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متميزة  وخدمات  شاهق  بناء  بين  فبراير   25-26 أبراج  تجمع  والمستقبل  الحاضر  يجسد  بتصميم 
وبين بيئة عمل معاصرة يعززها الموقع المتميز للمشروع الذي يحمل اسم مناسبتين غاليتين 

هما ذكرى عيد االستقالل ويوم التحرير.

ومع خصائصها المميزة من موقع فريد )يطلق عليه اآلن الوسط التجاري( والذي يقع وسط أكثر 
األبراج  تاريخ استقالل الكويت وتاريخ تحريرها، تعد  شوارع منطقة شرق نشاطًا. ومن اسم يخلد 

نموذجًا فريداً بما توفره من خدمات لرجال األعمال وإطاللة ساحرة تعانق سماء الكويت.

المواصفات
 25 لبرج  34 دوراً  2000 م2 ليشتمال على  )قدرها(  األرض  ببرجين على مساحة من  المشروع  يرتقي 
فبراير في مقابل 25 دوراً لبرج 26 فبراير ويضمان مكاتب بمساحات ما بين 280 إلى 320 م2، إضافة 

إلى 6 مصاعد كهربائية في كل برج.

مواصفات عالمية
لضمان  وذلك  بعناية  البرجين  داخل  التجارية  للمكاتب  المخصصة  المساحات  دراسة  تم  لقد 
إلى  إضافة  منها  والكبيرة  المتوسطة  الشرائح  كافة  من  العاملة  المؤسسات  احتياجات  تلبية 

تلك التي تتطلب توفير أحدث الخدمات التكنولوجية في عملها.

اإلنترنت  شبكة  من  بدءاً  الحديثة  التكنولوجيا  إليه  توصلت  ما  آخر  المشروع  برجي  ويضم 
فضاًل  المبنى،  من  كجزء  المصممة  الحريق  ومكافحة  الحماية  وأنظمة  والفاكس  واإلتصاالت 
معايير  أحدث  مع  المتوافقة  النهائية  التشطيبات  وجودة  المتطور  الحديث  البناء  أسلوب  عن 

الحداثة والتطور.

معايير السالمة
على  تقتصر  وال  العالمية،  المعايير  أعلى  تواكب  والخارج  الداخل  في  وأنظمتها  األمن  إجراءات 

المبكر،  واإلنذار  الحرائق  أنظمة  أحدث  بتضمنها  بل  البرجين  أنحاء  جميع  في  المراقبة  كاميرات 
فضاًل عن خدمات الحراسة على مدار 24 ساعة في اليوم.

مشـــروع أبـــراج 25 - 26 فبرايـــر





لحياة ملؤها الراحة والهدوء والجمال يأتي مشروع مجمع كليفز بإطاللة فاتنة وساحرة ليجسد 
أجواء أسرية دافئة تحتضنها زرقة السماء الفاتنة وصخور الشاطئ الجميلة ومياه البحر الصافية. 
ويمنح المشروع الواقع في منطقة السالمية والمطل على الخليج العربي قاطنيه ميزة البعد 

عن صخب المدينة وضوضائها والقرب من دينامية الحياة والنشاط فيها في الوقت عينه.

الفلل والوحدات السكنية في المشروع تم تصميمها وهندستها بأسلوب راٍق مترف قلما نجد 
مثياًل له. ويضم المشروع 12 فيال مستقلة تجسد الفخامة واالمتياز، تحتوي كل واحدة منها على 
3 أدوار لتشغل مساحة إجمالية تصل إلى 390 م2 مع مصعد ومواقف السيارات والحديقة. وتتميز 
رائعة  بإطالله  منها  كل  وينعم  والعصرية،  واألناقة  بالرحابة  للمجمع   26 الـ  السكنية  الوحدات 

وفريدة على البحر وشارع الخليج العربي.

وروعي في التصميم الداخلي لكل من الفلل والوحدات السكنية أدق التفاصيل لتزهو جميعًا 
بمستلزمات الراحة والرفاهية االستثنائية والمرافق المترفة الفريدة التي تشكل محوراً للسكينة 

والصفاء وتجربة متميزة في العيش.

وسائل  الختيار  العنان  المشروع  مواصفات  تطلق  مبتكر  وعمراني  ابداعي  هندسي  وبتصميم 
موقف  من  المبنى  يضمها  التي  الخدمات  خالل  من  وذلك  ورفاهية  بعناية  والترفيه  الراحة 
السيارات ذي األربعة أدوار الذي يتسع لقرابة 90 سيارة ، إلى الخدمات الترفيهية الراقية التي تشمل 
حمام سباحة للكبار وآخر للصغار وملعب اسكواش وناديين صحيين منفصلين للرجال والنساء 

فضال عن 4 مصاعد من بينها مصعدين بواجهات زجاجية توفر اطاللة بانورامية ساحرة على البحر.

لقد تم تصميم الفلل والوحدات من الداخل بحيث تكون قاعات اإلستقبال وغرف النوم بمثابة 
التقليدي  التصميم  بين  يجمع  مزيج  من  تحتويه  بما   ، مميز  عيش  أسلوب  لتجربة  خاصة  دعوة 

والحداثة والتطور بما تكتنزه من أناقة ورقي، وكذلك بالنسبة لغرفة االستحمام وتغيير المالبس. 
أما المطبخ فيجمع في تصميمه بين األناقة والترتيب والسهولة في انجاز المهمات داخله. كما 

يضم المنزل أيضًا غرفتين إضافيتين وحمام ملحق للخادمة و أخرى للسائق.

والتصميمات  العالية  الجودة  ذات  الثابتة  التجهيزات  من  مجموعة  ذلك  كل  إلى  ويضاف 
المعاصرة التي تخلق بيئة مميزة وتجربة فريدة تبقى عالقة في األذهان.

مجّمــــع كليفــــز





في أجمل موقع من »ديفون ليه بان « في الجمهورية الفرنسية وبمحاذاة الحدود السويسرية، 
التي ينشدها  بالخصوصية  الفاخر في محيط يمتلىء  المجمع السكني  انتباهك ذلك  يلفت 
كل من يعشق الهدوء وكل من يهوى تأمل مناظر الطبيعة الخالبة ليرتاح في سكن تشهد 
اليومية، مسرعًا  الحياة  أرجائه شروق الشمس وغروبها بكل تفاصيلها، فيأتي هاربًا من صخب 
 ».. »إسكاباد  إنه  الرئيسي،  المدينة  منتجع  بعد  مباشرة  اسمه  يتردد  الذي  المجمع  ذلك  إلى 

الخاص. منتجعك 

 3 »اسكاباد« هو مجمع فريد عبارة عن مجموعة من الفلل والوحدات السكنية حيث يتألف من 
6 منازل »تاونهاوس « تحيط بها  فيالت فاخرة ذات إطاللة فريدة على الجبال الرائعة، إضافة إلى 
شقق   4 تعلوها  المستوى  عالي  تشطيب  ذات  شقق   8 عن  فضال  الخالبة،  الطبيعية  المناظر 

»بانتهاوس« يضمها مبنًى من 3 طوابق.

الخيار  هو  »اسكاباد«  المنزل،  عن  بعيداً  أصحابها  يقضيها  التي  األوروبية  العطلة  هي  وكما 
الحياة،  ضغوطات  عن  بعيدا  والراحة  االسترخاء  و  الخضراء  المساحات  حيث  واألمثل،  األفضل 
الريف األوروبي إحساسًا بدفىء الحياة العائلية واألسرية في المنزل ولكن  وحيث تضفي روعة 

هذه المرة بعيداً عن المنزل.

ديفون  في  الفريد  التصميم  بهذا  سكني  كمجمع  نوعه  من  األول  المشروع  هو  »اسكاباد«  و 
ليه بان حيث وسائل الترفيه الرائعة والمثيرة سواًء ممرات المشاة، االستراحات، حمام السباحة 

بنظام التدفئة للكبار، مالعب األطفال اآلمنة ومواقف السيارات الموجودة داخل محيط المجمع 
من أجل خصوصية كاملة.

»اسكاباد«... عش سعيداً... تغدو سليمًا.

اسكــــابــــاد
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الإخوة امل�ساهمون 

ال�سالم عليكم ورحمته تعاىل وبركاته،،

اإجنازات  وراءه  يخلف  مل  فيما  عنا،  ورحل  اأوراقه،   2012 العام  مللم 

اقت�سادية قيمة حت�سب للقطاع اخلا�ص اأو حتى الدولة.

على  بالأحداث  ومفعما  مميزًا  بداأ   2012 العام  اأن  من  الرغم  فعلى 

على  ال�سيا�سة  الزائدة يف جمال  الأحداث  اأن جرعة  اأ�سعدة، غري  عدة 

امل�ستويني الإقليمي واملحلي �سرعان ما طغت على بقية املجالت الأخرى، 

اأن  وهو ما انعك�ص على القت�ساد مبختلف قطاعاته، حيث بات وا�سحًا 

الكويت قد اأ�سبحت يف ظل ال�سيا�سات القت�سادية الأخرية بيئة طاردة 

تقارير  عدة  اإليه  اأ�سارت  ما  وهو  الأجنبي،  اأو  املحلي  �سواء  لال�ستثمار 

ا�ستثمارية عاملية، اإذ »جاءت الكويت باملرتبة الأوىل عربيًا كاأكرب م�سدر 

2011« وهو الأمر الذي ي�سري  لال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة يف عام 

اإىل هجرة روؤو�ص الأموال املحلية للبحث عن ال�ستثمار يف اخلارج، وذلك 

املنتهجة  ال�سيا�سات  تلك  نتيجة  الداخل  ال�ستثمار يف  ل�سح فر�ص  نظرًا 

التي تعترب غري م�سجعة، كما اأ�سارت تقارير اأخرى اإىل »اأنه على الرغم 

مما تتمتع به الكويت من ثروة �سخمة وقطاع م�سريف قوي، اإل اأن ف�سلها 

النفط عرقل  بعيدًا عن  القت�ساد  وتنويع  كاف  راأ�سمايل  اإنفاق  يف �سخ 

م�سرية التنمية فيها«.

لقد اأ�سرنا مرارًا وتكرارًا  يف ال�سابق  اإىل م�ساألة �سعف الإنفاق الراأ�سمايل 

يف الدولة ، واأن التنمية ل ميكن حتقيقها يف ظل �سعف الإنفاق ال�ستثماري 

الذي يعترب اأحد اأهم الأ�سباب التي اأدت اإىل تفاقم الأزمة التي مير بها 

اقت�سادنا الوطني، اإذ يعد الإنفاق احلكومي الراأ�سمايل هو اأحد املخارج 

اأن ا�ستمرار  اأن تعي جيدًا  الرئي�سية من هذه الأزمة، واأن على احلكومة 

اعتمادها على النفط يف هذه املرحلة التي مير بها العامل قد ي�سبب الكثري 

من امل�سكالت القت�سادية، خا�سة يف ظل �سعي الدول امل�ستهلكة للنفط 

يف البحث عن م�سادر طاقة بديلة، وهو الأمر الذي �سينعك�ص �سلبًا على 

املالية  الحتياطات  نوجه  اأن  فعلينا  لذلك  النفطية،  الدول  ميزانيات 

التي ل �سك  التنمية املنتجة  البنوك نحو م�ساريع  ال�سخمة املتكد�سة يف 

اأنها �ست�ساهم يف احلد من اعتمادنا على النفط ب�سكل ن�سبي.

لقد تفاقمت الأزمة القت�سادية يف الكويت اإىل احلد الذي مل يعد يجدي 

معه العالج بامل�سكنات الذي داأبت عليه احلكومة خالل الأعوام املا�سية،  

لل�سيطرة  كبرية  بذل جهود  باجلميع  فيه  يفرت�ص  كان  الذي  الوقت  ويف 

كثري  على  ظاهرة  اآثارها  تزال  ل  التي  العاملية  الأزمة  انعكا�سات  على 

جمددًا  بالبالد  والنهو�ص   ،2008 العام  منذ  والعامل  املنطقه  دول  من 

لت بدًل من ذلك  وحتقيق التطلعات التنموية والقت�سادية، اإل اأنها حتوَّ

العام  �سهد  فقد  القت�سادي،  اجلانب  واأهملت  �سيا�سية  �سجالت  اإىل 

2012 اأحداثًا وتوترات �سيا�سية عديدة و�سجال �سيا�سي طويل بني جميع 
الأطراف مما اأدى اإىل اأجواء وعوامل جاءت جمتمعة - لالأ�سف - لتغّيب 

اأي اإجناز اقت�سادي ملمو�ص اإل يف جمالت قليلة نوجزها فيما يلي:

قطاع البنوك.. 

احلاجة اإىل مزيد من املخ�س�سات 

الئتمان  �سهد منوًا يف  2012، حيث  ن�سبيًا يف  القطاع  تعافى هذا  لقد 

والودائع، على الرغم من اأن تركيزه ظل من�سبًا على القرو�ص ال�سخ�سية 

ن،  وخ�سو�سًا ال�ستهالكية منها، ومع ذلك وعلى الرغم من هذا التح�سُّ

اأي�سًا منها  اأثرت يف هذا القطاع  اأحداثًا بارزة   2012 العام  فقد �سهد 

البيئة  جعل  ما  وهو  املخ�س�سات  من  الكثري  اأخذ  يف  البنوك  ا�ستمرار 

الت�سغيلية لها �سعبة، فقد �سغطت هذه املخ�س�سات بقوة على اأرباح اأكرث 

من بنك، وا�ستمرت امل�سارف يف جتنيب املزيد من املخ�س�سات بنوعيها 

املحددة والعامة، اإما لتغطية القرو�ص املتعرثة اأو لزيادة التحّوط، ولكن 

وب�سكل عام نرى اأن هذا القطاع قد بداأ بالتعايف وهو يف طريقه للتخل�ص 

من ن�سبة كبرية من اأ�سرار الأزمة املالية.

قطاع العقار.. 

تقدم اإيجابي ومعاناة التجاري.. م�ستمرة.

كانت حم�سلة �سوق العقار يف العام 2012 اإيجابية، اإذ ارتفعت �سيولة 

البالغة   2011 عام  ب�سيولة  مقارنة   %15.8 ن�سبته  مبا  العقار  �سوق 

2879 مليون دينار كويتي، عندما حقق عام 2012 م�ستوى 3334.6 
مليون دينار كويتي.

 %91.2 ن�سبته  وال�ستثماري على ما  ال�سكن اخلا�ص  ن�ساط  وا�ستحوذ 

من �سيولة �سوق العقار يف عام 2012، تاركني نحو 8.0% من ال�سيولة 

ونحو   ،2011 عام  يف   %8.3 بنحو  مقارنة  التجاري  للقطاع  فقط 

0.8% للمخازن مقارنة بنحو 0.4% يف عام 2011. 

 وعلى الرغم من اأن العقار اأظهر حت�سنا جيدًا خالل العام 2012، وحقق 

بع�ص التقدم امللمو�ص خ�سو�سًا يف القطاعني ال�سكني وال�ستثماري، اإل 

اأن القطاع التجاري �سار على نف�ص املنوال من املعاناة، فما زالت امل�سكلة 

قيمة  يف  اأثر  مما  مرتفعة،  فيه  ال�سواغر  ولتزال  القطاع  هذا  يف  قائمة 

العقار  م�سكلة  اأن  نرى  ونحن  فيها،  اليجارية  والقيمة  التجاريه  الأبراج 

التجاري لن حتل من دون ن�ساط كبري للحركة القت�سادية يف البالد، اإذ 

ل يزال هذا القطاع هو الأكرث ت�سررًا بني القطاعات العقارية املختلفة، 

العر�ص  فائ�ص  ظل  يف  العا�سمة،  منطقة  يف  حتديدا  اأكرث  وجه  وعلى 

�سمن  مكاتبها  لتقلي�ص  ال�سركات  من  كثري  وجلوء  الطلب،  وانخفا�ص 

ال�سيا�سية  الأزمات  وتخلفه  خلفته  ملا  نتيجة  النفقات  تر�سيد  �سيا�سة 

والقت�سادية املتتالية من تداعيات على هذه ال�سركات.

ومع هذا الركود يف هذا القطاع، حتى بعد اقرار املحفظة الوطنية التي مل 

تغريرِّ من الواقع �سيئا حتى الآن، تظهر احلاجة جمددا اإىل �سرورة تدخل 

احلكومة عرب تفعيل دور هذه املحفظة وعرب اإقامة امل�ساريع التنموية التي 

كمبان  وا�ستغاللها  ال�ساغرة  املباين  تاأجري  خالل  ومن  القت�ساد  حتفز 

حكومية، بهدف ت�سغيل الدورة القت�سادية ب�سكل متكامل.
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نظرة �سامله لل�سوق العقاري يف 2012

وبنظرة عامة و�ساملة فاإننا نخل�ص اإىل اأن ال�سوق العقاري اأحرز تقدمًا 

التجاري  القطاعني  با�ستثناء   -  2012 العام  يف  قطاعاته  بع�ص  يف 

النتائج  اأف�سل  بني  من   2012 خالل  النتائج  تعد  اإذ   - وال�سناعي 

 ،2008 العام  العاملية منت�سف  املالية  الزمة  اندلع  منذ  التي حتققت 

اأن  2012 جند  العقارية خالل  لالأو�ساع  التح�سن  وبالتزامن مع  حيث 

ال�سركات العقارية الت�سغيلية برزت بل وجنحت يف تخطي جزء من الأزمة 

من  ال�سركات  هذه  ومتكنت  امل�ستثمرين،  من  الكثري  وجذبت  العقارية، 

حت�سني اأدائها، وهو ما ظهر جليًا يف نتائجها املالية خالل العام 2012.

ب�سكل  متاأثرة  العقارية  ال�سركات  اأغلب  تزال  ل  اآخر،  �سعيد  على  ولكن 

التمويل،  م�سادر  و�سح  الئتمان،  �سوق  يف  النكما�ص  جراء  من  كبري 

انخفا�ص  مقابل  ال�سركات  هذه  لبع�ص  املرتفعة  الديون  اإىل  بالإ�سافة 

قيمة ا�ستثماراتها والذي كان له الدور الأكرب يف ال�سغط على �سايف اأرباح 

�سركات القطاع. اإ�سافة اإىل ال�سراع الذي تخو�سه العديد من ال�سركات 

مع الظروف الإقت�سادية التي تفر�سها الأحداث اجلارية، حيث تعاين من 

اإيجاد خطط لهيكلة ديونها مع �سعوبة التخل�ص من بع�ص ا�ستثماراتها.

