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تقرير مجلس اإلدارة ألعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014

الإخوة امل�ساهمون..

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد،،

ي�سعدين وي�سرفني با�سمي ونيابة عن زمالئي اأع�ساء جمل�س الإدارة، اأن اأتقدم 

املالية  لل�سنة  العقاري  وال�ستثمار  التجارة  ل�سركة  ال�سنوي  بالتقرير  اإليكم 

ال�سركة  اأداء  عن  وا�سحة  �سورة  يت�سمن  والذي   2014/12/31 يف  املنتهية 

ومركزها املايل خالل العام املن�سرم.

ال�سادة م�ساهمينا الكرام:

والدولية  القليمية  والتداعيات  الأحداث  وتعددت خالله  تنوعت  م�سى،  عام  

اأثارت  النفط  �سوق  باأزمة يف  وانتهى  املحلي،  امل�سهد  األقت بظاللها على  التي 

الكثري من الت�ساوؤلت حول اخلطط امل�ستقبلية  ملواجهة مثل هذه الأزمات حيث 

ك�سر �سعر الربميل حاجز 60 دولرًا امريكيًا.

وبينت التقارير القت�سادية اأن معدل �سعر برميل النفط الكويتي ل�سهر دي�سمرب 

دولرا   -15.3 نحو  بلغ  بانخفا�س  للربميل،  دولرا   58.5 نحو  معظمه  بلغ 

للربميل عن معدل �سهر نوفمرب البالغ نحو 73.8 دولرا للربميل. 

من  الأوىل  الت�سعة  لل�سهور  الكويتي  النفط  برميل  �سعر  معدل  بلغ  فقد  وعليه، 

ال�سنة املالية احلالية نحو 92.3 دولرا للربميل، وهو اأدنى بنحو 11.3- دولرا 

للربميل، اأي مبا ن�سبته نحو- 10.9 % عن معدل �سعر برميل النفط الكويتي 

نحو  والبالغ   2014/2013 املا�سية  املالية  ال�سنة  الأوىل من  الت�سعة  لل�سهور 

103.6 دولرًا للربميل.

 �سوق الكويت للأوراق املالية

�سهد �سوق الكويت لالأوراق املالية اأداءًا اإيجابيًا مطلع العام ، ثم ما لبث اأن تعر�س 

الإقليمية  الحداث  نتيجة  معظمها  جاء  احلادة  الإنخفا�سات  من  �سل�سلة  اإىل 

املت�ساعدة و�سوًل اإىل الربع الأخري من العام 2014  والذي �سهد ت�ساعد اأزمة 

�سلبًا بطبيعة  اإنعك�س  ما  وهو  اأ�سلفنا،  كما  الربميل  �سعر  تراجع  واإ�ستمرار  النفط 

لالأوراق  الكويت  �سوق  �سمنها  ومن  اخلليجية  الأ�سهم  اأ�سواق  جميع  على  احلال 

ال�سنة  الأ�سهر الأوىل من  التي حققها خالل  تاآكلت جميع مكا�سبه  املالية والذي 

نتيجة تاأثره بهذه الأزمة، فمع نهاية تداولت �سهر دي�سمرب و�سل اإجمايل مافقده 

موؤ�سر ال�سوق ال�سعري اأكرث من 1300 نقطة، اأي مان�سبته 16.88 % من اأعلى 

م�ستوى بلغه يف فرباير املا�سي وهو 7,863.0 نقطة، وذلك بعد اأن اأنهى العام 

عند 6,535.72 نقطة، فيما بلغت خ�سائر املوؤ�سر الوزين 12.42 % مبا يقارب 

الـ 62 نقطة باملقارنة مع اأعلى م�ستوى له خالل ال�سنة والذي بلغه يف �سهر اإبريل 

املا�سي، حيث هبط من 501.10 نقطة لينهي ال�سنة عند 438.88 نقطة، وقد 

ت�سبب هذا الإنخفا�س بفقدان ال�سوق لـ 1.73 مليار د.ك تقريبًا على مدى العام 

باأكمله ، حيث تراجعت قيمة التداولت بن�سبة 5.82 % منذ بداية العام بعد اأن 

و�سلت اإىل 27.98 مليار د.ك بنهاية 2014.

ال�سوق العقاري

كانت ح�سيلة العام 2014 اإيجابية على ال�سوق العقاري باعتباره املالذ الآمن 

لال�ستثمار، اإذ ارتفعت �سيولة ال�سوق اىل نحو 4992.4 مليون دينار كويتي اأي 

3935.8 مليون  2013 البالغة نحو  26.8 % مقارنة ب�سيولة عام  ما ن�سبته 

دينار كويتي. وجاءت �سيولة عام 2014 يف �سدارة الرتتيب  خالل الـ 15 �سنة 

الن�سف  �سيولة  وبلغت   .2014 بعام  وانتهاء   2000 عام  من  بدءًا  الفائتة 

الثاين من عام 2014 نحو 2145.2 مليون دينار كويتي، وكانت اأدنى من �سيولة 

الن�سف الأول من عام 2014 والبالغة نحو 2847.2 مليون دينار كويتي.

متتالية  اأعوام  لثالثة   2000 عام  بعد  بالإرتفاع  العقاري  ال�سوق  بداأ  فقد 

دينار  مليون   4447 بنحو  قيا�سيًا جديدًا  �سيولة  م�ستوى  �سجل  وا�ستمر حتى 

12 �سنة املا�سية،  الــ  اأعلى م�ستوى حققه خالل  2007، وهو  كويتي يف عام 

ولكنه �سرعان ما تراجع مرة اأخرى يف عام 2008 وا�ستمر هذا الرتاجع يف 

عام 2009 والذي حقق فيه ثاين اأدنى م�ستوى �سيولة منذ عام 2000،  ثم 

 2014 عام  اإىل  التعايف  هذا  وامتد   ،2010 عام  وتعافى من جديد يف  عاد 

ليحقق اأعلى م�ستوى له خالل 15 �سنة املا�سية كما اأ�سلفنا.

وحققت �سيولة ن�ساط ال�سكن اخلا�س، ارتفاعًا مطلقًا يف عام 2014، فارتفع 

 2272 نحو  اإىل  وعقودًا  وكالت  ال�سوق  �سيولة  من  اخلا�س  ال�سكن  ن�سيب 

 %  45.5 نحو  اإىل  الن�سبية  م�ساهمته  انخف�ست  بينما  كويتي  دينار  مليون 

من �سيولة ال�سوق، حيث كان ن�سيبه نحو 49.4 % من �سيولة ال�سوق يف عام 

مقارنة   % 16.9 نحو  اخلا�س  ال�سكن  ن�ساط  �سيولة  ارتفاع  ن�سبة  وبلغت   2013
بعام 2013، وارتفعت تداولت ن�ساط ال�سكن ال�ستثماري اإىل نحو 2106 مليون 

دينار كويتي مع ارتفاع يف ن�سبة م�ساهمته يف �سيولة ال�سوق اإىل نحو 42.2 % 

عام  ال�سوق يف  �سيولة  من   % 38.7 نحو  ن�سيبه  كان  فيما   ،2014 عام  يف 

2013، وبلغت ن�سبة ارتفاع �سيولة ن�ساط ال�سكن ال�ستثماري نحو 38.4 % 
مقارنة بعام 2013.

من   %  87.7 ن�سبته  ما  على  وال�ستثماري  اخلا�س  ال�سكن  ن�ساط  وا�ستحوذ 

�سيولة �سوق العقار يف عام 2014 تاركني نحو 12.3 % من ال�سيولة للقطاع 

التجاري وقطاع املخازن مقارنة بنحو 11.9 % يف عام 2013، وارتفع معدل 

اإىل نحو  لل�سكن اخلا�س لت�سل   2014 الواحدة يف نهاية عام  قيمة ال�سفقة 

عام  يف  كويتي  دينار  األف   290.7 م�ستوى  من  كويتي  دينار  األف   360.8
2013، بينما ارتفع معدل ال�سفقة الواحدة لل�سكن ال�ستثماري ب�سكل كبرياإىل 
نحو 1.189 مليون دينار كويتي من نحو 838.6 األف دينار كويتي، كما اإرتفع 

كويتي  دينار  مليون   5.389 نحو  اإىل  التجاري  يف  الواحدة  ال�سفقة  معدل 

العام  املعدل  وارتفع   2013 2.768 مليون دينار كويتي يف عام  اأن كان  بعد 

لل�سفقة يف تداولت القطاع العقاري كلها يف عام 2014 بن�سبة 34.3 %. 

ال�سكني  القطاعني  وبالأخ�س  العقارات  اأ�سعار  ارتفاع  اإن  بالذكر  واجلدير 

وال�ستثماري اأدى لت�سدد البنوك عند منح القرو�س خوفًا من انخفا�س متوقع 

العديد  يف  اخلارجية  العقارية  الفر�س  توافر  لوحظ  فقد  باملقابل  لالأ�سعار، 

والذي  البلدان  من  وغريها  وعمان  وال�سعودية  ودبي  تركيا  مثل  الدول  من 

الأ�سعار. على  اأثر  دون  ولكن  اخلارج  اإىل  الداخل  من  الأموال  اجتاه  على   اأثر 

   

قيمة  يف  ل  التداول  كميات  يف  وا�سح  انخفا�س  هناك  كان  فقد  اآخر،  ومبعنى 

تداول  بيانات  تف�سيل  يف  وا�سح  وهذا   ،2014 العام  نهاية  حتى  الأ�سعار 

العقارات، اإل اأن هذه املعطيات وغريها ت�ساعد على تكوين راأي بات �سبه متفق 

عليه يف ال�سوق العقاري وهو اأن هناك ركودا يف الأ�سعار يعطي اإيحاًء بالتوقعات 
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تقرير مجلس اإلدارة ألعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014

العقارية امل�ستقبلية كما يلي:

املناطق . 1 بع�س  يف  وخ�سو�سًا  ال�سكني  القطاع  يف  الأ�سعار  انخفا�س 

من  كبري  كمي  عر�س  نتيجة  فيها  العرو�س  كمية  ارتفعت  التي  ال�سكنية 

الأرا�سي بغر�س الت�سييل.

ال�سغرية . 2 )املجمعات  التجارية  العقارات  لطلب  متوقع  ارتفاع 

اأ�سعار  من  اأ�سعارها  اقرتاب  بعد  املتو�سطة  الأ�سعار  ذات  واملتو�سطة( 

اإىل  يوؤدي  اأن  املتوقع  من  الذي  الأمر  اجلديدة   ال�ستثمارية  العمارات 

انخفا�س اأ�سعار العقار ال�ستثماري.

القدمية . 3 والعمارات  الأرا�سي  باأ�سعار  ملحوظ  ن�سبي  قادم  انخفا�س 

باملواقع العادية.

توجه نوعي متوقع للق�سائم احلرفية والتجارية نتيجة اليرادات املتوقعة . 4

الثابتة وذلك نظرًا للطلب املتزايد من ال�سوق على وحدات التجزئة من 

ناحية وارتفاع قيم اخللوات يف املجمعات التجارية من ناحية اأخرى.

احلوكمة

مبادىء  بتطبيق  العقاري  وال�ستثمار  التجارة  �سركة  التزام  من  انطالقًا 

احلوكمة واحلر�س على توفري اأعلى م�ستويات ال�سفافية مل�ساهميها قام جمل�س 

واإ�سدار دليل للحوكمة لال�سرت�ساد به من  باإعداد   2014 الإدارة خالل عام 

وموظفي  التنفيذية  الإدارة  الإدارة،  �سواء جمل�س  املعنية  الأطراف  قبل جميع 

ال�سركة فيما يتعلق باتباع مبادىء احلوكمة ال�سليمة، كما قام جمل�س الإدارة 

بت�سكيل اللجان الرئي�سية املنبثقة عن جمل�س الإدارة والتي تتكون من اأع�ساء 

تنفيذين واأع�ساء غري تنفيذين ويتوقع اأن ت�ستكمل ال�سركة تطبيق جميع قواعد 

احلوكمة خالل عام 2015.

الإخوة الأفا�سل،

لقد اأثبتت �سيا�سة ال�سركة خالل الأعوام اخلم�سة املا�سية والتي اعتمدت اأ�سلوبًا 

اإنهاء  ال�سركة على توفري �سيولة نقدية مكنتها من  للحفاظ على قدرة  مميزًا 

م�ساريعها لتحويلها اإىل اأ�سول مدرة وواعدة  جدواها، حيث جلاأت اإىل تدوير 

من  ال�سركة  �سيولة  زيادة  اإىل  اإ�سافة  الآخر  بع�سها  وت�سييل  العقارات  بع�س 

خالل البحث عن م�سادر جديدة للتمويل والنطالق اإىل اآفاق اإقليمية خليجية 

وحيث  ا�ستثمارية جيدة،  فر�س  تتوافر  الدول حيث  ال�ستثمار يف هذه  لزيادة 

ميكن حتقيق عوائد مالية اأعلى مما هي عليه حمليًا، كما تابعت ال�سركة تكري�س 

جهودها للرتكيز على الن�ساط العقاري حيث بلغت قيمة الأ�سول العقارية من 

اإجمايل الأ�سول ما ن�سبته 85 % مق�سمة على �سكل اأ�سول قائمة مدرة بن�سبة 

92 %، واملتبقي اأ�سول يتوقع اأن تبداأ بتح�سيل ايراداتها وانعكا�س ذلك على 
البيانات املالية يف الأعوام القليلة املقبلة، كما قامت ال�سركة باخلروج من جميع 

ا�ستثماراتها املالية والتخارج من م�سروع ديفون بقيمة 1,8 مليون دينار كويتي  .

