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رؤيـتـنــــــا
تســعى الشــركة فــي رؤيتهــا إلــى أن تلعــب دورا ً إقليميـا ً فاعـاً فــي مجــال االســتثمار
العقــاري ،مــع التوســع التدريجــي فــي الــدول المســتهدفة مــن خــال توفيــر فــرص
االســتثمار العقــاري المجديــة ،بهــدف تحقيــق عوائــد مجزيــة ومســتمرة لعمالئهــا
ومســاهميها وذلــك بتنفيــذ مشــاريع التطويــر واالســتثمار العقــاري المختــارة .وتبنـــي
الشــركة رؤيتهــا علــى المحــاور اآلتيــة:
التركيز على مواطن الميزة التنافسية.
التركيــز علــى تلبيــة احتياجــات العمــاء ،وكســب ثقتهــم مــن حيــث المصداقيــة
واالحتــراف ،وإيجــاد فــرص اســتثمارية عقاريــة متنوعــة متوافقــة مــع أحــكام
الشــريعة اإلســامية وذات دخــل منافــس ونمــو مســتمر.
اســتغالل الفــرص المتاحــة فــي الســوق العقــاري مــن خــال تكويــن الشــراكات
االســتراتيجية مــع الشــركات المتخصصــة ،وإدارة المشــاريع المشــتركة.
تطويــر األصــول االســتثمارية عاليــة الجــودة ،والتــي تتناســب مــع أهــداف الشــركة
االســتثمارية واحتياجــات العمــاء.
توفيــر قــدرة مؤسســية متميــزة قــادرة علــى إيجــاد قيمــة مضافــة مــن خــال
االســتحواذ ،والشــراكات وإدارة المشــاريع.
توفيــر مهــارات متكاملــة فــي إدارة المخاطــر ،وأعمــال التطويــر وإدارة األصــول
والخصــوم فــي منظومــة جذابــة وآمنــة.
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استراتيجية عملنا
تتميزشــركة مينــا العقاريــة عــن منافســيها بتركيزهــا علــى القطاعــات الســوقية العليــا،
مــن خــال تطويــر وتنفيــذ مشــاريع عقاريــة كبيــرة وتوفيــر أدوات عقاريــة اســتثمارية
ذات ربحيــة تتناســب مــع أهدافهــا الموضوعــة.
كمــا تقــوم الشــركة بتوفيــر الخدمــات االستشــارية العقاريــة باإلضافــة إلــى إنشــاء
وإدارة الشــركات والمشــاريع المختلفــة محليــا ً وإقليميــا ً ودوليــاً.

قيمنا
تعمــل الشــركة علــى منــح المزيــد مــن القيمــة التنافســية لعمالئهــا ،وبنــاء عالقــات
شــراكة طويلــة األمــد معهــم ،وتقديــم أفضــل الخدمــات المتوفــرة لهــم ،واالســتجابة
الحتياجاتهــم ومتطلباتهــم الخاصــة ،وتوفيــر خدمــات ومنتجــات ذات جــودة عاليــة.
كمــا تعمــل الشــركة علــى االســتفادة مــن خبراتهــا ومهاراتهــا العاليــة مــع شــركائها
االســتراتيجيين فــي التعــرف علــى تطــورات األســواق واتجاهاتهــا إلقتنــاص الفــرص
االســتثمارية المتميــزة المتوافقــة مــع أهدافهــا االســتراتيجية.