العام 2013.. تفاوؤل وحت�سن 

من املتوقع اأن يتح�سن اأداء القطاع العقاري اأكرث خالل العام 2013 مع 

توقع القبال عليه يف ظل انخفا�ص الفائدة يف البنوك املحلية وتفعيل دور 

املحفظة الوطنية وزيادة ال�سيولة يف ال�سوق مع الخذ بعني العتبار ندرة 

2013 �سي�سهد حتوًل  العام  اأن  الفر�ص ال�ستثمارية الأخرى. كما نرى 

اإيجابيًا باجتاه العقار »التجاري« حتديدًا والذي نتوقع اأن يحقق منوًا على 

اجتاه  نتيجة  فعل  كردة  ذلك  �سيكون  حيث  واملتو�سط،  الق�سري  املديني 

خطة  تطبيق  و  حكومية  كمباين  وا�ستغاللها  ال�سواغر  ملئ  اإىل  الدولة 

التنمية، بالإ�سافة اإىل ذلك فاإن الدلئل باتت ت�سري ب�سكل اإيجابي نوعًا 

ما اإىل جتدد ثقة امل�ستثمرين يف هذا القطاع حيث يتوقع ازدياد الطلب 

عليه مقارنة بال�سنوات الأربع املا�سية.

الأخوة الأفا�سل

منها  ال�سيا�سية  والعوائق،  الأزمات  هذه  كل  برغم  »جتارة«  لتزال 

الأزمات  دوامة  من  للخروج  وعزمية  اإ�سرار  بكل  تتجلد  والقت�سادية، 

املتالحقة، ول يزال طاقمها الإداري وجميع العاملني فيها م�سرين على 

احلفاظ على ا�سم و�سمعه »جتارة« كاإحدى ال�سركات الرائدة يف جمال 

مرت  اأزمة  كل  وقدمت  العوا�سف،  اأعتى  مرت  ولقد  العقاري..  التطوير 

على ال�سركة اأ�سد ما لديها، ومل يثني ذلك »جتارة« ول العاملني فيها عن 

الأمان  بر  اإىل  بال�سركة  وهو اخلروج  الأ�سمى  امل�سي يف حتقيق هدفهم 

باأقل الأ�سرار املمكنة وتوجيهها اإىل امل�سار الذي يحقق لها وللم�ساهمني 

النجاح املن�سود والهدف املرجو.

فها هي اأبراج 26،25 فرباير قد اكتمل بنائها برغم كل التحديات، وقد 

بداأت بالفعل عمليات التاأجري وذلك بعد اأن مت تو�سيل التيار الكهربائي 

وبخدمات  التحتية  البنى  من  متكاملة  مبنظمومات  الأبراج  وجتهيز 

متعددة ح�سب رغبه امل�ستاأجرين، عدا عن كونها اأبراجًا ذكية.

فهي  الكويت  داخل  مناطق عدة  املوجودة يف  ال�سركة  عقارات  باقي  اأما 

ت�سري ب�سكل جيد جدًا وبن�سب اإ�سغال عالية وهي عقارات مدرة وواعدة.

وبالن�سبة ل�ستثمارات ال�سركة العقاريه يف اخلارج، فاإنها م�ستقرة وت�سري 

وفق ما ير�سم لها من تقديرات م�ستقبلية، حيث ناأمل يف تطوير بع�سها 

م�ستقباًل اأو بيعه وزيادة اإنتاجية البع�ص الآخر.

املالية، فال�سركة ل تزال م�ستمرة  ال�سركة  با�ستثمارات  يتعلق  واأما فيما 

اإىل  ال�ستثمارات  هذه  حجم  تقلي�ص  نحو  ال�سابقني  ونهجها  خطتها  يف 

اأق�سى حد ممكن وهو ما يت�سح جليًا يف حجم هذه ال�ستثمارات حاليًا 

مقارنة مبا كانت عليه يف ال�سابق، وياأتي ذلك يف اإطار م�ساعي ال�سركة 

لرتكيز جهودها يف ممار�سة اأن�سطتها العقارية مبا يكفل لها اأ�سوًل ثابتة 

واآمنة وعوائد م�ستقرة وجمدية يف ذات الوقت. 

 )1,374,994( مبلغ   2012 للعام  اخل�سارة  �سايف  بلغ  وقد  هذا 

اآنذاك  فيه  اخل�سارة  بلغت  الذي   2011 عام  مع  مقارنة  كويتي  دينار 

)5,952,485( دينار كويتي، كما حقق العائد على راأ�ص املال خ�سارة 
قدرها  بخ�سارة  مقارنة   2012 عام  يف  لل�سهم  فل�ص   )3.59( قدرها 

)15.52( فل�ص لل�سهم عام 2011 وبلغت القيمة الدفرتية   )85.26( 
فل�ص لل�سهم عام 2012 مقارنة ب )89( فل�ص لل�سهم يف عام 2011.

 كما بلغ اإجمايل الإيرادات وامل�سروفات لعام 2012 مبلغ 1,209,069 

دينار كويتي ومبلغ  )2,584,063( دينار كويتي على التوايل.

اأن نتوجه بال�سكر اجلزيل اإىل اجلهاز الإداري والتنفيذي  وختامًا.. نود 

لل�سركة وجميع امل�سئولني والعاملني فيها على جهودهم املخل�سة، وال�سكر 

وال�سادة  ال�سرعية  الرقابة  هيئة  اأع�ساء  الأفا�سل  الإخوة  اإىل  مو�سول 

مدققي احل�سابات.

كما جندد المتنان وال�سكر اإىل جميع الإخوة امل�ساهمني الذين منحونا 

فيه  ملا  يوفقنا  اأن  اهلل  �سائلني  ال�سابقة  الفرتة  خالل  ودعمهم  ثقتهم 

م�سلحة ال�سركة.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

  ال�سيخ علي عبداهلل اخلليفة ال�سباح

   رئي�س جمل�س الإدارة 
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تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن أعمال السنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2012
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك. )عامة(

البيانات المالية المجمعة في  31 ديسمبر 2012
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تقرير حول البيانات املالية املجمعة

وال�ستثمار  التجارة  ل�سركة  املرفقة  املجمعة  املالية  البيانات  دققنا  لقد 

العقاري �ص.م.ك. )مقفلة( )»ال�سركة الأم«( و�سركاتها التابعة )ي�سار 

اإليها معًا بـ »املجموعة«(، والتي تتكون من بيان املركز املايل املجمع كما 

والتغريات يف  ال�سامل  والدخل  الدخل  وبيانات   2012 دي�سمرب   31 يف 

التاريخ  بذلك  املنتهية  لل�سنة  املجمعة  النقدية  والتدفقات  امللكية  حقوق 

وملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة واملعلومات الإي�ساحية الأخرى. 

املالية  البيانات  عن  الإدارة  م�سوؤولية 

املجمعة

اإن الإدارة هي امل�سوؤولة عن اإعداد وعر�ص هذه البيانات املالية املجمعة 

ب�سورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية وعن اأدوات الرقابة 

الداخلية التي تراها الإدارة �سرورية لإعداد بيانات مالية جممعة خالية 

من الأخطاء املادية �سواء كانت ب�سبب الغ�ص اأو اخلطاأ.

م�سوؤولية مراقبي احل�سابات

اإن م�سوؤوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه البيانات املالية املجمعة ا�ستنادًا 

التي  الدولية  التدقيق  ملعايري  وفقًا  بها  قمنا  التي  التدقيق  اأعمال  اإىل 

اأعمال  وتنفيذ  وتخطيط  الأخالقية  باملتطلبات  اللتزام  منا  تتطلب 

املجمعة  املالية  البيانات  باأن  معقولة  تاأكيدات  على  للح�سول  التدقيق 

خالية من اأخطاء مادية. 

حول  تدقيق  اأدلة  على  للح�سول  اإجراءات  تنفيذ  على  التدقيق  ي�ستمل 

ت�ستند  املجمعة.  املالية  البيانات  تت�سمنها  التي  والإف�ساحات  املبالغ 

تقييم  ذلك  احل�سابات، مبا يف  مراقبي  تقدير  اإىل  املختارة  الإجراءات 

تلك  كانت  �سواء  املجمعة  املالية  البيانات  يف  املادية  الأخطاء  خماطر 

الأخطاء ب�سبب الغ�ص اأو اخلطاأ. عند تقييم هذه املخاطر، ياأخذ مراقبو 

احل�سابات يف العتبار اأدوات الرقابة الداخلية املتعلقة باإعداد املجموعة 

و�سع  اأجل  من  وذلك  لها،  العادل  والعر�ص  املجمعة  املالية  للبيانات 

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة المساهمين 
شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك. )عامة(
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عن  التعبري  بغر�ص  لي�ص  ولكن  الظروف،  مع  تتنا�سب  تدقيق  اإجراءات 

التدقيق  وي�ستمل  للمجموعة.  الداخلية  الرقابة  اأدوات  فاعلية  حول  راأي 

اأي�سًا على تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة و�سحة التقديرات 

ال�سامل  العر�ص  تقييم  وكذلك  الإدارة،  اأجرتها  التي  الهامة  املحا�سبية 

للبيانات املالية املجمعة. 

لتقدمي  ومنا�سبة  كافية  عليها  ح�سلنا  التي  التدقيق  اأدلة  اأن  باعتقادنا 

اأ�سا�ص ميكننا من اإبداء راأي التدقيق.

 الراأي

جميع  من   ، عادلة  ب�سورة  تعرب  املجمعة  املالية  البيانات  اأن  راأينا  يف 

دي�سمرب  يف  31  كما  للمجموعة  املايل  املركز  عن   ، املادية  النواحي 

بذلك  املنتهية  لل�سنة  النقدية  وتدفقاتها  املايل  اأدائها  وعن   2012

التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية 

الأخرى

واأن  منتظمة  حما�سبية  بدفاتر  حتتفظ  الأم  ال�سركة  اأن  اأي�سًا  راأينا  يف 

البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�ص اإدارة ال�سركة 

الأم فيما يتعلق بهذه البيانات املالية املجمعة متفقة مع ما هو وارد يف هذه 

الدفاتر، واأننا قد ح�سلنا على كافة املعلومات والإي�ساحات التي راأيناها 

�سرورية لأغرا�ص التدقيق، كما اأن البيانات املالية املجمعة تت�سمن جميع 

املعلومات التي يتطلبها قانون ال�سركات رقم 25 ل�سنة 2012 والنظام 

املرعية.  لالأ�سول  وفقًا  اجلرد  اأجري  قد  واأنه  الأم  لل�سركة  الأ�سا�سي 

ح�سبما و�سل اإليه علمنا واعتقادنا مل تقع خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 

31 دي�سمرب 2012 خمالفات لقانون ال�سركات رقم 25 ل�سنة 2012 

اأو النظام الأ�سا�سي على وجه قد يكون له تاأثري مادي على ن�ساط ال�سركة 

الأم اأو مركزها املايل.

وليد عبد اهلل الع�سيمي

�سجل مراقبي احل�سابات رقم 68 فئة اأ

من العيبان والع�سيمي و�سركاهم

ع�سو يف اإرن�ست ويونغ

علي عبدالرحمن احل�ساوي

مراقب ح�سابات مرخ�ص فئة )اأ( رقم 30

الأو�سط ال�سرق   RÖdl
برقان – حما�سبون عامليون

الكويت 11 مار�ص 2013

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة المساهمين    
                                       شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك. )عامة(
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بيان الدخل المجمع
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012

2012 2011
دينار كويتي دينار كويتي اإي�ساحات

1,965,0821,847,382اإيرادات اإيجارات  
(216,057)(378,566)م�سروفات ت�سغيل عقارات 

اأرباح )خ�سائر( غري حمققة من اإعادة قيا�ص عقارات ا�ستثمارية 

(4,861,176)9340,100 وفقًا للقيمة العادلة 

(3,229,851)1,926,616�سايف الربح )اخل�سارة( من عقارات ا�ستثمارية  

(19,114)-    7خ�سارة انخفا�ص قيمة خمزون عقارات

(19,114)-    �سايف اخل�سارة من خمزون عقارات

خ�سائر غري حمققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

(565,259)(60,596)6 من خالل الأرباح اأو اخل�سائر

)خ�سائر( اأرباح حمققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة  

26,129(218,607)6من خالل الأرباح اأو اخل�سائر

237,594695,241اأرباح حمققة من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
(1,540,045)(703,101)8خ�سارة انخفا�ص قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

(9,242)(23,828)خ�سارة بيع �سركة زميلة 

9,25150,400اإيرادات من حمفظة ا�ستثمارات عقارية

(1,342,776)(759,287)�سايف خ�سائر ال�ستثمار

315,278-ا�سرتداد انخفا�ص قيمة مدينني

(934,289)(819,436)م�سروفات اإدارية

(5,210,752)347,893ربح )خ�سارة( الت�سغيل
(1,067,224)(1,764,627)تكاليف متويل

256,511(10,486))خ�سائر( اأرباح حتويل عمالت اأجنبية

52,22668,980اإيرادات اأخرى

(5,952,485)(1,374,994)خ�سارة ال�سنة

(15.52) فل�ص(3.59) فل�ص5خ�سارة ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة
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بيان الدخل الشامل المجمع
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012

2012 2011
دينار كويتي دينار كويتي اإي�ساحات

(5,952,485)(1,374,994)خ�سارة ال�سنة

خ�سائر �ساملة اأخرى:

موجودات مالية متاحة للبيع:

(993,208)(690,271)- �سايف اخل�سائر غري املحققة

(695,241)(25,580)- حمول اإىل بيان الدخل املجمع من البيع

8703,1011,540,045- خ�سارة انخفا�ص القيمة املحولة اإىل بيان الدخل املجمع

(12,750)(148,404)

(2,962)85,722فروق حتويل عمالت اأجنبية من عمليات اأجنبية

(151,366)72,972اإجمايل الإيرادات )اخل�سائر( ال�ساملة الأخرى لل�سنة

(6,103,851)(1,302,022)اإجمايل اخل�سائر ال�ساملة لل�سنة
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2012 2011
دينار كويتي دينار كويتي اإي�ساحات

املوجودات 

1,852,4533,706,983الأر�سدة لدى البنوك والنقد 
286,628186,169مدينون ومدفوعات مقدمًا 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

الأرباح اأو اخل�سائر 
6155,095738,961

76,460,5714,706,598خمزون عقارات
8734,0341,692,384موجودات مالية متاحة للبيع

960,459,23161,727,453عقارات ا�ستثمارية
117,665-ا�ستثمار يف �سركات زميلة

6,99631,213عقار ومعدات

69,955,00872,907,426جمموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات

حقوق امللكية 

1038,446,25638,446,256راأ�ص املال
47,41847,418عالوة اإ�سدار اأ�سهم

113,640,7563,640,756احتياطي قانوين
122,793,2312,793,231احتياطي عام

142,253142,253احتياطي خيارات �سراء اأ�سهم
38,33451,084التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة 

(202,345)(116,623)احتياطي حتويل العمالت الجنبية
(52,984)(52,984)13اأ�سهم خزينة

(10,782,493)(12,157,487)خ�سائر مرتاكمة

  

32,781,15434,083,176اإجمايل حقوق امللكية 

  

املطلوبات 

142,975,4404,543,675دائنون وم�سروفات م�ستحقة 
1533,855,79733,982,978دائنو متويل اإ�سالمي 

342,617297,597مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

  

37,173,85438,824,250اإجمايل املطلوبات

  

69,955,00872,907,426جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

طارق فريد العثمان

نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة والع�سو املنتدب

ال�سيخ علي عبد اهلل اخلليفة ال�سباح

رئي�ص جمل�ص الإدارة

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 23 ت�سكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.

بيان المركز المالي المجمع 
في31 ديسمبر 2012
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 23 ت�سكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان التدفقات النقدية المجمع 
السنة المنتهية في31 ديسمبر 2012

2012 2011
دينار كويتي دينار كويتي اإي�ساحات

اأن�سطة العمليات
(5,952,485)(1,374,994)خ�سارة ال�سنة

تعديالت غري نقدية ملطابقة خ�سارة ال�سنة ب�سايف التدفقات النقدية:

27,48539,589ا�ستهالك 
54,07652,132خم�س�ص مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

19,114-7خ�سارة انخفا�ص قيمة خمزون عقارات 
)اأرباح( خ�سائر غري حمققة من اإعادة قيا�ص عقارات ا�ستثمارية 

4,861,176(340,100)9 وفقًا للقيمة العادلة
(50,400)(9,251)اإيرادات من حمفظة ا�ستثمارات عقارية

خ�سائر )اأرباح( بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

(26,129)6218,607الأرباح اأو اخل�سائر
خ�سائر غري حمققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

660,596565,259 من خالل الأرباح اأو اخل�سائر
(695,241)(237,594)ربح بيع موجودات مالية متاحة للبيع

8703,1011,540,045خ�سارة انخفا�ص قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
23,8289,242خ�سارة بيع �سركة زميلة 

1,764,6271,067,224تكاليف متويل 
(315,278)-ا�سرتداد انخفا�ص قيمة مدينني 

(256,511)10,486خ�سارة )ربح( حتويل عمالت اأجنبية

900,867857,737
التغريات يف موجودات ومطلوبات الت�سغيل:

688,041(99,321)مدينون ومدفوعات مقدمًا 
(621,884)-خمزون عقارات

304,663109,721موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر
2,811,027(1,831,384)دائنون وم�سروفات م�ستحقة

3,844,642(725,175)التدفقات النقدية )امل�ستخدمة يف( الناجتة من العمليات 

(4,175)(9,056)مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني مدفوعة
 

3,840,467(734,231)�سايف التدفقات النقدية )امل�ستخدمة يف( الناجتة من اأن�سطة العمليات

اأن�سطة ال�ستثمار 
(4,819)(3,268)�سراء عقار ومعدات

(43,574)-�سراء موجودات مالية متاحة للبيع
480,0933,199,738املح�سل من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

8,17650,400اإيرادات من حمفظة ا�ستثمارات عقارية
(5,754,938)(12,391)9اإ�سافات اإىل عقارات ا�ستثمارية

93,83712,993املح�سل من بيع �سركة زميلة

(2,540,200)566,447�سايف التدفقات النقدية الناجتة من )امل�ستخدمة يف( اأن�سطة ال�ستثمار

اأن�سطة التمويل
25,000,000-دائنو متويل اإ�سالمي

(10,209,549)(200,000)�سداد دائني متويل اإ�سالمي
(16,893,090)-�سداد �سكوك اإ�سالمية 
(670,320)(1,505,709)تكاليف متويل مدفوعة

(2,772,959)(1,705,709)�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف اأن�سطة التمويل

(1,472,692)(1,873,493)�سايف النق�ص يف الأر�سدة لدى البنوك والنقد 

18,963356,369�سايف فروق حتويل عمالت اأجنبية
3,706,9834,823,306الأر�سدة لدى البنوك والنقد يف بداية ال�سنة

1,852,4533,706,983الأر�سدة لدى البنوك والنقد يف نهاية ال�سنة 

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 23 ت�سكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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معلومات حول ال�سركة  .1

التابعة  و�سركاتها  الأم«(  )»ال�سركة  )مقفلة(  �ص.م.ك.  العقاري  وال�ستثمار  التجارة  ل�سركة  املجمعة  املالية  البيانات  باإ�سدار  الت�سريح  مت 

)ي�سار اإليها معًا بـ»املجموعة«( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012 وفقًا لقرار اأع�ساء جمل�ص الإدارة يف 11 مار�ص 2013.

مت اعتماد البيانات املالية املجمعة للمجموعة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011 من قبل م�ساهمي ال�سركة الأم خالل اجلمعية العمومية 

ال�سنوية املنعقدة يف 21 مايو 2012.

