول هذه البيانات املالية املجمعة ا�شتنادا اىل اأعمـال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا 

بالتدقيق وفقا ملعايري التدقيق الدولية. اإن هذه املعايري تتطلب منا اللتزام مبتطلبات املهنة الخالقية وتخطيط واداء 

اأعمال التدقيق للح�شول على تاأكيد معقول بان البيانات املالية املجمعة ل حتتوي على اأخطاء مادية.  

اإن اأعمال التدقيق تتطلب تنفيذ اجراءات للح�شول على اأدلة تدقيق على املبالغ والي�شاحات الواردة يف البيانات املالية 

املجمعة. ان تلك الجراءات تعتمد على احلكم املهني ملراقبي احل�شابات مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء املادية يف 

البيانات املالية املجمعة �شواء كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ. يف �شبيل تقييم تلك املخاطر ياأخذ مراقبي احل�شابات 

يف عني العتبار الرقابة الداخلية املرتبطة باإعداد البيانات املالية املجمعة وعر�شها ب�شكل عادل وذلك بهدف ت�شميم 

اإجراءات التدقيق املالئمة، ولي�س بغر�س اإبداء راأي حول فاعلية نظم الرقابة الداخلية املطبقة بال�شركة الأم. اإن اأعمال 

التدقيق تت�شمن اأي�شا تقييم مدى مالئمة ال�شيا�شات املحا�شبية املطبقة ومدى معقولية التقديرات املحا�شبية التي اأعدتها 

الإدارة بالإ�شافة اإىل تقييم العر�س ال�شامل للبيانات املالية املجمعة.

�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�شلنا عليها كافية ومنا�شبة لتوفري اأ�شا�س معقول ميكننا من اإبداء راأينا على البيانات 

املالية املجمعة.

الرأي
براأينا اأن البيانات املالية املجمعة تظهر ب�شورة عادلة - من جميع النواحي املادية - املركز املايل للمجموعة  (�شركة منازل 

القاب�شة و�شركتها التابعة) كما يف 31 دي�شمرب 2011 واأدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقاً 

للمعايري الدولية للتقارير املالية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية االخرى
براأينا كذلك اأن ال�شركة الأم حتتفظ ب�شجالت حما�شبية منتظمة، واأن البيانات املالية املجمعة والبيانات املالية الواردة يف 

تقرير جمل�س اإدارة ال�شركة الأم متفقة مع ما هو وارد يف هذه ال�شجالت، وقد ح�شلنا على املعلومات والإي�شاحات التي 

راأيناها �شرورية لأغرا�س التدقيق، كما اأن البيانات املالية املجمعة تت�شمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون ال�شركات 

التجارية لعام 1960 وتعديالته والنظام الأ�شا�شي لل�شركة الأم، واأن اجلرد قد اأجري وفقاً لالأ�شول املرعية. ويف حدود 

املعلومات التي توافرت لدينا مل تقع خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2011 خمالفات لقانون ال�شركات التجارية لعام 

1960 وتعديالته الالحقة اأو النظام الأ�شا�شي لل�شركة الأم على وجه قد يكون له تاأثري مادي على ن�شاط املجموعة اأو 
مركزها املايل.

علي خالد الفرج

مراقب ح�ضابات مرخ�س فئة )اأ( رقم 28

مكتب الفرج لتدقيق احل�ضابات

علي عبد الرحمن احل�ضاوي 

مراقب ح�ضابات مرخ�س فئة )اأ( رقم 30

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

21 مار�س 2012
دولة الكويت
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20112010اإي�شاح
موجودات

موجودات متداولة
42,469,9323,001,150نقد ونقد معادل

454,726-5اإ�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
61,555,0123,219,584عقارات بغر�س املتاجرة

71,538,3611,445,960مدينون واأر�شدة مدينة اأخرى 
5,563,3058,121,420

موجودات غير متداولة
1,385,8861,980,814اأوراق قب�س

819,918,00220,512,526اإ�شتثمارات متاحة للبيع
920,622,66228,194,410عقارات اإ�شتثمارية

1053,658,02553,588,529م�شروعات قيد التطوير
1112,114,42712,952,611ال�شهرة

59,525115,221ممتلكات ومعدات 
107,758,527117,344,111

113,321,832125,465,531مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية 
مطلوبات متداولة

126,117,8487,415,201دائنون وم�شاريف م�شتحقة
13828,797690,029م�شتحق اإىل اأطراف ذات �شلة

1411,347,4619,523,382متويل من الغري
18,294,10617,628,612

مطلوبات غير متداولة
4,977,8404,316,461عمالء دفعات مقدمة

1442,735,00042,735,000متويل من الغري
62,13053,477خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة

47,774,97047,104,938
66,069,07664,733,550مجموع المطلوبات

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

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

)1,242,467()2,921,190(اإحتياطي ترجمة عمالت اأجنبية
)23,880,603()35,125,695(خ�شائر مرحلة

37,130,17750,053,992اإجمايل حقوق امللكية اخلا�س مب�شاهمي ال�شركة الأم
10,122,57910,677,989ح�ش�س غري م�شيطرة

47,252,75660,731,981
113,321,832125,465,531مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

عبدالمحسن مدربي الكندريعدنان عبد الوهاب النصف
نائب رئي�س جمل�س الإدارةرئي�س جمل�س الإدارة والع�صو املنتدب

اإن الإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املجمعة. 

بيان  املركز املايل اجملمع كما يف 31 ديسمرب 2011
»جميع املبالغ بالدينار الكويتي «
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20112010اي�شاح 
االيرادات

6728,5781,268,587اأرباح بيع عقارات بغر�س املتاجرة 
7,036)30,221(18(خ�شائر)/اأرباح اإ�شتثمارات مالية 

)1,183,125()594,524(8خ�شائر اإنخفا�س يف قيمة اإ�شتثمارات متاحة للبيع
-)7,571,748(9خ�شائر التغري يف القيمة العادلة لعقارات ا�شتثمارية

)162,230()129,231(خ�شائر فروق عمالت 
)1,282,699()838,184(11خ�شائر اإنخفا�س يف قيمة ال�شهرة

83,476180,230اإيرادات اخرى
)8,351,854()1,172,201(

المصروفات واألعباء األخرى
)529,744()478,290(تكاليف املوظفني

)488,050()237,357(19م�شروفات عمومية واإدارية
)2,697,535()2,216,232(اأعباء متويلية 

)58,468()52,897(ا�شتهالكات 
)4,945,998()11,336,630(صافي خسارة السنة 

صافي خسارة السنة الخاصة بـ :
)4,912,445()11,245,092(م�شاهمو ال�شركة الأم 
)33,553()91,538(ح�ش�س غري م�شيطرة 

)4,945,998()11,336,630(صافي خسارة السنة 

)6.9()15.7(21خسارة السهم الخاصة بمساهمي الشركة األم )فلس( 

اإن الإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املجمعة. 

بيان  الدخل اجملمع عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2011
» جميع املبالغ بالدينار الكويتي «
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20112010

)4,945,998()11,336,630(�شايف خ�شارة ال�شنة

الدخل الشامل اآلخر 
)4,079,554()2,142,595(فروق ترجمة عمالت اأجنبية 

)4,079,554()2,142,595(اإجمايل اخل�شارة ال�شاملة الآخرى لل�شنة

)9,025,552()13,479,225(إجمالى الخسارة الشاملة للسنة

صافي خسارة السنة الخاصة بـ :
)8,108,776()12,923,815(م�شاهمو ال�شركة الأم 

)916,776()555,410(ح�ش�س غري م�شيطرة

)9,025,552()13,479,225(إجمالى الخسارة الشاملة للسنة

اإن الإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املجمعة. 

بيان  الدخل الشامل اجملمع للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2011
»جميع املبالغ بالدينار الكويتي «
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20112010
األنشطة التشغيلية 

)4,945,998()11,336,630(�شايف خ�شارة ال�شنة
تعديالت 

52,89758,468اإ�شتهالك ممتلكات ومعدات
1,125-خ�شائر اإ�شتبعاد ممتلكات ومعدات

-7,571,748خ�شائر التغري يف القيمة العادلة لعقارات ا�شتثمارية
)1,268,587()728,578(اأرباح بيع عقارات بغر�س املتاجرة 
)7,036(30,221خ�شائر/(اأرباح) اإ�شتثمارات مالية 

594,5241,183,125خ�شائر اإنخفا�س يف قيمة الإ�شتثمارات املتاحة للبيع
838,1841,282,699خ�شائر اإنخفا�س يف قيمة ال�شهرة

2,216,2322,697,535اأعباء متويلية 
13,69013,486مكافاأة نهاية اخلدمة 

)985,183()747,712(�شايف اخل�شارة املعدلة قبل التغري يف بنود راأ�س املال العامل
1,030,571)92,401(مدينون واأر�شدة مدينة اأخرى 

)1,980,814(594,928اأوراق قب�س
)332,734(423,955اإ�شتثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

2,391,1504,357,000املح�شل من بيع عقارات بغر�س املتاجرة
)23,497(-املدفوع ل�شراء عقارات بغر�س املتاجرة

)2,050,045()1,687,506(دائنون وم�شاريف م�شتحقة
138,768631,735اأطراف ذات �شلة، بال�شايف 

661,3794,316,461عمالء دفعات مقدمة
-)5,037(مكافاأة نهاية اخلدمة مدفوعة

1,677,5244,963,494صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية
)1,429(-املدفوع ل�شراء ممتلكات ومعدات

119-املح�شل من بيع ممتلكات ومعدات
)4,222,984()2,423,993(م�شروعات قيد التطوير

1,934-املح�شل من بيع اإ�شتثمارات متاحة للبيع
55011,048توزيعات اأرباح م�شتلمة

)4,211,312()2,423,443(صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية
)2,309,015(-املدفوع من اعباء متويلية

)1,212,526(-املدفوع من متويل من الغري
)3,521,541(-صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

214,701242,350ترجمة عمالت اجنبية 

)2,527,009()531,218(�شايف النق�س يف النقد والنقد املعادل
3,001,1505,528,159النقد والنقد املعادل يف اول ال�شنة

2,469,9323,001,150النقد والنقد المعادل في نهاية السنة )إيضاح 4(

اإن الإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املجمعة. 