�سلم  على  خطواتها  و�سع  اأعادت  قد  �سركتنا  باأن  نقول  اأن  اليوم  نفخر  واإننا 

يحقق  جديد  عهد  نحو  دفتها  وحولت  اأعبائها،  اأكرب  من  وتخل�ست  النجاح 

طموحات القائمني عليها وير�سي طموح م�ساهميها.

فعلى ال�سعيد املحلي اأنهت ال�سركة تاأجري الربج 25 فرباير يف منطقة �سرق 

مكاتب  نقل  مت  كما  لل�سركة،  الثابتة  اليرادات  م�سادر  اأهم  من  يعد  والذي 

ال�سركة للربج ليكون مقرًا لها.

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

ويجري  وواعدة  مدرة  عقارات  وهي  عالية  اإ�سغال  بن�سب  تتمتع  زالت 

العمل على تطويرها ب�سكل م�ستمر لزيادة ن�سب عوائدها.

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

وفق ما ير�سم لها من تقديرات م�ستقبلية، كما يجري العمل حاليًا على 

درا�سة تطوير بع�سها اأو بيعه وزيادة اإنتاجية البع�س الآخر.

كما ا�ستطاعت ال�سركة خالل عام 2014 اإنهاء جميع الق�سايا العالقة ونتيجة 

لذلك مت ا�سرتجاع خم�س�س انتفى الغر�س منه بقيمة 2,200,461  مليون 

دينار كويتي مما يعزز الو�سع املايل وحقوق امللكية لل�سركة.

كويتي  دينار  مليون   1,820,801 مبلغ   2014 عام  الربح  �سايف  بلغ  وقد  هذا 

مقارنة مع عام 2013 الذي بلغ �سايف الربح فيه اآنذاك 1,617,813دينار كويتي، 

كما حقق العائد على راأ�س املال اأرباحًا قدرها 4.75 فل�س لل�سهم يف عام 2014 

مقارنة بربحية قدرها 4.22 فل�س لل�سهم عام 2013 .

دينار   4,341,427 مبلغ    2014 لعام  وامل�سروفات  الإيرادات  اإجمايل  بلغ  كما 

كويتي ومبلغ 2,520,626  دينار كويتي على التوايل.

وختاماً.. 

نود اأن نتوجه بال�سكر اجلزيل اإىل اجلهازين الإداري والتنفيذي لل�سركة وجميع 

امل�سوؤولني والعاملني فيها على جهودهم املخل�سة، وال�سكر مو�سول اإىل الإخوة 

الأفا�سل اأع�ساء هيئة الرقابة ال�سرعية وال�سادة مدققي احل�سابات.

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

ودعمهم خالل الفرتة ال�سابقة �سائلني اهلل اأن يوفقنا ملا فيه م�سلحة ال�سركة.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

ال�سيخة/ يا�سمني مبارك اجلابر ال�سباح

رئي�س جمل�س الإدارة
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تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014
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البيانات المالية المجمعة  في 31 ديسمبر 2014 

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين

شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع.
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تقرير حول البيانات املالية املجمعة

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

اإليها  العقاري �س.م.ك.ع. )»ال�سركة الأم«( و�سركاتها التابعة )ي�سار 

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

31 دي�سمرب 2014 وبيانات الدخل والدخل ال�سامل املجمع والتغريات 
املنتهية  لل�سنة  املجمعة  النقدية  والتدفقات  املجمعة  امللكية  حقوق  يف 

واملعلومات  الهامة  املحا�سبية  ال�سيا�سات  وملخ�س  التاريخ  بذلك 

الإي�ساحية الأخرى. 

م�سوؤولية الإدارة عن البيانات املالية املجمعة

البيانات  هذه  وعر�س  اإعداد  عن  امل�سوؤولة  هي  الأم  ال�سركة  اإدارة  اإن 

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�س 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 الأخطاء املادية.

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  يف  مبا  احل�سابات،  مراقبي  تقدير  اإىل  املختارة  الإجراءات 

تلك  كانت  �سواء  املجمعة  املالية  البيانات  يف  املادية  الأخطاء  خماطر 

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

احل�سابات يف العتبار ادوات الرقابة الداخلية املتعلقة باإعداد املجموعة 

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

عن  التعبري  بغر�س  لي�س  ولكن  الظروف،  مع  تتنا�سب  تدقيق  اإجراءات 

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة المساهمين
شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك. )عامة(
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التدقيق  وي�ستمل  للمجموعة.  الداخلية  الرقابة  اأدوات  فاعلية  حول  راأي 

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

املحا�سبية التي اأجرتها الإدارة، وكذلك تقييم العر�س ال�سامل للبيانات 

املالية املجمعة.

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

اأ�سا�س ميكننا من اإبداء راأي التدقيق.

 الراأي

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

يف  كما  للمجموعة  املايل  املركز  عن  املادية،  النواحي   جميع 

31 دي�سمرب 2014 وعن اأدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية 
بذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة المساهمين
شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك. )عامة(

تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية 

الأخرى

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

اإدارة  جمل�س  تقرير  يف  الواردة  والبيانات  املجمعة  املالية  البيانات 

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�س التدقيق، كما اأن البيانات املالية املجمعة 

ل�سنة   25 رقم  ال�سركات  قانون  يتطلبها  التي  املعلومات  جميع  تت�سمن 

التاأ�سي�س  وعقد  التنفيذية،  ولئحته  الالحقة  له  والتعديالت   2012
لالأ�سول  وفقًا  اجلرد  اأجري  قد  واأنه  الأم،  لل�سركة  الأ�سا�سي  والنظام 

لقانون  خمالفات  تقع  مل  واعتقادنا  علمنا  اإليه  و�سل  ح�سبما  املرعية. 

ولئحته  له  الالحقة  والتعديالت   2012 ل�سنة   25 رقم  ال�سركات 

خالل  الأم،  لل�سركة  الأ�سا�سي  وللنظام  التاأ�سي�س  لعقد  اأو  التنفيذية، 

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 على وجه قد يكون له تاأثريًا ماديًا 

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�س فئة )اأ( رقم 30

RÖdl ال�سرق الأو�سط

برقان – حما�سبون عامليون

الكويت 9 مار�س 2015
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اإي�ساحات
2014

دينار كويتي 

2013
دينار كويتي

1,554,1331,822,233اإيرادات اإيجارات  
70,50634,561اإيرادات خدمات اأخرى واإيرادات ت�سغيل 

(369,647)(449,556)م�سروفات ت�سغيل عقارات 
3,198,000-اأرباح حمققة من بيع عقارات ا�ستثمارية 

928,5591,643,003اأرباح غري حمققة من اإعادة قيا�س عقارات ا�ستثمارية وفقًا للقيمة العادلة 

1,203,6426,328,150�سايف الربح من عقارات ا�ستثمارية  

1,246,305-7اأرباح حمققة من بيع خمزون عقارات
(168,428)-7خ�سارة انخفا�س قيمة خمزون عقارات

1,077,877-�سايف الربح من خمزون عقارات

خ�سائر غري حمققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

(78,960)- من خالل الأرباح اأو اخل�سائر
ربح حمقق من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

2,491- من خالل الأرباح اأو اخل�سائر
-147,975ربح حمقق من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

(532,023)(77,276)8خ�سارة انخفا�س قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
-2.2393ربح بيع �سركة تابعة 

6,830-اإيرادات من حمفظة ا�ستثمارات عقارية

(601,662)71,092�سايف دخل )خ�سارة( ال�ستثمار
(832,723)(1,170,210)م�سروفات اإدارية

(197,152)(252,217)م�سروف انخفا�س قيمة مدينني 
(2,700,461)132,200,461خم�س�س دعوى ق�سائية معكو�س/ )حممل(

2,052,7683,074,029ربح الت�سغيل

(1,492,636)(648,643)تكاليف متويل 

389,20091,794ربح حتويل عمالت اأجنبية
12,4763,792اإيرادات اأخرى

-15,000ربح بيع عقار ومعدات

1,820,8011,676,979الربح قبل �سريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة 

(41,924)-�سريبة دعم العمالة الوطنية 

(17,242)-الزكاة

1,820,8011,617,813ربح ال�سنة

 4.22 فل�س4.75  فل�س6ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 21 ت�سكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.

 بيان الدخل المجمع 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 



13 اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 21 ت�سكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.

 بيان الدخل الشامل المجمع 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 

2014اإي�ساحات
دينار كويتي 

2013
دينار كويتي

1,820,8011,617,813ربح ال�سنة 

اإيرادات )خ�سائر( �ساملة اأخرى �سوف يتم اإعادة ت�سنيفها لحقاً 

اإىل بيان الدخل املجمع يف فرتات لحقة:

(483,643)(163,990)- �سايف احلركة يف التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة 
877,276532,023-خ�سارة انخفا�س القيمة املحولة اإىل بيان الدخل املجمع

(86,714)48,380
(25,898)280,019فروق حتويل عمالت اأجنبية من عمليات اأجنبية
193,30522,482الإيرادات ال�ساملة الأخرى لل�سنة
2,014,1061,640,295اإجمايل الإيرادات ال�ساملة لل�سنة
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بيان المركز المالي المجمع 
كما في 31 ديسمبر 2014 

20142013
اإي�ساحات

دينار كويتيدينار كويتي 

املوجودات 

910,4252,214,372الأر�سدة لدى البنوك والنقد 
57,384,2323,222,400مدينون ومدفوعات مقدمًا 

73,817,1024,480,973خمزون عقارات
250,391-8موجودات مالية متاحة للبيع

944,165,59837,421,129عقارات ا�ستثمارية
143,2173,909عقار ومعدات

56,420,57447,593,174جمموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات

حقوق امللكية 

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

113,640,7563,640,756احتياطي قانوين
112,793,2312,793,231احتياطي عام

142,253142,253احتياطي خيارات �سراء اأ�سهم
86,714 -التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة 

(142,521)137,498احتياطي حتويل العمالت الجنبية
(52,984) -12اأ�سهم خزينة

-18,132احتياطي اأ�سهم خزينة
(10,539,674)(8,718,873)خ�سائر مرتاكمة

36,506,67134,421,449اإجمايل حقوق امللكية 

املطلوبات 

131,455,2324,613,427دائنون وم�سروفات م�ستحقة 
1418,006,1078,168,507دائنو متويل اإ�سالمي 

452,564389,791مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

19,913,90313,171,725اإجمايل املطلوبات

56,420,57447,593,174جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

ال�سيخة/ يا�سمني مبارك جابر الأحمد ال�سباح 

رئي�س جمل�س الإدارة

طارق فريد العثمان

نائب رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي 

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 21 ت�سكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
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اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 21 ت�سكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان التدفقات النقدية المجمع 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 

20142013
اإي�ساحات

دينار كويتيدينار كويتي 

اأن�سطة العمليات

1,820,8011,617,813ربح ال�سنة
تعديالت غري نقدية ملطابقة ربح ال�سنة ب�سايف التدفقات النقدية:

17,5666,783ا�ستهالك 
68,65659,810خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

168,428-7خ�سارة انخفا�س قيمة خمزون عقارات 
(1,246,305)-7ربح حمقق من بيع خمزون عقارات 

(1,643,003)(28,559)9اأرباح غري حمققة من اإعادة قيا�س عقارات ا�ستثمارية وفقًا للقيمة العادلة
(3,198,000)-اأرباح حمققة من بيع عقارات ا�ستثمارية وفقًا للقيمة العادلة

(6,830)-اإيرادات من حمفظة ا�ستثمارات عقارية
(2,491)-اأرباح بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر

78,960-خ�سارة انخفا�س قيمة موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر
-(147,975)ربح بيع موجودات مالية متاحة للبيع

877,276532,023خ�سارة انخفا�س قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
-(393)ربح بيع �سركة تابعة 

648,6431,492,636تكاليف متويل 
252,217197,152م�سروف انخفا�س قيمة مدينني 

2,700,461(2,200,461)13خم�س�س دعوى ق�سائية )معكو�س(/ حممل 
(91,794)(389,200)ربح حتويل عمالت اأجنبية

118,571665,643
التغريات يف موجودات ومطلوبات الت�سغيل:

(3,126,281)(4,350,233)  مدينون ومدفوعات مقدمًا 
2,851,599(1,170,000)  خمزون عقارات

78,626-  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر
(632,196)(804,246)  دائنون وم�سروفات م�ستحقة

(162,609)(6,205,908)التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف العمليات 

(12,636)(5,883)مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني مدفوعة

(175,245)(6,211,791)�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف اأن�سطة العمليات

اأن�سطة ال�ستثمار 

(3,696)(156,874)�سراء عقار ومعدات
-234,376املح�سل من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

-(6,156,796)9اإ�سافات اإىل عقارات ا�ستثمارية
27,810,000-املح�سل من بيع عقارات ا�ستثمارية

-1,871,721املح�سل من بيع �سركة تابعة

27,806,304(4,207,573)�سايف التدفقات النقدية )امل�ستخدمة يف( الناجتة من اأن�سطة ال�ستثمار

اأن�سطة التمويل

-71,116املح�سل من بيع اأ�سهم خزينة
-10,250,000متويل اإ�سالمي

(25,700,000)(573,149)�سداد دائني متويل اإ�سالمي
(1,640,499)(786,469)تكاليف متويل مدفوعة

(27,340,499)8,961,498�سايف التدفقات النقدية الناجتة من )امل�ستخدمة يف( اأن�سطة التمويل

290,560(1,457,866)�سايف )النق�ص( الزيادة  يف الأر�سدة لدى البنوك والنقد 
153,91971,359�سايف فروق حتويل عمالت اأجنبية

2,214,3721,852,453الأر�سدة لدى البنوك والنقد يف بداية ال�سنة

910,4252,214,372الأر�سدة لدى البنوك والنقد يف نهاية ال�سنة 

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 21 ت�سكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2014

1.  معلومات حول ال�سركة
مت الت�سريح باإ�سدار البيانات املالية املجمعة ل�سركة التجارة وال�ستثمار العقاري �س.م.ك.ع. )»ال�سركة الأم«( و�سركاتها التابعة )ي�سار اإليها 

معًا بـ »املجموعة«( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 وفقًا لقرار اأع�ساء جمل�س الإدارة يف  9 مار�س 2015.