اإن ال�سركة الأم هي �سركة م�ساهمة كويتية مقفلة مت ت�سجيلها وتاأ�سي�سها بالكويت يف 18 اأبريل 1983. تعمل املجموعة وفقًا لأحكام

ال�سريعة الإ�سالمية، وت�سطلع بالأن�سطة التالية:

�سراء وبيع الأرا�سي والعقارات ومبادلتها واإقامة املباين واملجمعات التجارية وال�سكنية واإيجارها وا�ستئجارها.   -  

اإدارة عقارات واأمالك الغري داخل الكويت وخارجها.  -  

بيع و�سراء الأوراق املالية اخلا�سة بال�سركات التي تزاول اأعماًل مماثلة.  -  

تطوير وبناء العقارات اخلا�سة باملجموعة حل�سابها وحل�ساب الغري.  -  

اأعمال ال�سيانة املتعلقة باملباين والعقارات اململوكة للمجموعة مبا يف ذلك الأعمال املدنية وامليكانيكية واأعمال تكييف الهواء مبا يكفل   -  

حماية كافة املباين والعقارات. 

ال�ستثمار يف الأ�سهم وال�ستثمارات الأخرى.  -  

اإن عنوان مكتب ال�سركة الأم امل�سجل هو �ص.ب 5655 ال�سفاة 13057 الكويت. مت اإدراج اأ�سهم ال�سركة الأم يف �سوق الكويت لالأوراق 

املالية يف 26 �سبتمرب 2005.

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  .2

اأ�سا�س الإعداد  2.1

بيان اللتزام

ووفقًا  الدولية،  املحا�سبة  معايري  جمل�ص  عن  ال�سادرة  املالية  للتقارير  الدولية  للمعايري  وفقًا  للمجموعة  املجمعة  املالية  البيانات  اإعداد  مت 

ملتطلبات القرار الوزاري رقم 18 لعام 1990 ذات ال�سلة.

مت اإ�سدار قانون ال�سركات يف 26 نوفمرب 2012 مبوجب املر�سوم بقانون رقم 25 ل�سنة 2012 )»قانون ال�سركات«( الذي مت ن�سره يف 

اجلريدة الر�سمية بتاريخ 29 نوفمرب 2012 والذي مبوجبه مت اإلغاء قانون ال�سركات التجارية رقم 15 ل�سنة 1960. ووفقًا للمادة رقم 

(2) من املر�سوم، على ال�سركة الأم اأن توفق اأو�ساعها طبقًا لأحكام قانون ال�سركات خالل �ستة اأ�سهر اعتبارا من 29 نوفمرب 2012.

اأ�سا�س الإعداد

تعد البيانات املالية املجمعة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية املعدلة لتت�سمن قيا�ص املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

والعقارات ال�ستثمارية واملوجودات املالية املتاحة للبيع وفقًا للقيمة العادلة.

 مت عر�ص البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي الذي ميثل العملة الرئي�سية وعملة العر�ص لل�سركة الأم. 

 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012
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اأ�سا�س التجميع   2.2

تت�سمن هذه البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�سركة الأم و�سركاتها التابعة كما يف 31 دي�سمرب 2012.

يتم جتميع ال�سركات التابعة ب�سورة كاملة من تاريخ احليازة وهو ميثل بداية ال�سيطرة للمجموعة حتى تاريخ توقف تلك ال�سيطرة. تعد البيانات 

املالية لل�سركات التابعة لنف�ص فرتة تقرير ال�سركة الأم با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية موحدة. يتم جتميع البيانات املالية لل�سركات التابعة 

على اأ�سا�ص كل بند على حدة من خالل اإ�سافة البنود املماثلة للموجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�سروفات. يتم عند التجميع ا�ستبعاد كافة 

الأر�سدة واملعامالت والأرباح واخل�سائر غري املحققة الناجتة من املعامالت فيما بني �سركات املجموعة وتوزيعات الأرباح. 

تتعلق اخل�سائر يف ال�سركة التابعة باحل�س�ص غري امل�سيطرة حتى لو اأدت اإىل ر�سيد عجز. 

          يتم املحا�سبة عن التغري يف ح�سة امللكية ل�سركة تابعة، مع عدم فقدان ال�سيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. اإذا فقد املجموعة ال�سيطرة على �سركة 

تابعة، فاإنها:

              • ت�ستبعد موجودات )مبا يف ذلك ال�سهرة( ومطلوبات ال�سركة التابعة. 

              • ت�ستبعد القيمة الدفرتية للح�س�ص غري امل�سيطرة. 

              •ت�ستبعد فروق حتويل العمالت الأجنبية املرتاكمة امل�سجلة يف الإيرادات ال�ساملة الأخرى. 

              •حتقق القيمة العادلة للمقابل امل�ستلم. 

              • حتقق القيمة العادلة لأي ا�ستثمار حمتفظ به.

              • حتقق اأي فائ�ص اأو عجز يف الأرباح اأو اخل�سائر.

              • تعيد ت�سنيف ح�سة ال�سركة الأم من البنود امل�سجلة �سابقًا يف الإيرادات ال�ساملة الأخرى اإىل بيان الدخل املجمع اأو الأرباح اأو اخل�سائر

                  اأو الأرباح املحتفظ بها، ح�سبما هو منا�سب.

اإن تفا�سيل ال�سركات التابعة املت�سمنة يف البيانات املالية املجمعة كما يلي:

ح�سة امللكية الفعلية

الأن�سطةبلد التاأ�سي�ص20122011ا�سم ال�سركة

�سركة مدار الكويت للتجارة 

التجارة العامةالكويت%98%98العامة واملقاولت ذ.م.م.

العقاراتاململكة العربية ال�سعودية%95%95�سركة تالل العقارية ذ.م.م.

العقاراتفرن�سا%100%100�سركة التجارة فرن�سا �ص.م.ل.

اإن بع�ص احل�س�ص حمتفظ بها من قبل اأطراف ذات عالقة الذين اأكدوا كتابًة اأن ال�سركة الأم هي املالك امل�ستفيد من هذه احل�س�ص.

ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  2.3

حتقق الإيرادات 

تتحقق الإيرادات عندما يكون من املحتمل تدفق منافع اقت�سادية اإىل املجموعة وعندما يكون بالإمكان قيا�ص الإيرادات ب�سورة موثوق منها 

ترتيبات  بتقييم  املجموعة  تقوم  امل�ستحق.  اأو  امل�ستلم  للمقابل  العادلة  للقيمة  وفقًا  الإيرادات  قيا�ص  يتم  ال�سداد.  موعد  عن  النظر  ب�سرف 

اإيراداتها مقابل معايري معينة لتحديد ما اإذا كانت تعمل ك�سركة اأ�سا�سية اأو كوكيل.  وانتهت اإىل اأنها تعمل على اأنها من�ساأة اأ�سا�سية تعمل عن 

نف�سها يف جميع ترتيبات اإيراداتها. 

يجب الوفاء مبعايري التحقق املحددة التالية قبل حتقق الإيرادات: 

اإيرادات التاأجري

تتم املحا�سبة عن اإيرادات التاأجري الناجتة عن عقود التاأجري الت�سغيلي على العقارات ال�ستثمارية با�ستخدام طريق الق�سط الثابت على مدى 

فرتات عقود التاأجري.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012
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ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  2.3

اإيرادات من حمفظة ا�ستثمارات عقارية

تتحقق الإيرادات من حمفظة ا�ستثمارات عقارية عندما يثبت حق املجموعة يف ا�ستالم الدفعات.

بيع خمزون عقارات

يتم حتقق الإيرادات من بيع خمزون العقارات عندما تنتقل كافة خماطر ومزايا امللكية اإىل امل�سرتي، عادًة عند ت�سليم العقارات

تكاليف التمويل

اإن تكاليف التمويل التى تتعلق مبا�سرة بحيازة اأو اإن�ساء اأ�سل يحتاج اإن�ساوؤه اإىل فرتة زمنية طويلة لكي ي�سبح جاهزًا لالإ�ستعمال املزمع له اأو 

بيعه يتم ر�سملتها كجزء من تكلفة ذلك الأ�سل. يتم اإيقاف ر�سملة تكاليف القرتا�ص عندما يتم ا�ستكمال كافة الأن�سطة ال�سرورية لتجهيز 

الأ�سل لال�ستخدام املزمع له اأو البيع. ت�سجل تكاليف التمويل الآخرى كم�سروف يف الفرتة التى يتم تكبدها خاللها.

حتت�سب تكاليف التمويل املر�سملة با�ستخدام املتو�سط املوزون لتكلفة القرتا�ص بعد التعديل لغر�ص القرتا�ص املرتبط بتطوير حمدد. عند 

ارتباط القرتا�ص بتطويرات حمددة، فاإن املبلغ املر�سمل ميثل اإجمايل تكاليف التمويل املتكبدة على تلك القرو�ص ناق�سًا اأي اإيرادات ا�ستثمار 

اأعمال التطوير حتى تاريخ الإمتام الفعلي. يتم تعليق ر�سملة  ناجتة عن ال�ستثمارات املوؤقتة. يتم ر�سملة تكاليف التمويل اعتبارًا من بداية 

تكاليف القرتا�ص يف حالة توقف ن�ساط التطوير لفرتات طويلة. يتم ر�سملة تكاليف التمويل اأي�سًا يف تكلفة ال�سراء ملوقع عقار يتم حيازة ب�سكل 

حمدد لغر�ص التطوير، ولكن فقط عندما تكون الأن�سطة الالزمة لإعداد الأ�سل لإعادة التطوير  قيد التنفيذ.

دمج الأعمال وال�سهرة

يتم املحا�سبة عن دمج الأعمال با�ستخدام طريقة احليازة املحا�سبية. تقا�ص تكلفة احليازة وفقًا ملجموع املقابل املحول، ويقا�ص بالقيمة العادلة 

يف تاريخ احليازة وقيمة اأي ح�س�ص غري م�سيطرة يف ال�سركة امل�سرتاة. بالن�سبة لكل عملية دمج اأعمال، يقوم امل�سرتي بقيا�ص احل�س�ص غري 

امل�سيطرة يف ال�سركة امل�سرتاة اإما بالقيمة العادلة اأو بن�سبة احل�سة يف �سايف قيمة املوجودات املحددة لل�سركة امل�سرتاة. تدرج تكاليف احليازة 

كم�سروفات عند تكبدها.

عندما تقوم املجموعة بحيازة اأعمال، تقوم بتقييم املوجودات واملطلوبات املالية املقدرة لغر�ص حتديد الت�سنيف والتخ�سي�ص املنا�سب وفقًا 

لل�سروط التعاقدية والظروف القت�سادية وال�سروط ذات ال�سلة كما يف تاريخ احليازة. يت�سمن هذا الف�سل بني امل�ستقات املت�سمنة يف العقد 

الأ�سلي من قبل امل�سرتي.

عند حتقيق دمج الأعمال يف مراحل، فاإن القيمة العادلة يف تاريخ احليازة حل�سة ملكية امل�سرتي املحتفظ بها �سابقًا يف ال�سركة امل�سرتاة يتم 

اإعادة قيا�سها بالقيمة العادلة كما يف تاريخ احليازة من خالل بيان الدخل املجمع.

 اإن اأي مقابل حمتمل يتم حتويله من قبل امل�سرتي �سوف يتم اإدراجه بالقيمة العادلة يف تاريخ احليازة.

اإن التغريات الالحقة يف القيمة العادلة للمقابل املحتمل الذي من املقدر اأن يكون اأ�سل اأو التزام، �سوف يتم اإدراجها وفقًا ملعيار املحا�سبة 

الدويل 39 اإما يف بيان الدخل املجمع اأو كتغري يف الإيرادات ال�ساملة الأخرى. عند ت�سنيف املقابل املحتمل كحقوق ملكية، ل يعاد قيا�سه حتى 

يتم ت�سويته نهائيًا �سمن حقوق امللكية.

يتم قيا�ص ال�سهرة مبدئيًا بالتكلفة التي متثل زيادة اإجمايل املقابل املحول واملبلغ املحقق للح�س�ص غري امل�سيطرة عن �سايف قيمة املوجودات 

املحددة امل�سرتاة واملطلوبات املحتملة. اإذا كان هذا املقابل اأقل من القيمة العادلة ل�سايف موجودات ال�سركة التابعة التي مت حيازتها، يدرج 

الفرق مبا�سرًة يف بيان الدخل املجمع. 

بعد الت�سجيل املبدئي، يتم قيا�ص ال�سهرة بالتكلفة ناق�سًا اأي خ�سائر مرتاكمة من انخفا�ص القيمة. لغر�ص اختبار انخفا�ص القيمة، يتم توزيع 

ال�سهرة املكت�سبة يف دمج الأعمال، من تاريخ احليازة، اإىل كل وحدة من وحدات اإنتاج النقد للمجموعة التي من املتوقع اأن ت�ستفيد من دمج 

الأعمال ب�سرف النظر عن تخ�سي�ص املوجودات اأو املطلوبات الأخرى لل�سركة امل�سرتاة اإىل تلك الوحدات.

عندما ت�سكل ال�سهرة جزءا من وحدة اإنتاج النقد ويتم ا�ستبعاد جزءا من العمليات بداخل الوحدة، يتم اإدراج ال�سهرة املرتبطة بالعمليات 

امل�ستبعدة يف القيمة الدفرتية للعمليات عند حتديد الربح اأو اخل�سارة الناجتة عن ا�ستبعاد العمليات. يتم قيا�ص ال�سهرة امل�ستبعدة يف هذه 

احلالة على اأ�سا�ص القيمة الن�سبية للعمليات امل�ستبعدة واجلزء املحتفظ به من وحدة اإنتاج النقد.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012



26

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012

ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  2.3

الأدوات املالية- التحقق املبدئي والقيا�س الالحق

1- املوجودات املالية

التحقق املبدئي والقيا�س

ت�سنف املوجودات املالية �سمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل 39 كـ »موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر وقرو�ص 

ومدينني اأو كا�ستثمارات حمتفظ بها حتى ال�ستحقاق اأو كموجودات مالية متاحة للبيع اأو كم�ستقات م�سنفة كاأدوات تغطية يف تغطية فعالة، 

متى كان ذلك منا�سبًا. حتدد املجموعة ت�سنيف موجوداتها املالية عند التحقق املبدئي. 

بالقيمة  املدرجة  ال�ستثمارات غري  حالة  باملعاملة، يف  مبا�سرًة  املتعلقة  التكاليف  زائد  العادلة  بالقيمة  مبدئيًا  املالية  املوجودات  كافة  تدرج 

العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر.

ال�سوق )متاجرة  اأو عرف  لوائح  اإطار زمني من�سو�ص عليه مبوجب  ت�سليم موجودات خالل  املالية الذي يتطلب  بيع املوجودات  اأو  اإن �سراء 

الطريقة العادية( ي�سجل يف تاريخ املتاجرة )اأي التاريخ التي تلتزم فيه املجموعة ب�سراء اأو بيع الأ�سل(.

اأو  الأرباح  العادلة من خالل  بالقيمة  املدرجة  املالية  واملوجودات  واملدينني  والنقد  البنوك  الأر�سدة لدى  للمجموعة  املالية  املوجودات  ت�سمل 

اخل�سائر واملوجودات املالية املتاحة للبيع. 

القيا�س الالحق

يعتمد القيا�ص الالحق للموجودات املالية على ت�سنيفها كما يلي:

قرو�ص ومدينني 

متثل القرو�ص واملدينون موجودات مالية غري م�ستقة ذات مدفوعات ثابتة اأو حمددة غري مدرجة يف �سوق ن�سط. بعد القيا�ص املبدئي، يتم 

قيا�ص هذه املوجودات املالية لحقًا بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة العائد الفعلي املعدل بخ�سائر انخفا�ص القيمة، اإن وجد. تدرج اخل�سائر 

الناجتة من انخفا�ص القيمة يف بيان الدخل املجمع.

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر

املالية  املتاجرة واملوجودات  بها لأغرا�ص  املالية املحتفظ  املوجودات  اأو اخل�سائر  الأرباح  العادلة من خالل  بالقيمة  املالية  املوجودات  ت�سمل 

امل�سنفة، عند التحقق املبدئي، كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر. ت�سنف املوجودات املالية كـ »حمتفظ بها لأغرا�ص 

املتاجرة«، اإذا مت حيازتها بغر�ص البيع اأو اإعادة ال�سراء يف امل�ستقبل القريب. تدرج الأرباح اأو اخل�سائر من ال�ستثمارات املحتفظ بها لأغرا�ص 

املتاجرة يف بيان الدخل املجمع. ت�سنف املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر. يف حالة اإدارة هذه املوجودات وتقييم 

اأدائها ا�ستنادًا اإىل القيمة العادلة املوثوق منها وفقًا لإ�سرتاتيجية ال�ستثمار املوثقة. تدرج املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

الأرباح اأو اخل�سائر يف بيان املركز املايل املجمع بالقيمة العادلة مع اإدراج التغريات يف القيمة العادلة يف بيان الدخل. 

تقوم املجموعة بتقييم املوجودات املالية املحتفظ بها لغر�ص املتاجرة، با�ستثناء امل�ستقات، لتحديد ما اإذا كانت ل تزال هناك نية لبيع موجوداتها 

املالية املتاحة للبيع على املدى القريب. اإذا مل ت�ستطيع املجموعة، وذلك يف حالت نادرة، املتاجرة بهذه املوجودات املالية نتيجة لل�سوق غري 

الن�سطة والتغري ب�سورة جوهرية يف نية الإدارة لبيعها يف امل�ستقبل القريب، يجوز للمجموعة اأن تختار اإعادة ت�سنيف هذه املوجودات املالية. 

تعتمد اإعادة الت�سنيف اإىل قرو�ص ومدينني اأو موجودات مالية متاحة للبيع اأو حمتفظ بها حتى ال�ستحقاق على طبيعة الأ�سل. اإن هذا التقييم 

لي�ص له تاأثري على اأي موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وعند ا�ستخدام خيار القيمة العادلة عند الت�سنيف، ل 

ميكن اإعادة ت�سنيف هذه الأدوات بعد التحقق املبدئي.
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ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  2.3

الأدوات املالية- التحقق املبدئي والقيا�س الالحق )تتمة(

1- املوجودات املالية )تتمة(
 

القيا�س الالحق )تتمة(

موجودات مالية متاحة للبيع

امل�سنفة  غري  تلك  هي  للبيع  كمتاحة  امل�سنفة  اأ�سهم  يف  ال�ستثمارات  اإن  مالية.  دين  واأوراق  اأ�سهم  للبيع  املتاحة  املالية  املوجودات  تت�سمن 

كمحتفظ بها للمتاجرة ول امل�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر. اإن ال�ستثمارات يف هذه الفئة هي تلك التي يكون هناك نية 

لالحتفاظ بها ملدة غري حمددة والتي ميكن اأن يتم بيعها لتلبية احتياجات ال�سيولة اأو ا�ستجابة للتغريات يف ظروف ال�سوق.