بيان  التدفقات النقدية اجملمع عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2011
» جميع املبالغ بالدينار الكويتي «
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1- تأسيس الشركة ونشاطها
تاأ�ش�شت �شركة منازل القاب�شة ـ  �شركة م�شاهمة كويتية قاب�شة ـ الكويت ـ مبوجب عقد التاأ�شي�س املوؤرخ فى 5 يوليو 

اأ�شم �شركة الكويت واإيطاليا للمقاولت العامة (�س.م.ك) مقفلة ثم مت تغيري ا�شم ال�شركة اإىل �شركة  1983 حتت 
منازل القاب�شة (�س.م.ك.قاب�شه) وذلك بتاريخ 5 يونيو 2005.

متار�س ال�شركة الأم جميع الأن�شطة وفقا لتعاليم ال�شريعة الإ�شالمية ال�شمحاء.

الأغرا�س التي تاأ�ص�صت من اأجلها ال�صركة الأم القيام مبا يلى :

متلك اأ�شهم �شركات م�شاهمة كويتية اأو اأجنبية وكذلك متلك اأ�شهم اأو ح�ش�س يف �شركات ذات م�شئولية حمدودة   -1
كويتية اأو اأجنبية اأو ال�شرتاك يف تاأ�شي�س هذه ال�شركات بنوعيها واإدارتها واإقرا�شها وكفالتها لدى الغري.

اإقرا�س ال�شركات التي متلك فيها اأ�شهما وكفالتها لدى الغري ويف هذه احلالة يتعني األ تقل ن�شبة م�شاركة ال�شركة   -2
القاب�شة يف راأ�س مال ال�شركة املقرت�شة عن 20 % على الأقل.

متلك حقوق امللكية ال�شناعية من براءات اخرتاع اأو عالمات جتارية �شناعية اأو ر�شوم �شناعية اأو اأية حقوق اأخرى   -3
تتعلق بذلك وتاأجريها ل�شركات اأخرى ل�شتغاللها �شواء يف داخل الكويت اأو خارجها.

متلك املنقولت والعقارات الالزمة ملبا�شرة ن�شاطها يف احلدود امل�شموح بها وفقا للقانون.  -4

تدار من قبل �شركات  اإ�شتثمارها يف حمافظ مالية  ال�شركة عن طريق  املتوفرة لدى  املالية  الفوائ�س  ا�شتغالل   -5
وجهات متخ�ش�شة.

اإن عنوان ال�شركة الأم امل�شجل هو: �س.ب 26131 الكويت – الرمز الربيدي 13121 ال�شفاة .

مت الت�شريح باإ�شدار البيانات املالية املجمعة بناءاً على قرار جمل�س الإدارة بتاريخ 21 مار�س 2012 وهي خا�شعة 

ملوافقة امل�شاهمني يف اجلمعية العمومية لل�شركة الم.

)IFRS( 2- تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
2/1( املعايري والتف�صريات املطبقة خالل ال�صنة:

قامت املجموعة بتطبيق املعايري والتف�شريات والتعديالت اجلديدة للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�شادرة من قبل 

جمل�س معايري املحا�شبة الدولية (IASB) والتي لها عالقة بالبيانات املالية املجمعة للمجموعة وت�شرى للفرتة ال�شنوية 

التي تبداأ يف  اأو بعد 1 يناير 2011. 

التح�صينات ال�صنوية للمعايري املحا�صبية:

قام جمل�س معايري املحا�شبة الدولية (IASB) باإ�شدار حت�شينات خا�شة باملعايري الدولية للتقارير املالية اأدت اىل 

ومنها  فقط،  امل�شطلحات  يف  تغيريات  منها   – للمجموعة  املحا�شبية  ال�شيا�شات  تفا�شيل  يف  التغيريات  من  عدد 

تغيريات جوهرية لكن لي�س لها تاأثري مادي على املبالغ املعلنة. معظم هذه التعديالت ت�شبح نافذة املفعول يف الفرتات 

ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2010 اأو 1 يناير 2011:

اإن املتطلبات اجلديدة فيما يتعلق بهذه التعديالت التي متت على املعايري ميكن تلخي�شها فيما يلي: 

معيار املحا�صبة الدويل رقم 1 »عر�س البيانات املالية« )معدل(:

اإن التعديل على معيار املحا�شبة الدويل رقم 1 مينح املجموعة حرية الإختيار يف طريقة عر�س بنود التحليل لبيانات 

الدخل ال�شامل اإما يف بيان التغريات يف حقوق امللكية اأو الإي�شاحات على البيانات املالية. وقد اختارت املجموعة 

عر�س بنود الدخل ال�شامل الآخر �شمن بيان الدخل ال�شامل. وقد مت تطبيق التعديالت باأثر رجعي.

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2011
» جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما مل يذكر غري ذلك «
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التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 3 »اإندماج الأعمال«: 

كجزء من التح�شينات على معايري التقارير املالية ال�شادرة يف عام 2010 فيما يخ�س املعيار الدويل للتقارير املالية 

رقم 3 والذي مت تعديله ليو�شح اأن اختيار القيا�س فيما يتعلق باحل�ش�س غري امل�شيطرة يف تاريخ التملك من حق 

احل�ش�س غري امل�شيطرة والتي متثل حقوق ملكية حالية وتعطي احلق حلامليها احل�شة الن�شبية من �شايف موجودات 

املن�شاأة يف حالة الت�شفية. 

يتم قيا�س جميع الأنواع الأخرى من احل�ش�س غري امل�شيطرة بالقيمة العادلة بتاريخ الإقتناء ما مل يكن هنالك اأ�ش�س 

قيا�س اأخرى مطلوبة يف معايري اأخرى. بالإ�شافة اإىل ذلك فاإن املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 3 مت تعديله ليوفر 

املزيد من التوجيه املحا�شبي فيما يتعلق بدفع التعوي�شات لالأ�شهم املقتناة عن طريق موظفيها. وعلى وجه التحديد ، 

فاإن التعديالت حددت اأن معامالت املقتني للدفع على اأ�شا�س ال�شهم التي لن يتم ا�شتبدالها يجب اأن يتم قيا�شها وفقا 

ملعيار التقارير املالية الدويل رقم 2 »الدفع على اأ�شا�س الأ�شهم« بتاريخ الإ�شتحواذ (ال�شوق اأ�شا�س القيا�س).

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 7 »الأدوات املالية: الإف�صاحات«:

(ت�شري على الفرتات املالية التي تبداأ من اأو بعد 1 يوليو 2011)

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 7 تزيد من الإف�شاحات املطلوبة للعمليات التي ت�شتمل على حتويل 

للموجودات املالية. هذه التعديالت يق�شد بها توفري �شفافية اأكرب حول التعر�س للمخاطر حينما يتم حتويل اأ�شل مع 

اإحتفاظ الناقل ببع�س املخاطر التي يتعر�س لها الأ�شل، كما تتطلب التعديالت اأي�شاً اإف�شاحات اأينما توجد حتويالت 

لالأ�شول املالية مل يتم توزيعها على مدار ال�شنة.

معيار املحا�صبة الدويل رقم 24 »الإف�صاحات عن الأطراف ذات العالقة« )املعدل يف 2010(:

(ي�شري تطبيقه للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2010)

اإعفاء  مت تعديل تعريف الأطراف ذات العالقة وتب�شيط الإف�شاحات عن اجلهات احلكومية ذات العالقة واإ�شافة 

جزئي من متطلبات الإف�شاح عن البيانات املالية ذات �شلة باحلكومة.

التعديالت على معيار املحا�صبة الدويل رقم 32 »الأدوات املالية: العر�س«:

(ي�شري تطبيقه للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 فرباير 2010)

اإن التعديالت التي اأدخلت على معيار املحا�شبة الدويل رقم 32 حتت بند »ت�شنيف حقوق الإ�شدار« عاجلت ت�شنيف 

حقوق الإ�شدار املقومة بعملة اأجنبية كاأداة حقوق ملكية اأو اإلتزام مايل. حتى الآن مل تدخل املجموعة يف اأي ترتيبات 

يف نطاق هذه التعديالت. ومع ذلك اإذا دخلت املجموعة يف اأي حقوق اإ�شدار �شمن نطاق التعديالت خالل الفرتات 

املحا�شبية امل�شتقبلية، فاإن التعديالت التي اأدخلت على معيار املحا�شبة الدويل رقم 32 يكون لها تاأثري على ت�شنيف 

حقوق الإ�شدار تلك.

التف�صري رقم )19( »ت�صديد الإلتزامات املالية باأدوات حقوق امللكية«:

(ي�شري تطبيقه للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2010)

اإن التف�شري رقم 19 يوفر اإر�شاد يتعلق باملحا�شبة عن اإطفاء الإلتزام املايل عن طريق اإ�شدار اأدوات حقوق ملكية. حتى 

الآن مل تدخل املجموعة يف اأي معامالت من هذا النوع ومع ذلك فاإن دخلت هذه املجموعة يف اأي من هذه املعامالت يف 

امل�شتقبل فاإن التف�شري رقم 19 �شوف يوؤثر على تلك املعامالت على وجه اخل�شو�س، ومبوجب التف�شري رقم 19 ميكن 

قيا�س اأدوات حقوق امللكية ال�شادرة يف اإطار هذه الرتتيبات بقيمتها العادلة. واأي فرق بني القيمة الدفرتية لالإلتزام 

املايل املطفئ والقيمة العادلة لأدوات حقوق امللكية امل�شدرة يتم ت�شجيلها يف الأرباح اأو اخل�شائر.