مسؤوليتنا االجتماعية
تنظــر الشــركة إلــى مســؤوليتها االجتماعيــة بصــورة جديــة ألهميــة المســاهمة
فــي خدمــة المجتمــع ودعــم نمــو وتطويــر قطــاع االســتثمار العقــاري وفــق أحــكام
الشــريعة اإلســامية الســمحاء .وقــد واصلــت الشــركة خــال العــام 2014 - 2013
تخصيــص مبالــغ للمســاهمة فــي دعــم المشــاريع الخيريــة المناســبة والمؤسســات
التعليميــة والثقافيــة ،والمؤسســات التــي تهتــم بالخدمــة اإلنســانية فــي المجتمــع.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه وسلم.
يسر جملس إدارة شركة /
مينا العقارية أن يضع بني أيديكم تقريره السنوي للعام املالي العاشر يف  31مارس .2014
ومــع اســتمرار األوضــاع الماليــة الصعبــة فــي الــدول التــي تعمــل بهــا الشــركة  ،فــإن الشــركة حرصــت خــال الســنوات األخيــرة
علــى إعــادة هيكلــة أصــول الشــركة مــن الناحيــة اإلســتثمارية حيــث قــام مجلــس اإلدارة بمراجعــة التزامــات الشــركة حيــث تــم
تخفيــض إجمالــي المطلوبــات الجاريــة بنســبة  ، %65وبلغــت اإليــردات التشــغيلية  810,078دينــار كويتــي محققــة بذلــك تحســنا ً
بنســبة  ، %498كمــا تــم تخفيــض التكاليــف واألعبــاء التمويليــة بنســبة  %35وذلــك كلــه مقارنــة بالعــام الماضــي  .باإلضافــة إلــى
ذلــك فقــد تــم خفــض المصاريــف اإلداريــة والعموميــة بنســبة .%49
كمــا حــرص المجلــس علــى وضــع خارطــة طريــق للتخــارج مــن بعــض األصــول والمســاهمات بهــدف توفيــر الســيولة الالزمــة
التــي تدعــم توجــه الشــركة نحــو الدخــول فــي مشــاريع وفــرص إســتثمارية جديــدة ،وتنفيــذا لذلــك فقــد تــم التخــارج من أســهم الشــركة
الخليجيــة المغاربيــة  ،كمــا يتــم تطويــر مشــروع عقــاري بمملكــة البحريــن علــى بعــض األراضــي التــي تملكهــا وهــو عبــارة عــن
مشــروع إنشــاء مجمــع تجــاري وتأجيــره بعوائــد مجزئــة تعــود بالنفــع علــى الشــركة وعلــى المســتثمرين فيــه  ،كمــا تــم الدخــول فــي
مشــروع عقــاري جديــد بالجمهوريــة التركيــة  ،وهــو مشــروع (منظــرة) وهــو عبــارة عــن تطويــر مجموعــة مــن الفلــل الســكنية
وذلــك علــى غــرار مشــروع بهجــة الــذي تــم إنجــازه بنجــاح.
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وتعــزي النتائــج الماليــة للعــام المالــي المنتهــي فــي  31مــارس  2014إلــى اســتمرار تطبيــق المراجعــة
الشــاملة لكافــة أصــول الشــركة وإعــادة تقييمهــا بمــا يتناســب مــع الواقــع والمتغيــرات الحاليــة فــي األســواق
المســتهدفة وأخــذ المخصصــات الالزمــة بشــأنها  ،حيــث تظهــر هــذه النتائــج أن صافــي الخســارة قــد بلــغ
 851.270دينــار كويتــي  ،كمــا أن إجمالــي أصــول الشــركة بلــغ  19,722,155دينــار كويتــي  ،ومجمــوع
حقــوق المســاهمين  14,747,941دينــار كويتــي .وبالتالــي فقــد انخفضــت خســائر الســهم بنســبة %66
عــن الســنة الماضيــة  ،لتصــل خســارة الســهم إلــى  4.39فلــس لــكل ســهم  ،وتكــون القيمــة الدفتريــة للســهم
هــي  76فلسـاً.
وفــي إطــار ســعي مجلــس اإلدارة إلــى تحســين أداء الشــركة فــي المســتقبل  ،فقــد تــم وضــع خطــة عمــل
للســنوات القادمــة بهــدف تحســين مؤشــرات األداء المالــي للشــركة والتحــول فــي أقــرب وقــت إلــى الربحيــة
بــإذن هللا  ،وتحقيــق طموحــات الســادة المســاهمين.
وبنــا ًء علــى قــرار هيئــة أســواق المــال رقــم ( )25لســنة  2013بشــأن حوكمــة الشــركات  ،فقــد قــام مجلــس
اإلدارة بتشــكيل عــدد مــن اللجــان وهــي لجنــة التدقيــق والمخاطــر  ،ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت  ،ولجنــة
الحوكمــة باإلضافــة إلــى اللجنــة التنفيذيــة  ،كمــا قــام المجلــس بإعتمــاد الهيــكل التنظيمــي الجديــد للشــركة فــي
ضــوء هــذه المســتجدات وتــم إقــرار الئحــة تعــارض المصالــح الخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة
التنفيذيــة  ،وتقــوم الشــركة حاليــا ً بالعمــل علــى تطويــر السياســات واللوائــح بالشــركة بمــا يتوافــق مــع
متطلبــات الحوكمــة  ،كمــا ســيتم التعاقــد علــى نظــام مخاطــر وتنفيــذه فــي الشــركة.
وبنــا ًء علــى هــذه النتائــج المعتمــدة  ،فقــد قــرر مجلــس اإلدارة اإلقتــراح إلــى الجمعيــة العموميــة بعــدم توزيــع
أربــاح للمســاهمين المســجلين بدفاتــر الشــركة بتاريــخ إنعقــاد الجمعيــة العموميــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة
فــي  31مــارس .2014