بعد التحقق املبدئي، يتم قيا�ص املوجودات املالية املتاحة للبيع لحقًا وفقًا القيمة العادلة مع اإدراج الأرباح واخل�سائر غري املحققة كتغريات 

مرتاكمة يف القيمة العادلة يف الإيرادات ال�ساملة الأخرى حتى يتم بيع ال�ستثمار اأو عند حتديد وجود انخفا�ص يف قيمته، حيث يتم يف ذلك 

الوقت �سطب الأرباح واخل�سائر املرتاكمة من التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة واإدراجها يف بيان الدخل املجمع. اإن املوجودات املالية التي 

يتعذر قيا�ص قيمتها العادلة ب�سورة موثوق منها، يتم اإدراجها بالتكلفة ناق�سًا خ�سائر انخفا�ص القيمة، اإن وجدت.

تقوم املجموعة بتقييم املوجودات املالية املتاحة للبيع لتحديد ما اإذا كانت ل تزال هناك نية لبيع موجوداتها املالية املتاحة للبيع على املدى 

القريب. اإذا مل ت�ستطيع املجموعة، وذلك يف حالت نادرة، املتاجرة بهذه املوجودات املالية نتيجة لل�سوق غري الن�سطة والتغري ب�سورة جوهرية 

يف نية الإدارة لبيعها يف امل�ستقبل القريب، يجوز للمجموعة اأن تختار اإعادة ت�سنيف هذه املوجودات املالية. تكون اإعادة الت�سنيف اإىل قرو�ص 

ومدينني م�سموح به عندما تقابل املوجودات املالية تعريف قرو�ص ومدينني اأو هناك نية وقدرة لالحتفاظ بهذه املوجودات يف امل�ستقبل القريب 

اإىل فئة حمتفظ به حتى ال�ستحقاق فقط عندما يكون لدى املن�ساأة القدرة والنية على  باإعادة الت�سنيف  ال�سماح  اأو حتى ال�ستحقاق. يتم 

الحتفاظ بالأ�سل املايل.

بالن�سبة لالأ�سل املايل املعاد ت�سنيفه من فئة املتاحة للبيع، فاإن اأي اأرباح اأو خ�سائر �سابقة من هذا الأ�سل فاإن املبلغ املدرج للقيمة العادلة يف 

تاريخ اإعادة الت�سنيف ي�سبح التكلفة املطفاأة اجلديدة مع اإطفاء اأي اأرباح اأو خ�سائر �سابقة على الأ�سل املدرجة �سمن حقوق امللكية يف الأرباح 

اأو اخل�سائر على مدى العمر املتبقي لال�ستثمار با�ستخدام معدل الفائدة الفعلية. كما يتم اأي�سًا اإطفاء اأي فرق بني التكلفة املطفاأة اجلديدة 

والتدفقات النقدية املتوقعة على مدى العمر املتبقي لالأ�سل با�ستخدام معدل الفائدة الفعلية. اإذا مت لحقًا حتديد اأن الأ�سل قد انخف�ست 

قيمته، فان املبلغ امل�سجل يف حقوق امللكية يتم اإعادة ت�سنيفه اإىل بيان الدخل املجمع.

عدم التحقق 

ل يتم حتقق الأ�سل املايل )اأو ما ينطبق عليه ذلك اأو جزء من الأ�سل املايل اأو جزء من جمموعة اأ�سول مالية مماثلة( عندما:

 • احلق يف ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�سل انتهت �سالحيته.

 • حتتفظ املجموعة باحلق يف ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�سل اأو باملقابل تتحمل التزام بدفع التدفقات النقدية امل�ستلمة بالكامل دون                

    تاأخري مادي اإىل طرف ثالث مبوجب ترتيب »القب�ص والدفع« واإما )اأ( قامت املجموعة بتحويل كافة خماطر ومزايا الأ�سل اأو )ب( مل تقم                 

  املجموعة بتحويل اأو الحتفاظ بكافة خماطر ومزايا الأ�سل ولكن حولت ال�سيطرة على هذا الأ�سل. 
 

عندما تقوم املجموعة بتحويل احلق يف ا�ستالم التدفقات النقدية من تلك املوجودات املالية وعندما تدخل املجموعة يف ترتيبات القب�ص والدفع 

ومل تقم بتحويل كافة خماطر ومزايا الأ�سل اأو حتويل ال�سيطرة على الأ�سل، ويتحقق الأ�سل اجلديد مبقدار ا�ستمرار �سيطرة املجموعة على 

هذا الأ�سل. يف هذه احلالة، تقوم املجموعة اأي�سَا بت�سجيل اللتزام ذات ال�سلة. ويتم قيا�ص الأ�سل املحول واللتزام املرتبط به على اأ�سا�ص 

يعك�ص احلقوق واللتزامات التي حتتفظ بها املجموعة.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012
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ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  2.3

الأدوات املالية- التحقق املبدئي والقيا�س الالحق )تتمة(

2- اإنخفا�س قيمة املوجودات املالية
تقوم املجموعة بتاريخ كل تقرير مايل اإجراء تقييم لتحديد فيما اإذا كان هناك اأي دليل اإيجابي على اأن اأ�سل مايل اأو جمموعة اأ�سول مالية 

قد تنخف�ص قيمتها. تنخف�ص قيمة اأ�سل مايل اأو جمموعة اأ�سول مالية فقط اإذا ما توفر دليل مو�سوعي على انخفا�ص القيمة كنتيجة لوقوع 

حدث واحد اأو اأكرث بعد التحقق املبدئي لالأ�سل )»حدث خ�سارة«( ويكون حلدث )اأحداث( اخل�سارة  تاأثري على التدفقات النقدية امل�ستقبلية 

املقدرة لالأ�سل املايل اأو جمموعة الأ�سول املالية التي ميكن قيا�سها ب�سورة موثوق منها. قد تت�سمن اأدلة النخفا�ص يف القيمة ما ي�سري اإىل اأن 

املقرت�ص اأو جمموعة املقرت�سني تواجه �سعوبات مالية كبرية اأو العجز اأو الإهمال اأو عدم اللتزام باملدفوعات الأ�سا�سية اأو احتمال التعر�ص 

مثال  امل�ستقبلية  النقدية  التدفقات  ملحوظ يف  انخفا�ص  اإىل  املراقبة  بيانات  ت�سري  وعندما  الأخرى  املالية  ال�سطرابات  اأو  الإفال�ص  خلطر 

لتغريات يف الظروف القت�سادية التي ترتبط بحدوث حالت الإخفاق.

موجودات مالية مدرجة بالتكلفة املطفاأة

بالن�سبة للموجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة، تقوم املجموعة اأوًل بتقييم ب�سورة م�ستقلة ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على وجود 

انخفا�ص جوهري يف قيمة املوجودات املالية ب�سكل منفرد، اأو ب�سورة جممعة بالن�سبة للموجودات املالية غري اجلوهرية. اإذا قررت املجموعة 

انه ل يوجد دليل مو�سوعي على وجود انخفا�ص بالن�سبة لالأ�سل املايل الذي مت تقييمه ب�سكل منفرد، �سواء كان جوهريًا اأو ل، فان املجموعة 

تدرج الأ�سل املايل �سمن جمموعة من املوجودات املالية التي لها �سمات خماطر ائتمان مماثلة وتقوم بتقييمها ب�سكل جممع لتحديد انخفا�ص 

القيمة. املوجودات املالية التي مت تقييمها ب�سكل منفرد لتحديد انخفا�ص القيمة ووجد اأن هناك خ�سارة انخفا�ص يف القيمة اأو ل تزال حتقق 

خ�سائر انخفا�ص القيمة ل تدرج �سمن التقييم املجمع لتحديد انخفا�ص القيمة.

اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على وجود خ�سارة انخفا�ص القيمة، فان مبلغ اخل�سارة يتم قيا�سه بالفرق بني القيمة الدفرتية لالأ�سل والقيمة 

احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة )با�ستثناء خ�سائر الئتمان امل�ستقبلية املتوقعة التي مل يتم تكبدها بعد(. 

يتم تخفي�ص القيمة الدفرتية لالأ�سل من خالل ا�ستخدام ح�ساب خم�س�ص انخفا�ص القيمة ويتم ت�سجيل مبلغ خ�سارة انخفا�ص القيمة يف 

بيان الدخل املجمع. ويف حالة زيادة اأو نق�ص مبلغ خ�سائر النخفا�ص يف القيمة املقدر يف �سنة لحقة ب�سبب وقوع حدث بعد ت�سجيل النخفا�ص، 

فاإن خ�سارة النخفا�ص يف القيمة امل�سجلة �سابقًا تزيد اأو تنق�ص عن طريق تعديل ح�ساب املخ�س�ص. اإذا مت ا�سرتداد م�سطوبات م�ستقبلية بعد 

ذلك، يتم اإ�سافة ال�سرتداد اإىل بيان الدخل املجمع. 

موجودات مالية متاحة للبيع

بالن�سبة للموجودات املالية املتاحة للبيع، تقوم املجموعة يف تاريخ كل تقارير مالية بتقييم اإذا ما كان يوجد دليل مو�سوعي على اأن ا�ستثمار اأو 

جمموعة من ال�ستثمارات قد تعر�ست لالنخفا�ص يف القيمة.

بالن�سبة لال�ستثمارات يف اأ�سهم امل�سنفة كمتاحة للبيع، يت�سمن الدليل املو�سوعي انخفا�ص كبري وم�ستمر يف القيمة العادلة لال�ستثمار اقل من 

تكلفتها. اإن تقييم ما اإذا كان النخفا�ص »كبري« مقابل التكلفة الأ�سلية لال�ستثمار و«م�ستمر« مقابل الفرتة التي تكون فيها القيمة العادلة اأقل 

من التكلفة الأ�سلية. اإذا كان هناك دليل على النخفا�ص يف القيمة، فاإن اخل�سائر املرتاكمة – التي يتم قيا�سها بالفرق بني تكاليف احليازة 

والقيمة العادلة احلالية ناق�سًا خ�سائر انخفا�ص القيمة من تلك ال�ستثمارات واملدرجة �سابقًا يف بيان الدخل املجمع- يتم ا�ستبعادها من 

اأ�سهم يف بيان الدخل  ال�ساملة الأخرى وتدرج يف بيان الدخل املجمع. ل يتم عك�ص خ�سائر انخفا�ص القيمة من ال�ستثمارات يف  الإيرادات 

املجمع وتقيد الزيادة يف قيمتها العادلة بعد النخفا�ص يف القيمة مبا�سرًة �سمن الإيرادات ال�ساملة الأخرى.

بالن�سبة لأدوات الديون امل�سنفة كاأدوات مالية متاحة للبيع، يتم تقييم انخفا�ص القيمة ا�ستنادًا اإىل نف�ص املعايري بالن�سبة للموجودات املالية 

املدرجة بالتكلفة املطفاأة. ولكن، ميثل املبلغ امل�سجل لنخفا�ص القيمة اخل�سائر املرتاكمة التي يتم قيا�سها بالفرق بني التكلفة املطفاأة والقيمة 

العادلة احلالية، ناق�سًا اأي خ�سارة من انخفا�ص القيمة امل�سجلة �سابقًا يف بيان الدخل املجمع. 
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3- املطلوبات املالية

التحقق املبدئي والقيا�س

ت�سنف املطلوبات املالية �سمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل 39 كـ »مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر وقرو�ص 

و�سلف اأو كم�ستقات م�سنفة كاأدوات تغطية يف تغطية فعالة، متى كان ذلك منا�سبًا . حتدد ال�سركة الأم ت�سنيف مطلوباتها املالية عند التحقق 

املبدئي. 

تدرج كافة املطلوبات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة ويف حالة ال�سلف، زائدًا التكاليف املتعلقة مبا�سرًة باملعاملة.

ت�سمل املطلوبات املالية للمجموعة احل�سابات الدائنة و دائنو التمويل الإ�سالمي وال�سكوك الإ�سالمية.

القيا�س الالحق

يعتمد القيا�ص الالحق للمطلوبات املالية على ت�سنيفها كما يلي:

دائنون 

يقيد الدائنون عن املبالغ التي �ستدفع يف امل�ستقبل لقاء ب�سائع اأو خدمات مت ت�سلمها، �سواء �سدرت بها فواتري من قبل املورد اأو مل ت�سدر.

دائنون مبوجب متويل اإ�سالمي

ميثل دائنو الإجارة املبلغ امل�ستحق على اأ�سا�ص الدفع املوؤجل ملوجودات م�سرتاة مبوجب اتفاقيات اإجارة اأو تاأجري. يدرج دائنو الإجارة باإجمايل 

احلد الأدنى لدفعات دائني الإجارة بال�سايف بعد اأي تكاليف موؤجلة. 

ميثل دائنو التورق املبلغ امل�ستحق على اأ�سا�ص الت�سوية املوؤجلة للموجودات امل�سرتاة مبوجب ترتيبات �سكوك.  يدرج التورق امل�ستحق مبجمل مبلغ 

امل�ستحقات ناق�سًا الربح امل�ستحق املوؤجل.

يدرج دائنو املرابحة باإجمايل املبلغ امل�ستحق بال�سايف بعد الربح امل�ستحق املوؤجل.  

يتم ت�سجيل ربح املرابحة امل�ستحق وتكاليف الإجارة على اأ�سا�ص ن�سبي زمني بحيث تدر معدل عائد دوري ثابت.

�سكوك اإ�سالمية

اإن ال�سكوك الإ�سالمية هي التزام دين تعاقدي يلتزم امل�سدر مبوجبه بالتزام دفع الأرباح واملبادئ املتفق عليها، يف تواريخ حمددة، والتي 

مبوجبها يطالب حاملي هذه ال�سكوك مبلكية غري موزعة يف الأ�سل امل�سار اإليه.

عدم التحقق

يتم عدم حتقق التزام مايل عندما يتم الإعفاء من اللتزام املحدد يف العقد اأو اإلغاوؤه اأو انتهاء �سالحية ا�ستحقاقه. 

عند ا�ستبدال التزام مايل حايل باآخر من نف�ص املقر�ص ب�سروط خمتلفة ب�سكل كبري، اأو بتعديل �سروط اللتزام املايل احلايل ب�سكل جوهري، 

يتم معاملة هذا التبديل اأو التعديل كعدم حتقق لاللتزام الأ�سلي وحتقق لاللتزام اجلديد، ويدرج الفرق يف القيمة الدفرتية ذات ال�سلة يف 

بيان الدخل املجمع.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012
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4- مقا�سة الأدوات املالية
التنفيذ  اإذا كانت هناك حقوق قانونية حالية قابلة  بيان املركز املايل  املبلغ املبني يف  املالية و�سايف  تتم املقا�سة بني املوجودات واملطلوبات 

ملقا�سة املبالغ املعرتف بها وتوجد نية ال�سداد على اأ�سا�ص ال�سايف اأو ا�سرتداد املوجودات وت�سوية املطلوبات يف اآن واحد.  

5- القيمة العادلة لالأدوات املالية
اأو  اأ�سواق مالية ن�سطة كما يف تاريخ التقارير املالية بالرجوع اإىل �سعر ال�سوق املعلن  يتم حتديد القيمة العادلة لالأدوات املالية املتداولة يف 

عرو�ص اأ�سعار املتداولني )�سعر ال�سراء ملراكز ال�سراء و�سعر الطلب ملراكز البيع( بدون اأي خ�سم لتكاليف املعاملة.

اأن تت�سمن هذه  اأ�ساليب تقييم منا�سبة. ميكن  بالن�سبة لالأدوات املالية غري املتداولة يف �سوق ن�سطة، يتم حتديد القيمة العادلة با�ستخدام 

الأ�ساليب: 

• ا�ستخدام املعامالت احلديثة يف ال�سوق ب�سروط جتارية بحتة 
• اأو بالرجوع اإىل القيمة العادلة احلالية لأداة اأخرى مماثلة اإىل حد كبري 

• اأو حتليل التدفقات النقدية املخ�سومة اأو اأ�ساليب التقييم الأخرى.

يتم عر�ص حتليل القيمة العادلة لالأدوات املالية والتفا�سيل الإ�سافية عن كيفية قيا�سها يف اإي�ساح 22.

خمزون عقارات

يحتفظ بالعقارات التي مت حيازتها اأو اإن�ساءها لغر�ص البيع يف م�سار العمل الطبيعي، بخالف التي يتم الحتفاظ بها للتاأجري اأو لرتفاع قيمتها 

الراأ�سمالية، كمحزون ويتم قيا�سها بالتكلفة اأو �سايف القيمة املمكن حتقيقها اأيهما اأقل.

اأو تطوير العقار حتى يتم جتهيزه يف احلالة الالزمة  ت�ستمل التكلفة على تكلفة �سراء العقار والتكاليف الأخرى املتكبدة فيما يتعلق باإن�ساء 

لإمتام عملية البيع.

ت�ستند �سايف القيمة املمكن حتقيقها اإىل �سعر البيع املقدر يف امل�سار الطبيعي لالأعمال، ا�ستنادًا اإىل اأ�سعار ال�سوق يف تاريخ التقارير املالية 

وتخ�سم بالقيمة الزمنية لالأموال، متى كانت جوهرية، ناق�سًا اأي التكاليف حتى الإجناز اأو التكاليف املقدرة لإمتام عملية البيع.

عقارات ا�ستثمارية

تدرج العقارات ال�ستثمارية مبدئيًا بالتكلفة مبا فيها تكاليف املعاملة. تت�سمن القيمة الدفرتية تكلفة ا�ستبدال جزء من العقار ال�ستثماري 

احلايل وقت تكبد التكلفة فيما لو مت الوفاء مبعايري التحقق وت�ستثني من ذلك تكاليف اخلدمات اليومية للعقار ال�ستثماري. لحقًا للت�سجيل 

املبدئي يتم اإدراج العقارات ال�ستثمارية بالقيمة العادلة التي تعك�ص ظروف ال�سوق يف تاريخ التقارير املالية. تدرج الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة 

للعقارات  العادلة  القيمة  حتديد  يتم  فيها.  تن�ساأ  التي  لل�سنة  املجمع  الدخل  بيان  يف  ال�ستثمارية  للعقارات  العادلة  القيمة  يف  التغريات  من 

ال�ستثمارية من قبل خرباء تقييم عقارات م�ستقلني با�ستخدام اأ�ساليب تقييم معروفة.

اأي  يتوقع  العقار ال�ستثماري ب�سفة دائمة من ال�ستخدام ول  يتم �سحب  اأو عندما  بيعها  يتم  العقارات ال�ستثمارية عندما  يتم عدم حتقق 

منافع اقت�سادية م�ستقبلية من بيعه. اإن اأي اأرباح اأو خ�سائر من ا�ستبعاد اأو بيع العقار ال�ستثماري يتم ت�سجيلها يف بيان الدخل املجمع يف �سنة 

ال�ستبعاد اأو البيع.

تتم التحويالت اإىل العقارات ال�ستثمارية فقط عندما يكون هناك تغري يف ال�ستخدام. بالن�سبة للتحويل من عقار ا�ستثماري اإىل عقار ي�سغله 

مالك، فاإن التكلفة املقدرة للمحا�سبة الالحقة هي القيمة العادلة يف تاريخ تغيري ال�ستخدام. اإذا حتول العقار الذي ي�سغله مالك اإىل عقار 

ا�ستثماري، فاإن املجموعة تقوم باملحا�سبة عن هذا العقار وفقًا لل�سيا�سة املبينة يف »عقار ومعدات« حتى تاريخ تغري ال�ستخدام.