2/2( املعايري اجلديدة واملعدلة التي �صدرت ومل يحن موعد تطبيقها:

مل تقم املجموعة بتطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة والتي �شدرت ومل يحن بعد موعد تطبيقها وهي كما يلي:

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 7 »الأدوات املالية: الإف�شاحات«: (ي�شرى على الفرتات ال�شنوية 

التى تبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2011)

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2011
» جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما مل يذكر غري ذلك «
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املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 “الأدوات املالية”: (ي�شرى تطبيقة للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد يناير 2015)

املعيار الدول للتقارير املالية رقم 10 “البيانات املالية املجمعة”: (ي�شرى تطبيقة للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 

يناير 2013)

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 11 “العقود امل�شرتكة”: (ي�شرى تطبيقة للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد يناير 

(2013

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 12 “الإف�شاح عن امل�شالح والكيانات الأخرى”: (ي�شرى تطبيقة للفرتات ال�شنوية 

التي تبداأ يف اأو بعد يناير 2013)

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 13 “قيا�س القيمة العادلة”: (ي�شرى تطبيقة للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 

يناير 2013)

التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم 1 “عر�س البيانات املالية – عر�س عنا�شر الدخل ال�شامل الأخرى”: (

ي�شرى تطبيقة للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2012).

التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم 12 “�شرائب الدخل – ال�شرائب املوؤجلة: اإ�شرتاد الأ�شول ذات العالقة”: 

(ي�شرى تطبيقة للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد يناير 2012)

معيار املحا�شبة الدويل رقم 19 “منافع املوظفني” (املعدل يف 2011): (ي�شرى تطبيقة للفرتات ال�شنوية التي تبداأ 

يف اأو بعد يناير 2013)

معيار املحا�شبة الدويل رقم 27 “القوائم املالية املنف�شلة” (املعدل يف 2011): (ي�شرى تطبيقة للفرتات ال�شنوية التي 

تبداأ يف اأو بعد يناير 2013)

(املعدل يف 2011): (ي�شرى  معيار املحا�شبة الدويل رقم 28 “ال�شتثمار يف ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة” 

تطبيقة للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد يناير 2013)

يتوقع جمل�س الإدارة اأن يتم تطبيق املعايري والتف�شريات اجلديدة التي تتعلق بالبيانات املالية املجمعة للمجموعة للفرتة 

التي تبداأ يف اأو بعد التاريخ الفعلي ل�شريان هذه املعايري والتف�شريات. كما اأن بع�س املعايري والتف�شريات اجلديدة 

الأخرى التى مت اإ�شدارها ولي�س لها عالقة باأن�شطة املجموعة، من املتوقع اأن ل يكون لها تاأثري مادي على البيانات 

املالية املجمعة للمجموعة.

3- السياسات المحاسبية الهامة 
فيما يلي ملخ�س لأهم ال�شيا�شات املحا�شبية امل�شتخدمة يف اإعداد هذه البيانات املالية املجمعة:

3/1( اأ�ص�س اإعداد البيانات املالية املجمعة

يتم اإعداد هذه البيانات املالية املجمعة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية (IFRS) ال�شادرة عن جمل�س معايري 

 (IFRIC) املالية  للتقارير  الدولية  املعايري  تف�شري  جلنة  عن  ال�شادرة  والتف�شريات   (IASB) الدولية  املحا�شبة 

ومتطلبات قانون ال�شركات التجارية بدولة الكويت، والعرف املحا�شبي املتعلق بالإ�شتثمارات يف دولة الكويت. 

3/2( العرف املحا�صبي

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

العادلة كما هو مو�شح تف�شليا يف ال�شيا�شات والإي�شاحات املرفقة .

املتبعة يف  املحا�شبية  لل�شيا�شات  ال�شنة ومطابقة  منتظمة خالل  ب�شورة  امل�شتخدمة  املحا�شبية  ال�شيا�شات  اتباع  مت 

ال�شنة ال�شابقة، باإ�شتثناء تطبيق املعايري والتف�شريات اجلديدة واملعدلة (اإي�شاح 2).

يتم اإعداد البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي .

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2011
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3/3( اأ�ص�س التجميع
تت�شمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�شركة الأم وال�شركة التابعة اململوكة لها كما هو مو�شح تعرف ال�شركة 

الأم وال�شركة التابعة فيما بعد “باملجموعة”.

الملكية الفعليةاسم الشركة

بلد 

التاأ�صي�س
الن�صاط الرئي�صي20112010

شركة تابعة مباشرة
�شركة منازل للتعمري (�شركة م�شاهمة كويتية 

مقفلة)
99.9 %99.9 %الكويت

الرا�شى  و�شراء  بيع 

والعقارات.

شركات مملوكة من خالل الشركة 
التابعه

99 %99 %الكويت�شركة منازل للتعمري (�شركة حما�شه)
الرا�شى  و�شراء  بيع 

والعقارات.

�شركة منازل للتطوير العقاري (�شركة م�شاهمة 

م�شرية)
78.6 %78.6 %م�شر

الرا�شى  و�شراء  بيع 

والعقارات.

مت الإعتماد على بيانات مالية مدققة كما يف 31 دي�شمرب 2011 لل�شركات التابعة. 

ال�شيطرة قائمة عندما يكون لدى  ال�شركة الأم، وتكون  التي ت�شيطر عليها  ال�شركات  التابعة هي تلك  ال�شركات  اإن 

ال�شركة الأم املقدرة ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر على التحكم يف ال�شيا�شات املالية والت�شغيلية واحل�شول على املنافع 

من اأن�شطتها. تت�شمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�شركات التابعة من تاريخ بدء ال�شيطرة فعليا وحتى 

تاريخ انتهاء ال�شيطرة فعليا. يتم ا�شتبعاد جميع الأر�شدة واملعامالت املتبادلة بني �شركات املجموعة عند التجميع، 

مبا فيها الأرباح املتبادلة واخل�شائر والأرباح غري املحققة. يتم اإعداد البيانات املالية املجمعة با�شتخدام �شيا�شات 

حما�شبية موحدة للمعامالت املتماثلة ولالأحداث الأخرى التي تتم يف ظروف مت�شابهة.

يتم اإظهار احل�ش�س غري امل�شيطرة من �شافى موجودات ال�شركات التابعة املجمعة يف بند م�شتقل يف حقوق امللكية 

للمجموعة. اإن احل�ش�س غري امل�شيطرة تتكون من تلك احل�شة يف تاريخ بدء دمج الأعمال ون�شيبها يف التغري يف حقوق 

امللكية منذ تاريخ ال�شراء. يتم حتديد الأرباح واخل�شائر العائدة ملالكي ال�شركة الأم واحل�ش�س غري امل�شيطرة بح�شب 

ن�شبة ح�ش�س ملكيتهم حتى لو نتج عن ذلك عجز يف ر�شيد احل�ش�س غري امل�شيطرة. 

3/4( دمج العمال

يتم املحا�شبة عن عمليات الدمج لل�شركات التابعة والأعمال با�شتخدام طريقة ال�شراء. يتم قيا�س تكلفة دمج الأعمال 

مبجموع القيم العادلة (بتاريخ التبادل) للموجودات التي يتم احل�شول عليها واملطلوبات التي يتم تكبدها اأو اأخذها 

واأدوات حقوق امللكية التي مت ا�شدارها من قبل ال�شركة كمقابل لل�شيطرة على ال�شركة التي يتم امتالكها بالإ�شافة 

اإىل التكاليف التي ميكن تخ�شي�شها مبا�شرة لعملية دمج الأعمال. اإن املوجودات واملطلوبات واللتزامات الطارئة التي 

حتقق �شروط العرتاف بها وفقاً للمعيار الدويل للتقارير املالية 3: دمج الأعمال، يتم اثباتها بالقيمة العادلة بتاريخ 

الإمتالك.

يتم العرتاف بال�شهرة الناجتة عن الإمتالك كاأ�شل وتقا�س مبدئياً بالتكلفة ومتثل الزيادة يف تكلفة دمج الأعمال عن 

ح�شة ال�شركة يف �شايف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات واللتزامات الطارئة املحددة املعرتف بها، وفيما لو 

زادت ح�شة ال�شركة يف �شايف 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.

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2011
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3/5( الأدوات املالية 

الت�صنيف 

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

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

املالية كما يلي:

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  بيان الدخل

العادلة  بالقيمة  املتاجرة وموجودات مالية  الت�شنيف ت�شنيفني فرعيني وهما موجودات مالية بغر�س  يت�شمن هذا 

عند العرتاف املبدئي. يتم ت�شنيف الأ�شل املايل �شمن هذا الت�شنيف اإذا مت اإقتنائه ب�شورة اأ�شا�شية للبيع يف الأجل 

القريب اأو اإذا قررت الإدارة ت�شنيفه كذلك عند العرتاف املبدئي.

مدينون

هي موجودات مالية بخالف امل�شتقات املالية ذات ا�شتحقاق ثابت اأو حمدد وتكون غري م�شعرة يف اأ�شواق ن�شطة. 

وتن�شاأ عندما تقوم املجموعة باأداء خدمات ب�شفة مبا�شرة اإىل العمالء مع عدم وجود نية لتداول هذه الديون.

موجودات متاحة للبيع

هي تلك املوجودات املالية بخالف امل�شتقات املالية والتي مل يتم ت�شنيفها �شمن اأي من الت�شنيفات املذكورة اأعاله، 

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

التحقق وعدم التحقق

يتم اإثبات امل�شرتيات واملبيعات العتيادية من املوجودات املالية طبقا لتاريخ الت�شوية وهو التاريخ الذي يتم فيه ا�شتالم 

الأ�شل اأو ت�شلمه بوا�شطة املجموعة. يتم حذف املوجودات املالية عندما ينتهي حق املجموعة يف التدفقات النقدية 

النا�شئة عن هذا الأ�شل اأو عندما يتم حتويل الأ�شل بوا�شطة املجموعة وحتويل املخاطر واملنافع املرتبطة مبلكية هذا 

الأ�شل للغري.

القيا�س

يتم قيا�س جميع املوجودات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة م�شافاً اإليها تكاليف املعاملة بخالف الإ�شتثمارات املالية 

املبوبة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. حيث يتم اإدراج تكاليف املعاملة املتعلقة بها يف بيان الدخل.