شكر وتقدير
أود فــي الختــام باألصالــة عــن نفســي  ،وبالنيابــة عــن الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة التعبيــر عــن خالــص
التقديــر والعرفــان لحضــرة صاحــب الســمو أميــر دولــة الكويــت الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح
نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح  ،وســمو رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ
 ،وســمو ولــي عهــده الشــيخ ّ
جابــر المبــارك الحمــد الصبــاح علــى الرعايــة الكريمــة والمســاندة المتواصلــة لإلقتصــاد الكويتــي ،كمــا
أتقــدم بالشــكر إلــى جميــع العامليــن بالشــركة علــى مــا بذلــوه مــن جهــود ملموســة فــي نمــو الشــركة وتنفيــذ
اســتراتيجيتها المعتمــدة  ،كمــا نقــدر لمســاهمينا ومســتثمرينا دعمهــم المتواصــل ألنشــطة الشــركة ومســاهمتهم
فــي اســتثماراتها فــي هــذه الظــروف الصعبــة ،ممــا ســاهم فــي المحافظــة علــى أصــول الشــركة ومقوماتهــا،
راجيــن مــن هللا عــز وجــل الســداد والتوفيــق.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته …

رئيس جملس اإلدارة
د.فؤاد عبدهللا العمر
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اإلدارة الرشيدة
 )1مجلس اإلدارة:

 )2لجان المجلس ،ويتألف المجلس من لجنتين:

ويتكــون مجلــس اإلدارة مــن  9أعضــاء .يكــون رئيــس
مجلــس اإلدارة مســؤوالً عــن قيــادة المجلــس وتطويــر
كفاءتــه ،والرقابــة علــى أداء الرئيــس التنفيــذي ،والمحافظــة
علــى التواصــل المســتمر مــع مســاهمي الشــركة وعمالئهــا.
وضمــن إجــراءات تطويــر الحوكمــة اإلداريــة فإنــه قــد تــم
حاليــا ً تطويــر وظيفــة التدقيــق الداخلــي ومراجعــة اللوائــح
واإلجــراءات فــي الشــركة المتعلقــة بــه كمــا بلغــت عــدد
اجتماعــات المجلــس  6اجتماعــات لهــذه الســنة.

أوالً :اللجنــة التنفيذيــة :وعــدد أعضائهــا ( )5أعضــاء وهــي
مســؤولة عــن الموافقــة علــى االســتثمارات ومتابعتهــا وإدارة
األصــول .كمــا أســند إليهــا  -مؤقتــا ً  -مهــام لجنــة التعييــن
والمكافــآت والحوكمــة اإلداريــة وبلــغ عــدد اجتماعــات اللجنــة
 3اجتماعــات لهــذه الســنة.
ثانيــاً :لجنــة التدقيــق :وعــدد أعضائهــا ( )4أعضــاء وهــي
مســؤولة عــن التدقيــق الداخلــي والخارجــي وااللتــزام
باألنظمــة .كمــا أســند إليهــا مهــام لجنــة المخاطــر مؤقتــاً.
وســينظر المجلــس  -مــع تطــور أعمــال الشــركة  -فــي
تشــكيل لجــان أخــرى لتشــمل لجــان المخاطــر ولجــان التعييــن
والمكافــآت عندمــا تدعــو الحاجــة لذلــك.
ويفــوض مجلــس اإلدارة بعــض صالحيــات ســلطة إدارة
األعمــال إلــى رئيــس المجلــس الــذي ينتهــج أســلوبا ً استشــاريا ً
مــن خــال اللجــان العاملــة فــي الشــركة وبلــغ عــدد اجتماعــات
اللجنــة  3اجتماعــات لهــذه الســنة.
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 )3اإلدارة التنفيذية:
ويديــر الرئيــس التنفيــذي بشــكل مباشــر أعمــال الشــركة مــن
خــال لجنــة لــإدارة تعــرض فيهــا كافــة المواضيع األساســية،
ويتــم فيهــا مراجعــة اســتثمارات الشــركة بعــد الموافقــة
عليهــا ،ويقــوم الرئيــس التنفيــذي باقتــراح وتنفيــذ اســتراتيجية
عمــل الشــركة ومتابعــة موازنــات اإلدارات المختلفــة وذلــك
بالتشــاور مــع نائبــه ومســاعده.
كمــا فــوض مجلــس اإلدارة صالحيــات أساســية فــي إدارة
األعمــال إلــى الرئيــس التنفيــذي (أو مــن ينــوب عنــه) ،والــذي
يعتبــر المســؤول األول عــن تحقيــق عوائــد مجزيــة طويلــة
المــدى للمســاهمين مــن خــال األداء المالــي للشــركة ،وفــي
هــذا االطــار تــم تطويــر الئحــة لتفويــض الصالحيات لتتناســب
مــع نمــو حجــم الشــركة وتوســعها ومــرور أكثــر مــن ثمانيــة
ســنوات علــى تأسيســها.
وتعمل اللجنة وفق الهيكل التالي -:
رئيس اللجنة:

الرئيس التنفيذي (أو من ينوب عنه)

األعضـاء:

أعضاء اإلدارة العليا.

المسؤوليـــات:

االســتراتيجية الفرعيــة ،تقييــم األداء ،الموازنــات،
المــوارد البشــرية واإلدارة العامــة للشــركة.