مل يتم ت�سنيف اأي موجودات حمتفظ بها مبوجب تاأجري ت�سغيلي كعقارات ا�ستثمارية.
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5- القيمة العادلة لالأدوات املالية )تتمة(

ر�سملة تكاليف القرتا�س 

يتم ر�سملة تكاليف القرتا�ص املتعلقة بحيازة اأو اإن�ساء اأو اإنتاج اأ�سل الذي ي�ستغرق فرتة اأ�سا�سية من الوقت لكي ي�سبح جاهزًا لال�ستخدام 

املعد له اأو البيع كجزء من تكاليف املوجودات ذات ال�سلة. يتم حتميل كافة تكاليف القرتا�ص الأخرى كم�سروفات يف فرتة حدوثها. تتكون 

تكاليف القرتا�ص من الفائدة والتكاليف الأخرى التي تتكبدها املن�ساأة فيما يتعلق باقرتا�ص الأموال.

ا�ستثمارات يف �سركات زميلة 

وفقًا لطريقة حقوق امللكية، ي�سجل ال�ستثمار يف �سركة زميلة �سمن بيان املركز املايل املجمع بالتكلفة زائدا التغريات بعد احليازة يف ح�سة 

املجموعة من �سايف موجودات ال�سركة الزميلة. ال�سهرة املتعلقة ب�سركة زميلة تدرج �سمن القيمة الدفرتية لال�ستثمار ول يتم اإطفائها اأو يتم 

اختبارها ب�سورة مفردة لتحديد انخفا�ص القيمة. 

يعك�ص بيان الدخل املجمع احل�سة يف نتائج عمليات ال�سركة الزميلة. عند حدوث تغيري مت اإدراجه �سمن حقوق امللكية لل�سركة الزميلة مبا�سرة، 

تقيد ال�سركة ح�ستها يف اأية تغريات ويتم الإف�ساح عن هذه احل�سة �سمن بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع متى كان ذلك منا�سبًا. يتم 

ا�ستبعاد الأرباح اأو اخل�سائر غري املحققة الناجتة من املعامالت بني املجموعة وال�سركة الزميلة مبقدار ح�سة ملجموعة يف ال�سركة الزميلة. 

امل�سيطرة يف  واحل�س�ص غري  ال�سرائب  بعد  الربح  فاإن  ولذلك  الزميلة  ال�سركة  الزميلة خا�سة مب�ساهمي  ال�سركة  نتائج  تعترب احل�سة يف 

ال�سركات التابعة لل�سركة الزميلة. 

يتم اإعداد البيانات املالية لل�سركة الزميلة لنف�ص تاريخ التقارير املالية للمجموعة. عند ال�سرورة، يتم اإجراء تعديالت لكي ت�سبح ال�سيا�سات 

املحا�سبية مت�سقة مع تلك التي ت�ستخدمها املجموعة. 

اإذا كان من ال�سروري قيد خ�سارة انخفا�ص يف القيمة اإ�سافية ل�ستثمار املجموعة يف  بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، حتدد املجموعة ما 

�سركات زميلة. حتدد املجموعة يف تاريخ كل بيانات مالية ما اإذا كان يوجد دليل مو�سوعي على النخفا�ص يف قيمة ال�ستثمار يف �سركة زميلة. 

يف حالة حدوث النخفا�ص، حتت�سب املجموعة مبلغ النخفا�ص يف القيمة بالفرق بني املبلغ املمكن ا�سرتداده لل�سركة الزميلة والقيمة الدفرتية 

ويتحقق املبلغ يف »ح�سة يف نتائج �سركة زميلة« �سمن بيان الدخل املجمع.

عند فقدان التاأثري امللمو�ص على ال�سركة الزميلة، تقوم املجموعة بقيا�ص وت�سجيل ال�ستثمار املتبقي وفقًا لقيمته العادلة. تدرج اأي فروق بني 

القيمة الدفرتية لل�سركة الزميلة عند فقدان التاأثري امللمو�ص والقيمة العادلة لال�ستثمار املتبقي واملتح�سالت من البيع يف بيان الدخل املجمع. 

عقار ومعدات 

يدرج العقار واملعدات بالتكلفة ناق�سًا ال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر النخفا�ص يف القيمة.

يحت�سب ال�ستهالك بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املتوقعة.

اأن القيمة  اأو التغريات يف الظروف اإىل  يتم مراجعة القيم الدفرتية للعقار واملعدات لغر�ص حتديد انخفا�ص القيمة عندما ت�سري الأحداث 

الدفرتية قد ل ميكن ا�سرتدادها. فاإذا ما ظهرت تلك املوؤ�سرات، واإذا كانت هذه القيم الدفرتية م�سجلة باأكرث من املبالغ املمكن ا�سرتدادها، 

تخف�ص املوجودات اإىل القيمة املمكن ا�سرتدادها.

يتم ر�سملة امل�سروفات املتكبدة ل�ستبدال بند من بنود العقار واملعدات التي يتم املحا�سبة عنها ب�سورة منف�سلة ويتم �سطب القيمة الدفرتية 

للعن�سر امل�ستبدل اأو امل�سطوب. ويتم فقط ر�سملة امل�سروفات الالحقة الأخرى عندما حتقق زيادة املنافع القت�سادية امل�ستقبلية لبند العقار 

واملعدات املتعلقة بها. وتتحقق كافة امل�سروفات الأخرى يف بيان الدخل املجمع عند تكبدها.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012



32

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012

ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  2.3

الأدوات املالية- التحقق املبدئي والقيا�س الالحق )تتمة(

5- القيمة العادلة لالأدوات املالية )تتمة(

معامالت املدفوعات بالأ�سهم

اأ�سهم )»معامالت  اأو حقوق يف  اأ�سهم  اأو خدمات مقابل  يتم ت�سجيلها عند �سراء املجموعة لب�سائع  بالأ�سهم هي م�سروفات  اإن املدفوعات 

الت�سوية بالأ�سهم«( اأو مقابل موجودات اأخرى ذات قيمة تعادل عدد الأ�سهم اأو احلقوق يف الأ�سهم )»معامالت ت�سوية نقدية«(. 

يتلقى موظفو املجموعة )مبا فيهم اأع�ساء جمل�ص الإدارة( مكافاآت يف �سورة معامالت مدفوعات بالأ�سهم حيث يقدم املوظفون خدمات مقابل 

اأ�سهم اأو حقوق يف اأ�سهم )»معامالت الت�سوية بالأ�سهم« (.

تتحقق تكلفة معامالت الت�سوية بالأ�سهم مع الزيادة املقابلة يف احتياطيات راأ�ص املال الأخرى يف حقوق امللكية على مدى الفرتة التي يتم خاللها 

الوفاء ب�سروط الأداء و/ اأو اخلدمة. تدرج امل�سروفات املرتاكمة املحققة ملعامالت الت�سوية بالأ�سهم بتاريخ كل تقرير مايل اإىل اأن يعك�ص تاريخ 

ال�ستحقاق احلد الذي تنتهي عنده فرتة ال�ستحقاق واأف�سل تقديرات املجموعة املتاحة لعدد اأدوات حقوق امللكية التي �سيتم ا�ستحقاقها يف 

النهاية. اإن التحميل اأو الإ�سايف يف بيان الدخل املجمع لر�سيد فرتة ميثل احلركة يف امل�سروف املرتاكم امل�سجل كما يف بداية الفرتة ونهايتها.

ا�ستحقاقها م�سروطًا  التي يكون  بالأ�سهم  الت�سوية  با�ستثناء معامالت  نهائي،  ب�سكل  ا�ستحقاقها  يتم  التي مل  للمنح  ت�سجيل م�سروف  يتم  ل 

بظروف ال�سوق اأو عدم ال�ستحقاق والتي يتم معامالتها كا�ستحقاق بغ�ص النظر عن ا�ستيفاء �سروط ال�سوق اأو عدم ا�ستيفائها على اأن يتم 

ا�ستيفاء كافة �سروط الأداء الأخرى.

عند تعديل فرتات معامالت الت�سوية بالأ�سهم، فاإن احلد الأدنى للم�سروف املدرج ميثل امل�سروف يف حالة عدم تعديل الفرتات، يف حالة عدم 

الوفاء بال�سروط الأ�سلية. ويتم ت�سجيل م�سروف اإ�سايف لأي تعديل، الذي يوؤدي اإىل الزيادة يف اإجمايل القيمة العادلة ملعامالت املدفوعات 

بالأ�سهم، اأو اأي مزايا اأخرى للموظفني حيث يتم قيا�سها وفقًا للقيمة العادلة يف تاريخ التعديل. 

عند اإلغاء منحة الت�سوية بالأ�سهم، يتم معاملتها كما لو كانت م�ستحقة بتاريخ الإلغاء، ويتم فورًا اإدراج اأي م�سروف للمنحة مل يكن مدرجًا من 

قبل. وهذا يت�سمن اأي مزايا حيث ل يتم الوفاء ب�سروط عدم ال�ستحقاق يف ال�سيطرة لل�سركة اأو املوظف. ولكن، اإذا مت ا�ستبدال منحة جديدة 

بدًل من تلك التي مت اإلغاءها، ويتم ت�سنيفها كمنحة اكتتاب بالتاريخ املمنوحة فيه، يتم معاملة املنح امللغاة واجلديدة كتعديل للمنحة الأ�سلية، 

كما هو مبني يف الفقرة ال�سابقة. يتم معاملة كافة اإلغاءات منح معامالت الت�سوية بالأ�سهم ب�سكل متعادل.

اأ�سهم اخلزينة

يتم املحا�سبة عن اأ�سهم ال�سركة الأم اخلا�سة كاأ�سهم خزينة وتدرج بالتكلفة. عند بيع اأ�سهم اخلزينة ت�سجل الأرباح اإىل ح�ساب منف�سل غري 

قابل للتوزيع يف حقوق امللكية )احتياطي اأ�سهم خزينة(. كما يتم حتميل اأية خ�سائر حمققة على نف�ص احل�ساب يف حدود الر�سيد الدائن يف 

ذلك احل�ساب، ويتم حتميل اأية خ�سائر اإ�سافية على الأرباح املحتفظ بها ومن ثم الحتياطيات. ت�ستخدم الأرباح املحققة لحقًا من بيع اأ�سهم 

اخلزينة ملقابلة اأي خ�سائر م�سجلة �سابقًا يف الحتياطيات والأرباح املحتفظ بها وح�ساب احتياطي اأ�سهم اخلزينة على التوايل. ل يتم دفع 

اأية توزيعات نقدية عن اأ�سهم اخلزينة هذه. ويوؤدي اإ�سدار اأ�سهم منحة اإىل زيادة عدد اأ�سهم اخلزينة بنف�ص الن�سبة وتخفي�ص متو�سط تكلفة 

ال�سهم بدون التاأثري على اإجمايل تكلفة اأ�سهم اخلزينة. 

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني  

للموظف  النهائي  الراتب  اإىل  عادة  ي�ستند  املكافاأة  هذه  ا�ستحقاق  اإن  ملوظفيها.  اخلدمة  نهاية  ملكافاأة  خم�س�ص  املجموعة  حتت�سب 

وطول مدة اخلدمة واإىل اإمتام احلد الأدنى من فرتة اخلدمة . اإن التكاليف املتوقعة لهذه املكافاآت يتم ت�سجيلها كم�سروفات م�ستحقة 

على مدى فرتة اخلدمة. 
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ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  2.3

الأدوات املالية- التحقق املبدئي والقيا�س الالحق )تتمة(

5- القيمة العادلة لالأدوات املالية )تتمة(

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني  )تتمة(

اإن  املوظفني،  رواتب  كن�سبة من  الجتماعية  للتاأمينات  العامة  املوؤ�س�سة  اإىل  م�ساهمات  بتقدمي  املجموعة  تقوم  الكويتيني  للموظفني  بالن�سبة 

التزامات ال�سركة حمددة بهذه امل�ساهمات والتي حتمل كم�سروف عند ا�ستحقاقها.

حتويل العمالت الأجنبية 

املعامالت والأر�سدة

تقيد املعامالت بالعمالت الأجنبية مبدئيًا بالعملة الرئي�سية وفقًا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ املعاملة.

يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية وفقًا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة للعملة الرئي�سية بتاريخ التقارير املالية. وتوؤخذ 

كافة الفروق اإيل بيان الدخل املجمع.

البنود غري النقدية التي يتم قيا�سها بالتكلفة التاريخية بعملة اأجنبية يتم حتويلها با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف كما يف تواريخ املعامالت املبدئية. 

وبالن�سبة للبنود غري النقدية التي يتم اإعادة قيا�سها وفقًا للقيمة العادلة بعملة اأجنبية يتم حتويلها با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف كما يف التاريخ 

الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة.

�سركات املجموعة

يف تاريخ التقارير املالية، يتم حتويل القيمة الدفرتية يف ال�سركات التابعة الأجنبية اإىل عملة العر�ص لل�سركة الأم باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة 

الناجتة عن  الفروق  توؤخذ كافة  لل�سنة.  املوزون  ال�سرف  اأ�سعار  ال�سركات مبتو�سط  تلك  نتائج  املالية، وحتول احل�سة يف  التقارير  تاريخ  يف 

حتويل العمالت الأجنبية مبا�سرة اإىل الإيرادات ال�ساملة الأخرى. عند بيع �سركة اأجنبية، يدرج املبلغ املوؤجل املرتاكم امل�سجل يف حقوق امللكية 

اخلا�سة بعملية اأجنبية حمددة �سمن بيان الدخل املجمع.

املطلوبات املحتملة 

ل يتم اإدراج املطلوبات املحتملة �سمن بيان املركز املايل املجمع بل يتم الإف�ساح عنها ما مل يكن احتمال حتقيق خ�سائر اقت�سادية م�ستبعدًا. 

ل يتم اإدراج املوجودات املحتملة �سمن البيانات املالية املجمعة بل يتم الإف�ساح عنها عندما يكون حتقيق منافع اقت�سادية مرجحًا. 

عقود التاأجري

اإن عقود التاأجري حيث حتول املجموعة معظم خماطر ومزايا ملكية الأ�سل هي عقود تاأجري متويلي.

يتم ت�سنيف عقود التاأجري عندما ل حتول املجموعة معظم خماطر ومزايا ملكية الأ�سل كعقود تاأجري ت�سغيلي.  يتم اإ�سافة التكاليف املبا�سرة 

املبدئية املتكبدة يف التفاو�ص على عقد التاأجري الت�سغيلي اإىل القيمة الدفرتية للموجودات املوؤجرة ويتم ت�سجيلها على مدى فرتة التاأجري على 

نف�ص اأ�سا�ص اإيرادات التاأجري. يتم اإدراج الإيجارات املحتملة كاإيرادات يف الفرتة التي يتم اكت�سابها فيها.

معلومات القطاع

اأو خدمات �سمن بيئة اقت�سادية  اأو يقدم منتجات  اإن القطاع هو جزء مميز من املجموعة حيث يقدم منتجات اأو خدمات )قطاع اأعمال( 

حمددة )قطاع جغرايف( ويتعر�ص ملخاطر ومنافع خمتلفة عن غريه من القطاعات.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012
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التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية  2.4

معايري وتف�سريات جديدة ومعدلة

املالية اجلديدة  للتقارير  الدولية  املعايري  با�ستثناء  ال�سابقة،  املالية  ال�سنة  امل�ستخدمة يف  لتلك  امل�ستخدمة مماثلة  املحا�سبية  ال�سيا�سات  اإن 

واملعدلة التالية ال�سادرة حديثًا عن جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية وتف�سريات جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية التي ت�سري 

اعتبارًا من 1 يناير 2012. ولكن، مل يكن لتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية وتف�سريات جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية 

اجلديدة واملعدلة تاأثريًا ملمو�سًا على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

• معيار املحا�سبة الدويل 12: �سرائب الدخل )معدل(  – ال�سرائب املوؤجلة ا�سرتداد املوجودات الأ�سا�سية
• املعيار الدويل للتقارير املالية 1 تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية لأول مرة )معدل( - الت�سخم احلاد واإلغاء التواريخ املحددة    

   ملطبقي املعيار الدويل للتقارير املالية 7 الأدوات املالية لأول مرة: الإف�ساحات )معدل( 

• املعيار الدويل للتقارير املالية 7 الأدوات املالية: الإف�ساحات – متطلبات الإف�ساحات املح�سنة لال�ستبعاد 

معيار املحا�سبة الدويل 12: �سرائب الدخل )معدل(  – ال�سرائب املوؤجلة ا�سرتداد املوجودات الأ�سا�سية

و�سح التعديل حتديد ال�سرائب املوؤجلة على العقارات ال�ستثمارية التي يتم قيا�سها وفقًا للقيمة العادلة. يطرح التعديل افرتا�ص اأن ال�سرائب 

املوؤجلة على العقارات ال�ستثمارية، التي يتم قيا�سها با�ستخدام منوذج القيمة العادلة يف معيار املحا�سبة الدويل 40 العقارات ال�ستثمارية، 

ينبغي حتديدها على اأ�سا�ص اأن القيمة الدفرتية لهذه ال�ستثمارات �سوف يتم ا�سرتدادها من خالل البيع. كما يتطلب التعديل اأن يتم دائمًا 

قيا�ص ال�سرائب املوؤجلة على املوجودات غري امل�ستهلكة التي يتم قيا�سها با�ستخدام منوذج اإعادة التقييم يف معيار املحا�سبة الدويل 16 على 

اأو الأداء املايل  تاأثري على املركز  2012، ولي�ص له  1 يناير  اأو بعد  التي تبداأ يف  ال�سنوية  التعديل على الفرتات  اأ�سا�ص بيع الأ�سل. ي�سري 

للمجموعة اأو الإف�ساحات املتعلقة به.

املعيار الدويل للتقارير املالية 1 تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية لأول مرة )معدل( - الت�سخم احلاد واإلغاء التواريخ املحددة ملطبقي 

املعيار الدويل للتقارير املالية 7 الأدوات املالية لأول مرة: الإف�ساحات )معدل( 

املالية  للتقارير  الدولية  للمعايري  وفقًا  املالية  البيانات  املن�ساأة عر�ص  ا�ستئناف  كيفية  اإر�سادات حول  الدولية  املحا�سبة  طرح جمل�ص معايري 

عند توقف تعر�ص عملتها الت�سغيلية لت�سخم حاد. ت�سري التعديالت على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2011. مل يكن لهذا 

التعديل اأي تاأثري على املجموعة. 