بقيمتها  الدخل  بيان  العادلة من خالل  بالقيمة  املالية  للبيع واملوجودات  املتاحة  املوجودات  اإعادة قيا�س  يتم  لحقاً 

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

يتم اإثبات الأرباح واخل�شائر 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 اإثبات التغريات يف القيمة 

العادلة لالإ�شتثمارات املتاحة للبيع يف حقوق امللكية مبا�شرة. عند بيع الإ�شتثمارات املتاحة للبيع اأو عند وجود اإنخفا�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 �شوق مايل منظم، طبقاً ل�شعر اآخر اأمر �شراء معلن. 

بالن�شبة لالإ�شتثمارات غري امل�شعرة، فيتم حتديد قيمتها العادلة بالرجوع اإىل القيمة ال�شوقية لالإ�شتثمارات امل�شابهه 

اأو بالعتماد على التدفقات النقدية املخ�شومة املتوقعة بعد تعديلها لكي تعك�س الظروف املحددة لل�شركة امل�شدرة. 

اإن الإ�شتثمارات املتاحة للبيع التي ل ميكن حتديد قيمتها العادلة يتم اإثباتها بالتكلفة ناق�شاً الإنخفا�س يف القيمة.
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الإنخفا�س يف القيمة 

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

جمموعة اأ�شول مت�شابهة. يف حالة الإ�شتثمارات يف اأدوات ملكية امل�شنفة كاإ�شتثمارات متاحة للبيع فاإن الإنخفا�س 

الدائم اأو الهام يف قيمة تلك الإ�شتثمارات يتم اأخذه يف العتبار عند حتديد ما اإذا كان هناك موؤ�شرات على وجود 

اإنخفا�س يف القيمة. ويف حالة وجود دليل على ذلك الإنخفا�س فاإن اإجمايل اخل�شائر املرتاكمة يتم قيا�شها بالفرق 

بني تكلفة القتناء والقيمة العادلة ناق�شاً خ�شائر الإنخفا�س يف القيمة املعرتف بها يف �شنوات �شابقة، ويتم حتويلها 

من حقوق امللكية اإىل بيان الدخل. اإن خ�شائر الإنخفا�س يف القيمة يف اأدوات مالية متثل حقوق ملكية ل يتم عك�شها 

مرة اأخرى على بيان الدخل.

يتم تكوين خم�ش�س حمدد لالإنخفا�س يف القيمة ملواجهة خطر الئتمان بالن�شبة للمدينون وذلك عند وجود دليل 

مو�شوعي للمجموعة باأنها لن ت�شتطيع حت�شيل كافة املبالغ امل�شتحقة لها. اإن مقدار املخ�ش�س املحدد هو الفرق بني 

النقدية مع  للتدفقات  القيمة احلالية  على  القيمة الدفرتية والقيمة امل�شرتدة لالأ�شل والتي يتم حتديدها اعتماداً 

الأخذ يف العتبار اإ�شتبعاد املبالغ القابلة لال�شرتداد للكفالت وال�شمانات خم�شومة بناءا على معدل الفائدة الفعلي 

عند بدء العقد. يتم العرتاف بقيمة ذلك املخ�ش�س يف بيان الدخل.

3/6( عقارات اإ�صتثمارية 

تدرج الأرا�شي والعقارات التي حتتفظ بها املجموعة بغر�س حتقيق منو راأ�شمايل اأو بغر�س تاأجريها للغري �شمن 

العقارات الإ�شتثمارية. يتم اإثبات تلك الأرا�شي والعقارات عند اإقتناوؤها بالتكلفة، ويتم اإعادة قيا�شها بالقيمة العادلة 

التي يتم حتديدها بالقيمة ال�شوقية التي حتدد �شنوياً بوا�شطة مقيم م�شتقل، وتدرج اأرباح وخ�شائر التقييم يف بيان 

الدخل املجمع. 

3/7( عقارات بغر�س املتاجرة 

يتم تبويب الرا�شي والعقارات التي مت اقتناءها لبيعها كاأرا�شي وعقارات بغر�س املتاجرة. يتم اثبات تلك الرا�شي 

بالتكلفة اأو �شايف القيمة القابلة لال�شرتداد ايهما اقل. ان �شايف القيمة القابله لال�شرتداد هي قيمة �شعر البيع املقدر 

مطروحا منه تكاليف بيعها املقدرة.

3/8( م�صروعات قيد التطوير

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

عقارات بغر�س املتاجرة. اإن التكاليف هي تلك امل�شروفات املتكبدة حتى ي�شبح كل عقار يف و�شعه احلايل مبا يف ذلك 

تكاليف التمويل املقررة. يتم مراجعة قيمة العقارات بتاريخ املركز املايل لتحديد فيما اإذا يوجد موؤ�شرات لالإنخفا�س 

يف القيمة، ليتم اإ�شتدراكها يف البيانات املالية املجمعة. 

3/9( ممتلكات ومعدات

تظهراملمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�شا ال�شتهالك املرتاكم وتقوم الإدارة مبراجعة القيمة ال�شرتدادية للموجودات 

الثابتة بتاريخ البيانات املالية املجمعة واإذا انخف�شت القيمة ال�شرتدادية للممتلكات واملعدات عن القيمة الدفرتية يتم 

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

فانه يتم تغيري الأعمار الإنتاجية من بداية ال�شنة الذي حدث بها التغري بدون اثر رجعي.

ت�شتهلك املمتلكات واملعدات بطريقة الق�شط الثابت لتخفي�س قيمة املوجودات الثابتة اىل القيمة التخريدية لها على 

مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة لها كالتايل:
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�شنوات5معدات

�شنوات2 - 5اأثاث وديكورات

�شنوات5�شيارت

�شنوات2اجهزة ات�شال

�شنوات2 - 3كمبيوترات واآلت مكتبية

3/10( ال�صهرة 

تتمثل ال�شهرة الناجتة عن اإمتالك �شركة تابعة يف زيادة تكلفة الإمتالك عن ح�شة املجموعة يف �شايف القيمة العادلة 

للموجودات واملطلوبات والإلتزامات الطارئة املحددة لل�شركة التابعة املعرتف بها بتاريخ ال�شراء. يتم الإعرتاف مبدئياً 

بال�شهرة كاً�شل بالتكلفة ويتم قيا�شها لحقاً بالتكلفة ناق�شاً اخل�شائر املرتاكمة لالإنخفا�س يف القيمة.

التي  باملجموعة  للنقد اخلا�شة  املولدة  الوحدات  ال�شهرة على كل  توزيع  يتم  القيمة  الإنخفا�س يف  اإختبار  لأهداف 

يتوقع اأن ت�شتفيد من مزايا الدمج. يتم اإختبار الوحدات املولدة للنقد التي وزعت عليها ال�شهرة لتحديد الإنخفا�س 

يف قيمتها �شنوياً اأو غالباً عندما يكون هناك دليل على اإنخفا�س قيمة الوحدة. اإذا كانت القيمة القابلة لاٌلإ�شرتداد 

للوحدة املولدة للنقد اأقل من القيمة الدفرتية لها فاإنه يتم تخ�شي�س خ�شارة الإنخفا�س يف القيمة مبدئياً لتخفي�س 

القيمة الدفرتية ل�شهرة الوحدة ومن ثم تخفي�س املوجودات الأخرى للوحدة تنا�شبياً على اأ�شا�س ن�شبة القيمة الدفرتية 

لكل اأ�شل يف الوحدة.

3/11( اإنخفا�س قيمة املوجودات امللمو�صة وغري امللمو�صة

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

كان هناك دليل اإيجابي على اأن هذه املوجودات قد انخف�شت قيمتها املرحلة. فاإذا ما توفر مثل ذلك الدليل، يتم 

ادراج اأى خ�شائر من اإنخفا�س القيمة يف بيان الدخل مبا�شرة. يعرف مبلغ الإنخفا�س باأنه الفرق بني املبالغ املرحلة 

للموجودات واملبلغ القابل لال�شرتداد من املوجودات. اأما املبلغ القابل لال�شرتداد فيعرف باأنه وحدة توليد النقد اأو 

القيمة امل�شتعملة اأيهما اأعلى مطروحا منها تكلفة البيع والقيمة امل�شتعملة. وتعرف القيمة امل�شتعملة باأنها التدفقات 

النقدية امل�شتقبلية املقدرة خم�شومة ب�شعر خ�شم منا�شب.

يتم عك�س خ�شارة الإنخفا�س املعرتف بها للموجودات يف ال�شنوات ال�شابقة، با�شتثناء ال�شهرة، اذا كان هناك تغري يف 

التقديرات امل�شتخدمة لتحديد مبلغ املوجودات القابل لال�شرتداد منذ العرتاف باآخر خ�شارة يف اإنخفا�س القيمة. 

يجب اأن ليزيد املبلغ املرحل املراد زيادته على املوجودات ب�شبب عك�س خ�شارة اإنخفا�س القيمة عن املبلغ املرحل 

الذي كان �شيحدد (ناق�شا الطفاء اأو ال�شتهالك) فيما لو اأنه مل يتم العرتاف باأية خ�شارة يف اإنخفا�س القيمة يف 

ال�شنوات ال�شابقة.

3/12( نقد ونقد معادل  

يتمثل النقد والنقد املعادل لغايات اإعداد بيان التدفقات النقدية يف ال�شندوق ولدى البنوك وكذلك الودائع لأجل التي 

ت�شتحق خالل فرتة ل تتجاوز ثالثة �شهور من تاريخ الإيداع.

3/13( دائنون 

يظهر الدائنون بالتكلفة، ويتمثل يف الأر�شدة امل�شتحقة على املجموعة مقابل تقدمي خدمات اأو توريد ب�شائع �شواء مت 

اإ�شدار فواتري بها اأم مل يتم.

3/14( حتقق الإيراد 

يدرج ربح بيع الإ�شتثمارات يف اوراق مالية بالفرق بني �شايف ح�شيلة املبيعات النقدية والقيمة املدرجة لالإ�شتثمار املباع .
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يتحقق الربح من بيع عقارات بغر�س املتاجرة وعقارات اإ�شتثمارية يف بيان الدخل عندما يتم حتويل الخطار الرئي�شية 

وملكية العقار للم�شرتي وعندما ل يوجد اأي �شك هام فيما يتعلق بالتعوي�س اخلا�س ببيع العقارات والتكاليف التي 

قد تتكبد احتمال وجود مردودات لهذه العقارات.