مت اعتماد البيانات املالية املجمعة للمجموعة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013 من قبل م�ساهمي ال�سركة الأم خالل اجلمعية العمومية 

ال�سنوية املنعقدة يف 17 اإبريل 2014.

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 العقارات اخلا�سة بها وبالغري 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 �س.ب 5655 ال�سفاة 13057 الكويت. مت اإدراج اأ�سهم ال�سركة الأم يف �سوق الكويت لالأوراق 

املالية يف 26 �سبتمرب 2005.

2.  ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

اأ�سا�ص الإعداد  2.1

بيان اللتزام

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

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

اأ�سا�ص الإعداد

اإعادة تقييم املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل  تعد البيانات املالية املجمعة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية املعدلة لتت�سمن 

الأرباح اأو اخل�سائر واملوجودات املالية املتاحة للبيع والعقارات ال�ستثمارية وفقًا للقيمة العادلة.

 مت عر�س البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي الذي ميثل العملة الرئي�سية لل�سركة الأم. 
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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2.  ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة)تتمة(

اأ�سا�ص التجميع  2.2

تت�سمن هذه البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�سركة الأم و�سركاتها التابعة كما يف 31 دي�سمرب 2014. 

تتحقق ال�سيطرة عندما تتعر�س املجموعة ملخاطر اأو يكون لها حقوق يف عائدات متغرية من م�ساركتها يف ال�سركة امل�ستثمر فيها ويكون لديها 

ال�سركة  على  املجموعة  ت�سيطر  وب�سورة حمددة،  فيها.  امل�ستثمر  ال�سركة  على  �سيطرتها  العائدات من خالل  تلك  على  التاأثري  على  القدرة 

امل�ستثمر فيها فقط عندما يكون لدى املجموعة:

•     �سيطرة على ال�سركة امل�ستثمر فيها )اأي احلقوق احلالية التي متنحها القدرة احلالية على توجيه الأن�سطة ذات ال�سلة اخلا�سة بال�سركة   

        امل�ستثمر فيها(.

•     تعر�س ملخاطر اأو حقوق يف عائدات متغرية من م�ساركتها يف ال�سركة امل�ستثمر فيها، والقدرة على ا�ستخدام �سيطرتها على ال�سركة 

          امل�ستثمر فيها يف التاأثري على عائداتها.

ب�سكل عام، هناك افرتا�س باأن اأغلبية حقوق الت�سويت توؤدي اإىل ال�سيطرة. لدعم هذا الفرتا�س وعندما حتتفظ املجموعة باأقل من اأغلبية 

حقوق الت�سويت اأو حقوق مماثلة لل�سركة امل�ستثمر فيها، تاأخذ املجموعة يف اعتبارها كافة احلقائق والظروف ذات ال�سلة عند تقييم مدى 

�سيطرتها على ال�سركة امل�ستثمر فيها مبا يف ذلك:

•    الرتتيب التعاقدي القائم مع حاملي الأ�سوات الآخرين يف ال�سركة امل�ستثمر فيها.

•    احلقوق الناجتة من الرتتيبات التعاقدية الأخرى.

•    حقوق الت�سويت لدى املجموعة وحقوق الت�سويت املحتملة.

تعيد املجموعة تقييم مدى �سيطرتها على ال�سركة امل�ستثمر فيها يف حالة اإذا كانت احلقائق والظروف ت�سري اإىل وجود تغريات يف عامل واحد 

اأو اأكرث من العوامل الثالثة لل�سيطرة. يبداأ جتميع ال�سركة التابعة عندما حت�سل املجموعة على ال�سيطرة على ال�سركة التابعة وتتوقف هذه 

ال�سيطرة عندما تفقد املجموعة �سيطرتها على ال�سركة التابعة. ويتم اإدراج املوجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�سروفات املتعلقة بال�سركة 

تاريخ توقف  ال�سيطرة حتى  تاريخ ح�سول املجموعة على  ال�سامل املجمع من  الدخل  بيان  ال�سنة يف  بيعها خالل  اأو  التي مت حيازتها  التابعة 

�سيطرة املجموعة على ال�سركة التابعة.

تتعلق الأرباح اأو اخل�سائر وكل بند من بنود الإيرادات ال�ساملة الأخرى مب�ساهمي ال�سركة الأم للمجموعة واحل�س�س غري امل�سيطرة حتى واإن 

اأدى ذلك اإىل ر�سيد عجز يف احل�س�س غري امل�سيطرة. يتم اإجراء تعديالت عند ال�سرورة على البيانات املالية لل�سركات التابعة لكي تتما�سى 

ال�سيا�سات املحا�سبية مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة. ويتم ا�ستبعاد كافة املوجودات واملطلوبات فيما بني �سركات املجموعة وحقوق امللكية 

والإيرادات وامل�سروفات والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت فيما بني اأع�ساء املجموعة بالكامل عند التجميع.

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

ال�سهرة( واملطلوبات واحل�س�س غري  ال�سلة )مبا يف ذلك  املوجودات ذات  ت�ستبعد  فاإنها  تابعة،  ال�سيطرة على �سركة  اإذا فقدت املجموعة 

امل�سيطرة والبنود الأخرى حلقوق امللكية بينما يتم حتقق اأي اأرباح اأو خ�سائر ناجتة يف الأرباح اأو اخل�سائر. يتم حتقق اأي ا�ستثمار حمتفظ به 

بالقيمة العادلة.
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2.  ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة)تتمة(

اأ�سا�ص التجميع )تتمة(  2.2

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

ح�سة امللكية 

20142013ا�سم ال�سركة
الأن�سطةبلد التاأ�سي�ص

التجارة العامةالكويت98 %98 %�سركة مدار الكويت للتجارة العامة واملقاولت ذ.م.م.

95 %95 %�سركة تالل العقارية ذ.م.م.
اململكة العربية 

ال�سعودية
العقارات

العقاراتفرن�سا100%-�سركة التجارة فرن�سا �س.م.ل.

اإن احل�س�س املتبقية يف ال�سركة التابعة حمتفظ بها من قبل اأطراف ذات عالقة الذين اأكدوا كتابًة اأن ال�سركة الأم هي املالك امل�ستفيد من 

هذه احل�س�س.

خالل ال�سنة، مت بيع ن�سبة 100 % من ح�سة امللكية يف ال�سركة التابعة للمجموعة » �سركة التجارة فرن�سا �س.م.ل.« بقيمة دفرتية 1,963,315 

دينار كويتي ب�سايف مقابل 1,963,708 دينار كويتي مما اأدى اإىل ربح بقيمة 393 دينار كويتي مت ت�سجيله يف بيان الدخل املجمع.

ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  2.3
دمج الأعمال وال�سهرة 

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

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

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

كم�سروفات.

عندما تقوم املجموعة بحيازة اأعمال، تقوم بتقييم املوجودات واملطلوبات املالية املقدرة لغر�س التحديد والت�سنيف املنا�سب وفقًا لل�سروط 

التعاقدية والظروف القت�سادية والظروف ذات ال�سلة كما يف تاريخ احليازة. يت�سمن هذا ف�سل امل�ستقات املت�سمنة يف العقود الرئي�سية من 

قبل ال�سركة امل�سرتاة.

اإذا مت حتقيق دمج الأعمال يف مراحل، فاإن ح�سة امللكية املحتفظ بها �سابقًا يتم اإعادة قيا�سها بالقيمة العادلة كما يف تاريخ احليازة ويتم 

اإدراج اأي ربح اأو خ�سارة �سمن الأرباح اأو اخل�سائر.

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

يتم قيا�س املقابل املحتمل امل�سنف كاأ�سل اأو التزام ميثل اأداة مالية والذي يقع �سمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل 39 الأدوات املالية: التحقق 

والقيا�س وفًقا للقيمة العادلة مع اإدراج التغريات يف القيمة العادلة اإما يف بيان الأرباح اأو اخل�سائر اأو كتغري يف الإيرادات ال�ساملة الأخرى. اإذا 

مل يندرج املقابل املحتمل �سمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل 39، يتم قيا�سه وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية املالئم. ول يتم اإعادة قيا�س 

املقابل املحتمل امل�سنف كحقوق ملكية ويتم املحا�سبة عن الت�سوية الالحقة �سمن حقوق امللكية.

يتم قيا�س ال�سهرة مبدئيًا بالتكلفة التي متثل زيادة اإجمايل املقابل املحول واملبلغ امل�سجل للح�س�س غري امل�سيطرة واأي ح�سة حمتفظ بها 

ل�سايف  العادلة  القيمة  من  اأقل  املحول  املقابل  هذا  كان  اإذا  املحتملة.  واملطلوبات  حيازتها  متت  التي  املحددة  املوجودات  �سايف  عن  �سابًقا 

املوجودات التي مت حيازتها، تعيد املجموعة تقييم مدى �سحة قيامها بتحديد كافة املوجودات التي مت حيازتها وكافة املطلوبات املقدرة وتقوم 

مبراجعة الإجراءات امل�ستخدمة يف قيا�س املبالغ التي �سيتم ت�سجيلها يف تاريخ احليازة. اإذا كانت نتائج اإعادة التقييم ل تزال ت�سري اإىل زيادة 

القيمة العادلة ل�سايف املوجودات التي مت حيازتها عن اإجمايل املقابل املحول، يدرج الربح يف الأرباح اأو اخل�سائر.
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2.  ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة)تتمة(

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

دمج الأعمال وال�سهرة )تتمة(

بعد الت�سجيل املبدئي، يتم قيا�س ال�سهرة بالتكلفة ناق�سًا اأي خ�سائر مرتاكمة من انخفا�س القيمة. لغر�س اختبار انخفا�س 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�س املوجودات اأو املطلوبات الأخرى لل�سركة امل�سرتاة اإىل تلك الوحدات.

 

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

امل�ستبعدة يف القيمة الدفرتية للعملية عند حتديد الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن ا�ستبعاد العملية. يتم قيا�س ال�سهرة امل�ستبعدة يف هذه احلالة 

على اأ�سا�س القيم الن�سبية للعملية امل�ستبعدة واجلزء املحتفظ به من وحدة اإنتاج النقد.

حتقق الإيرادات 

تتحقق الإيرادات اإىل احلد الذي يكون عنده من املحتمل تدفق منافع اقت�سادية اإىل املجموعة وعندما يكون بالإمكان قيا�س الإيرادات ب�سورة 

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

ترتيبات 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 ويتم اإدراجها �سمن الإيرادات يف بيان الدخل املجمع نتيجة لطبيعتها الت�سغيلية. 

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 التي تتعلق مبا�سرة بحيازة اأو اإن�ساء اأ�سل يحتاج اإن�ساوؤه اإىل فرتة زمنية طويلة لكي ي�سبح جاهزًا لال�ستعمال املزمع له اأو 

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

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

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

ارتباط القرتا�س بتطويرات حمددة، فاإن املبلغ املر�سمل ميثل اإجمايل تكاليف التمويل املتكبدة على تلك القرو�س 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 التمويل يف حالة توقف ن�ساط التطوير لفرتات طويلة. يتم ر�سملة تكاليف التمويل اأي�سًا يف تكلفة ال�سراء ملوقع عقار يتم حيازته ب�سكل 

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

ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

1 % من ربح ال�سنة )بال�سايف بعد اخل�سائر املرتاكمة( بعد املحا�سبة عن  حتت�سب املجموعة ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي بن�سبة 

املحول اإىل الحتياطي القانوين.  