املعيار الدويل للتقارير املالية 7: الأدوات املالية: الإف�ساحات – متطلبات الإف�ساحات املح�سنة لال�ستبعاد 

املالية  البيانات  ا�ستبعادها لكي يتمكن م�ستخدمو،  يتم  التي مت حتويلها ولكن مل  املالية  اإ�سافية حول املوجودات  اإف�ساحات  التعديل  يتطلب 

للمجموعة من اإدراك العالقة بني تلك املوجودات التي مل يتم ا�ستبعادها واملطلوبات املرتبطة بها. اإ�سافًة اإىل ذلك، يتطلب التعديل اإف�ساحات 

حول ا�ستمرار ال�سيطرة على املوجودات امل�ستبعدة حتى يتمكن م�ستخدمو البيانات املالية من تقييم طبيعة ا�ستمرار املجموعة يف ال�سيطرة على 

تلك املوجودات امل�ستبعدة واملخاطر املرتبطة بها. ي�سري التعديل على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2011. اإن املجموعة لي�ص 

لديها موجودات لها هذه ال�سمات، ولذلك لي�ص هناك تاأثري على عر�ص بياناتها املالية املجمعة. 

معايري �سادرة ولكن مل ت�سر بعد  .3

املعايري  تف�سريات  وجلنة  الدولية  املحا�سبة  معايري  جمل�س  عن  �سادرة  ومعدلة  جديدة  وتف�سريات  معايري 

الدولية للتقارير املالية ولكن مل يتم تطبيقها بعد

فيما يلي املعايري ال�سادرة ولكن مل ي�سري مفعولها بعد حتى تاريخ اإ�سدار البيانات املالية املجمعة للمجموعة. اإن هذه املعايري هي املعايري 

والتف�سريات ال�سادرة والتي تتوقع املجموعة تطبيقها ب�سورة معقولة يف امل�ستقبل. تعتزم املجموعة تطبيق تلك املعايري عند �سريان مفعولها. 

ولكن، تتوقع املجموعة عدم وجود تاأثري جوهري من تطبيق التعديالت على مركزها اأو اأدائها املايل املجمع.
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معايري �سادرة ولكن مل ت�سر بعد)تتمة(  .3

املعايري  تف�سريات  وجلنة  الدولية  املحا�سبة  معايري  جمل�س  عن  �سادرة  ومعدلة  جديدة  وتف�سريات  معايري 

الدولية للتقارير املالية ولكن مل يتم تطبيقها بعد)تتمة(

معيار املحا�سبة الدويل 1 عر�ص البيانات املالية – عر�ص بنود الإيرادات ال�ساملة الأخرى

2012. يغري التعديل طريقة جتميع البنود املعرو�سة �سمن الإيرادات  1 يوليو  اأو بعد  ي�سري التعديل على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف 

ال�ساملة الأخرى. يتم عر�ص البنود التي ميكن اإعادة ت�سنيفها )اأو »اإعادة اإدراجها«( اإىل بيان الدخل املجمع يف فرتة م�ستقبلية )على �سبيل 

املثال، عند ال�ستبعاد اأو الت�سوية( ب�سورة منف�سلة عن البنود التي ل ميكن اإعادة ت�سنيفها. يوؤثر التعديل على العر�ص فقط ولكن لي�ص له 

تاأثري على املركز اأو الأداء املايل للمجموعة. 

معيار املحا�سبة الدويل 19 مزايا املوظفني )معدل(

ي�سري املعيار املعدل على الفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013، مع ال�سماح بالتطبيق املبكر. يتعني التطبيق باأثر رجعي مع وجود 

حالت ا�ستثنائية قليلة. مت اإ�سدار عدد من التغيريات اأو التو�سيحات مبوجب هذا املعيار املعدل. من بني هذه التعديالت واأهمها ا�ستبعاد الآلية 

الأ�سا�سية والف�سل بني املزايا ق�سرية الأجل والأخرى طويلة الأجل للموظفني على اأ�سا�ص الوقت املتوقع للت�سوية بدًل من ا�ستحقاق املوظفني 

لتلك املزايا. تقوم املجموعة حاليًا بتقييم التاأثري الذي �سينتج عن هذا املعيار على املركز والأداء املايل للمجموعة.

معيار املحا�سبة الدويل 32  الأدوات املالية: العر�ص - تقا�ص املوجودات املالية واملطلوبات املالية)معدل( 

تو�سح التعديالت املق�سود بـ »لديها حق قانوين حايل ملزم باملقا�سة«. تو�سح التعديالت اأي�سا تطبيق معيار املحا�سبة الدويل 32 معايري 

املجموعة  تقوم  املتزامنة.  غري  الإجمالية  الت�سوية  اآليات  تطبق  التي  املركزية(  املقا�سة  بيوت  اأنظمة  )مثل  الت�سوية  اأنظمة  حول  التقا�ص 

اأو  حاليًا بتقييم التاأثري الذي �سينتج عن هذا املعيار على املركز والأداء املايل للمجموعة. وهو ي�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف 

بعد 1 يناير 2014.

املعيار الدويل للتقارير املالية 7 الإف�ساحات: مقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية – تعديالت املعيار الدويل للتقارير املالية 7

تتطلب هذه التعديالت من املن�ساأة اأن تقوم بالإف�ساح عن معلومات تتعلق بحقوق التقا�ص والرتتيبات ذات ال�سلة )مثل اتفاقيات ال�سمان(. 

اإن  للمن�ساأة.  املجمع  املايل  املركز  على  التقا�ص  ترتيبات  تاأثري  تقييم  مفيدة يف  تكون  قد  معلومات  للم�ستخدمني  توفر  الإف�ساحات  اإن هذه 

العر�ص.  املالية:  الأدوات   32 الدويل  والتي مت مقا�ستها وفقا ملعيار املحا�سبة  املالية املحققة  الأدوات  لكافة  الإف�ساحات اجلديدة مطلوبة 

اإجراء  اأو ترتيب مماثل بغ�ص النظر عن  اأ�سا�سي ملزم  اأي�سا على الأدوات املالية املحققة والتي تخ�سع لرتتيب مقا�سة  ت�سري الإف�ساحات 

تقا�ص وفقا ملعيار املحا�سبة الدويل 32. تقوم املجموعة حاليًا بتقييم التاأثري الذي �سينتج عن هذا املعيار على املركز والأداء املايل املجمع وهو 

ي�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013.

املعيار الدويل للتقارير املالية 9 الأدوات املالية: الت�سنيف والقيا�ص

يعك�ص املعيار الدويل للتقارير املالية 9 عند اإ�سداره املرحلة الأوىل من عمل جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية ل�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل 

رقم 39 وي�سري على ت�سنيف وقيا�ص املوجودات املالية كما هو حمدد يف معيار املحا�سبة الدويل رقم 39. ي�سري املعيار على الفرتات ال�سنوية 

التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2015. يقوم جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية يف املراحل الالحقة مبعاجلة ت�سنيف وقيا�ص املطلوبات املالية 

وحما�سبية التغطية وعدم التحقق. اإن تطبيق املرحلة الأوىل من املعيار الدويل للتقارير املالية 9 �سوف يكون له تاأثري على ت�سنيف وقيا�ص 

املوجودات املالية للمجموعة. تقوم املجموعة حاليًا بتقييم التاأثري الذي �سينتج عن هذا املعيار على املركز والأداء املايل.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012
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معايري �سادرة ولكن مل ت�سر بعد )تتمة(  .3

املعايري  تف�سريات  وجلنة  الدولية  املحا�سبة  معايري  جمل�س  عن  �سادرة  ومعدلة  جديدة  وتف�سريات  معايري 

الدولية للتقارير املالية ولكن مل يتم تطبيقها بعد)تتمة(

املعيار الدويل للتقارير املالية 10 البيانات املالية املجمعة

ي�سري هذا املعيار على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013. يحل املعيار الدويل للتقارير املالية 10 حمل جزء من معيار 

املحا�سبة الدويل 27 »البيانات املالية املجمعة وامل�ستقلة«الذي يعالج املحا�سبة عن البيانات املالية املجمعة. يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية 

10 منوذج رقابة ينطبق على كافة ال�سركات مبا يف ذلك ال�سركات ذات الأغرا�ص اخلا�سة. �سوف تتطلب التغيريات املقدمة من قبل املعيار 
الدويل للتقارير املالية 10 من الإدارة اأن تقوم مبمار�سة اأحكامًا هامة لتحديد ال�سركات التي ت�سيطر عليها، ولذا، يتطلب جتميعها من قبل 

ال�سركة الأم باملقارنة مع املتطلبات التي كانت يف معيار املحا�سبة الدويل 27. تقوم املجموعة حاليًا بتقييم التاأثري الذي �سينتج عن هذا املعيار 

على املركز والأداء املايل املجمع.

معيار املحا�سبة الدويل 27 البيانات املالية امل�ستقلة )معدل كما معدل يف 2011(

نتيجة لتطبيق كل من املعيار الدويل للتقارير املالية 10 واملعيار الدويل للتقارير املالية 12 اجلديدين، ما يتبقى من معيار املحا�سبة الدويل 

27 يقت�سر على املحا�سبة عن ال�سركات التابعة وال�سركات التي تخ�سع لل�سيطرة امل�سرتكة وال�سركات الزميلة يف البيانات املالية امل�ستقلة. ل 
تقوم املجموعة بعر�ص بيانات مالية م�ستقلة. ي�سري هذا التعديل على الفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013.  

املعيار الدويل للتقارير املالية 11 الرتتيبات امل�سرتكة

31 »ح�س�ص يف  الدويل  املحا�سبة  املعيار حمل معيار  2013. يحل  يناير   1 بعد  اأو  تبداأ يف  التي  ال�سنوية  الفرتات  املعيار على  ي�سري هذا 

�سركات حما�سة. وي�ستبعد املعيار خيار املحا�سبة عن ال�سركات التي تخ�سع لل�سيطرة امل�سرتكة با�ستخدام التجميع الن�سبي. وبدًل من ذلك، فاإن 

ال�سركات التي تخ�سع لل�سيطرة امل�سرتكة التي ت�ستويف تعريف �سركة املحا�سة ينبغي املحا�سبة عنها با�ستخدام طريقة حقوق امللكية املحا�سبية. 

تقوم املجموعة حاليًا بتقييم التاأثري الذي �سينتج عن هذا املعيار على املركز والأداء املايل املجمع. 

املعيار الدويل للتقارير املالية 12 الإف�ساح عن احل�س�ص يف ال�سركات الأخرى 

يت�سمن املعيار الدويل للتقارير املالية 12 كافة الإف�ساحات املوجودة �سابقًا يف معيار املحا�سبة الدويل 27 التي تتعلق بالبيانات املالية املجمعة 

وكذلك كافة الإف�ساحات املت�سمنة �سابقًا يف معيار املحا�سبة الدويل 31 ومعيار املحا�سبة 28. تتعلق هذه الإف�ساحات بح�س�ص املن�ساأة يف 

اأي�سًا عدد من الإف�ساحات اجلديدة املطلوبة. ي�سري هذا  التابعة و�سركات املحا�سة وال�سركات الزميلة واملن�ساآت املهيكلة. وهناك  ال�سركات 

املعيار على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013.

املعيار الدويل للتقارير املالية 13 قيا�ص القيمة العادلة

يطرح املعيار الدويل للتقارير املالية 13 م�سدرًا واحدًا لالإر�سادات حول املعايري الدولية للتقارير املالية لكافة قيا�سات القيمة العادلة. ل يغري 

قيا�ص  كيفية  حول  اإر�سادات  املعيار  يقدم  ولكن  العادلة،  للقيمة  املجموعة  ا�ستخدام  �سرورة  توقيت   13 املالية  للتقارير  الدويل  املعيار 

تقوم  بتطبيقها.  ي�سمح  عندما  اأو  العادلة  القيمة  ال�سروري حتديد  من  يكون  عندما  املالية  للتقارير  الدولية  للمعايري  وفقًا  العادلة  القيمة 

التي  ال�سنوية  الفرتات  على  املعيار  هذا  ي�سري  املايل.  والأداء  املركز  على  املعيار  هذا  عن  �سينتج  الذي  التاأثري  بتقييم  حاليًا  املجموعة 

.2013 1 يناير  تبداأ يف اأو بعد 

معيار املحا�سبة الدويل 28 ال�ستثمارات يف �سركات زميلة و�سركات حما�سة )كما هو معدل يف 2011(

ي�سري هذا التعديل على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013. وكنتيجة للمعيار الدويل للتقارير املالية 11 واملعيار الدويل 

للتقارير املالية 12 اجلديدين، فقد مت تعديل معيار املحا�سبة الدويل 28 »ال�ستثمارات يف �سركات زميلة و�سركات حما�سة«، ويو�سح تطبيق 

طريقة حقوق امللكية املحا�سبية على ال�ستثمارات يف �سركات حما�سة و�سركات زميلة. تقوم املجموعة حاليًا بتقييم التاأثري الذي �سينتج عن هذا 

املعيار على املركز والأداء املايل.
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الأحكام والتقديرات والفرتا�سات املحا�سبية الهامة  .4

اإن اإعداد البيانات املالية املجمعة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب من الإدارة و�سع اأحكام وتقديرات وافرتا�سات توؤثر على 

املالية.  التقارير  تاريخ  الطارئة يف  واملطلوبات  املوجودات  والإف�ساح عن  واملطلوبات  واملوجودات  وامل�سروفات  لالإيرادات  املدرجة  املبالغ 

ومع ذلك، فاإن عدم التاأكد من الفرتا�سات والتقديرات ميكن اأن يوؤدي اإىل نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على قيمة الأ�سل اأو اللتزام 

املتاأثر يف الفرتات امل�ستقبلية. 

ت�سنيف ال�ستثمارات

يتعني على الإدارة اتخاذ قرار عند حيازة ا�ستثمار �سواء كان يجب ت�سنيفه كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

اأو متاحة للبيع.

تقوم املجموعة بت�سنيف املوجودات املالية كموجودات مالية متاحة للبيع من خالل الأرباح اأو اخل�سائر اإذا مت حيازتها ب�سكل اأ�سا�سي بغر�ص 

حتقيق اأرباح على املدى الق�سري.

اأداء تلك  الإدارة  التي تراقب بها  الكيفية  اأو اخل�سائر« على  الأرباح  العادلة من خالل  بالقيمة  كـ »مدرجة  املالية  يعتمد ت�سنيف املوجودات 

ال�ستثمارات وعندما ل يتم ت�سنيفها كـ »حمتفظ بها بغر�ص املتاجرة« ولكن تتوفر لها قيمة عادلة متاحة و تدرج التغريات يف القيمة العادلة 

يف بيان الدخل املجمع �سمن ح�سابات الإدارة املنتظمة يتم ت�سنيفها كـ »مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر«. يتم ت�سنيف 

كافة ال�ستثمارات الأخرى كموجودات مالية متاحة للبيع.

ت�سنيف العقارات

تتخذ الإدارة قرارًا ب�ساأن حيازة عقار معني �سواء كان يجب ت�سنيفه كمخزون عقارات اأو عقار ا�ستثماري.

تقوم املجموعة بت�سنيف العقار كمخزون عقارات اإذا مت حيازته ب�سفة اأ�سا�سية بغر�ص بيعه �سمن ن�ساط الأعمال العادية. وتقوم املجموعة 

بت�سنيف العقار كعقار ا�ستثماري اإذا مت حيازته لتحقيق اإيرادات من تاأجريه اأو ارتفاع قيمته اأو ل�ستخدامات م�ستقبلية غري حمددة.

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

ي�ستند تقييم ال�ستثمارات يف اأ�سهم غري م�سعرة عادًة اإىل واحدة مما يلي:

• معامالت حديثة يف ال�سوق ب�سروط جتارية بحتة. 
• القيمة العادلة احلالية لأداة اأخرى مماثلة اإىل حد كبري. 

• معامل الربحية.
• التدفقات النقدية املتوقعة خم�سومة باملعدلت احلالية املطبقة للبنود ذات �سروط و�سمات خماطر مماثلة ، اأو

    مناذج تقييم اأخرى.

اإن حتديد التدفقات النقدية وعوامل اخل�سم لال�ستثمارات يف اأ�سهم غري م�سعرة يتطلب تقديرات. 

انخفا�س قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع 

القيمة  متوا�سل يف  اأو  كبري  انخفا�ص  كان هناك  اإذا  قيمتها  انخف�ست  كا�ستثمارات  للبيع  املتاحة  املالية  املوجودات  املجموعة مبعاملة  تقوم 

العادلة مبا يقل عن تكلفتها اأو عند ظهور دليل مو�سوعي على انخفا�ص القيمة. اإن عملية حتديد النخفا�ص »الكبري« اأو »املتوا�سل« تتطلب 

قرارات اأ�سا�سية.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012
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في 31 ديسمبر 2012

الأحكام والتقديرات والفرتا�سات املحا�سبية الهامة)تتمة(  .4

انخفا�س قيمة الذمم املدينة

وبالن�سبة  اأمرًا غري ممكنًا.  بالكامل  املبالغ  كافة  يعد حت�سيل  املدينة عندما  التجارية  الأر�سدة  املمكن حت�سيله من  املبلغ  تقدير  يتم عمل 

لكل مبلغ من املبالغ اجلوهرية، يتم عمل هذا التقدير على اأ�سا�ص اإفرادي. يتم ب�سورة جممعة تقييم املبالغ غري اجلوهرية والتي مر تاريخ 

ا�ستحقاقها دون حت�سيلها ويتم تطبيق خم�س�ص لها ح�سب طول فرتة التاأخري ا�ستنادًا اإىل معدلت ال�سرتداد التاريخية.

تقييم العقارات ال�ستثمارية

بتاريخ  ال�سوق  ظروف  لتعك�ص  مطلوبة  هامة  وافرتا�سات  اأحكام  با�ستخدام  ال�ستثمارية  للعقارات  العادلة  القيمة  بتقدير  املجموعة  تقوم 

املالية. التقارير 

خ�سارة ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة  .5

الأ�سا�سية:

حتت�سب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية اخلا�سة مب�ساهمي ال�سركة الأم عن طريق تق�سيم ربح ال�سنة اخلا�ص مب�ساهمي ال�سركة الأم على املتو�سط 

املوزون لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة )بعد ا�ستبعاد اأ�سهم اخلزينة(.

املخففة:

حتت�سب ربحية ال�سهم املخففة اخلا�سة مب�ساهمي ال�سركة الأم عن طريق تق�سيم ربح ال�سنة اخلا�ص مب�ساهمي ال�سركة الأم، املعدل بتاأثري 

حتويل خيارات �سراء الأ�سهم للموظفني، على املتو�سط املوزون لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة زائدًا املتو�سط املوزون لعدد الأ�سهم 

اأ�سهم قائمة مبوجب  ال�سركة الأم خيارات  اإ�سدارها عند حتويل كافة خيارات �سراء الأ�سهم للموظفني. ل يوجد لدى  التي قد يتم  العادية 

برنامج خيارات �سراء الأ�سهم للموظفني كما يف 31 دي�سمرب 2012.