يتم اثبات اإيراد توزيعات اأرباح الأ�شهم عندما يثبت احلق فى ا�شتالم تلك الإيرادات. 

حتت�شب بنود الإيرادات الأخرى عند اأكت�شابها يف الوقت الذي يتم فيه تقدمي اخلدمات املتعلقة بها و/اأو على اأ�شا�س 

�شروط التفاق التعاقدي لكل ن�شاط.

3/15( مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

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

�شداد تلك املبالغ دفعة واحدة عند نهاية خدمة املوظفني .

اإن هذا الإلتزام غري ممول ويتم ح�شابه على اأ�شا�س املبلغ امل�شتحق بافرتا�س وقوع كامل الإلتزام كنتيجة لإنهاء خدمة 

للقيمة احلالية لهذا  منا�شباً  اأن ينتج عن هذه الطريقة تقديراً  العاملني يف تاريخ بيان املركز املايل وتتوقع الإدارة 

اللتزام.

3/16( متويل من الغري

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

ويتم اإدراج الفرق بني القيمة التي مت حت�شيلها (مطروحاً منها تكلفة املعاملة) والقيمة الواجبة ال�شداد يف بيان الدخل 

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

3/17( املخ�ص�صات 

نتيجة  متوقعة  التزامات  اأو  قانونية  التزامات  املجموعة  على  يكون  املايل عندما  املركز  بيان  املخ�ش�شات يف  تثبت 

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

كان التاأثري مادياً فانه يتم حتديد املخ�ش�شات بخ�شم التدفقات النقدية امل�شتقبلية اإىل احلد الذي يعك�س تقديرات 

ال�شوق احلالية للقيمة الزمنية للمال واملخاطر املحددة لاللتزام.

3/18( العمالت الجنبية 

املعامالت والأر�صدة

مت�شك ال�شركة الأم دفاترها بالدينار الكويتي، ويتم ترجمة املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية با�شتخدام اأ�شعار 

ال�شرف ال�شارية يف تاريخ املعاملة، يتم ترجمة املوجودات واملطلوبات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية يف 

تاريخ بيان املركز املايل املجمع با�شتخدام اأ�شعار ال�شرف ال�شارية يف ذلك التاريخ، ويتم اإدراج فروق العملة الناجتة يف 

بيان الدخل. وتعترب فروق العملة الناجتة من ترجمة املوجودات املالية غري النقدية التي تقا�س بالقيمة العادلة جزء 

من فروق التغري يف القيمة العادلة.

ترجمة البيانات املالية 

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

موجودات ومطلوبات تلك ال�شركات اىل الدينار الكويتي با�شتخدام ا�شعار ال�شرف ال�شارية يف تاريخ بيان املركز املايل 

املجمع، كما يتم ترجمة بنود الإيرادات وامل�شروفات با�شتخدام متو�شط اأ�شعار ال�شرف اجلارية خالل العام. ويتم 

اإدراج فروق العملة الناجتة �شمن حقوق امللكية مبا�شرة يف ح�شاب “احتياطي ترجمة عمالت اأجنبية”.

3/19( توزيعات الرباح

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

امل�شاهمني.
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3/20( التقارير القطاعية 

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

بيئة اقت�شادية معينة »القطاعات اجلغرافية« وتخ�شع ملخاطر او منافع تختلف عن القطاعات الخرى.

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

طبقاً لل�شيا�شات املحا�شبية التي تت�شمنها املعايري الدولية للتقارير املالية واملطبقة من قبل املجموعة، تتطلب هذه 

للموجودات  الدفرتية  القيم  توؤثر على  قد  التي  التالية  والفرتا�شات  التقديرات  بعمل  تقوم  اأن  الإدارة  املعايري من 

واملطلوبات. 

ت�صنيف العقارات

عند اإقتناء العقارات، تقوم الإدارة بت�شنيف هذه العقارات يف اأحد البنود التالية، بناءا على نية الإدارة لإ�شتخدام 

هذه العقارات.

م�صروعات قيد التطوير

تثبت الرا�شي والعقارات بغر�س التطوير بالتكلفة مت�شمنة م�شاريف التطوير. عند النتهاء من عملية التطوير يتم 

اعادة ت�شنيفها اإىل عقارات بغر�س املتاجرة. 

عقارات بغر�س املتاجرة

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

عقارات اإ�صتثمارية

يتم ت�شنيف الأر�س �شمن هذا البند اإذا مت اإقتناوؤها بغر�س تاأجريها اأو بغر�س زيادة قيمتها الراأ�شمالية اأو عندما 

يكون الغر�س من اإ�شتغالل الأر�س غري حمدد من قبل املجموعة.

تقدير الإنخفا�س يف قيمة ال�صهرة 

تقوم املجموعة بدرا�شة مدى وجود اإنخفا�س يف ن�شبة ال�شهرة طبقاً لل�شيا�شة املحا�شبية املذكورة يف اإي�شاح (3/10) 

اإن القيمة ال�شرتدادية لوحدة توليد النقد يتم اإحت�شابها بناءاً على قيمة ال�شتخدام لهذه الوحدة. اإن هذا الحت�شاب 

يتطلب ا�شتخدام بع�س التقديرات. 

اإنخفا�س قيمة الإ�صتثمارات

تعامل املجموعة الإ�شتثمارات املتاحة للبيع على اأنها قد انخف�شت قيمتها عندما يكون هناك اإنخفا�شاً هاماً اأو لفرتة 

طويلة يف القيمة العادلة باأقل من التكلفة. اإن حتديد ما هو »هام« اأو »فرتة طويلة« يتطلب حكماً هاماً. بالإ�شافة اإىل 

ذلك، تقوم املجموعة بتقييم التذبذبات العادية ، وذلك من �شمن عوامل اأخرى توؤخذ يف احل�شبان، يف �شعر ال�شهم 

املعلن لالأ�شهم املدرجة امل�شعرة وكذلك التدفقات النقدية امل�شتقبلية ومعدلت اخل�شم لالإ�شتثمارات غري امل�شعرة.  

ت�صنيف الإ�صتثمارات

يف تاريخ اإقتناء الإ�شتثمارات تقرر الإدارة ت�شنيف تلك الإ�شتثمارات اإما بغر�س املتاجرة اأو بالقيمة العادلة من خالل 

بيان الدخل اأو متاحة للبيع.

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

الأجل الق�شري.

يعتمد ت�شنيف الإ�شتثمارات كاإ�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل على مدى فرتة مراقبة الإدارة لأداء 

تلك الإ�شتثمارات. عندما ل يتم ت�شنيف الإ�شتثمارات على اأنها اإ�شتثمارات بغر�س املتاجرة ولكن يتاح ب�شهولة الوثوق 

بالقيمة العادلة، يتم ت�شجيل التغري يف القيمة العادلة بح�شابات الإدارة كجزء من بيان الدخل، ويتم ت�شنيفها بالقيمة 

العادلة من خالل بيان الدخل. يتم ت�شنيف كافة الإ�شتثمارات الأخرى كاإ�شتثمارات متاحة للبيع.
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التقديرات غري املوؤكدة

اإن الإفرتا�شات امل�شتقبلية والطرق الأ�شا�شية للتقديرات غري املوؤكدة بتاريخ البيانات املالية املجمعة، والتي لها خطر 

جوهري يت�شبب يف ت�شويات مادية حل�شابات الأ�شول والإلتزامات بالبيانات املالية لل�شنة القادمة قد مت �شرحها فيما 

يلي:

تقييم اإ�شتثمارات اأدوات حقوق امللكية غري امل�شعرة

اإن تقييم الإ�شتثمارات يف اأدوات حقوق امللكية غري امل�شعرة يعتمد على اإحدى معامالت ال�شوق املنفذة على اأ�ش�س 

جتارية بحتة:

القيمة العادلة لالأدوات الأخرى امل�شابهة.  -

خ�شم التدفقات النقدية املتوقع باملعدلت احلالية املطبق على البنود التي لها اآجال و�شمات املخاطر املت�شابهة.  -

مناذج التقييم الأخرى  -

اإن حتديد التدفقات النقدية وعوامل اخل�شم لالإ�شتثمارات يف اأدوات حقوق امللكية غري امل�شعرة يتطلب تقدير هام.

3/22( ال�صرائب

الزكاة

يتم اإحت�شاب الزكاة وفقاً للقانون رقم 46 / 2006 والقرار الوزاري رقم 58 / 2007 واخلا�س بفر�س زكاة على 

ال�شركات امل�شاهمة العامة واملقفلة عن ال�شنة مبا يعادل 1 % من �شايف الربح قبل خ�شم املخ�ش�شات والإحتياطيات 

التي تعدها املجموعة.

�صريبة دعم العمالة الوطنية

يتم اإحت�شاب �شريبة دعم العمالة الوطنية وفقاً للقانون رقم 19 / 2000 والقرار الوزاري رقم 24 / 2006 واخلا�س 

بفر�س �شريبة دعم العمالة الوطنية على ال�شركات امل�شاهمة املدرجة يف �شوق الكويت لالأوراق املالية عن ال�شنة مبا 

يعادل 2.5 % من �شايف الربح قبل خ�شم املخ�ش�شات والإحتياطيات التي تعدها املجموعة.

موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي

اإىل  املحول  املبلغ  اإقتطاع  بعد  الربح  �شايف  من   %  1 بن�شبة  العلمي  للتقدم  الكويت  موؤ�ش�شة  ح�شة  اإحت�شاب  يتم 

الحتياطي القانوين لل�شنة.