�سريبة دعم العمالة الوطنية 

حتت�سب ال�سركة الأم �سريبة دعم العمالة الوطنية وفقًا للقانون رقم 19 لعام 2000 وقرارات وزير املالية رقم 24 لعام 2006 بن�سبة 

2.5 % من الربح اخلا�سع لل�سريبة لل�سنة. عند حتديد الربح اخلا�سع لل�سريبة، يتم خ�سم الربح من ال�سركات الزميلة والتابعة التي 

تخ�سع ل�سريبة دعم العمالة الوطنية وتوزيعات الأرباح النقدية من ال�سركات املدرجة التي تخ�سع ل�سريبة دعم العمالة الوطنية.

 

الزكاة 

قامت املجموعة باحت�ساب خم�س�س للزكاة بن�سبة 1 % من ربح املجموعة وفقًا ملتطلبات قرار وزارة املالية رقم 58 ل�سنة 2007 الذي ي�سري 

من 10 دي�سمرب 2007. 

الأر�سدة لدى البنوك والنقد

تتكون الأر�سدة لدى البنوك والنقد يف بيان املركز املايل من النقد بالبنوك ويف ال�سندوق واللذين يتعر�سان خلطر التغريات يف 

القيمة غري اجلوهري. 

الأدوات املالية- التحقق املبدئي والقيا�ص اللحق
 

)1( املوجودات املالية
التحقق املبدئي والقيا�ص

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

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

العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر.

ال�سوق  عرف  اأو  لوائح  مبوجب  عليه  من�سو�س  زمني  اإطار  خالل  موجودات  ت�سليم  تتطلب  التي  املالية  املوجودات  مبيعات  اأو  م�سرتيات  اإن 

)متاجرة 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  املالية املدرجة  والنقد واملدينني واملوجودات  البنوك  الأر�سدة لدى  للمجموعة  املالية  املوجودات  ت�سمل 

اخل�سائر واملوجودات املالية املتاحة للبيع. 
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الأدوات املالية- التحقق املبدئي والقيا�ص اللحق )تتمة(

)1( املوجودات املالية )تتمة(
القيا�ص اللحق

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

قرو�ص ومدينني 

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

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

الناجتة من انخفا�س القيمة يف بيان الدخل املجمع.

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

املالية  املتاجرة واملوجودات  بها لأغرا�س  املالية املحتفظ  اأو اخل�سائر املوجودات  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 للمتاجرة«، 

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

تقوم املجموعة بتقييم املوجودات املالية املحتفظ بها لغر�س املتاجرة، با�ستثناء امل�ستقات، لتحديد ما اإذا كانت ل تزال هناك نية لبيعها على 

املدى القريب. اإذا مل ت�ستطع 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�س ومدينني اأو موجودات مالية متاحة للبيع اأو حمتفظ بها حتى ال�ستحقاق على طبيعة الأ�سل. اإن هذا التقييم لي�س له تاأثري على اأي 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر با�ستخدام خيار القيمة العادلة عند الت�سنيف، ل ميكن اإعادة ت�سنيف 

هذه الأدوات بعد التحقق املبدئي.

موجودات مالية متاحة للبيع

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

امل�سنفة 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�س املوجودات املالية املتاحة للبيع لحقًا وفقًا للقيمة العادلة مع اإدراج الأرباح واخل�سائر غري املحققة كتغريات 

مرتاكمة يف القيمة العادلة يف الإيرادات ال�ساملة الأخرى حتى يتم عدم حتقق ال�ستثمار اأو عند حتديد وجود انخفا�س 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�س قيمتها العادلة ب�سورة موثوق منها، يتم اإدراجها بالتكلفة ناق�سًا خ�سائر انخفا�س القيمة، اإن وجدت.

تقوم املجموعة بتقييم ما اإذا كانت ل تزال هناك قدرة ونية لبيع موجوداتها املالية املتاحة للبيع على املدى القريب. اإذا مل ت�ستطع 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�س ومدينني م�سموح به عندما تقابل 

املوجودات املالية تعريف قرو�س ومدينني اأو هناك نية وقدرة لالحتفاظ بهذه املوجودات يف امل�ستقبل القريب اأو حتى ال�ستحقاق. يتم ال�سماح 

باإعادة الت�سنيف اإىل فئة حمتفظ به حتى ال�ستحقاق فقط عندما يكون لدى املن�ساأة القدرة والنية على الحتفاظ بالأ�سل املايل.
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)1( املوجودات املالية )تتمة(
موجودات مالية متاحة للبيع )تتمة(

التكلفة  ي�سبح  الت�سنيف  اإعادة  تاريخ  العادلة يف  للقيمة  الدفرتية  القيمة  فاإن  للبيع،  املتاحة  فئة  ت�سنيفه من  املعاد  املايل  لالأ�سل  بالن�سبة 

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 

اأي فرق بني التكلفة املطفاأة اجلديدة ومبلغ ال�ستحقاق على مدى العمر  اأي�سًا اإطفاء  لال�ستثمار با�ستخدام معدل الفائدة الفعلي. كما يتم 

املتبقي لالأ�سل با�ستخدام معدل الفائدة الفعلي. 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 جزء من الأ�سل املايل اأو جزء من جمموعة اأ�سول مالية مماثلة اأو ما ينطبق عليه ذلك( عندما:

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

تقوم املجموعة بتحويل احلق 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�س والدفع« واإما )اأ( تقوم املجموعة بتحويل كافة خماطر ومزايا الأ�سل اأو )ب( مل تقم 

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

عندما تقوم املجموعة بتحويل احلقوق يف ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�سل وعندما تدخل املجموعة يف ترتيبات القب�س والدفع ومل تقم 

بتحويل اأو الحتفاظ بكافة خماطر ومزايا الأ�سل اأو تفقد ال�سيطرة على الأ�سل، يتحقق الأ�سل مبقدار ا�ستمرار �سيطرة املجموعة على هذا 

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

احلقوق واللتزامات التي حتتفظ بها املجموعة.

يتم قيا�س ال�سيطرة امل�ستمرة التي تاأخذ �سكل �سمان على الأ�سل املحول بالقيمة الدفرتية الأ�سلية لذلك الأ�سل اأو احلد الأق�سى للمقابل الذي 

قد ينبغي على املجموعة �سداده اأيهما اأقل.

)2( انخفا�ص قيمة املوجودات املالية
تقوم املجموعة بتاريخ كل تقرير مايل باإجراء تقييم لتحديد فيما اإذا كان هناك اأي دليل اإيجابي على اأن اأ�سل مايل اأو جمموعة اأ�سول مالية قد 

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

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

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

اأو جمموعة املقرت�سني تواجه �سعوبات مالية كبرية اأو العجز اأو الإهمال اأو عدم اللتزام ب�سداد الفائدة اأو املدفوعات الأ�سا�سية اأو احتمال 

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

مثل التغريات يف الظروف القت�سادية التي ترتبط بحدوث حالت الإخفاق.

موجودات مالية مدرجة بالتكلفة املطفاأة

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

انخفا�س 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�س 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�س 

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

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



24

2.  ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة)تتمة(

ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  2.3
الأدوات املالية- التحقق املبدئي والقيا�ص اللحق )تتمة(

)2( انخفا�ص قيمة املوجودات املالية )تتمة(
موجودات املالية مدرجة بالتكلفة املطفاأة )تتمة(

يتم قيا�س مبلغ خ�سارة انخفا�س القيمة 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 خ�سم القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة مبعدل الفائدة 

الفعلي الأ�سلي لالأ�سل املايل.

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

ويف حالة زيادة اأو نق�س مبلغ خ�سائر النخفا�س يف القيمة املقدرة يف �سنة لحقة ب�سبب وقوع حدث بعد ت�سجيل النخفا�س يف القيمة، فاإن 

خ�سارة النخفا�س يف القيمة امل�سجلة �سابقًا تزيد اأو تنق�س عن طريق تعديل ح�ساب املخ�س�س. 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�س يف القيمة.

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

تكلفته. اإن تقييم ما اإذا كان النخفا�س »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�س يف القيمة، فاإن اخل�سائر املرتاكمة – التي يتم قيا�سها بالفرق بني تكاليف احليازة والقيمة 

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

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

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

اإن حتديد ما اإذا كان النخفا�س يف القيمة »كبرًيا« اأو »متوا�ساًل« يتطلب اإ�سدار الأحكام. وعند اإ�سدارها، تقوم املجموعة من بني عدة عوامل 

اأخرى بتقييم مدة انخفا�س القيمة العادلة لال�ستثمار عن تكلفته واإىل اأي مدى ذلك يقع هذا النخفا�س.

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

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

العادلة احلالية، ناق�سًا اأي خ�سارة من انخفا�س قيمة هذا ال�ستثمار امل�سجلة �سابقًا يف بيان الدخل املجمع. 

ت�ستمر اإيرادات الفوائد امل�ستقبلية يف ال�ستحقاق ا�ستنادًا اإىل القيمة الدفرتية املخف�سة لالأ�سل، با�ستخدام معدل الفائدة امل�ستخدم خل�سم 

التدفقات النقدية امل�ستقبلية بغر�س قيا�س خ�سارة النخفا�س يف القيمة. يتم ت�سجيل اإيرادات الفوائد كجزء من اإيرادات الفوائد. يف حالة 

زيادة القيمة العادلة لأداة دين يف �سنة لحقة وكان من املمكن ربط هذه الزيادة ب�سورة مو�سوعية بحدث وقع بعد ت�سجيل خ�سارة النخفا�س 

يف القيمة يف بيان الأرباح اأو اخل�سائر، يتم عك�س خ�سارة النخفا�س يف القيمة من خالل بيان الدخل املجمع.

)3( املطلوبات املالية

التحقق املبدئي والقيا�ص

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

وقرو�س 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. 

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2014
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2014

2.  ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة)تتمة(
ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  2.3

الأدوات املالية- التحقق املبدئي والقيا�ص اللحق )تتمة(

)3( املطلوبات املالية)تتمة(
التحقق املبدئي والقيا�ص)تتمة(

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

ت�سمل املطلوبات املالية للمجموعة الأر�سدة الدائنة ودائني التمويل الإ�سالمي.

القيا�ص اللحق

يعتمد القيا�س 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�سلمي

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

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

 

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

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�س ن�سبي زمني بحيث تدر معدل عائد دوري ثابت.

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�س املقر�س 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.

)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 امل�سجلة وتوجد نية ال�سداد على اأ�سا�س ال�سايف اأو ا�سرتداد املوجودات وت�سوية املطلوبات يف اآن واحد.  

خمزون عقارات

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

الراأ�سمالية، كمخزون 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.
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2014

2.  ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة)تتمة(
ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  2.3

الأدوات املالية- التحقق املبدئي والقيا�ص اللحق )تتمة(

)4( مقا�سة الأدوات املالية)تتمة(

خمزون عقارات)تتمة(

ت�ستند �سايف القيمة املمكن حتقيقها اإىل �سعر البيع املقدر يف امل�سار الطبيعي لالأعمال، 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�س 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  ال�ستخدام ول  ال�ستثماري ب�سفة دائمة من  العقار  يتم �سحب  اأو عندما  بيعها  يتم  ال�ستثمارية عندما  العقارات  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.

عقارات قيد الإن�ساء

ا اأي انخفا�س يف القيمة. اإن التكاليف هي تلك امل�سروفات املتكبدة من قبل املجموعة واملتعلقة  تدرج العقارات قيد الإن�ساء بالتكلفة ناق�سً

ب�سورة مبا�سرة باإن�ساء الأ�سل.

اإن القيمة الدفرتية للعقارات قيد الإن�ساء يتم مراجعتها لتحديد انخفا�س القيمة عندما ت�سري الأحداث اأو التغريات يف الظروف اإىل اأن القيمة 

الدفرتية قد ل ميكن ا�سرتدادها. فاإذا ما ظهر هذا املوؤ�سر ويف حالة جتاوز القيم الدفرتية للمبلغ املقدر املمكن ا�سرتدادها، يتم تخفي�س 

املوجودات اإىل املبلغ املمكن ا�سرتداده.

ر�سملة تكاليف القرتا�ص 

يتم ر�سملة تكاليف القرتا�س 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�س الأخرى كم�سروفات يف فرتة حدوثها. تتكون 

تكاليف القرتا�س من تكاليف التمويل والتكاليف الأخرى التي تتكبدها املن�ساأة فيما يتعلق باقرتا�س الأموال.

عقار ومعدات 

يدرج العقار واملعدات بالتكلفة التاريخية ناق�سًا ال�ستهالك املرتاكم واأي انخفا�س يف القيمة. تت�سمن التكلفة التاريخية امل�سروفات املتعلقة 

مبا�سرًة بحيازة البنود.
 