وتعمــل اإلدارة التنفيذيــة مــن خــال قســم إدارة األصــول
علــى متابعــة النواحــي التشــغيلية لألصــول االســتثمارية مــن
حيــث إعــداد تقاريــر العمــاء ،متابعــة المدفوعــات وآجــال
االســتثمارات ،العقــود ،التســجيل...إلخ ،باإلضافــة إلــى
متابعــة هيكلــة كل صفقــة مــن الناحيــة االســتثمارية والقانونيــة
والشــرعية مــع الجهــات المختصــة ،وذلــك بإشــراف محامــي
الشــركة.
وتقــوم اإلدارة التنفيذيــة بوضــع سياســات إدارة المخاطــر
ومتابعــة تنفيذهــا .وذلــك نظــرا ً ألهميــة دراســة المخاطــر
فــي النشــاط العقــاري واالســتثماري ،فقــد أسســت الشــركة
إطــارا ً مناســبا ً للمخاطــر بحيــث يتــم قياســها وإدارتهــا وفقــا
للسياســات واألنظمــة اإلرشــادية المنصــوص عليهــا مــن قبــل
المجلــس ،والتــي تحددهــا ســلطات اإلعتمــاد ،كمــا تتــم دراســة
األمــور المتعلقــة بالمخاطــر مــن قبــل مجلــس اإلدارة واإلدارة
التنفيذيــة ،وإصــدار السياســات الالزمــة لتلبيــة جميــع فئــات
مخاطــر الســيولة واالســتثمار والعمــات والمخاطــر القانونيــة
والتنظيميــة  ...إلــخ .وســتقوم الشــركة بالتطويــر المســتمر
لنظــم إدارة المخاطــر ومتابعتهــا .ويقــوم المجلــس بمراجعــة
تقريــر المخاطــر كل ربــع ســنة والــذي يحتــوي علــى أهــم

مخاطــر الشــركة ســواء فــي المجــاالت اإلســتراتيجية أو
الســمعة أو الســيولة أو موائمــة األصــول والخصوم أو الســيولة
واإلئتمــان أو االســتثمار أو العمــات وغيرهــا مــن المخاطــر.
واضافــة إلــى ذلــك تــم تعييــن المدقــق الداخلــي والــذي بــدوره
يضيــف قيمــة ويطــور العمليــات ويســاعد علــى تحقيــق
األهــداف بواســطة أســلوب منظــم ومنضبــط لتقييــم وتطويــر
فعاليــة األنشــطة وادارة المخاطــر والرقابــة.
 )4الحوكمــة اإلدارية :
تخضــع شــركة مينــا العقاريــة  -باعتبارهــا مملوكــة بنســبة
كبيــرة لمؤسســات ماليــة وأفــراد ذوي مــاءة ماليــة عاليــة -
إلطــار عمــل الحوكمــة اإلداريــة المتعــارف عليــه والــذي وافق
عليــه المجلــس بتاريــخ  2009/01/25وتســعى الشــركة مــن
خاللــه إلــى تحقيــق التــوازن فــي تطويــر األعمــال والرقابــة
والشــفافية وتحقيــق القيمــة المضافــة فــي نفــس الوقــت لجميــع
المســاهمين .ويقــوم مجلــس اإلدارة بمتابعــة تنفيــذ مــا تــم
اتخــاذه مــن القــرارات بشــأن إجــراءات الحوكمــة اإلداريــة
والتــي شــملت جميــع محــاور عمــل الشــركة والتــي منهــا -:
)1سياســات وضوابــط مكافــآت مجلــس اإلدارة
واللجــان التابعــة.
 )2تفعيل مهام لجنة التدقيق.
 )3تطوير أداء مجلس اإلدارة واجتماعاته.
 )4مراجعة وتطوير الئحة تفويض الصالحيات.
)5توفيــر الحمايــة القانونيــة للشــركة بتطبيــق كافــة
التشــريعات ذات الصلــة.
وتهــدف سياســة الحوكمــة اإلداريــة  -وهــي الطريقــة التــي يتــم
بهــا تنظيــم مجلــس اإلدارة لممارســة عملــه بشــكل فعــال  -إلــى
قيــادة الشــركة نحــو تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية بنجــاح تــام.
وحتــى يتســنى تحقيــق هــذا األمــر ،يقــوم المجلــس باعتمــاد
اســتراتيجية الشــركة واإلشــراف عليهــا وعلــى أدائهــا ضمــن
إطــار عمــل الحوكمــة اإلداريــة الصحيحــة وإدارة المخاطــر
بصــورة فعالــة.
وتتــم المتابعــة بصفــة دوريــة ومنتظمــة لتنفيــذ إجــراءات
الحوكمــة اإلداريــة لضمــان تحقيــق المبــادئ التــي تتركــز
عليهــا مــن إفصــاح وشــفافية وتطبيــق للقانــون وحفــظ لمصالــح
المســاهمين وحقوقهــم.
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اإلدارة التنفيذية
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الشركات الزميلة