اإن املعلومات الالزمة لحت�ساب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية ا�ستنادًا اإىل املتو�سط املوزون لعدد الأ�سهم القائمة ناق�سًا اأ�سهم اخلزينة خالل ال�سنة 

هي كما يلي:

20122011
دينار كويتي دينار كويتي 

(5,952,485)(1,374,994)خ�سارة ال�سنة

383,442,560383,442,560املتو�سط املوزون لعدد الأ�سهم القائمة )با�ستثناء اأ�سهم اخلزينة(

(15.52) فل�ص(3.59) فل�صخ�سارة ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة
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موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر    .6

تتكون املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر مما يلي:

20122011
دينار كويتي دينار كويتي 

 

حمتفظ بها للمتاجرة 

76,134660,000اأوراق مالية حملية م�سعرة 

م�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر

78,96178,961اأوراق مالية اأجنبية غري م�سعرة 

155,095738,961

تتكون اخل�سائر غري املحققة من املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر املدرجة �سمن بيان الدخل املجمع 

مما يلي:

 20122011
دينار كويتي دينار كويتي 

حمتفظ بها للمتاجرة 

60,596300,000اأوراق مالية حملية م�سعرة 

م�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر

265,259-اأوراق مالية اأجنبية غري م�سعرة 

60,596565,259

تتكون )اخل�سائر( الأرباح املحققة من املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر املدرجة �سمن بيان الدخل 

املجمع مما يلي:

20122011
دينار كويتي دينار كويتي 

حمتفظ بها للمتاجرة

-(218,607)اأوراق مالية حملية م�سعرة 

م�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر

26,129 -اأوراق مالية اأجنبية غري م�سعرة 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012

خمزون عقارات   .7

20122011
دينار كويتي دينار كويتي 

4,706,5984,103,828القيمة الدفرتية يف 1 يناير
621,884-اإ�سافات 

-1,753,973املحول من عقارات ا�ستثمارية )اإي�ساح 9( 
(19,114)-خ�سارة انخفا�ص القيمة

6,460,5714,706,598القيمة الدفرتية يف  31 دي�سمرب

6,460,571 دينار كويتي )2011 : 4,725,712 دينار  31 دي�سمرب، مت حتديد القيمة العادلة ملخزون عقارات مببلغ  كما يف 

كويتي( من قبل مقيم م�ستقل. قامت املجموعة بت�سجيل خ�سارة انخفا�ص يف القيمة مببلغ ل �سيء )2011: 19,114 دينار كويتي( يف 

بيان الدخل املجمع فيما يتعلق ببع�ص العقارات التي تعر�ست قيمتها العادلة لنخفا�ص كبري دون التكلفة. 

موجودات مالية متاحة للبيع   .8

20122011
دينار كويتي دينار كويتي 

121,60092,800اأوراق مالية حملية م�سعرة
127,587127,272اأوراق مالية حملية غري م�سعرة 

987,410-حمفظة ا�ستثمارات عقارية اأجنبية غري م�سعرة
484,847484,902حمفظة اأوراق مالية اأجنبية غري م�سعرة

734,0341,692,384

مت ت�سجيل خ�سائر انخفا�ص القيمة مببلغ ل �سيء )2011 : 57,181 دينار كويتي( لقاء اأوراق مالية حملية م�سعرة  انخف�ست قيمتها 

ب�سورة كبرية اأو متوا�سلة. 

القيمة  اإن  بالتكلفة حيث  : 127,272 دينار كويتي( مدرجة  127,586 دينار كويتي )2011  اأوراق مالية غري م�سعرة مببلغ   اإن 

العادلة ل ميكن قيا�سها ب�سورة موثوق فيها. وقد قامت الإدارة مبراجعة الأوراق املالية غري امل�سعرة لغر�ص حتديد انخفا�ص القيمة وقد �سجلت 

خ�سارة انخفا�ص يف القيمة مببلغ ل �سيء )2011 : 368,013 دينار كويتي( على هذه ال�ستثمارات. اإن الإدارة لي�ست على دراية باأية 

ظروف قد ت�سري اإىل انخفا�ص اإ�سايف يف قيمة تلك ال�ستثمارات يف تاريخ التقارير املالية.

 :  2011( كويتي  دينار   484,847 مببلغ  امل�سعرة  غري  العقارية  ال�ستثمارات  وحمفظة  امل�سعرة  غري  الأجنبية  املالية  الأوراق  اإن 

1,472,312 دينار كويتي( مدرجة بالقيمة العادلة ا�ستنادًا اإىل التقارير الدورية من مدير ال�ستثمار ذات ال�سلة. اإن خ�سائر انخفا�ص 
القيمة مببلغ 703,101 دينار كويتي )2011 : 1,114,851 دينار كويتي( مت اإدراجها يف بيان الدخل املجمع.
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عقارات ا�ستثمارية  .9

20122011
دينار كويتي دينار كويتي 

61,727,45360,936,511القيمة الدفرتية يف 1 يناير 
12,3914,812,453الإ�سافات 

942,485-تكاليف اقرتا�ص مر�سملة
(4,861,176)340,100اأرباح )خ�سائر( غري حمققة من اإعادة القيا�ص وفقًا للقيمة العادلة 

-(1,753,973)املحول اإىل خمزون عقارات
(102,820)133,260�سايف ربح )خ�سارة( حتويل عمالت اأجنبية

60,459,23161,727,453القيمة الدفرتية يف 31 دي�سمرب 

قرر اأع�ساء جمل�ص الإدارة، يف اجتماعه املنعقد يف 31 دي�سمرب 2012، اإعادة ت�سنيف العقارات قيد التطوير بقيمتها العادلة ال�سوقية 

مببلغ 1,753,973 دينار كويتي املقدرة من قبل مقيم م�ستقل اإىل خمزون عقارات )اإي�ساح 7(.

مت حتديد القيمة العادلة للعقار ال�ستثماري ا�ستنادًا اإىل تقييمات مت احل�سول عليها من قبل مقيمني م�ستقلني، متخ�س�سني يف تقييم هذا النوع 

من العقارات ال�ستثمارية. اأحد هذين املقيمني هو بنك حملي، الذي قيم العقارات ال�ستثمارية با�ستخدام طريقة العائد لبع�ص العقارات، 

وبا�ستخدام طريقة جتمع بني طريقة املقارنة ال�سوقية لالأرا�سي وطريقة التكلفة ناق�سًا ال�ستهالك للمباين من العقارات ال�ستثمارية. اأما 

املقيم الآخر فهو مقيم حملي ذو �سمعة طيبة، الذي قيم العقارات ال�ستثمارية با�ستخدام طريقة العائد. ولأغرا�ص التقييم، اختارت ال�سركة 

القيمة التي حددها املقيم املحلي املعتمد والتي متثل القيمة الأقل من بني التقييمني )2011 : معدل التقييمني( وفقًا ملتطلبات هيئة اأ�سواق 

راأ�ص املال.  

فيما يلي الفرتا�سات الهامة امل�ستخدمة يف التقييم:

الكويت2012
دول جمل�س التعاون 

اخلليجي

1,391818�سعر ال�سوق املقدر لالأر�ص )للمرت املربع( )دينار كويتي(
1,125904تكاليف الإن�ساء )للمرت املربع( )دينار كويتي(

1411متو�سط الإيجار ال�سهري )للمرت املربع( )دينار كويتي(
%7.9%6.5معدل العائد

-%10معدل الأماكن ال�ساغرة

2011

1,326825�سعر ال�سوق املقدر لالأر�ص )للمرت املربع( )دينار كويتي(
1,162818تكاليف الإن�ساء )للمرت املربع( )دينار كويتي(

1411متو�سط الإيجار ال�سهري )للمرت املربع( )دينار كويتي(
%8.2%6.8معدل العائد

-%10معدل الأماكن ال�ساغرة

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012
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عقارات ا�ستثمارية )تتمة(  .9

حتليل احل�سا�سية 

يعر�ص اجلدول التايل ح�سا�سية التقييم للتغريات يف اأهم الفرتا�سات املتعلقة بتقييم العقار ال�ستثماري: 

التغريات يف 

افرتا�سات التقييم
الكويت

دول جمل�س التعاون 

اخلليجي

دينار كويتي دينار كويتي 2012

1,456,700192,737%5 -/+�سعر ال�سوق املقدر لالأر�ص 
2,235,725405,762%5 -/+متو�سط الإيجار 

2,872,050386,440%5 -/+معدل العائد 
2,996,629405,762%5 -/+معدل امل�ساكن اخلالية 

2011
1,388,550192,737%5 -/+�سعر ال�سوق املقدر لالأر�ص 

2,405,767387,370%5 -/+متو�سط الإيجار 
2,455,361368,924%5 -/+معدل العائد 

2,573,925387,370%5 -/+معدل امل�ساكن اخلالية 

كما يف 31 دي�سمرب 2012، كان جزء من العقار ال�ستثماري مببلغ 37,571,126 دينار كويتي )2011 : 37,244,880 دينار 

كويتي( حمتفظ به مبوجب اتفاقية تاأجري ت�سغيلي. 

مت رهن العقار ال�ستثماري ك�سمان مقابل الت�سهيالت الئتمانية )اإي�ساح 15(.

راأ�س املال  .10

امل�سرح به وامل�سدر واملدفوع بالكامل

20122011
دينار كويتي دينار كويتي 

38,446,25638,446,256 384,462,560 �سهم بقيمة 100 فل�ص لكل �سهم مدفوعة نقدًا

احتياطي قانوين  .11

وفقًا لقانون ال�سركات التجارية الكويتي والنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم، ينبغي حتويل ن�سبة %10 من ربح ال�سنة قبل ح�سة موؤ�س�سة الكويت 

للتقدم العلمي و�سريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافاأة جمل�ص الإدارة اإىل ح�ساب الحتياطي القانوين. مل يتم اإجراء اأي حتويل اإىل 

الحتياطي القانوين نظرًا للخ�سائر املتكبدة خالل ال�سنة.

اإن توزيع الحتياطي القانوين حمدد باملبلغ املطلوب لتوزيعات اأرباح ل تزيد عن %5 من راأ�ص املال املدفوع يف ال�سنوات التي ل ت�سمح فيها 

الإيرادات املحتفظ بها بتاأمني هذا احلد.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012
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احتياطي عام  .12
وفقًا ملتطلبات النظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم، ينبغي حتويل ن�سبة %10 من ربح ال�سنة قبل ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�سريبة 

دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافاأة جمل�ص الإدارة اإىل ح�ساب الحتياطي العام. مل يتم اإجراء اأي حتويل اإىل الحتياطي العام نظرًا للخ�سائر 

املتكبدة خالل ال�سنة خالل ال�سنة. 

اأ�سهم خزينة  .13

20122011

1,020,0001,020,000عدد الأ�سهم

%0.26         %0.26ن�سبة الأ�سهم امل�سدرة

40,80031,620القيمة ال�سوقية )دينار كويتي(

اإن احتياطيات ال�سركة الأم مبا يعادل تكلفة �سراء اأ�سهم اخلزينة مت تخ�سي�سها كاحتياطيات غري قابلة للتوزيع يف ال�سركة الأم.

دائنون وم�سروفات م�ستحقة  .14

20122011
دينار كويتي دينار كويتي 

1,503,4073,331,949مبالغ دائنة وحمتجزة للمقاولني
622,880396,904م�سروفات م�ستحقة

323,521323,521دائنون لقاء حيازة عقارات ا�ستثمارية
361,222311,057دفعات مقدمًا وتاأمينات م�سرتدة

164,410180,244دائنون اآخرون

2,975,4404,543,675

دائنو متويل اإ�سالمي  .15
 

الإجمايلتورقاإجارة2012

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

30,282,9139,058,32839,341,241املبلغ الإجمايل
(5,485,444)(202,531)(5,282,913)ناق�سًا: الربح املوؤجل

25,000,0008,855,79733,855,797

الإجمايلتورقاإجارة2011

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

31,562,5009,416,44640,978,946املبلغ الإجمايل
(6,995,968)(433,468)(6,562,500)ناق�سًا: الربح املوؤجل

   

25,000,0008,982,97833,982,978

متثل اتفاقيات الإجارة بيع واتفاقيات اإعادة تاأجري متويلي تتعلق ببع�ص العقارات ال�ستثمارية )اإي�ساح 9( ذات تاريخ ا�ستحقاق 5 �سنوات من 

تاريخ التقارير املالية. حتمل اتفاقيات التاأجري ربح مبعدل %3 )2011: %3( �سنويًا فوق معدل خ�سم بنك الكويت املركزي.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012
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برنامج خيار �سراء املوظفني لالأ�سهم   .16

تقوم ال�سركة الأم بتطبيق برنامج خيار �سراء املوظفني لالأ�سهم ملكافاأة املوظفني على اأدائهم. ويطبق هذا الربنامج لفرتة 9 �سنوات اعتبارًا 

من 1 يناير 2002. اإن اإجمايل الزيادة يف راأ�ص املال للوفاء مبتطلبات الربنامج يجب األ تتجاوز %10 من راأ�سمال ال�سركة الأم يف نهاية 

.2012

�سنة من فرتة  بداية كل  لهم يف  اأ�سهم تخ�س�ص  الكتتاب يف  يتم منحهم خيار  الذين  باملجموعة  التنفيذيني  املديرين  الربنامج كافة  ي�سمل 

ثالث �سنوات، يجوز للموظف يف نهايتها ممار�سة هذا اخليار. اإن هذه اخليارات تنتهي بعد فرتة ثالث �سنوات من تاريخ املنح. يجوز للموظف 

ممار�سة اخليار يف اأي وقت خالل فرتة اخليار.

يف 31 دي�سمرب 2012 و 2011، مل يكن هناك خيارات قائمة اأو مت منحها اأو ممار�ستها. 

معامالت مع اأطراف ذات عالقة  .17

متثل هذه املعامالت تلك التي متت مع اأطراف ذات عالقة، اأي امل�ساهمني واملوظفني التنفيذيني والإدارة العليا للمجموعة و�سركات ي�سيطرون 

عليها ب�سورة اأ�سا�سية اأو ميار�سون عليها تاأثريًا ملمو�سًا. تتم املوافقة على �سيا�سات ت�سعري و�سروط هذه املعامالت من قبل اإدارة ال�سركة الأم.

ل توجد اأر�سدة يف نهاية ال�سنة اأو معامالت مع الأطراف ذات عالقة خالل ال�سنة.

 20122011
دينار كويتي دينار كويتي 

مدفوعات الإدارة العليا

236,700231,075رواتب ومكافاآت اأخرى ق�سرية الأجل
37,60037,600مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

  
274,300268,675

التزامات راأ�سمالية ومطلوبات طارئة  .18

التزامات راأ�سمالية

ل يوجد لدى املجموعة التزامات فيما يتعلق باتفاقيات ان�ساء كما يف تاريخ التقارير املالية.

مطلوبات طارئة

 :  2011( كويتي  دينار   4,833,000 مببلغ   �سمان  كتاب  متثل  طارئة  مطلوبات  املجموعة  لدى  كان   ،2012 دي�سمرب   31 يف 

4,828,000 دينار كويتي( ولي�ص من املتوقع اأن تن�ساأ عنها اأي التزامات مادية. 

معلومات القطاعات    .19

تنظم املجموعة، لأغرا�ص الإدارة، يف وحدتي اأعمال بناًء على منتجاتهم وخدماتهم ولديها قطاعي ت�سغيل لهم �سمعة جيدة كما يلي: 

واخلدمات  العادي  العمل  �سياق  بيعها �سمن  بغر�ص  العقارات  تطوير  اأو  وبناء  العقارات  واملتاجرة يف  ال�ستثمار  وتت�سمن  العقارات  اإدارة   -

العقارية الأخرى املتعلقة بها.

- اأن�سطة الأ�سهم وال�ستثمارات الأخرى وتت�سمن امل�ساركة يف �سناديق مالية وعقارية واإدارة متطلبات ال�سيولة لدى املجموعة.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012
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معلومات القطاعات  )تتمة(  .19

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 

2012

اأن�سطة

 ال�ستثمار 

العقاري

اأن�سطة  

الأ�سهم 

وال�ستثمارات 

الأخرى

املجموعغري موزعة

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

1,974,333--1,974,333اإيرادات القطاع
    

نتائج القطاع

اأرباح غري حمققة من اإعادة قيا�ص عقارات 

340,100--340,100ا�ستثمارية بالقيمة العادلة
خ�سائر غري حمققة من موجودات مالية مدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر
-(60,596)-(60,596)

خ�سائر حمققة من بيع موجودات مالية مدرجة 

(218,607)-(218,607)-بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر
237,594-237,594-اأرباح حمققة من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

(703,101)-(703,101)-خ�سائر انخفا�ص قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
(23,828)-(23,828)-خ�سارة بيع �سركة زميلة

(2,542,323)(2,542,323)--م�سروفات غري موزعة - بال�سايف
    

(1,374,994)(2,542,323)(768,538)1,935,867اأرباح )خ�سارة( القطاع
    

69,058,883889,1296,99669,955,008موجودات القطاع
    

342,61737,173,854-36,831,237مطلوبات القطاع
 

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 

2011

اأن�سطة

 ال�ستثمار 

العقاري

اأن�سطة  

الأ�سهم 

وال�ستثمارات 

الأخرى

غري 

موزعة
املجموع

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

1,897,782--1,897,782اإيرادات القطاع
    

نتائج القطاع

(19,114)--(19,114)خ�سائر انخفا�ص قيمة خمزون عقارات
خ�سائر غري حمققة من اإعادة قيا�ص عقارات 

(4,861,176)--(4,861,176)ا�ستثمارية بالقيمة العادلة

خ�سائر غري حمققة من موجودات مالية مدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر
-(565,259)-(565,259)

اأرباح حمققة من بيع موجودات مالية مدرجة 

26,129-26,129-بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر
695,241-695,241-اأرباح حمققة من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

(1,540,045)-(1,540,045)-خ�سائر انخفا�ص قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
(9,242)-(9,242)-خ�سارة بيع �سركة زميلة

(1,360,744)(1,360,744)--م�سروفات غري موزعة - بال�سايف
    

(5,952,485)(1,360,744)(1,393,176)(3,198,565)خ�سارة القطاع
    

70,327,2032,549,01031,21372,907,426موجودات القطاع
    

297,59738,824,250-38,526,653مطلوبات القطاع

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012
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اإدارة املخاطر    .20

املخاطر  لقيود  وفقًا  امل�ستمرة  واملراقبة  والقيا�ص  التحديد  ُتدار بطريقة  اأن�سطة املجموعة لكن هذه املخاطر  رئي�سيًا يف  املخاطر جزءًا  متثل 

وال�سوابط الأخرى. اإن هذه الطريقة يف اإدارة املخاطر ذات اأهمية كبرية ل�ستمرار املجموعة يف حتقيق الأرباح ويتحمل كل فرد باملجموعة 

م�سئولية التعر�ص للمخاطر فيما يتعلق بامل�سئوليات املنوطة به داخل املجموعة. تتعر�ص املجموعة ملخاطر الئتمان وخماطر ال�سيولة وخماطر 

ال�سوق حيث يتم تق�سيم النوع الأخري اإىل خماطر معدل الربح وخماطر العمالت الأجنبية وخماطر اأ�سعار الأ�سهم. 