تتدفق  اأن  املحتمل  يكون من  منف�سل ح�سبما هو مالئم، فقط عندما  كاأ�سل  تدرج  اأو  لالأ�سل  الدفرتية  القيمة  الالحقة يف  التكاليف  تدرج 

اإىل املجموعة املنافع القت�سادية امل�ستقبلية املرتبطة بالأ�سل وعندما ميكن قيا�س تكلفة البند ب�سورة موثوق فيها. تدرج كافة الإ�سالحات 

وال�سيانة الأخرى يف بيان الدخل املجمع خالل ال�سنة املالية التي تكبدت فيها.

يحت�سب ال�ستهالك بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املتوقعة.
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)4( مقا�سة الأدوات املالية)تتمة(

عقار ومعدات )تتمة(

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

الدفرتية قد ل ميكن ا�سرتدادها. فاإذا ما ظهرت تلك املوؤ�سرات، واإذا كانت هذه القيم الدفرتية تتجاوز املبالغ املقدرة املمكن ا�سرتدادها، 

تخف�س 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 

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

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

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

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

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

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني  

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

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

اخلدمة. 

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

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

حتويل العملت الأجنبية 

املعاملت 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 اإىل بيان الدخل املجمع.

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

املبدئية. وبالن�سبة للبنود غري النقدية التي يتم 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�س لل�سركة الأم باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة 

الأجنبية �سمن  العمالت  احتياطي حتويل  اإىل  الأجنبية مبا�سرة  العمالت  الناجتة عن حتويل  الفروق  كافة  توؤخذ  املالية.  التقارير  تاريخ  يف 

الإيرادات ال�ساملة الأخرى. عند بيع �سركة اأجنبية، يدرج املبلغ املوؤجل املرتاكم امل�سجل يف الإيرادات ال�ساملة الأخرى فيما يتعلق بعملية اأجنبية 

حمددة �سمن بيان الدخل املجمع.
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2.  ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة)تتمة(
ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  2.3

التحقق املبدئي والقيا�ص)تتمة(

املطلوبات املحتملة 

ملنافع  املت�سمنة  امل�سادر  تدفق  احتمال  يكن  ما مل  الإف�ساح عنها  يتم  بل  املجمع  املايل  املركز  بيان  املحتملة �سمن  املطلوبات  اإدراج  يتم  ل 

اقت�سادية اإىل خارج ال�سركة م�ستبعدًا. 

ل يتم اإدراج املوجودات املحتملة �سمن البيانات املالية املجمعة بل يتم الإف�ساح عنها عندما يكون احتمال تدفق منافع اقت�سادية اإىل داخل 

ال�سركة 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�س على عقد التاأجري الت�سغيلي اإىل القيمة الدفرتية لالأ�سل املوؤجر ويتم ت�سجيلها على مدى فرتة التاأجري على نف�س 

اأ�سا�س 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  اأو خدمات )قطاع اأعمال(  اإن القطاع هو جزء مميز من املجموعة حيث يقدم منتجات 

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

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 

والتعديالت التالية:

ال�سركات ال�ستثمارية )تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 10 واملعيار الدويل للتقارير املالية 12 ومعيار املحا�سبة الدويل 27(

تقدم هذه التعديالت ا�ستثناءًا ملتطلب التجميع لل�سركات التي ت�ستويف تعريف ال�سركة ال�ستثمارية وفًقا للمعيار الدويل للتقارير املالية 10 

البيانات املالية املجمعة وينبغي تطبيقها باأثر رجعي مبا يخ�سع لبع�س العفاءات النتقالية. يتطلب ال�ستثناء للتجميع من ال�سركات ال�ستثمارية 

املحا�سبة عن ال�سركات التابعة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر. لي�س من املتوقع اأن يكون لهذه التعديالت اأي تاأثري على املجموعة، 

حيث اأنه ل توجد �سركات يف املجموعة ت�ستويف تعريف ال�سركة ال�ستثمارية وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية 10.

مقا�سة املوجودات املالية واملطلوبات املالية – تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 32

تو�سح هذه التعديالت املق�سود بـ »لديها حق قانوين حايل ملزم باملقا�سة«، ومعايري تاأهل اآليات الت�سوية غري املتزامنة لبيوت املقا�سة للمقا�سة 

ويتم تطبيقها باأثر رجعي. اإن هذه التعديالت لي�س لها تاأثري على املجموعة، نظًرا لعدم وجود اأي ترتيبات مقا�سة لدى اأي من �سركات املجموعة

دورة التح�سينات ال�سنوية 2012-2010

قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية يف دورة التح�سينات ال�سنوية 2010-2012 باإ�سدار �سبعة تعديالت على �ستة معايري والتي ت�سمنت 

تعديال على املعيار الدويل للتقارير املالية 13 قيا�س القيمة العادلة. ي�سري التعديل على املعيار الدويل للتقارير املالية 13 على الفور وبالتايل 

اأن الأر�سدة املدينة والدائنة ق�سرية الأجل التي لي�س لها  2014 ويو�سح يف »اأ�سا�س النتائج«  1 يناير  �سي�سري على الفرتات التي تبداأ يف 

معدلت فائدة مدرجة ميكن قيا�سها مببالغ الفاتورة عندما ل يكون تاأثري اخل�سم جوهرًيا. مل يكن لهذا التعديل على املعيار الدويل للتقارير 

املالية 13 تاأثري على املجموعة.
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2.  ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة)تتمة(
التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية)تتمة(  2.4

معايري وتف�سريات جديدة ومعدلة)تتمة(

دورة التح�سينات ال�سنوية 2013-2011 

اأ�سدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية يف دورة التح�سينات ال�سنوية 2011-2013 اأربعة تعديالت على اأربعة معايري والتي ت�سمنت تعديال 

على املعيار الدويل للتقارير املالية 1 تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية لأول مرة. ي�سري التعديل على املعيار الدويل للتقارير املالية 1 على 

الفور وبالتايل �سي�سري على الفرتات التي تبداأ يف 1 يناير 2014 ويو�سح يف »اأ�سا�س النتائج« اأن ال�سركة قد تختار تطبيق اإما معيار حال اأو 

معيار جديد لي�س اإلزاميا بعد ولكن ي�سمح بالتطبيق املبكر �سريطة اأن يتم تطبيق اأي من املعيارين ب�سكل مت�سق على مدار الفرتات املعرو�سة 

يف البيانات املالية لل�سركة التي تطبق املعايري الدولية للتقارير املالية لأول مرة. مل يكن لهذا التعديل على املعيار الدويل للتقارير املالية 1 اأي 

تاأثري على املجموعة، نظًرا لأن املجموعة هي جهة حالية لإعداد املعايري الدولية للتقارير املالية.

يتم اإدراج اإف�ساحات اإ�سافية، عند ال�سرورة، يف الإي�ساحات الفردية فيما يتعلق باملوجودات واملطلوبات التي مت حتديد قيمتها العادلة.

3-   معايري �سادرة ومل ت�سر بعد
فيما يلي املعايري والتف�سريات التي مت اإ�سدارها ولكنها مل ت�سر بعد حتى تاريخ اإ�سدار البيانات املالية للمجموعة. تنوي املجموعة تطبيق هذه 

املعايري، متى اأمكن ذلك، عند �سريانها. 

املعيار الدويل للتقارير املالية 9 الأدوات املالية 

اأ�سدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ال�سكل النهائي للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 - الأدوات املالية يف يوليو 2014 الذي يعك�س كافة 

مراحل م�سروع الأدوات املالية وي�ستبدل معيار املحا�سبة الدويل 39 الأدوات املالية: التحقق والقيا�س وكافة الإ�سدارات ال�سابقة للمعيار الدويل 

للتقارير املالية 9. يقدم املعيار متطلبات جديدة للت�سنيف والقيا�س وانخفا�س القيمة وحما�سبة التغطية. وي�سري على الفرتات ال�سنوية التي 

تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2018 مع ال�سماح بالتطبيق املبكر. ينبغي التطبيق باأثر رجعي ولكن املعلومات املقارنة غري الزامية. ي�سمح بالتطبيق 

املبكر لالإ�سدارات ال�سابقة للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 (2009 و2010 و2013) اإذا كان تاريخ التطبيق املبدئي قبل 1 فرباير 2015. 

تاأثري على ت�سنيف وقيا�س  له  للمجموعة ولكن لن يكون  املالية  املوجودات  تاأثري على ت�سنيف وقيا�س  له  املعيار �سوف يكون  اإن تطبيق هذا 

املطلوبات املالية لها.

املعيار الدويل للتقارير املالية 15 الإيرادات الناجتة من العقود مع العملء 

مت اإ�سدار املعيار الدويل للتقارير املالية 15 يف مايو 2014 ويقدم منوذجا جديدا مكونا من خم�س خطوات ينطبق على الإيرادات الناجتة 

من العقود مع العمالء. ومبوجب هذا املعيار تتحقق الإيرادات مببلغ يعك�س املقابل الذي تتوقع ال�سركة اأن يكون لها اأحقية فيه مقابل حتويل 

الب�سائع اأو اخلدمات اإىل العميل. وتقدم املبادئ الواردة يف املعيار الدويل للتقارير املالية 15 طريقة اأكرث منهجية لقيا�س وحتقق الإيرادات. 

للتقارير  الدولية  املعايري  الإيرادات احلالية مبوجب  كافة متطلبات حتقق  ويحل حمل  ال�سركات  كافة  الإيرادات اجلديد على  معيار  ينطبق 

املالية. ويلزم اإما التطبيق الكامل اأو املعدل باأثر رجعي للفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2017 مع ال�سماح بالتطبيق املبكر. تعمل 

املجموعة حاليا على تقييم تاأثري املعيار الدويل للتقارير املالية 15 وتعتزم تطبيق املعيار اجلديد يف تاريخ ال�سريان املطلوب.
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3-   معايري �سادرة ومل ت�سر بعد)تتمة(
تعديلت على معيار املحا�سبة الدويل 16 ومعيار املحا�سبة الدويل 38: تو�سيح الطرق املقبولة لل�ستهلك والإطفاء

تو�سح التعديالت اأ�سا�س معيار املحا�سبة الدويل 16 ومعيار املحا�سبة الدويل 38 الذي ي�سري اإىل اأن الإيرادات تعك�س منط املزايا القت�سادية 

الناجتة من ت�سغيل الأعمال )التي ميثل الأ�سل جزًءا منها( بدل من املزايا القت�سادية امل�ستهلكة من خالل ا�ستخدام الأ�سل. نتيجة لذلك، ل 

ميكن ا�ستخدام طريقة تعتمد على الإيرادات ل�ستهالك العقار والآلت واملعدات؛ ول يجوز ا�ستخدامها اإل يف ظروف حمدودة للغاية لإطفاء 

املوجودات غري امللمو�سة. وت�سري التعديالت باأثر م�ستقبلي على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2016 مع ال�سماح بالتطبيق 

املبكر. لي�س من املتوقع اأن يكون لهذه التعديالت اأي تاأثري على املجموعة يف �سوء عدم ا�ستخدام املجموعة لطريقة تعتمد على الإيرادات يف 

ا�ستهالك موجوداتها غري املتداولة.

تعديلت على معيار املحا�سبة الدويل 27: طريقة حقوق امللكية يف البيانات املالية امل�ستقلة

تتيح هذه التعديالت لل�سركات ا�ستخدام طريقة حقوق امللكية يف املحا�سبة عن ال�ستثمارات يف ال�سركات التابعة و�سركات املحا�سة وال�سركات 

الزميلة يف بياناتها املالية امل�ستقلة. اإن ال�سركات التي تطبق بالفعل املعايري الدولية للتقارير املالية وتختار النتقال ل�ستخدام طريقة حقوق 

امللكية يف بياناتها املالية امل�ستقلة �سوف يكون عليها تطبيق ذلك التغيري باأثر رجعي. وبالن�سبة لل�سركات التي تقوم بتطبيق املعايري الدولية 

للتقارير املالية لأول مرة وتختار ا�ستخدام طريقة حقوق امللكية يف بياناتها املالية امل�ستقلة، فينبغي عليها تطبيق هذه الطريقة اعتبارا من تاريخ 

النتقال لتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية. ت�سري هذه التعديالت على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2016 مع ال�سماح 

بالتطبيق املبكر لها. لن يكون لهذه التعديالت اأي تاأثري على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

لي�س من املتوقع اأن يكون لتطبيق هذه املعايري اأي تاأثري مادي على املركز اأو الأداء املايل للمجموعة عندما ت�سبح �سارية املفعول، با�ستثناء 

املعيار الدويل للتقارير املالية 9 الذي �سينتج عنه تعديالت و/اأو اإف�ساحات اإ�سافية تتعلق بت�سنيف وقيا�س واملخاطر املرتبطة بالأدوات املالية.