18

19

شركة رواج القابضة
تتميــز أســواق العقــار فــي منطقــة الشــرق األوســط باســتمرارية النمــو وباألمــان فــي المجــال العقــاري مــع الحاجــة إلــى توفيــر
خدمــات التســويق للمنتجــات العقاريــة ،وتحقيقــا لهــذا األمــر فقــد تــم فــي يونيــو  2006تأســيس شــركة رواج القابضــة (ش.م.ك.م)
بــرأس مــال  3,000,000دينــار كويتــي لتقديــم باقــة مــن الحلــول المتكاملة لتســويق الفــرص والمشــروعات والشــركات والصناديق
والمحافــظ العقاريــة فــي منطقــة الشــرق األوســط ،متألفــة مــن فريــق متخصــص يتمتــع بالخبــرات الفنيــة والعلميــة والعمليــة الالزمــة،
وتــزاول الشــركة جميــع أعمالهــا وفقــا إلحــكام الشــريعة اإلســامية الســمحاء.

أنشطــة الشركـــة :

إنجـازات الشركــة:

 .1اإلستشــارات :تقــوم شــركة رواج بتقديــم كافــة الدراســات
التســويقية ،باإلضافــة إلــى المســوحات الميدانيــة والهاتفيــة،
وتطويــر المنتجــات ومصــادر اإليــرادات المتنوعــة ،وقياس
مســتوى رضــا العمــاء والــزوار ومرتــادي المشــروعات
العقاريــة والمســتثمرين فيهــا.

 .1حــازت علــى عقــود تأجيــر مجموعــة مــن المشــروعات
العقاريــة الواعــدة مثــل مجمــع تجــاري فــي منطقــة الشــويخ،
ومجمــع تجــاري وبــرج مكاتــب فــي موقــع مميــز فــي
منطقــة الســالمية ،ومجمــع تجــاري فــي منطقــة الجهــراء.

 .2التســويق :وفــي إطــار التســويق العقــاري تقــدم شــركة رواج
حلــوالً تســويقية متكاملــة تشــمل بنــاء العالمــة التجاريــة
للمنتــج العقــاري وهويتــه المؤسســية ،وتحديــد وتنفيــذ
اســتراتيجية مكانــة المنتــج ،والتأكــد مــن اســتمرار صيانتــه
ومالءمــة وضعــه فــي الســوق ،كمــا تقــوم الشــركة بــإدارة
وتنفيــذ كافــة الخطــط اإلعالنيــة واإلعالميــة وعمليــات
التفاعــل المباشــر والعالقــات العامــة.
 .3المبيعــات :تتولــى شــركة رواج القابضــة إدارة وتنفيــذ كافــة
عمليــات المبيعــات والتأجيــر مــن خــال فريــق تســويق
متخصــص وذو كفــاءة عاليــة.
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 .2تعاقــدت الشــركة مــع مجموعــة مــن الشــركات المتخصصــة
بتجــارة التجزئــة لتقديــم خدمــات البحــث عــن المواقــع
المالئمــة لتوســعة أنشــطتها وتأجيــر المحــات التجاريــة
والمكاتــب والمخــازن والقســائم الصناعيــة.
 .3أضافــت الشــركة مجموعــة مــن الخدمــات التــي يتطلبهــا
الســوق فــي الظــروف الراهنــة مثــل خدمــات التقييــم
العقــاري وتقديــر القيــم اإليجاريــة وتقييــم الصكــوك وحقــوق
االنتفــاع.