4- نقد ونقد معادل
 20112010

10,48027,682نقد باملحافظ
2,125,2502,973,468نقد لدى البنوك

-334,202�شيكات حتت التح�شيل
2,469,9323,001,150

5- إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
20112010

454,726125,760ر�شيد اأول ال�شنة 
183,243931,544اإ�شافات

)664,397()637,969(اإ�شتبعادات  
61,819-التغري فى القيمة العادلة

 -454,726

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2011
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6- عقارات بغرض المتاجرة 

20112010
3,219,5846,484,500ر�شيد اأول ال�شنة

23,497-اإ�شافات
)3,288,413()1,664,572(اإ�شتبعادات  

1,555,0123,219,584

تتمثل تلك العقارات يف قيمة اأرا�شي مملوكة لل�شركة التابعة م�شافا اليها التكلفة املن�شرفة عليها لإقامة عقارات 

وم�شروعات وفقا خلطط الإدارة على اأن يتم بيعها فيما بعد.

بلغ اإجمايل الأرباح املحققة من عملية البيع 728,578 دينار كويتي (2010: 1,268,587 دينار كويتي).

بناءاً على تقييم اإدارة املجموعة فاإن القيمة العادلة للعقارات بغر�س املتاجرة ل تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها 

الدفرتية. 

7- مدينون وأرصدة مدينة أخرى  

20112010
348,909349,579مدينون

440,147423,170دفعات مقدمة ملقاوىل امل�شاريع
716,972660,497اأوراق قب�س

26,8324,958م�شاريف مدفوعة مقدماً 
5,5017,756اأر�شدة مدينة اأخرى

1,538,3611,445,960

يتعر�س  مبلغ  اأق�شى  اأن  التخفي�س، حيث  واجبة  موجودات  تت�شمن  ل  الأخرى  املدينة  والأر�شدة  املدينون  بنود  اإن 

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

القيمة الدفرتية للمدينون والأر�شدة املدينة الأخرى تقارب قيمتها العادلة.

8- إستثمارات متاحة للبيع

20112010
2,310,9072,471,782اإ�شتثمارات يف اأ�شهم حملية م�شعرة 

17,607,09518,040,744اإ�شتثمارات يف اأ�شهم حملية غري م�شعرة 
19,918,00220,512,526

اإن جميع الإ�شتثمارات املتاحة للبيع تدار من خالل حمفظة من قبل �شركة متخ�ش�شة، وقد مت اإدراجها بالقيمة العادلة 

بناءا على تقرير املحفظة.

كما يف تاريخ البيانات املالية اإنخف�شت قيمة بع�س الإ�شتثمارات املتاحة للبيع يف اأ�شهم حملية م�شعرة وغري م�شعرة 

مببلغ 594,524 دينار كويتي (2010: 1,183,125 دينار كويتي) حيث مت اعتبار النخفا�س دائم واأدرجت خ�شائر 

الإنخفا�س يف بيان الدخل املجمع.

اإن الإ�شتثمارات املتاحة للبيع مرهونة لأحد البنوك املحلية (اإي�شاح 14).

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2011
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9- عقارات إستثمارية

20112010

28,194,41028,194,410ر�شيد اأول ال�شنة

-)7,571,748(التغري يف القيمة العادلة

20,622,66228,194,410

تتمثل تلك الإ�شتثمارات يف قيمة اأرا�شي مملوكة لل�شركة التابعة داخل دولة الكويت.

مت احل�شول على تقييم من مقييمني م�شتقلني كما يف 31 دي�شمرب 2011 اإلتزاماً بقرار جلنة ال�شوق رقم 2010/9 

اإدراج  مت  وقد  كويتي  دينار   22,316,500 و  كويتي  دينار   18,928,824 منهما  لكل  العادلة  القيمة  بلغت  حيث 

متو�شط القيمة يف البيانات املالية. 

 

اإن العقارات الإ�شتثمارية مرهونة مقابل احل�شول على متويل من الغري (اإي�شاح 14).

10- مشروعات قيد التطوير

20112010

53,588,52953,681,222ر�شيد اأول ال�شنة

2,423,9934,222,984ا�شافات 

)4,315,677()2,354,497(فروق ترجمة عمالت اجنبية

53,658,02553,588,529

م�شر   – �س.م.م  العقاري  للتطوير  منازل  ل�شركة  مملوكة  اأرا�شي  قيمة  يف  التطوير  قيد  امل�شروعات   تتمثل 

(�شركة مملوكة لل�شركة التابعة) م�شافا اليها التكلفة املن�شرفة عليها لإقامة جممعات �شكنية فاخرة ت�شمل فيالت 

وق�شور (م�شروع ليان). 

11- الشهرة

نتجت تلك ال�شهرة عن عملية حيازة �شركة منازل للتعمري (�شركة حما�شة) من قبل �شركة منازل للتعمري (�س.م.ك) 

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

اإنخف�شت قيمة ال�شهرة مببلغ 838,184 دينار كويتي بناءاً على تقييم من جهة م�شتقلة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 

2011، وبالتايل مت اإدراج قيمة الإنخفا�س يف بيان الدخل املجمع.

20112010

12,952,61114,235,310ر�شيد اأول ال�شنة

)1,282,699()838,184(اإنخفا�س القيمة 

12,114,42712,952,611

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2011
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12- دائنون ومصاريف مستحقة  

 20112010
5,363,3466,858,299دائنون

11,21722,256م�شاريف م�شتحقة
469,830257,525حمجوز �شمان

211,302211,302خم�ش�س الزكاة
62,15365,819اأر�شدة دائنة اأخرى

6,117,8487,415,201

13- معامالت مع أطراف ذات صلة

اإن الأطراف ذات �شلة تتمثل يف امل�شاهمني واأع�شاء جمل�س الإدارة واملدراء التنفيذيني واأع�شاء الإدارة العليا للمجموعة 

وعائالتهم وال�شركات التي ميلكون ح�ش�شا رئي�شية فيها. تقوم اإدارة املجموعة بتحديد �شروط املعامالت واخلدمات 

امل�شتلمة اأو املقدمة من/اإىل الأطراف ذات �شلة اإىل جانب امل�شاريف الأخرى. ل ت�شتحق فوائد على املبالغ امل�شتحقة 

من/اإىل الأطراف ذات �شلة ولي�س لها تواريخ اإ�شتحقاق حمددة. اإن املعامالت مع اأطراف ذات �شلة خا�شعة ملوافقة 

اجلمعية العمومية للم�شاهمني.  

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

20112010
بيان المركز المالي المجمع

2,137,6582,137,658اإ�شتثمارات متاحة للبيع
4,199,8453,780,371متويل �شفقات عقارية

828,797690,029م�شتحق اإىل اأطراف ذات �شلة

بيان الدخل المجمع
419,476104,386م�شاريف التمويل

235,517133,692رواتب ومزايا الدارة التنفيذية 

14- تمويل من الغير 

20112010
11,347,4619,523,382اجلزء املتداول

42,735,00042,735,000اجلزء غري املتداول
54,082,46152,258,382

اإن التمويل من الغري يتمثل يف التايل:

20112010
48,430,56942,735,000وكالت دائنة

5,651,8929,523,382عقود تورق
54,082,46152,258,382

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2011
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كــويــتــي  ـــار  ـــن دي  48,430,569 مبــبــلــغ  ــار  ــم ــث ــت ــش ــالإ� ب وكــــــالت  قــيــمــة  يف  ـــة  ـــن دائ وكــــــالت  ــد  ــي ر�ــش  يــتــمــثــل 

�شنوي يرتاوح ما بني  �شنوات مبعدل عائد  اإىل ثالث  اأ�شهر  دينار كويتي) ملدة من ثالثة   42,735,000 :2010) 

3.5 % اىل 8 % (2010: 5 % إلى 5.5 %) من اأ�شل راأ�س املال امل�شتثمر كما يف 31 دي�شمرب 2011. 

يتمثل ر�شيد عقود التورق يف قيمة ت�شهيالت ائتمانية ممنوحه من قبل �شركات اإ�شالميه وذلك مبعدل عائد �شنوي 

يرتاوح ما بني 5.4 % اىل 5.5 % (2010: 5.4 % إلى 11 %). 

يت�شمن متويل من الغري مبلغ 44,230,725 دينار كويتي مقابل رهن اإ�شتثمارات متاحة للبيع (اإي�شاح 8) وعقارات 

اإ�شتثمارية (اإي�شاح 9).

15- رأس المال

حدد راأ�س مال ال�شركة الأم امل�شرح به وامل�شدر واملدفوع نقدا مببلغ 71,500,000 دينار كويتي موزعاً على عدد 

715,000,000 �شهم، بقيمة اإ�شمية 100 فل�س لل�شهم الواحد كما يف 31 دي�شمرب 2011.

16- إحتياطي قانوني 

وفقا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية والنظام ال�شا�شي لل�شركة الأم يتم اإقتطاع 10 % من �شايف ربح ال�شنة قبل 

اإىل  الوطنية  العمالة  والزكاة و�شريبة دعم  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  و مكافاأة  العلمي  للتقدم  الكويت  موؤ�ش�شة  ح�شة 

الإحتياطي القانوين. ويجوز اإيقاف هذا الإقتطاع اإذا زاد الإحتياطي عن 50 % من راأ�س املال. اإن هذا الحتياطي 

غري قابل للتوزيع اإل يف احلدود املن�شو�س عليها يف القانون والنظام الأ�شا�شي لل�شركة الأم.  

17- إحتياطي إختياري 

اإىل الإحتياطي الإختياري  اإقتطاع ن�شبة مئوية من �شايف ربح ال�شنة  تاأ�شي�س ال�شركة الم يتم  وفقا ملتطلبات عقد 

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

جمل�س الإدارة. 

18- )خسائر(/أرباح إستثمارات مالية 

 20112010
خ�شائر حمققة من بيع اإ�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان 

الدخل
)30,771()65,587(

)244(-خ�شائر حمققة من بيع اإ�شتثمارات متاحة للبيع
55011,048اإيرادات توزيعات اأرباح

اإيرادات غري حمققة من الإ�شتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من 

خالل بيان الدخل
-61,819

)30,221(7,036

19- مصروفات عمومية وادارية  

20112010
74,876111,891م�شاريف اإ�شت�شارات واأتعاب تدقيق 

29,28156,080ر�شوم واإ�شرتاكات ومعامالت
7,71473,436ر�شوم حكومية

58,03491,682اإيجارات
67,452154,961م�شاريف متنوعة

237,357488,050

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2011
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20- مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

اإقرتح جمل�س الإدارة عدم توزيع مكافاآت عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2011. اإن هذا القرتاح خا�شع 

ملوافقة اجلمعية العمومية للم�شاهمني.