4-    الأحكام والتقديرات والفرتا�سات املحا�سبية الهامة
 

لالإيرادات  املدرجة  املبالغ  على  توؤثر  وافرتا�سات  وتقديرات  اأحكام  و�سع  الإدارة  من  يتطلب  للمجموعة  املجمعة  املالية  البيانات  اإعداد  اإن 

وامل�سروفات واملوجودات واملطلوبات والإف�ساح عن املطلوبات الطارئة يف تاريخ التقارير املالية. ومع ذلك، فاإن عدم التاأكد من الفرتا�سات 

والتقديرات ميكن اأن يوؤدي اإىل نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفرتية الأ�سل اأو اللتزام املتاأثر يف الفرتات امل�ستقبلية. 

اإن الإف�ساحات الأخرى املتعلقة بتعر�س املجموعة للمخاطر وعدم التاأكد تت�سمن ما يلي:

• اإدارة راأ�س املال اإي�ساح 19

• اإدارة املخاطر املالية وال�سيا�سات اإي�ساح 18

• اإف�ساحات حتليل احل�سا�سية اإي�ساح 9.

الأحكام

اأثناء عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة، اتخذت الإدارة الأحكام اجلوهرية التالية، بخالف تلك التي تتطلب تقديرات، والتي كان 

لها اأكرب الأثر على املبالع امل�سجلة يف البيانات املالية املجمعة:

دمج الأعمال

تقوم املجموعة بحيازة �سركات تابعة متتلك عقارات. يف تاريخ احليازة، تقوم املجموعة بتحديد ما اإذا كانت احليازة متثل حيازة اأعمال. تقوم 

املجموعة باملحا�سبة عن احليازة كدمج الأعمال عندما يتم حيازة جمموعة متكاملة من الأن�سطة بالإ�سافة اإىل العقار. وملزيد من التحديد، يتم 

الرتكيز على املدى الذي عنده يتعني اتخاذ اإجراء جوهري، وبالتحديد، مدى تقدمي اخلدمات الإ�سافية من قبل ال�سركة التابعة )اأي ال�سيانة 

والنظافة والأمن وحفظ الدفاتر واخلدمات الفندقية... الخ(. تتحدد اأهمية اأي اإجراء بالرجوع اإىل اإر�سادات معيار املحا�سبة الدويل 40 حول 

اخلدمات الإ�سافية.

عندما تكون حيازة �سركات تابعة ل متثل حيازة اأعمال، يتم املحا�سبة عنها كحيازة جمموعة موجودات ومطلوبات. يتم توزيع تكلفة احليازة على 

املوجودات واملطلوبات التي مت حيازتها ا�ستنادًا اإىل قيمتها العادلة ذات ال�سلة ول يتم حتقق �سهرة اأو �سرائب موؤجلة عنها.
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4-   الأحكام والتقديرات والفرتا�سات املحا�سبية الهامة)تتمة(

ت�سنيف العقارات

تتخذ الإدارة قرارًا ب�ساأن حيازة عقار مطور وعقار قيد التطوير �سواء كان يجب ت�سنيفه كعقار للمتاجرة اأو عقار ا�ستثماري اأو عقارات ومعدات.

تقوم املجموعة بت�سنيف العقار كعقار للمتاجرة اإذا مت حيازته ب�سفة اأ�سا�سية بغر�س بيعه �سمن ن�ساط الأعمال العادية. 

وتقوم املجموعة بت�سنيف العقار كعقار ا�ستثماري اإذا مت حيازته لتحقيق اإيرادات من تاأجريه اأو ارتفاع راأ�س املال اأو ل�ستخدامات م�ستقبلية 

غري حمددة.

تقوم املجموعة بت�سنيف العقار كعقار ومعدات عندما يتم حيازتها ل�ستغالل املالك.

ت�سنيف ال�ستثمارات يف اأ�سهم 

يتم ت�سنيف كافة ال�ستثمارات كمتاحة للبيع.

انخفا�ص قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع 

تقوم املجموعة مبعاملة املوجودات املالية املتاحة للبيع كمنخف�سة القيمة اإذا كان هناك انخفا�س كبري اأو متوا�سل يف القيمة العادلة مبا يقل عن 

تكلفتها اأو عند ظهور دليل مو�سوعي على انخفا�س القيمة. اإن عملية حتديد النخفا�س »الكبري« اأو »املتوا�سل« تتطلب قرارات اأ�سا�سية. اإ�سافة 

اإىل ذلك، تقوم املجموعة بتقييم عوامل اأخرى، مبا يف ذلك، التقلب املعتاد يف اأ�سعار الأ�سهم لالأ�سهم امل�سعرة والتدفقات النقدية امل�ستقبلية 

وعوامل اخل�سم لالأ�سهم غري امل�سعرة.

انخفا�ص قيمة الأر�سدة املدينة

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

املبالغ اجلوهرية، يتم عمل هذا التقدير على اأ�سا�س اإفرادي. يتم ب�سورة جممعة تقييم املبالغ غري اجلوهرية والتي مر تاريخ ا�ستحقاقها دون 

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

التقديرات والفرتا�سات 

فيما يلي الفرتا�سات الرئي�سية التي تتعلق بامل�سادر امل�ستقبلية والرئي�سية الأخرى لعدم التاأكد من التقديرات بتاريخ التقارير املالية والتي لها 

اأثر كبري يوؤدي اإىل تعديل جوهري على املبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية الالحقة:

تقييم اأدوات حقوق امللكية غري امل�سعرة 

ي�ستند تقييم اأدوات حقوق امللكية غري امل�سعرة عادًة اإىل واحدة مما يلي:

• معامالت حديثة يف ال�سوق ب�سروط جتارية بحتة. 

• القيمة العادلة احلالية لأداة اأخرى مماثلة اإىل حد كبري. 

• م�ساعف الربحية اأو م�ساعف الربحية اخلا�س بال�سناعة.

• 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 جوهرية. هناك عدد من ال�ستثمارات ل 

ا انخفا�س القيمة. ميكن فيها قيا�س هذا التقدير ب�سورة موثوق منها. ونتيجة لذلك، يتم اإدراج هذه ال�ستثمارات بالتكلفة ناق�سً
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4-  الأحكام والتقديرات والفرتا�سات املحا�سبية الهامة)تتمة(
قيا�سات القيمة العادلة

تقوم املجموعة بقيا�س بع�س الأدوات املالية واملوجودات غري املالية كعقارات ا�ستثمارية بالقيمة العادلة يف نهاية كل فرتة تقارير مالية. كما يتم 

الإف�ساح عن القيم العادلة لالأدوات املالية التي قيا�سها بالتكلفة املطفاأة يف البيانات املالية. تعرف القيمة العادلة باأنها املبلغ امل�ستلم من بيع 

اأ�سل ما اأو املدفوع لنقل التزام ما يف معامالت منتظمة بني امل�ساركني يف ال�سوق يف تاريخ القيا�س. ي�ستند قيا�س القيمة العادلة على افرتا�س 

حدوث معاملة بيع الأ�سل اأو نقل اللتزام يف اإحدى احلالت التالية:

• البيع اأو النقل يف ال�سوق الرئي�سي لالأ�سل اأو اللتزام، اأو

• يف حالة عدم وجود �سوق رئي�سي، يف ال�سوق الأكرث مالئمة لالأ�سل اأو اللتزام.

يجب اأن تتمكن املجموعة من الو�سول اإىل ال�سوق الرئي�سي اأو ال�سوق الأكرث مالئمة يف تاريخ القيا�س. يتم قيا�س القيمة العادلة لالأ�سل 

اأو اللتزام  با�ستخدام افرتا�سات من املمكن للم�ساركني يف ال�سوق ا�ستخدامها عند ت�سعري الأ�سل اأو اللتزام، بافرتا�س اأن امل�ساركني 

يف ال�سوق �سيعملون مل�سلحتهم اخلا�سة. يراعي قيا�س القيمة العادلة للموجودات غري املالية قدرة امل�ساركني يف ال�سوق على اإنتاج منافع 

اقت�سادية من خالل ا�ستخدام الأ�سل باأعلى واأف�سل م�ستوى له، اأو من خالل بيعه اإىل م�سارك اآخر يف ال�سوق من املحتمل اأن ي�ستخدم 

الأ�سل باأعلى واأف�سل م�ستوى له.

ت�ستخدم املجموعة اأ�ساليب تقييم تتنا�سب مع الظروف وتتاح لها بيانات كافية لقيا�س القيمة العادلة وزيادة ا�ستخدام املدخالت امللحوظة ذات 

ال�سلة اإىل احلد الأق�سى وتقليل ا�ستخدام املدخالت غري امللحوظة اجلوهرية لقيا�س القيمة العادلة ككل:

امل�ستوى 1: الأ�سعار املعلنة )غري املعدلة( يف الأ�سواق الن�سطة للموجودات اأو املطلوبات املماثلة؛

امل�ستوى 2: اأ�ساليب تقييم يكون بها اأقل م�ستوى من املدخالت والذي يعد جوهرًيا لقيا�س القيمة العادلة ملحوًظا ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر؛ و

امل�ستوى 3: اأ�ساليب تقييم ل يكون بها اأقل م�ستوى من املدخالت والذي يعد جوهرًيا لقيا�س القيمة العادلة ملحوًظا. 

بالن�سبة للموجودات واملطلوبات املدرجة يف البيانات املالية على اأ�سا�س متكرر، حتدد املجموعة ما اذا كانت التحويالت قد حدثت بني م�ستويات 

اجلدول الهرمي عن طريق اإعادة تقييم الت�سنيف ) ا�ستنادًا اإىل اأقل م�ستوى من املدخالت الذي يعد جوهرًيا لقيا�س القيمة العادلة ككل( يف 

نهاية كل فرتة تقارير مالية. 

يت�سمن الإي�ساح 9 حتليل القيمة العادلة لالأدوات املالية بالإ�سافة اإىل تفا�سيل اأخرى.

5-   مدينون ومدفوعات مقدما
تت�سمن املدينون واملدفوعات مقدما املبالغ املدفوعة مقدما ل�سراء ا�ستثمار يف اململكة العربية ال�سعودية مببلغ 73,680,000 ريال �سعودي 

مبا يعادل 5,756,066 دينار كويتي )2013: ل �سئ دينار كويتي(. 

6-   ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة

حتت�سب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية اخلا�سة عن طريق تق�سيم ربح ال�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة )بعد 

ا�ستبعاد اأ�سهم اخلزينة(.

حتت�سب ربحية ال�سهم املخففة عن طريق تق�سيم ربح ال�سنة املعدل بتاأثري حتويل خيارات �سراء الأ�سهم للموظفني، على املتو�سط املرجح لعدد 

الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة زائدًا املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية التي قد يتم اإ�سدارها عند حتويل كافة خيارات �سراء الأ�سهم 

للموظفني. ل يوجد لدى ال�سركة الأم خيارات اأ�سهم قائمة مبوجب برنامج خيارات �سراء الأ�سهم للموظفني كما يف 31 دي�سمرب 2014.  
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6-   ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة)تتمة(
اإن املعلومات الالزمة لحت�ساب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية ا�ستنادًا اإىل املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة ناق�سًا اأ�سهم اخلزينة خالل ال�سنة 

هي كما يلي:

2014
دينار كويتي

2013
دينار كويتي

1,820,8011,617,813ربح ال�سنة

383,718,427383,442,560املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة )با�ستثناء اأ�سهم اخلزينة(
4.22 فل�س 4.75 فل�سربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة

7- خمزون عقارات
2014

دينار كويتي

2013
دينار كويتي

4,480,9736,460,571القيمة الدفرتية يف 1 يناير

1,170,000309,032اإ�سافات 

(2,200,100)(1,833,871)ا�ستبعادات

(168,428)-خ�سارة انخفا�س القيمة

79,898-�سايف ربح حتويل عمالت اأجنبية

3,817,1024,480,973القيمة الدفرتية يف  31 دي�سمرب

خالل ال�سنة املنتهية 31 دي�سمرب 2014، قامت املجموعة ببيع �سركة جتارة فرن�سا التي تت�سمن ار�س ديفون وقيمتها الدفرتية 1,833,871 

دينار كويتي. (اإي�ساح 2.2)

خالل ال�سنة املنتهية 31 دي�سمرب 2013، قامت املجموعة ببيع خمزون عقارات بالقيمة الدفرتية مببلغ 2,200,100 دينار كويتي لقاء مقابل 

مببلغ 3,446,405 دينار كويتي، ما نتج عنه ربح بيع خمزون عقارات مببلغ 1,246,305 دينار كويتي.

قامت املجموعة بت�سجيل خ�سائر النخفا�س يف قيمة جزء من خمزون العقارات مببلغ ل �سئ دينار كويتي (2013: 168,428 دينار كويتي( 

يف بيان الدخل املجمع، والذي تعر�ست قيمته العادلة لالنخفا�س دون تكلفة هذا اجلزء. 