شركة رأسمال القابضة
تــم تأســيس شــركة رأســمال القابضــة (دولــة الكويــت) مــن قبــل شــركة مينــا العقاريــة بالشــراكة اإلســتراتيجية مــع الشــركة الكويتيــة
للتمويــل واإلســتثمار بــرأس مــال قــدره  25مليــون دينــار كويتــي فــي مايــو  2005ويتركــز النشــاط اإلســتثماري األساســي
للشــركة فــي اإلســتثمار فــي تطويــر قطــاع  1Bمــن مشــروع العريــن والــذي يعتبــر مــن أضخــم المشــاريع المســتقبلية فــي مملكــة
البحريــن ،إضافــة إلــى ذلــك فقــد قامــت الشــركة باســتثمار وإدارة الســيولة المتوفــرة لــدى الشــركة فــي فــرص اســتثمارية مختلفــة
مــن شــأنها توزيــع المخاطــر والتنــوع فــي االســتثمار.
فقــد قامــت شــركة رأســمال القابضــة بتملــك (شــركة العريــن للتعميــر العقــاري) ش.م.ب.م ،وذلــك بهــدف شــراء وتملــك قطعة أرض
تجاريــة تبلــغ مســاحتها  178,742متــر مربــع فــي مشــروع منتجــع العريــن الصحــراوي والــذي يتميــز بموقعــه اإلســتراتيجي
كبوابــة شــمالية غربيــة للمشــروع الرئيســي ،ومطلــة علــى مضمــار ســباق الـــ  Formula 1وجامعــة البحريــن.
وبعــد تطويــر أعمــال التصميــم للمجمــع التجــاري ،قامــت شــركة رأســمال بالمشــاركة فــي المشــروع مــع شــركة التمديــن العقاريــة
لمــا لهــا مــن خبــرة واســعة فــي إنشــاء المجمعــات التجاريــة ،حيــث تــم توســيع الســوق التجــاري ليشــمل مكونــات مختلفــة لتشــكل
مشــروعا ً مميــزا ً فــي منطقــة العريــن.
علمــا بــأن تقييــم أســعار األراضــي فــي هــذه المنطقــة قــد شــهد ارتفاع ـا ً متواص ـاً خصوص ـا ً بعــد االنتهــاء مــن مشــروع فنــدق
ومنتجــع بنيــان تــري الراقــي وإنجــاز حديقــة األلعــاب المائيــة وتشــغيلها ،إضافــة إلــى اســتكمال وصلــة الطريــق الســريع إلــى أرض
المشــروع وقــرب البــدء فــي إنشــاء الجســر الرابــط بيــن مملكــة البحريــن ودولــة قطــر وقربــه مــن أرض المشــروع األمــر الــذي زاد
مــن إســتراتيجية الموقــع ورفــع مــن جاذبيتــه للمســتثمرين.
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الشركة الخليجية المغاربية القابضة
فــي إطــار جهــود الشــركة نحــو فتــح أســواق جديــدة خــارج دول مجلــس التعــاون الخليجــي فقــد تــم تأســيس الشــركة الخليجيــة
المغاربيــة القابضــة  -دولــة الكويــت ،بــرأس مــال وقــدره  15مليــون دينــار كويتــي مــع شــركاء اســتراتيجيين محلييــن وذلــك فــي
ديســمبر  2005وتــم ادراج الشــركة فــي ســوق الكويــت لــأوراق الماليــة بتاريــخ .2010/03/23
تهــدف الشــركة الخليجيــة المغاربيــة القابضــة إلــى االســتثمار فــي القطــاع العقــاري بــدول المغــرب العربــي ،حيــث تــم اســتقطاب
كفــاءات مــن تلــك الــدول لتشــكيل فريــق عمــل متخصــص يتمتــع بخبــرات واســعة فــي مجــال تطويــر المشــاريع .وقــد قامــت الخليجية
المغاربيــة بتنفيــذ عــدة مشــاريع تطويــر عقاريــة فــي ليبيــا والمغــرب ،باإلضافــة إلــى تنفيــذ أول مشــاريع الشــركة ،وهــو تطويــر
ضاحيــة كازبالنــكا فــي ســوريا.
وتحــرص الشــركة علــى تنويــع الفــرص المقدمــة الــى عمالئهــا مــا بيــن مشــاريع عقاريــة وســياحية وماليــة وخدماتيــة ،وقــد بــدأت
الشــركة باإلســتثمار المباشــر فــي هــذه األســواق خــال فتــرة قصيــرة األجــل لتحقــق نتائــج إيجابيــة وفــق خطــة الشــركة المعتمــدة.
إنجازات الشركة:
 .1تطوير وتسويق مشروع ضاحية كازابالنكا في سوريا.
 .2تسويق مشروع جنزور الراقي في طرابلس  -ليبيا.
 .3تسويق المرحلة األولى من مشروع دريم العقاري في المغرب.