21- خسارة السهم الخاصة بمساهمي الشركة األم

يتم احت�شاب خ�شارة ال�شهم بق�شمة �شايف خ�شارة ال�شنة اخلا�شة مب�شاهمي ال�شركة الأم على املتو�شط املرجح لعدد 

الأ�شهم العادية القائمة خالل ال�شنة كما يلى:

20112010
)4,912,445()11,245,092(�شايف خ�شارة ال�شنة اخلا�شة مب�شاهمي ال�شركة الأم 

715,000,000715,000,000املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة 
)6.9()15.7(خسارة السهم )فلس( 

22- توزيعات أرباح

اإقرتح جمل�س الإدارة عدم توزيع اأرباح عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2011، اإن هذا الإقرتاح يخ�شع ملوافقة 

اجلمعية العامة للم�شاهمني. 

23- األدوات المالية وإدارة المخاطر

الأدوات املالية اآ( 

ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة

اإن تفا�شيل ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة - مت�شمنة مبادئ القيا�س والإعرتاف بالإيرادات وامل�شروفات - لكل فئات 

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

فئات الأدوات املالية

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

20112010املوجودات املالية:
2,469,9323,001,150نقد ونقد معادل

454,726-اإ�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
1,538,3611,445,960مدينون واأر�شدة مدينة اأخرى 

1,385,8861,980,814اوراق قب�س
19,918,00220,512,526اإ�شتثمارات متاحة للبيع

25,312,18127,395,176

20112010املطلوبات املالية:
6,117,8487,415,201دائنون وم�شاريف م�شتحقة

828,797690,029م�شتحق اإىل اأطراف ذات �شلة 
54,082,46152,258,382متويل من الغري

4,977,8404,316,461عمالء دفعات مقدمة
66,006,94664,680,073

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2011
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القيمة العادلة لالأدوات املالية

متثل القيمة العادلة لالأدوات املالية املبالغ التي ميكن اأن ي�شتبدل بها اأ�شل اأو ي�شدد بها اإلتزام بني اأطراف ذوي دراية 

كافية ورغبة يف التعامل على اأ�ش�س متكافئة. وقد اإ�شتخدمت املجموعة الإفرتا�شات والطرق املتعارف عليها يف تقدير 

القيم العادلة لالأدوات املالية حيث يتم حتديد القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات املجموعة طبقاً ملا يلي:

يتم  ن�شط  �شوق  واملتداولة يف  وال�شروط  الطبيعة  نف�س  لها  التي  املالية  واملطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة   ●
حتديدها بالرجوع اإىل اأ�شعار ال�شوق املعلنة.

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية الأخرى (فيما عدا امل�شتقات املالية) يتم حتديد قيمتها العادلة طبقاً   ●
لنماذج الت�شعري املتعارف عليها اإ�شتناداً اإىل التدفقات النقدية امل�شتقبلية املخ�شومة ب�شعر اخل�شم اجلاري املتاح 

بال�شوق لأداة مالية مماثلة.

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

القيمة العادلة املعرتف بها يف بيان املركز املايل

وفقاً ملتطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 7 تقوم املجموعة بتقدمي بع�س املعلومات حول الأدوات املالية املقا�شة 

بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل.

يو�شح اجلدول التايل املوجودات واملطلوبات املالية املقا�شة بالقيمة العادلة �شمن بيان املركز املايل وفقا للت�شل�شل 

م�شتويات  ثالثة  اإىل  املالية  واملطلوبات  املوجودات  بت�شنيف  الهرمي  الت�شل�شل  يقوم  حيث  العادلة،  للقيمة  الهرمي 

ا�شتنادا اإىل اهمية املدخالت امل�شتخدمة يف قيا�س القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية. 

فيما يلي م�صتويات الت�صل�صل الهرمي للقيمة العادلة: 

م�شتوى 1: ا�شعار مدرجة (غري معدلة) يف ا�شواق ن�شطة ملوجودات اأو مطلوبات مماثلة؛   ●

م�شتوى 2: معطيات غري الأ�شعار املدرجة املت�شمنة يف م�شتوى 1 والتي ميكن تتبعها للموجودات اأو للمطلوبات   ●
�شواء  ب�شورة مبا�شرة (كالأ�شعار) اأو ب�شورة غري مبا�شرة (معطيات متعلقة بالأ�شعار)

م�شتوى 3: معطيات للموجودات واملطلوبات التي ل ت�شتند اإىل معلومات �شوقية ميكن تتبعها (معطيات غري قابلة   ●
للمراقبة). 

امل�شتوى الذي ت�شنف �شمنه املوجودات واملطلوبات املالية يتم حتديده بناءاً على اأدنى م�شتوى للمعطيات الهامة التي 

اأدت اإىل قيا�س القيمة العادلة. 

وقد مت ت�شنيف املوجودات واملطلوبات املالية املقا�شة بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل ح�شب الت�شل�شل الهرمي 

امل�شتخدم لقيا�س القيمة العادلة كما يلي: 

الإجمايلامل�صتوى 2امل�صتوى 131 ديسمبر 2011

إستثمارات متاحة للبيع 
2,310,907-2,310,907اأوراق مالية م�شعرة 

17,607,09517,607,095-اأوراق مالية غري م�شعرة 

2,310,90717,607,09519,918,002اإلجمالي 
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الإجمايلامل�صتوى 2امل�صتوى 311 دي�شمرب 2010

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
454,726-454,726اأوراق مالية م�شعرة 

إستثمارات متاحة للبيع 
2,471,782-2,471,782اأوراق مالية م�شعرة 

18,040,74418,040,744-اأوراق مالية غري م�شعرة 
2,926,50818,040,74420,967,252اإلجمالي 

اإدارة املخاطر املالية ب( 

ال�شوق وخماطر  الإئتمان وخماطر  مثل خماطر  املالية  للمخاطر  يعر�شها  املالية مما  الأدوات  املجموعة  ت�شتخدم 

ال�شيولة.

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

املخاطر للحد املقبول.

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

خماطر الإئتمان  ●
اإن خماطر الإئتمان هو خطر اإحتمال عدم قدرة اأحد اطراف الإداة املالية على الوفاء باإلتزاماته م�شبباً خ�شارة مالية 

للطرف الآخر. اإن املوجودات املالية والتي تعر�س املجموعة ب�شكل رئي�شي ملخاطر الإئتمان، تتمثل ب�شكل رئي�شي يف 

النقد لدى البنوك واملدينون. مت اإيداع النقد لدى عدة موؤ�ش�شات مالية وبنوك حملية لتجاوز تركيز الإئتمان يف بنك 

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

العمالء.

خماطر ال�صيولة  ●
اإدارة خماطر ال�شيولة تت�شمن  اإن  تتمثل خماطر ال�شيولة يف عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها النقدية. 

الإحتفاظ بنقدية كافية وتوفري م�شادر التمويل عن طريق توفري ت�شهيالت كافية، والإحتفاظ باملوجودات ذات ال�شيولة 

العالية ومراقبة ال�شيولة ب�شكل دوري عن طريق التدفقات النقدية امل�شتقبلية.

تاريخ  حتى  املايل  املركز  تاريخ  من  الفرتة  اإىل  اإ�شتنادا  اأدناه  املدرج  لالإلتزامات  الإ�شتحقاقات  جدول  عر�س  مت 

لتقديرات  طبقاً  عر�شها  يتم  املالية  لالأداة  تعاقدي  اإ�شتحقاق  تاريخ  وجود  عدم  حال  ويف  التعاقدية  الإ�شتحقاقات 

الإدارة على اأ�شا�س الفرتة التي يتم فيها حت�شيل اأو اإ�شتبعاد الأ�شل لت�شوية الإلتزام.

غري  النقدية  التدفقات  هي  اأدناه  واملوجودات  الإ�شتحقاقات  جدول حتليل  عنها يف  املف�شح  املطلوبات  اأر�شدة  اإن 

املخ�شومة طبقا لتواريخ التعاقد، وحيث اأن تلك الأر�شدة ت�شتحق خالل فرتة اأقل من �شنة فاإن اأثر اخل�شم يعترب 

غري مادي.
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فيما يلي حتليل الإ�شتحقاقات للمطلوبات كما يف 31 دي�شمرب 2011:

من 3 اأ�صهر

اإىل �صنة

من �صنة اإىل

5 �صنوات
اأكرث من

الإجمايل5 �صنوات

المطلوبات
6,117,848--6,117,848دائنون وم�شاريف م�شتحقة

828,797--828,797م�شتحق اإىل اأطراف ذات �شلة
4,977,840-4,977,840-عمالء دفعات مقدمة

54,082,461-11,347,46142,735,000متويل من الغري
15,53346,59762,130-مكافاأة نهاية اخلدمة

18,294,10647,728,37346,59766,069,076إجمالي المطلوبات 

كويتي  دينار   12,730,801 عجز  بفارق  للمجموعة  املتداولة  املوجودات  جتاوزت  املتداولة  املطلوبات   اإن 

(2010: 9,507,192 دينار كويتي) علماً باأنه يتم جتديد اجلزء املتداول من التمويل من الغري تلقائياً متى ا�شتدعت 

احلاجة اإىل ذلك ول تواجه املجموعة اأية �شعوبة يف جتديد الت�شهيالت البنكية. مت اإعداد هذه البيانات املالية املجمعة 

على فر�شية الإ�شتمرارية.