هيكل اإدارة املخاطر 

يتحمل جمل�ص اإدارة ال�سركة الأم امل�سوؤولية الكاملة عن حتديد ومراقبة املخاطر وعن اأ�سلوب الإدارة العامة للمخاطر بالإ�سافة اإىل م�سوؤولية 

املوافقة على اإ�سرتاتيجيات ومبادئ اإدارة املخاطر. 

الإدارة التنفيذية

تقوم الإدارة التنفيذية للمجموعة بو�سع �سيا�سات اإدارة خماطر املجموعة ورفع تو�سيات اإىل جمل�ص الإدارة.

خماطر الئتمان

التعاقدية.  بالتزاماتهم  الوفاء  على  املقابلة  الأطراف  اأو  نتيجة عجز عمالئها  املجموعة خ�سارة  تتكبد  اأن  الئتمان هي خماطر  اإن خماطر 

تدير املجموعة وتراقب خماطر الئتمان عن طريق و�سع حدود على مبلغ املخاطر الذي تقبل املجموعة حتمله لالأطراف املقابلة من الأفراد 

وللرتكزات اجلغرافية وتركزات قطاعات الأعمال، وعن طريق مراقبة النك�ساف فيما يتعلق بهذه احلدود.

فيما يتعلق مبخاطر الئتمان الناجتة عن املوجودات املالية الأخرى للمجموعة مبا يف ذلك الأر�سدة لدى البنوك والنقد، ينتج تعر�ص ال�سركة 

الأدوات. حتد  لهذه  الدفرتية  للقيمة  م�ساويًا  للتعر�ص  الأق�سى  يكون احلد  وبحيث  اللتزام  املقابل عن  الطرف  تخلف  الئتمان من  ملخاطر 

ال�سركة من خماطر الئتمان فيما يتعلق بالأر�سدة لدى البنوك من خالل التعامل فقط مع البنوك جيدة ال�سمعة.

احلد الأق�سى للتعر�س ملخاطر الئتمان دون احت�ساب اأي �سمانات واأي تعزيزات ائتمانية اأخرى

ق�سى حد انك�ساف باملجمل 
ٌ
يو�سح اجلدول التايل احلد الأق�سى للتعر�ص ملخاطر الئتمان فيما يتعلق ببنود بيان املركز املايل املجمع. يت�سح اأ

قبل تاأثري التخفيف من خالل ا�ستخدام اتفاقيات ال�سمانات واملقا�سة الأ�سا�سية )اإن وجدت(.

جممل احلد الأق�سى 

لالنك�ساف 2012

جممل احلد الأق�سى

 لالنك�ساف2011

دينار كويتيدينار كويتي

1,851,0603,705,342النقد والأر�سدة لدى البنوك )با�ستثناء النقد يف ال�سندوق(
286,628186,169مدينون ومدفوعات مقدما

2,137,6883,891,511اإجمايل التعر�س ملخاطر الئتمان

تركزات خماطر احلد الأق�سى للتعر�س ملخاطر الئتمان

اجلغرافية  الأقاليم  ح�سب  اأخرى،  ائتمانية  تعزيزات  اأو  بها  حمتفظ  �سمانات  اأي  احت�ساب  قبل  للمجموعة،  املالية  املوجودات  حتليل  ميكن 

وقطاعات الأعمال التالية:

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012
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اإدارة املخاطر  )تتمة(  .20

20122011

اخلدمات 

البنكية واملالية

اإن�ساءات 

وعقارات
املجموعاأخرى

اخلدمات 

البنكية 

واملالية

اإن�ساءات 

وعقارات
املجموعاأخرى

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

259,73426,8942,137,6883,705,342157,94228,2273,891,511 1,851,060الكويت

خماطر ال�سيولة

اإن خماطر ال�سيولة هي املخاطر التي تكمن يف عدم قدرة املجموعة على الوفاء ب�سايف احتياجاتها التمويلية. تنتج خماطر ال�سيولة عن 

التقلبات يف ال�سوق اأو تدين درجة الئتمان مما قد يت�سبب يف ن�سوب بع�ص م�سادر التمويل على الفور. وللوقاية من هذه املخاطر، قامت 

والأوراق  املعادل  والنقد  للنقد  كاٍف  بر�سيد  والحتفاظ  العتبار،  يف  ال�سيولة  اأخذ  مع  املوجودات  واإدارة  التمويل  م�سادر  بتنويع  الإدارة 

للتداول. القابلة  املالية 

اإدارة خماطر ال�سيولة والتمويل

حتتفظ املجموعة مبحفظة من املوجودات املتنوعة والتي ي�سهل ت�سييلها يف حالة وقوع حدث توقف التدفقات النقدية بطريقة غري متوقعة.

حتليل املطلوبات املالية ح�سب ال�ستحقاقات التعاقدية املتبقية

لقد مت حتديد ال�ستحقاق التعاقدي املطلوبات على اأ�سا�ص الفرتة املتبقية من تاريخ بيان املركز املايل املجمع اإىل تاريخ ال�ستحقاق التعاقدي. 

ويتم مراقبة معلومات ال�ستحقاق من قبل الإدارة للتاأكد من الحتفاظ بال�سيولة الكافية.  اإن معلومات ا�ستحقاق املطلوبات يف نهاية ال�سنة 

ت�ستند اإىل ترتيبات ال�سداد التعاقدية غري املخ�سومة اأو اإىل تقدير الإدارة حول تواريخ اخلروج املحددة.

اإن معلومات ا�ستحقاق املطلوبات املالية غري املخ�سومة يف 31 دي�سمرب كان كما يلي:

املجموعاأكرث من  3 �سنوات�سنة اإىل 3 �سنوات6 اإىل 12 اأ�سهر3 اإىل 6 اأ�سهرخالل 3 اأ�سهر31 دي�سمرب 2012

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

املطلوبات

دائنون وم�سروفات 

2,975,440--2,975,440--م�ستحقة

757,88257,706845,8622,713,00034,966,79139,341,241دائنو متويل اإ�سالمي

757,88257,7063,821,3022,713,00034,966,79142,316,681اإجمايل املطلوبات 

املجموعاأكرث من  3 �سنوات�سنة اإىل 3 �سنوات6 اإىل 12 اأ�سهر3 اإىل 6 اأ�سهرخالل 3 اأ�سهر31 دي�سمرب 2011

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

املطلوبات

دائنون وم�سروفات 

4,543,675--4,543,675--م�ستحقة

511,85870,9741,028,7372,814,36436,553,01340,978,946دائنو متويل اإ�سالمي

511,85870,9745,572,4122,814,36436,553,01345,522,621اإجمايل املطلوبات 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012
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خماطر ال�سوق

اإن خماطر ال�سوق هي خماطر تقلب قيمة اأ�سل نتيجة للتغريات يف متغريات ال�سوق مثل اأ�سعار الربح واأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية واأ�سعار 

الأ�سهم �سواء نتجت هذه التغريات عن عوامل تتعلق با�ستثمارات خا�سة اأو اجلهة امل�سدرة له اأو عوامل توؤثر على جميع ال�ستثمارات املتاجر 

بها يف ال�سوق.

للتوزيع  بالن�سبة  املوجودات  وتنويع  للموجودات  فئات متعددة  املوجودات ب�سورة حمددة م�سبقًا على  توزيع  اأ�سا�ص  ال�سوق على  تدار خماطر 

اجلغرايف والتقييم امل�ستمر لظروف ال�سوق واجتاهاته وتقدير الإدارة للتغريات طويلة وق�سرية الأجل يف القيمة العادلة.

اأ( خماطر اأ�سعار الأرباح

اإن خماطر اأ�سعار الأرباح هي خماطر تقلب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ستقبلية نتيجة للتغري يف اأ�سعار الفائدة ال�سوقية. تتعر�ص 

املجموعة ملخاطر اأ�سعار الأرباح على اتفاقيات التاأجري التي حتمل اأرباح متغرية )اإي�ساح 15(.  با�ستثناء ذلك، تتعامل املجموعة مع الأدوات 

املالية الإ�سالمية، وبالتايل ل تتعر�ص ملخاطر اأ�سعار الأرباح على ت�سهيالتها.

املتغريات  بكافة  الحتفاظ  مع  الأرباح  اأ�سعار  يف  املعقولة  املحتملة  التغريات  على  املجمع  الدخل  بيان  ح�سا�سية  التايل  اجلدول  يو�سح 

ثابتة: الأخرى 

الزيادة يف

 النقاط الأ�سا�سية

التاأثري على

 خ�سارة ال�سنة

دينار كويتي

2012+/-1%250,000

2011+/-1%250,000

ب(  خماطر العمالت الأجنبية

اإن خماطر العمالت هي خماطر تقلب قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف اأ�سعار ال�سرف الأجنبي. 

والتقييم  املجموعة  اإدارة  ي�سعها جمل�ص  التي  اإىل احلدود  ا�ستنادًا  الأم  ال�سركة  اإدارة اخلزينة يف  قبل  الأجنبية من  العمالت  تدار خماطر 

امل�ستمر ملراكز املجموعة املفتوحة واحلركات احلالية واملتوقعة يف اأ�سعار ال�سرف. ترى الإدارة اأن خماطر تكبد خ�سائر كبرية نتيجة التقلبات 

يف اأ�سعار ال�سرف ل تزيد عن احلد الأدنى، ولذلك ل تغطي املجموعة انك�سافات خماطر العمالت الأجنبية. 

اإن التاأثري على اخل�سائر )ب�سبب التغري يف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات النقدية( وعلى حقوق امللكية، نتيجة التغري يف اأ�سعار �سرف 

العمالت الأجنبية، مع الحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابتة، كما يلي:

التغري يف 

اأ�سعار العمالت

بالن�سبة املئوية %

2012
التاأثري على خ�سارة

ال�سنة  بالدينار الكويتي

التغري يف 

اأ�سعار العمالت

بالن�سبة املئوية % 

2011
التاأثري على خ�سارة 

ال�سنة بالدينارالكويتي

العملة

39,785%3-/+157,808%3-/+دولر  اأمريكي
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خماطر ال�سوق)تتمة(

ج(  خماطر اأ�سعار الأ�سهم

تنتج خماطر اأ�سعار الأ�سهم من التغريات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف اأ�سهم. تدار خماطر اأ�سعار الأ�سهم من قبل اإدارة ال�ستثمارات 

املبا�سرة يف ال�سركة الأم. تنتج خماطر اأ�سعار الأ�سهم غري املدرجة من املحفظة ال�ستثمارية للمجموعة. تدير املجموعة املخاطر من خالل 

توزيع ال�ستثمارات بالن�سبة للقطاعات اجلغرافية.

اإن التاأثري على حقوق امللكية )نتيجة التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع كما يف 31 دي�سمرب( واأرباح املجموعة )نتيجة 

التغري املحتمل يف  نتيجة  31 دي�سمرب(  الدخل كما يف  بيان  العادلة من خالل  بالقيمة  املالية املدرجة  للموجودات  العادلة  القيمة  التغري يف 

موؤ�سرات ال�سوق، مع الحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابتة، هي كما يلي:

20122011

موؤ�سرات ال�سوق
التغريات يف 

اأ�سعار الأ�سهم

التاأثري على 

خ�سارة ال�سنة 

التاأثري  على 

الإيرادات ال�ساملة 

الأخرى

التغريات يف 

اأ�سعار الأ�سهم

التاأثري على 

خ�سارة ال�سنة 

التاأثري على 

الإيرادات ال�ساملة 

الأخرى

دينار كويتيدينار كويتي%دينار كويتيدينار كويتي%

533,0008,459-/+ 53,80712,459-/+ الكويت
دول جمل�ص التعاون 

 اخلليجي
+/-53,948-+/-53,948-

73,616-5-/+24,242-5-/+اأخرى

فيما يتعلق باملوجودات املالية املتاحة للبيع غري امل�سعرة املدرجة بالتكلفة )اإي�ساح 8(، فاإن تاأثري التغريات يف اأ�سعار الأ�سهم ل ميكن حتديدها 

ب�سورة موثوق منها نتيجة لعدم توفر قيمة عادلة موثوق منها لهذه ال�ستثمارات.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012
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اإدارة راأ�س املال   .21

اإن هدف املجموعة الرئي�سي من اإدارة راأ�ص املال هو �سمان املحافظة على معدلت راأ�ص املال اجليدة لدعم الأعمال التي تقوم بها وحتقيق 

اأعلى قيمة يح�سل عليها الأع�ساء. 

معدل  ا�ستخدام  با�ستثناء  الأعمال.  ظروف  يف  التغريات  �سوء  يف  عليه  تعديالت  واإجراء  املال  راأ�ص  هيكل  باإدارة  املجموعة  تقوم 

31 دي�سمرب  اأو الإجراءات خالل ال�سنتني املنتهيتني يف  اأو ال�سيا�سات  القرتا�ص ملراقبة راأ�ص املال، مل يتم اإجراء تغريات يف الأهداف 

 .2011 31 دي�سمرب  2012 و 

ُتدرج  الدين.  �سايف  زائدًا  املال  راأ�ص  اإجمايل  على  مق�سوم  الدين  �سايف  وهو  القرتا�ص  معدل  با�ستخدام  املال  راأ�ص  املجموعة  تراقب 

اخلا�سة  امللكية  حقوق  املال  راأ�ص  يت�سمن  املعادل.  والنقد  النقد  ناق�سًا  امل�ستحقة  وامل�سروفات  والدائنون  للبنوك  امل�ستحق  املجموعة 

الأم. ال�سركة  مب�ساهمي 

 

2012
دينار كويتي

2011
دينار كويتي

2,975,4404,543,675دائنون وم�سروفات م�ستحقة

33,855,79733,982,978دائنو متويل اإ�سالمي

(3,706,983)(1,852,453)ناق�سًا: نقد واأر�سدة لدى البنوك 

34,978,78434,819,670�سايف الدين

32,781,15434,083,176حقوق امللكية 

  

32,781,15434,083,176اإجمايل راأ�ص املال

  

68,902,846 67,759,938راأ�س املال و�سايف الدين

   

%51%52معدل القرتا�ص 
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القيمة العادلة لالأدوات املالية   .22

تت�سمن الأدوات املالية كل من املوجودات املالية واملطلوبات املالية.

التمويل  ودائني  الدائنني  من  املالية  املطلوبات  وتتكون  وال�ستثمارات.  واملدينني  البنوك  لدى  والأر�سدة  النقد  من  املالية  املوجودات  تتكون 

الإ�سالمي و�سكوك اإ�سالمية. تدرج القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية باملبلغ الذي ميكن مقابلة تبادل الأداة يف عملية حتويل حالية 

بني اأطراف راغبة، غري البيع الإجباري اأو للت�سفية.

اإن القيمة العادلة لالأدوات املالية، با�ستثناء بع�ص ال�ستثمارات املدرجة بالتكلفة )اإي�ساح 8(، ل تختلف ب�سورة جوهرية عن قيمتها الدفرتية 

يف تاريخ بيان املركز املايل املجمع.

ت�ستخدم املجموعة اجلدول الهرمي التايل لتحديد والإف�ساح عن القيمة العادلة للموجودات املالية ح�سب اأ�سلوب التقييم: 

امل�ستوى 1:  اأ�سعار معلنة )غري معدلة( يف ال�سوق الن�سط ملوجودات اأو مطلوبات حمددة. 

امل�ستوى 2:  اأ�ساليب اأخرى التي تكون جميع مدخالتها لها تاأثريًا ملمو�سًا على القيمة العادلة امل�سجلة معرو�سة ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر.

امل�ستوى 3:  اأ�ساليب تقييم ت�ستخدم مدخالت لها تاأثريًا ملمو�سًا على القيمة العادلة امل�سجلة والتي ل ت�ستند اإىل البيانات املعرو�سة يف ال�سوق.

كما يف 31 دي�سمرب 2012، كان لدى املجموعة الأدوات املالية التالية التي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة:

املجموعم�ستوى: 3م�ستوى: 1كما يف 31 دي�سمرب 2012

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

الأرباح اأو اخل�سائر
76,13478,961155,095

121,600612,434734,034موجودات مالية متاحة للبيع

   

197,734691,395889,129

املجموعم�ستوى: 3م�ستوى: 1كما يف 31 دي�سمرب 2011

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 الأرباح اأو اخل�سائر
660,00078,961738,961

92,8001,599,5841,692,384موجودات مالية متاحة للبيع

   

752,8001,678,5452,431,345

خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012، ل توجد اأي حتويالت بني قيا�سات امل�ستوى 1 وامل�ستوى 2 للقيمة العادلة، ول توجد حتويالت 

اإىل اأو من قيا�سات امل�ستوى 3 للقيمة العادلة.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012
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حتليل ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات   .23

يلخ�ص اجلدول التايل قائمة ا�ستحقاق موجودات ومطلوبات املجموعة. لقد مت حتديد ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات على اأ�سا�ص التاريخ 

املتوقع ل�سرتدادها اأو �سدادها. اإن قائمة ال�ستحقاق للموجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر واملوجودات املالية 

املتاحة للبيع والعقارات ال�ستثمارية وال�ستثمار يف �سركات زميلة يتم حتديدها بناء على تقدير الإدارة ل�سيولة تلك املوجودات املالية.

اإن معلومات ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات هي كما يلي:

املجموع�سنة اإىل 5 �سنوات3 اإىل 12�سهراًخالل 3 اأ�سهر31 دي�سمرب 2012

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

املوجودات

1,852,453--1,852,453اأر�سدة لدى البنوك ونقد 

286,628-286,628-مدينون ومدفوعات مقدمًا

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

155,095-155,095- من خالل الأرباح اأو اخل�سائر

6,460,571-6,460,571-خمزون عقارات 

734,034734,034--موجودات مالية متاحة للبيع

60,459,23160,459,231--عقارات ا�ستثمارية

----ا�ستثمار يف �سركات زميلة

6,9966,996--عقار ومعدات

1,852,4536,902,29461,200,26169,955,008اإجمايل املوجودات 

    

املطلوبات

2,975,440-2,975,440-دائنون وم�سروفات م�ستحقة

33,855,79733,855,797--دائنو متويل اإ�سالمي

342,617342,617--مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

2,975,44034,198,41437,173,854-اإجمايل املطلوبات 
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حتليل ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات )تتمة(  .23

املجموع�سنة اإىل 3 �سنوات3 اإىل 12�سهرًاخالل 3 اأ�سهر31 دي�سمرب 2011

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

املوجودات

3,706,983--   3,706,983اأر�سدة لدى البنوك والنقد 

186,169-186,169-مدينون ومدفوعات مقدمًا

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

738,961-738,961- من خالل الأرباح اأو اخل�سائر

4,706,598-4,706,598-خمزون عقارات 

1,692,3841,692,384--موجودات مالية متاحة للبيع

61,727,45361,727,453--عقارات ا�ستثمارية

117,665117,665--ا�ستثمار يف �سركات زميلة

31,21331,213--عقار ومعدات

    

3,706,9835,631,72863,568,71572,907,426اإجمايل املوجودات 

    

املطلوبات

4,543,675-4,543,675-دائنون وم�سروفات م�ستحقة

33,982,97833,982,978--دائنو متويل اإ�سالمي

297,597297,597--مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

    

4,543,67534,280,57538,824,250-اإجمايل املطلوبات 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2012