22

الشركة الخليجية للتعمير العقاري
قامــت شــركة مينــا العقاريــة بالتعــاون مــع بنــوك ومؤسســات خليجيــة ،بتأســيس الشــركة الخليجيــة للتعميــر العقــاري فــي المملكــة
العربيــة الســعودية فــي ابريــل 2006م ،برأســمال مدفــوع وقــدره  150,000,000لاير ســعودي بغــرض المســاهمة فــي تطويــر
المشــاريع العقاريــة ،واســتغالل فــرص اإلســتثمار العقــاري المتوفــرة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
وقــد بــدأت الشــركة باإلســتثمار فــي العديــد مــن الفــرص العقاريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ومــن ذلــك مشــروع تطويــر
أرض الصفــا باإلحســاء والمســاهمة فــي مشــروع تطويــر بــرج هاجــر فــي مكــة المكرمــة وكذلــك شــراء حــق تطويــر أرض بالقــرب
مــن مكــة المكرمــة بمســاحة  658,000متــر مربــع بالتعــاون مــع شــركة مينــا العقاريــة ،كمــا ســاهمت الشــركة فــي العديــد مــن
المشــاريع العقاريــة المختلفــة داخــل المملكــة وخارجهــا.
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شركة المشاريع العقارية كبيتال
شركة المشاريع العقارية كبيتال
لقــد تــم تأســيس شــركة المشــاريع العقاريــة كبيتــال فــي يونيــو  2005كشــركة مســاهمة بحرينيــة مقفلــة ،مرخصــة لتقديــم كافــة
الخدمــات والمنتجــات العقاريــة المتنوعــة داخــل وخــارج مملكــة البحريــن والتــي تتماشــى وأحــكام الشــريعة اإلســامية الغــراء ،ومــن
ثــم فــي عــام  2007تــم زيــادة رأس مــال الشــركة المصــرح بــه مــن مليــون دينــار بحرينــي إلــى عشــرة مالييــن دينــار بحرينــي.
وتتمثــل اســتراتيجية الشــركة االســتثمارية فــي البحــث عــن أفضــل الفــرص فــي مجــال التطويــر العقــاري فــي مملكــة البحريــن.
وفــي ضــوء هــذه اإلســتراتيجية اإلســتثمارية تمــت الموافقــة مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة الحالــي علــى القيــام بتطويــر مشــروع
عقــاري متعــدد األغــراض فــي منتجــع العريــن الصحــراوي فــي مملكــة البحريــن .كمــا تمــت الموافقــة علــى االســتثمار فــي محفظــة
لمجموعــة أســهم شــركات فــي مرحلــة مــا قبــل االدراج .إضافــة الــى ذلــك فقــد قامــت بالتوقيــع علــى مذكــرات تفاهــم بشــأن
مجموعــة مختلفــة مــن المشــاريع العقاريــة األخــرى والتــي ســوف يتــم اإلعــان عنهــا فــي وقــت الحــق.
إنجازات الشركة:
 .1إعداد التصاميم والمخططات التفصيلية لمشروع سراب العرين السكني التجاري.
 .2تنفيذ مشروع اسكاني يخدم متوسطي الدخل (بويتات الفريج).
 .3دراسة إنشاء مركز لبيع وتأجير العقار (داللة) بطريقة الكترونية حديثة.
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شركة مينا بـــرو
تــم تأســيس شــركة مينــا بــرو  -دولــة الكويــت ،مــن قبــل شــركة مينــا العقاريــة بالشــراكة اإلســتراتيجية مــع شــركة نظــم تحليــل
وضبــط المشــاريع  -دولــة الكويــت وذلــك فــي عــام  ،2007لتكــون الــذراع األساســي لشــركة مينــا العقاريــة فــي إدارة مشــاريعها
فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة ،إضافــة إلــى إدارة مشــاريع الشــركات الزميلــة.
ومنذ تأسيسها قامت الشركة بإدارة أعمال التصميم واإلنشاء للمشاريع التالية:
.1مبنــى المكاتــب فــي قطعــة أرض  B-11فــي مدينــة الطاقــة  -دولــة قطــر وبتكلفــة إنشــاء تقريبيــة  60مليــون لاير
قطــري لصالــح شــركة مينــا العقاريــة.
.2مبنــى مكاتــب فــي طرابلــس  -ليبيــا ،بتكلفــة إنشــاء تقريبيــة  32.5مليــون دوالر لصالــح الشــركة الخليجيــة
المغاربيــة القابضــة.
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شركة مينا ترك العقارية
تأسســت شــركة مينــا تــرك العقاريــة فــي يوليــو  2011وهــي شــركة تابعــة لشــركة مينــا العقاريــة،
تســتهدف المشــاريع العقاريــة فــي الســوق التركــي ،وجــاء دخــول شــركة مينــا العقاريــة إلــى الســوق
التركــي بنــا ًء علــى دراســة متأنيــة للســوق العقــاري والعوامــل االقتصاديــة التــي أعطــت مؤشــرات
إيجابيــة خــال الفتــرة الماضيــة.
لــذا فقــد قامــت الشــركة بالتعــاون مــع شــركائها بتطويــر باكــورة مشــاريعها فــي تركيــا ،ويتكون المشــروع
مــن  114فيــا ســكنية فــي مدنيــة صبنجــة وتنوعــت نمــاذج المشــروع لتلبــي احتيجــات العمــاء ،وتــم
انجــاز المشــروع بنجــاح وتســليم الفلــل فــي الربــع الثانــي مــن عــام .2013
وتســتهدف الشــركة التركيــز علــى تطويــر الفلــل بشــكل يتناســب مــع رغبــات العمــاء ،حيــث يعتبــر
االســتثمار فــي القطــاع الســكني مــن الفــرص الجاذبــة فــي الجمهوريــة التركيــة.