فيما يلي حتليل الإ�شتحقاقات للمطلوبات كما يف 31 دي�شمرب 2010:

من 3 اأ�صهر

اإىل �صنة

من �صنة اإىل

5 �صنوات
اأكرث من

الإجمايل5 �صنوات

المطلوبات
7,415,201--7,415,201دائنون وم�شاريف م�شتحقة

690,029--690,029م�شتحق اإىل اأطراف ذات �شلة
4,316,461-4,316,461-عمالء دفعات مقدمة

52,258,382-9,523,38242,735,000متويل من الغري
13,36940,10853,477-مكافاأة نهاية اخلدمة

17,628,61247,064,83040,10864,733,550إجمالي المطلوبات 

خماطر ال�صوق  ●
تت�شمن خماطر ال�شوق خطر ال�شعر وخطر �شعر العائد وخطر العمالت الأجنبية، وتن�شاأ تلك املخاطر نتيجة تغري 

الأ�شعار بال�شوق ومعدلت العائد واأ�شعار العمالت الجنبية.

خماطر العمالت الأجنبية  ●
تن�شاأ تلك املخاطر عن املعامالت بالعمالت الأجنبية. وتقوم املجموعة باإدارة تلك املخاطر عن طريق و�شع حدود للتعامل 

يف عمالت اأجنبية ومع الأطراف الأخرى وكذلك التعامل فقط بالعمالت الرئي�شية ومع اأطراف ذوي �شمعة ح�شنة.

خماطر التدفقات النقدية من معدلت العائد  ●
ل يوجد لدى املجموعة موجودات هامة ميكن اأن تتعر�س لهذا النوع من املخاطر، وعليه فاإن دخل املجموعة وتدفقاتها 

النقدية والت�شغيلية ل تتاأثر بتغريات �شعر العائد بال�شوق.

تن�شاأ خماطر �شعر العائد عن القرو�س طويلة الأجل. كما اأن القرو�س مبعدلت عائد متغرية قد تعر�س املجموعة اإىل 

خماطر التدفقات النقدية ب�شبب تغريمعدل العائد.

اإن املجموعة لتتعر�س خلطر التقلبات يف التدفقات النقدية نتيجة تغريات معدلت العائد الناجتة عن عقود التورق 

حيث ان تلك املطلوبات حتمل معدلت عائد با�شعار ثابتة.
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تقوم املجموعة باإدارة خماطر العائد من خالل اإعادة التمويل وجتديد الت�شهيالت القائمة اأو عوائد متويل اأخرى، كما 

يف 31 دي�شمرب 2011 فاإنه يف حالة زيادة/ اإنخفا�س �شعر العائد على الوكالت الدائنة مبعدل 50 نقطة رئي�شية مع 

ثبات باقي العوامل الأخرى، فاإن اأرباح ال�شنة �شوف تنخف�س/ تزيد مببلغ 213,675 دينار كويتي وذلك ب�شبب زيادة/ 

اإنخفا�س م�شروف التمويل على الوكالت الدائنة باأ�شعار عوائد متغرية.

خماطر �صعر الأ�صهم  ●
تقوم املجموعة باإدارة تلك املخاطر عن طريق الإ�شتثمار يف اأ�شهم �شركات ذات اأداء ت�شغيلي متميز وربحية عالية، ويتم 

هذا الإ�شتثمار وفقاً للمحددات املو�شوعة بوا�شطة جمل�س اإدارة املجموعة.

حتتفظ املجموعة خالل ال�شنة باإ�شتثمارات مت تبويبها يف تاريخ املركز املايل املجمع بالقيمة العادلة من خالل بيان 

الدخل واإ�شتثمارات متاحة للبيع.

مت حتديد ح�شا�شية املخاطر ال�شعرية مل�شاهمات امللكية بناءا على الإفرتا�شات تغري ا�شعار الأ�شهم يف �شوق الكويت 

لالأوراق املالية بن�شبة +/- 5 %  للعامني 2010 و 2011.

اإن حتاليل احل�شا�شية ادناه قد مت حتديدها بناء على مدى التعر�س للمخاطر ال�شعرية مل�شاهمات امللكية يف تاريخ 

البيانات املالية املجمعة. اإن التحليل يعك�س تاثري التغريات الإيجابية يف اأ�شعار م�شاهمات امللكية وفقا لفرتا�شات 

احل�شا�شية للمخاطر ال�شعرية املذكورة اأعاله مع بقاء جميع التغريات الأخرى ثابتة .

حقوق امللكيةبيان الدخل

2011201020112010

--22,736-اإ�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

115,545123,589--اإ�شتثمارات متاحة للبيع
 يف حالة اإنخفا�س ا�شعار الأ�شهم بن�شبة 5 % مع بقاء جميع التغريات الأخرى ثابتة فاإن بيان الدخل وحقوق امللكية 

�شوف تتاثر بنف�س القيم يف اجلدول اأعاله ولكن باإ�شاره عك�شية.

24- إدارة مخاطر رأس المال

اإن اأهداف املجموعة عند اإدارة راأ�س املال هو �شمان ا�شتمرار قدرتها على توفري عائد منا�شب للم�شاهمني وامل�شتفيدين 

الآخرين ب�شكل يتنا�شب مع م�شتوى املخاطر.

التعديالت عليه يف �شوء  راأ�س املال وجترى  يتنا�شب مع املخاطر كما تدير هيكل  راأ�س املال مبا  وحتدد املجموعة 

املال  راأ�س  املحافظة على هيكل  اأجل  ومن  بالأ�شل  املتعلقة  املخاطر  الإقت�شادية وخ�شائ�س  الظروف  التغريات يف 

اأوتعديله تقوم بتعديل مبلغ الأرباح الذي يدفع للم�شاهمني اأو اإ�شدار اأ�شهم جديدة اأو بيع اأ�شول لتخفي�س الدين.

ومت�شيا مع ال�شركات الخرى يف نف�س املجال تقوم املجموعة مبتابعة راأ�س املال على اأ�شا�س ن�شبة املديونية اإىل حقوق 

الديون  راأ�س املال املعدل ويحت�شب �شايف  اإجمايل  اإىل  الديون  الن�شبة عن طريق �شايف  اإحت�شاب هذه  امللكية ويتم 

كاإجمايل القرو�س مبا يف ذلك الت�شهيالت الواردة يف بيان املركز املايل خم�شوماً منها النقد والنقد املعادل وي�شمل 

راأ�س املال املعدل جميع مكونات حقوق امللكية.

ان ن�شبة املديونية اإىل حقوق امللكية كما يلي:

20112010
54,082,46152,258,382اإجمايل الديون

)3,001,150()2,469,932(ناق�شاً: النقد والنقد املعادل
49,257,232 51,612,529�شايف الديون

60,731,981 47,252,756اإجمايل حقوق امللكية
109,989,213 98,865,285اإجمايل الديون وحقوق امللكية

44.78 % 52.20 %نسبة الديون إلى حقوق الملكية
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25- ارتباطات رأسمالية

20112010

2,700,1062,869,611م�شروعات قيد التطوير 
تتمثل املبالغ املدرجة اأعاله يف قيمة اإلتزام املجموعة بتكاليف اإجناز الأعمال والإن�شاءات اخلا�شة بالوحدات املباعة 

خالل الفرتات املدرج تواريخها اأعاله. 

 اإن امل�شروعات قيد التطوير تتمثل يف (م�شروع ليان) احدى م�شاريع �شركة منازل للتطوير العقاري �س.م.م - م�شر 

(�شركة مملوكة لل�شركة التابعة) ويتمثل امل�شروع يف اإن�شاء جممع �شكني فاخر ي�شمل فيالت وق�شور ومراكز خدمية 

ومن املتوقع الإنتهاء من امل�شروع خالل فرتة 3 �شنوات. 

26- أحداث هامة 

القطاعات  على  ملمو�شاً  تاأثرياً  اأثرت  2011 لأحداث  الأول من عام  الربع  العربية خالل  تعر�شت جمهورية م�شر 

الإقت�شادية بوجه عام والتي اأدت اإىل اإنخفا�س ملمو�س يف الأن�شطة الإقت�شادية. لذا فمن املحتمل اأن يكون لالأحداث 

امل�شار اإليها تاأثري جوهري على الأ�شول والإلتزامات والقيمة الإ�شرتدادية لها وكذلك نتائج الأعمال خالل الفرتات 

القادمة، ومازال يتعذر يف الوقت الراهن حتديد حجم هذا التاأثري على الأ�شول والإلتزامات املدرجة بالقوائم املالية 

احلالية، حيث يعتمد حجم تاأثري الأحداث امل�شار اإليها على املدى املتوقع والفرتة الزمنية التي ينتظر عندها اإنتهاء 

هذه الأحداث وما يرتتب عليها من اآثار. 

27- المعلومات المالية حسب القطاعات 

متار�س املجموعة ن�شاطها من خالل قطاعني رئي�شيني:

القطاع العقاري: يتمثل يف متلك وبيع و�شراء العقارات والأرا�شي وتطوير واإدارة اأمالك ال�شركة واأمالك الغري العقارية  

والإ�شتثمار العقاري.

القطاع الإ�شتثماري: يتمثل يف اإ�شتثمارات وحمافظ اإ�شتثمارية مدارة بوا�شطة �شركات متخ�ش�شة.

فيما يلي حتليل للمعلومات ح�شب القطاعات لل�شنة املنتهية يف:

املوجوداتالنتائجاليرادات

201120102011201020112010

التوزيع 
الجغرافى
55,075,00466,842,206)4,734,360()11,230,717()1,352,290()8,435,184(دولة الكويت 

جمهورية 

م�شر العربية
83,330180,089)105,913()211,638(58,246,82858,623,325

113,321,832125,465,531)4,945,998()11,336,630()1,172,201()8,351,854(المجموع

التوزيع 
القطاعى

19,918,00220,967,252)1,194,022()637,702()1,176,089()624,745(الإ�شتثمار
75,835,69985,002,523)1,428,949()9,059,404(1,268,587)6,843,170(عقارات 

17,568,13119,495,756)2,323,027()1,639,524()1,264,699()883,939( اخرى
113,321,832125,465,531)4,945,998()11,336,630()1,172,201()8,351,854(المجموع

 

28- أرقام المقارنة 

مت اإعادة تبويب بع�س اأرقام املقارنة لل�شنة املالية ال�شابقة لتتنا�شب مع تبويب اأرقام ال�شنة احلالية.

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2011
» جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما مل يذكر غري ذلك «
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