8-   موجودات مالية متاحة للبيع  

2014
دينار كويتي 

2013
دينار كويتي

172,800-اأوراق مالية حملية م�سعرة

77,591-اأوراق مالية حملية غري م�سعرة 
-250,391
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8-   موجودات مالية متاحة للبيع )تتمة(  
مت اإدراج اأوراق مالية غري م�سعرة مببلغ ل �سئ دينار كويتي (2013: 77,591 دينار كويتي( بالتكلفة حيث اإنه ل ميكن قيا�س قيمتها العادلة 

ب�سورة موثوق فيها. وقد قامت الإدارة مبراجعة الأوراق املالية غري امل�سعرة لغر�س حتديد انخفا�س القيمة وقد �سجلت خ�سارة انخفا�س يف 

القيمة مببلغ 77,276 دينار كويتي (2013: 50,000 دينار كويتي( لهذه ال�ستثمارات. 

(2013: ل �سئ دينار كويتي)  اإن الأوراق املالية الأجنبية غري امل�سعرة وحمفظة ال�ستثمارات العقارية الأجنبية غري امل�سعرة مببلغ ل �سيء 

مدرجة بالقيمة العادلة ا�ستناداً اإىل التقارير الدورية من مدير ال�ستثمار ذات ال�سلة. ومت اإدراج خ�سائر النخفا�س يف القيمة مببلغ ل �سئ 

دينار كويتي (2013: 482,023 دينار كويتي) مت اإدراجها يف بيان الدخل املجمع.

9-   عقارات ا�ستثمارية
2014

دينار كويتي 

2013
دينار كويتي 

37,421,12960,459,231القيمة الدفرتية يف 1 يناير 
    -6,156,796الإ�سافات 

(24,612,000)    -ال�ستبعادات
28,5591,643,003اأرباح غري حمققة من اإعادة القيا�س وفقًا للقيمة العادلة 

(69,105)559,114�سايف ربح )خ�سارة( حتويل عمالت اأجنبية

القيمة الدفرتية يف 31 دي�سمرب 
44,165,59837,421,129

يعادل  )ما  كويتي  دينار   6,156,796 مببلغ  نقدي  مقابل  لقاء  ال�سعودية  العربية  باململكة  عقارين  ب�سراء  املجموعة  قامت  ال�سنة،  خالل 

82,000,000 ريال �سعودي(. 

كما يف 31 دي�سمرب 2014، مت الحتفاظ بجزء من العقار ال�ستثماري مببلغ 19,984,165 دينار كويتي �سمن اتفاق الإجارة امل�ستحقة. 

مت ت�سنيف قيا�س القيمة العادلة للعقارات ال�ستثمارية مببلغ 44,165,598 دينار كويتي )2013: 37,421,129 دينار كويتي( �سمن 

امل�ستوى 3 للقيمة العادلة، ا�ستنادًا اإىل مدخالت اأ�سلوب التقييم املتبع. ومت عر�س احلركة يف القيمة العادلة للعقار ال�ستثماري يف اجلدول 

امل�سار اليه �سابقا. 

مت حتديد القيمة العادلة للعقار ال�ستثماري ا�ستنادًا اإىل تقييمات مت احل�سول عليها من قبل اثنني من املقيمني امل�ستقلني املتخ�س�سني يف 

تقييم هذا النوع من العقارات ال�ستثمارية. اأحد هذين املقيمني هو بنك حملي ا�ستخدم طريقة العائد لبع�س العقارات لتقييم بع�س العقارات؛ 

اإىل جانب تطبيق 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 معتمد طيب ال�سمعة، حيث قام بتقييم العقارات ال�ستثمارية با�ستخدام طريقة العائد. ولأغرا�س التقييم، 

اختارت ال�سركة القيمة التي حددها املقيم املحلي املعتمد والتي متثل القيمة الأقل من بني التقييمني وفقًا ملتطلبات هيئة اأ�سواق املال.

  

خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014، مل يتم اجراء حتويالت بني امل�ستوى 1 و 2 لقيا�سات القيمة العادلة، ومل يتم التحويل من اأو اإىل 

امل�ستوى 3 لقيا�س القيمة العادلة. 
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9-   عقارات ا�ستثمارية )تتمة(

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

الكويت2014
دول جمل�ص التعاون 

اخلليجي

1,913701�سعر ال�سوق املقدر لالأر�س )للمرت املربع( )دينار كويتي(
1,066743تكاليف الإن�ساء )للمرت املربع( )دينار كويتي(

179متو�سط الإيجار ال�سهري )للمرت املربع( )دينار كويتي(
7.2 %6.8 %معدل العائد

52 %10 %معدل الأماكن ال�ساغرة

الكويت2013
دول جمل�س التعاون 

اخلليجي

1,701825�سعر ال�سوق املقدر لالأر�س )للمرت املربع( )دينار كويتي(
1,272912تكاليف الإن�ساء )للمرت املربع( )دينار كويتي(

179متو�سط الإيجار ال�سهري )للمرت املربع( )دينار كويتي(
6.4 %6.9 %معدل العائد

-10 %معدل الأماكن ال�ساغرة

حتليل احل�سا�سية 

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

 

التغريات

 يف افرتا�سات

 التقييم

الكويت

دينار كويتي

دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي

دينار كويتي 2014

937,700363,257-/+5 %�سعر ال�سوق املقدر لالأر�س 
1,460,150748,130-/+5 %متو�سط الإيجار 

1,390,619712,505-/+5 %معدل العائد 

1,460,150748,130-/+5 %معدل ال�سغور

2013

833,650192,737-/+5 %�سعر ال�سوق املقدر لالأر�س 
1,457,200405,762-/+5 %متو�سط الإيجار 

1,387,810386,440-/+5 %معدل العائد 
1,457,200405,762-/+5 %معدل ال�سغور
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راأ�ص املال واجلمعية العمومية ال�سنوية  -10

يتكون راأ�س املال امل�سرح به وامل�سدر واملدفوع نقدا بالكامل لل�سركة الأم كما يف 31 دي�سمرب 2014 من 384,462,560 �سهم بقيمة 100 

فل�س لكل �سهم (2013: 384,462,560 �سهم بقيمة 100 فل�س لل�سهم(.

يف اجلمعية العمومية ال�سنوية مل�ساهمي ال�سركة الأم املنعقدة يف 17 اأبريل 2014، وافق امل�ساهمون على عدم توزيعات اأرباح نقدية لل�سنة 

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013 )2012: ل �سئ (

اأو�سى جمل�س الإدارة بجل�ستة التي انعقدت بتاريخ 9 مار�س 2015  بعدم توزيع اأرباح نقدية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب  2014  . اإن هذه 

التو�سية خا�سعة للموافقة عليها من قبل اجلمعية العامة العادية ال�سنوية مل�ساهمي ال�سركة .

الحتياطيات  -11

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

للمجموعة  القانوين. يجوز  اإىل ح�ساب الحتياطي  املرحلة،  والزكاة وبعد مقا�سة اخل�سائر املرتاكمة  الوطنية  العمالة  العلمي و�سريبة دعم 

اتخاذ قرار بوقف هذه التحويالت ال�سنوية عندما ي�ساوي الحتياطي اأو يتجاوز ن�سبة 50 % من راأ�س املال املدفوع.

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

الإيرادات املحتفظ بها بتاأمني هذا احلد.

5 % من ربح املجموعة قبل ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي والزكاة  وفقًا ملتطلبات النظام الأ�سا�سي للمجموعة، ينبغي حتويل ن�سبة 

و�سريبة دعم العمالة الوطنية وبعد مقا�سة اخل�سائر املرتاكمة املرحلة، اإىل ح�ساب الحتياطي الختياري. يحق للمجموعة وقف اإجراء هذا 

التحويل بناًء على قرار اأع�ساء جمل�س الإدارة. ل يوجد قيود على توزيع الحتياطي الختياري، طاملا يوافق امل�ساهمون خالل اجلمعية العمومية 

على هذا التوزيع.

وفقًا لقانون ال�سركات والنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم، مل يتم اإجراء اأي حتويل اإىل الحتياطيات حيث اأن اخل�سائر املرتاكمة املرحلة مل يتم 

ا�سرتدادها بالكامل بعد.
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12-   اأ�سهم خزينة 

20142013

1,020,000-عدد الأ�سهم
0.27 %0%ن�سبة الأ�سهم امل�سدرة

72,420-القيمة ال�سوقية )دينار كويتي(

خالل ال�سنة املنتهية 31 دي�سمرب 2014، قامت املجموعة ببيع اأ�سهم خزينة قيمتها الدفرتية 52,984 دينار كويتي مقابل 71,116 دينار 

كويتي ما اأدى اإىل ا�سافة ربح اىل احتياطي ا�سهم اخلزينة مببلغ 18,132 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.

13-    دائنون وم�سروفات م�ستحقة

2014
دينار كويتي 

2013
دينار كويتي

241,316862,352مبالغ دائنة وحمتجزة للمقاولني

338,985482,548م�سروفات م�ستحقة
37,747123,113دائنون لقاء حيازة عقارات ا�ستثمارية

451,195246,854دفعات مقدمًا وتاأمينات م�سرتدة
2,700,461-دائنون لقاء دعوى ق�سائية

385,989198,099دائنون اآخرون
1,455,2324,613,427

 1,946,750 ومبلغ  كويتي  دينار   2,700,461 مببلغ  قانونية  مطالبة  يف  املجموعة  ل�سالح  حكمًا  ال�ستئناف  حمكمة  اأ�سدرت   ،2006 يف 

753,711 دينار كويتي يف ذلك التاريخ. ثم جلاأ كال  اإجراء ت�سوية، وح�سلت املجموعة على مبلغ  دينار كويتي �سد املجموعة. وبالتايل، مت 

الطرفان اإىل حمكمة التمييز. يف 22 يناير 2014، اأ�سدرت حمكمة التمييز حكمها على ال�ستئناف �سد املجموعة، وقامت باإلغاء حكم حمكمة 

ال�ستئناف الذي كان ل�سالح املجموعة. وبالتايل، اأ�سبحت املجموعة مطالبة ب�سداد قيمة املطالبة الأ�سلية مببلغ 2,700,461 دينار كويتي، 

ومت ت�سجيل املبلغ �سمن بيان الدخل املجمع لل�سنة ال�سابقه.

يف 18 دي�سمرب 2014، قامت املجموعة باإجراء ت�سوية واتفاقية ت�سوية نهائية مع الطرف الثاين تن�س على ت�سفية جميع النزاعات امل�سار اليها 

فيما بينهما وقامت املجموعة ب�سداد 500,000 دينار كويتي اىل الطرف الثاين. 

لحقًا �سجلت املجموعة ربحا مببلغ 2,200,461 دينار كويتي يف بيان الدخل املجمع نتيجة عك�س املخ�س�س امل�سجل مقابل الدعوة الق�سائية 

يف ال�سنة ال�سابقة. 

14-   دائنو متويل اإ�سلمي

2014
اإجارة

دينار كويتي 

تورق

دينار كويتي 

الإجمايل

دينار كويتي 

14,452,9067,262,34021,715,246املبلغ الإجمايل

(3,709,139)(506,233)(3,202,906)ناق�سًا: الربح املوؤجل

11,250,0006,756,10718,006,107
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دائنو متويل اإ�سلمي )تتمة(  -14

2013
اإجارة

دينار كويتي 

تورق

دينار كويتي 

الإجمايل

دينار كويتي 

1,160,5487,389,0748,549,622املبلغ الإجمايل

(381,115)(220,567)(160,548)ناق�سًا: الربح املوؤجل

1,000,0007,168,5078,168,507

خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014، اأبرمت املجموعة اتفاقيات اإجارة مببلغ 10,250,000 دينار كويتي متثل اتفاقيات بيع وتاأجري 

�سنوات من تاريخ التقارير املالية. تبلغ ن�سبة الربح وفقا لتفاقيات   5 9( ي�سل تاريخ ا�ستحقاقها اىل  بع�س العقارات ال�ستثمارية )اإي�ساح 

الإجارة 3 % �سنويا فوق معدل اخل�سم ال�سادر من بنك الكويت املركزي. 

معاملت مع اأطراف ذات علقة  -15

متثل هذه املعامالت تلك التي متت مع اأطراف ذات عالقة، اأي امل�ساهمني واأع�ساء جمل�س الدارة وموظفي الدارة 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.

فيما يلي مكافاآت اأع�ساء موظفي الدارة العليا: 

2014
دينار كويتي 

2013
دينار كويتي

مدفوعات الإدارة العليا

276,600236,700رواتب ومكافاآت اأخرى ق�سرية الأجل

59,36139,122مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

335,961275,822

التزامات راأ�سمالية ومطلوبات طارئة  -16

التزامات راأ�سمالية

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

مطلوبات طارئة

يف 31 دي�سمرب 2014، كان لدى املجموعة مطلوبات طارئة متثل كتاب �سمان مببلغ 4,833,000 دينار كويتي )2013: 4,833,000 دينار 

كويتي( ولي�س من املتوقع اأن تن�ساأ عنها اأي التزامات مادية. 
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17 -  معلومات القطاعات

تنق�سم اأعمال املجموعة، لأغرا�س الإدارة، اىل وحدات اأعمال بناًء على املنتجات واخلدمات التي تقدمها. وتقوم املجموعة اثنني من قطاعات 

الت�سغيل املدرجة يف التقارير كما يلي:

- اأن�سطة ال�ستثمار العقاري وتت�سمن ال�ستثمار واملتاجرة يف العقارات وبناء اأو تطوير العقارات بغر�س بيعها �سمن �سياق العمل العادي 

    واخلدمات 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.

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

اأن�سطة

 ال�ستثمار 

العقاري

دينار كويتي

اأن�سطة  

الأ�سهم 

وال�ستثمارات 

الأخرى

دينار كويتي

غري 

موزعة

دينار كويتي

املجموع

دينار كويتي

1,624,639--1,624,639اإيرادات القطاع

1,175,083--1,175,083نتائج القطاع
147,975- 147,975-اأرباح حمققة من بيع موجودات مالية متاحة للبيع 

28,559--28,559اأرباح غري حمققة من اإعادة قيا�س عقارات ا�ستثمارية بالقيمة العادلة
393-393-ربح بيع �سركة تابعة 

(77,276)-(77,276)-خ�سائر انخفا�س قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
2,200,4612,200,461--خم�س�س دعوة ق�سائية معكو�س 

(1,654,394)(1,654,394)--م�سروفات غري موزعة - بال�سايف
1,203,64271,092546,0671,820,801اأرباح القطاع

143,21756,420,574-56,277,357موجودات القطاع
452,56419,913,903-19,461,339مطلوبات القطاع

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

اأن�سطة

 ال�ستثمار 

العقاري

دينار كويتي

اأن�سطة  

الأ�سهم 

وال�ستثمارات 

الأخرى

دينار كويتي

غري 

موزعة

دينار كويتي

املجموع

دينار كويتي

1,863,624--1,863,624اإيرادات القطاع
1,493,977--1,493,977نتائج القطاع

1,077,877--1,077,877�سايف ربح خمزون عقارات 
3,198,000--3,198,000اأرباح حمققة من بيع عقارات ا�ستثمارية 

1,643,003--1,643,003اأرباح غري حمققة من اإعادة قيا�س عقارات ا�ستثمارية بالقيمة العادلة 
خ�سائر غري حمققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

خالل الأرباح اأو اخل�سائر
-(78,960)-(78,960)

اأرباح حمققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

خالل الرباح اأو اخل�سائر
-2,491-2,491

(532,023)-(532,023)-خ�سائر انخفا�س قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
(5,186,552)(5,186,552)--م�سروفات غري موزعة - بال�سايف

1,617,813(5,186,552)(608,492)7,412,857اأرباح/ )خ�سائر( القطاع
47,338,874250,3913,90947,593,174موجودات القطاع
389,79113,171,725-12,781,934مطلوبات القطاع
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اإدارة املخاطر      - 18

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

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

م�سئولية التعر�س للمخاطر فيما يتعلق بامل�سئوليات املنوطة به داخل املجموعة. تتعر�س 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�س 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�س الإدارة.

خماطر الئتمان

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

املجموعة باإدارة ومراقبة 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�س املجموعة 

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

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

احلد الأق�سى للتعر�ص 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�س ملخاطر الئتمان فيما يتعلق ببنود بيان املركز املايل املجمع. يت�سح اأ

قبل تاأثري التخفيف من خالل ال�ستعانة باتفاقيات ال�سمانات واملقا�سة الأ�سا�سية )اإن وجدت(.

جممل 

احلد الأق�سى 

للنك�ساف 

2014
دينار كويتي

جممل 

احلد الأق�سى

 لالنك�ساف 

2013
دينار كويتي

907,6162,211,563النقد والأر�سدة لدى البنوك )با�ستثناء النقد يف ال�سندوق(

7,384,2323,222,400مدينون ومدفوعات مقدما

8,291,8485,433,963اإجمايل التعر�ص ملخاطر الئتمان

تركزات خماطر احلد الأق�سى للتعر�ص 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:

20142013
اخلدمات 

البنكية 

واملالية

دينار كويتي

اإن�ساءات 

وعقارات

دينار كويتي

اأخرى

دينار كويتي

املجموع

دينار كويتي

اخلدمات 

البنكية 

واملالية

دينار كويتي

اإن�ساءات 

وعقارات

دينار كويتي

اأخرى

دينار كويتي

املجموع

دينار كويتي

907,6167,357,70926,5238,291,8482,211,5633,111,378111,0225,433,963الكويت
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اإدارة املخاطر  )تتمة(  - 18

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�س م�سادر التمويل على الفور. وللوقاية من هذه املخاطر، قامت الإدارة بتنويع 

م�سادر التمويل واإدارة املوجودات مع اأخذ ال�سيولة يف العتبار، والحتفاظ بر�سيد كاٍف للنقد والنقد املعادل والأوراق املالية القابلة للتداول.

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�ستحقاقات التعاقدية للمطلوبات على اأ�سا�س الفرتة املتبقية من تاريخ بيان املركز املايل املجمع اإىل تاريخ ال�ستحقاق التعاقدي. 

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

ت�ستند اإىل ترتيبات ال�سداد التعاقدية غري املخ�سومة اأو اإىل تقدير الإدارة ملواعيد ال�ستحقاق املخططة.

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

31 دي�سمرب 2014

خلل 3 

اأ�سهر

دينار كويتي

3 اإىل 6
 اأ�سهر

دينار كويتي

6 اإىل 12 
اأ�سهر

دينار كويتي

�سنة اإىل 3 

�سنوات

دينار كويتي

اأكرث من

3 �سنوات
دينار كويتي

املجموع

دينار كويتي

املطلوبات

دائنون وم�سروفات 

م�ستحقة
--1,455,232--1,455,232

493,6589,789,96314,423,83625,465,245 341,577416,211دائنو متويل اإ�سالمي

1,948,8909,789,96314,423,83626,920,477 341,577416,211اإجمايل املطلوبات 

31 دي�سمرب 2013
خالل 3 

اأ�سهر

دينار كويتي

3 اإىل 6
 اأ�سهر

دينار كويتي

6 اإىل 12 
اأ�سهر

دينار كويتي

�سنة اإىل 3 

�سنوات

دينار كويتي

اأكرث من

3 �سنوات
دينار كويتي

املجموع

دينار كويتي

املطلوبات

دائنون وم�سروفات 

م�ستحقة

- - 4,613,427- - 4,613,427

319,7952,369,0005,367,7178,549,622 -493,110دائنو متويل اإ�سالمي

4,933,2222,369,0005,367,71713,163,049 -493,110اإجمايل املطلوبات 

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  متعددة  فئات  على  م�سبقًا  حمددة  ب�سورة  املوجودات  توزيع  اأ�سا�س  على  ال�سوق  خماطر  تدار 

اجلغرايف والتقييم امل�ستمر لظروف ال�سوق واجتاهاته وتقدير الإدارة للتغريات طويلة وق�سرية الأجل يف القيمة العادلة.
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اإدارة املخاطر )تتمة(    - 18
خماطر ال�سوق )تتمة(

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�س 

املجموعة ملخاطر اأ�سعار الأرباح على اتفاقيات التاأجري التي حتمل اأرباح متغرية )اإي�ساح 14(.  با�ستثناء ذلك، تتعامل املجموعة مع الأدوات 

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

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

الزيادة يف

 النقاط

الأ�سا�سية

التاأثري على ربح

ال�سنة

دينار كويتي

2014%1+/-112,500

2013%1+/-10,000

ب(  خماطر العملت الأجنبية

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

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

20142013

العملة
التغري يف 

اأ�سعار العملت

بالن�سبة املئوية %

التاأثري على 

ربح ال�سنة 

بالدينار الكويتي

التغري يف 

اأ�سعار العمالت

بالن�سبة املئوية % 

التاأثري على 

خ�سارة ال�سنة 

بالدينار الكويتي

140,055-/+3%--/+3%دولر اأمريكي

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 تنويع 

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( ونتائج املجموعة )نتيجة 

التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الرباح او اخل�سائر كما يف 31 دي�سمرب( نتيجة التغري املحتمل 

يف موؤ�سرات ال�سوق، مع الحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابتة، هي كما يلي: 
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اإدارة املخاطر )تتمة(    - 18
خماطر ال�سوق )تتمة(

ج(  خماطر اأ�سعار الأ�سهم)تتمة(

20142013

موؤ�سرات ال�سوق

التغريات يف 

اأ�سعار الأ�سهم

%

التاأثري على 

ربح ال�سنة 

دينار كويتي

التاأثري  على 

الإيرادات 

ال�ساملة 

الأخرى

دينار كويتي

التغريات يف 

اأ�سعار الأ�سهم

%

التاأثري على 

خ�سارة ال�سنة 

دينار كويتي

التاأثري على 

الإيرادات 

ال�ساملة الأخرى

دينار كويتي

12,519-5-/+ --5-/+ الكويت

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.

اإدارة راأ�ص املال     - 19

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

قيمة يح�سل عليها الأع�ساء. 

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

راأ�س املال، مل يتم اإجراء تغريات يف الأهداف اأو ال�سيا�سات اأو الإجراءات خالل ال�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2014 و31 دي�سمرب 2013. 

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

دائني التمويل ال�سالمي والدائنني وامل�سروفات امل�ستحقة ناق�س النقد والنقد املعادل �سمن �سايف الدين. يت�سمن راأ�س املال حقوق امللكية 

اخلا�سة مب�ساهمي ال�سركة الأم.

2014
دينار كويتي 

2013
دينار كويتي

1,455,2324,613,427دائنون وم�سروفات م�ستحقة

18,006,1078,168,507دائنو متويل اإ�سالمي

(2,214,372)(910,425)ناق�سًا: نقد واأر�سدة لدى البنوك 

18,550,91410,567,562�سايف الدين

36,506,67134,421,449حقوق امللكية 

36,506,67134,421,449اإجمايل راأ�س املال

55,057,58544,989,011راأ�ص املال و�سايف الدين

23 %34 %معدل القرتا�س 
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قيا�سات القيمة العادلة   - 20

فيما يلي مقارنة من حيث الفئة للقيمة الدفرتية والقيمة العادلة لالأدوات املالية للمجموعة، واملدرجة يف البيانات املالية:

م�ستوى: 1كما يف 31 دي�سمرب 2014

دينار كويتي

م�ستوى: 3

دينار كويتي

املجموع

دينار كويتي

 - - -موجودات مالية متاحة للبيع

44,165,59844,165,598-عقارات ا�ستثمارية 

- 44,165,59844,165,598

كما يف 31 دي�سمرب 2013
م�ستوى: 1

دينار كويتي

م�ستوى: 3

دينار كويتي

املجموع

دينار كويتي

172,80077,591250,391موجودات مالية متاحة للبيع 

37,421,12937,421,129-عقارات ا�ستثمارية 

172,80037,498,72037,671,520

خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014، 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.
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حتليل ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات  - 21

التاريخ  اأ�سا�س  واملطلوبات على  املوجودات  ا�ستحقاق  لقد مت حتديد  املجموعة.  ا�ستحقاق موجودات ومطلوبات  قائمة  التايل  يلخ�س اجلدول 

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 وخمزون العقارات بناء على تقدير الإدارة ل�سيولة تلك املوجودات املالية.

اإن معلومات ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات هي كما يلي:

31 دي�سمرب 2014

خلل 3 

اأ�سهر

دينار كويتي

3 اإىل 12
 �سهراً

دينار كويتي

�سنة اإىل

 5 �سنوات

دينار كويتي

املجموع

دينار كويتي

املوجودات

910,425--910,425اأر�سدة لدى البنوك ونقد 

7,384,232-7,384,232-مدينون ومدفوعات مقدمًا

3,817,102-3,817,102-خمزون عقارات 

44,165,59844,165,598--عقارات ا�ستثمارية

143,217143,217--عقار ومعدات

910,42511,201,33444,308,81556,420,574اإجمايل املوجودات 

املطلوبات

1,455,232-1,455,232-دائنون وم�سروفات م�ستحقة

18,006,10718,006,107--دائنو متويل اإ�سالمي

452,564452,564--مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

1,455,23218,458,67119,913,903-اإجمايل املطلوبات 

31 دي�سمرب 2013

خالل 3 

اأ�سهر

دينار كويتي

3 اإىل 12
 �سهرًا

دينار كويتي

�سنة اإىل

 5 �سنوات

دينار كويتي

املجموع

دينار كويتي

املوجودات

2,214,372--2,214,372اأر�سدة لدى البنوك ونقد 

3,222,400-3,222,400-مدينون ومدفوعات مقدمًا

4,480,973-4,480,973-خمزون عقارات 

250,391250,391--موجودات مالية متاحة للبيع

37,421,12937,421,129--عقارات ا�ستثمارية

3,9093,909--عقار ومعدات

2,214,3727,703,37337,675,42947,593,174اإجمايل املوجودات 

املطلوبات

4,613,427-4,613,427-دائنون وم�سروفات م�ستحقة

8,168,5078,168,507--دائنو متويل اإ�سالمي

389,791389,791--مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

4,613,4278,558,29813,171,725-اإجمايل املطلوبات 