26

27

مشاريعنــــا
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المساهمة
بمشروع بوابة
االستثمار
مملكة البحرين
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المساهمة
بمشروع نورانا
مملكة البحرين
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تم ّلك وحدات في
برج هاجر  -مكة
المكرمة
المملكة العربية
السعودية
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مشروع تطوير
ضاحية كازابالنكا
الجمهورية العربية
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مشروع بهجة
السكني  -صبنجة
جمهورية تركيا
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مشروع منظرة
السكني  -صبنجة
جمهورية تركيا

السورية
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المساهمة بمشروع بوابة االستثمار
تأكيــدا ً لسياســة الشــركة فــي انتقــاء أبــرز فــرص االســتثمار العقــاري
تميــزاً ،فقــد قامــت شــركة مينــا العقاريــة بالمســاهمة فــي مشــروع
بوابــة االســتثمار .حيــث ســيتضمن المشــروع تطويــر المرحلــة األولى
مــن ردم ودفــن واســتصالح أرض بمســاحة وقدرهــا 3,875,902
متــر مربــع (مــا يعــادل  41,719,695قــدم مربــع) فــي منطقــة
الحــد للصناعــات الخفيفــة والتــي تقــع علــى عمــق 2.5متــر مــن البحــر
والمعــروف باســم مشــروع بوابــة االســتثمار ،والتــي تمتلــك شــركة
مينــا العقاريــة منــه مســاحة  1,668,753قــدم مربــع ،وقــد تــم تقديــر
كلفــة التطويــر بـــ  232مليــون د.ب .كمــا وســيتم االســتعانة بشــركات
رائــدة للقيــام بدراســة أفضــل الســبل لدفــن األرض وتهيئتهــا للتقســيم
ثــم العمــل علــى بيعهــا.
تقــع أرض المشــروع فــي منطقــة الحــد بمدينــة المحــرق ،حيــث تتميــز
بقربهــا مــن مطــار البحريــن الدولــي مــن الناحيــة الغربيــة ومــن مينــاء
الشــيخ خليفــة البحــري ممــا يضفــي عليهــا مميــزات لوجســتية.
ونظــرا لنــدرة األراضــي فــي مملكــة البحريــن وحرص الجهــات العليا
علــى تطويــر القطــاع الصناعــي فــي المملكــة ،فقــد حظيــت األرض
بإعــادة تصنيــف مميــز مــن قبــل مجلــس التطويــر االقتصــادي ،علمــا
بــأن األرض مرخصــة للصناعــات الخفيفــة (الغذائيــة ،المخــازن،
الشــحن والنقــل) ،وألغــراض صناعيــة وتجاريــة أخــرى.
وفــي اآلونــة األخيــرة تــم اإلنتهــاء مــن إصــدار الوثائــق الخاصــة
بــاألرض ،حيــث تــم تقســيمها إلــى ســتة أراضــي ،ويجــري العمــل
علــى تطويــر أحــد األراضــي إلقامــة مجمــع ســكني مكــون مــن شــقق.

30

المساهمة بمشروع نورانا
يأتــي مشــروع تطويــر نورانــا تماشــيا ً مــع حــرص ادارة شــركة مينــا
العقاريــة علــى انتقــاء أفضــل فــرص االســتثمار العقــاري .حيــث قامت
الشــركة بالمســاهمة فــي مشــروع دفــن واســتصالح البحــر القامــة
مشــروع جزيــرة متعــددة االغــراض فــي منطقــة الســيف بمملكــة
البحريــن .حيــث تمتلــك شــركة ســفانا لالســتثمار قطعــة األرض
البالغــة مســاحتها  9,343,260قــدم مربــع ،والمعروفــة باســم نجمــة
الشــمال  2والتــي تمتلــك شــركة مينــا العقاريــة نســبة  %10منهــا.
وقــد قامــت شــركة ســافانا باالســتعانة بشــركة أمريكيــة تقــوم بدراســة
أفضــل الســبل لدفــن األرض ومــن ثــم تجزئتهــا وإعــادة بيعهــا.
تقــع األرض فــي غــرب منطقــة الســيف فــي الجــزء البحــري الشــمالي
الغربــي .وتمتــد هــذه المنطقــة بطــول الســاحل الغربي بمســاحة إجمالية
تقــدر بحوالــي  868,010متــر مربــع ومــا يعــادل 9,343,260
قــدم مربــع ،وتبــرز أهميــة منطقــة الســيف والتــي تضــم العديــد مــن
مراكــز التســوق الفاخــرة علــى مقربــة مــن مرفــأ البحريــن المالــي
ومركــز التجــارة العالمــي .وســيتم تطويــر المشــروع عــن طريــق
دفــن األرض والتــي بعمــق  2متــر مــن البحــر فــي هــذه المنطقــة
حيــث تــم إعــداد المخطــط العــام الهيكلــي لهــا فــي عــام  ،2000كمــا
اشــتمل المشــروع علــى األراضــي والمواقــع المخصصــة للخدمــات
العامــة الرئيســية والتــي تغطــي احتياجــات المنطقــة الشــمالية العمرانية
واإلســكانية ،كذلــك الموقــع المخصــص لبنــاء المشــروع اإلســكاني
الــذي يشــتمل علــى بنــاء وحــدات ســكنية ضمــن برنامــج المشــاريع
اإلســكانية .وتتضــح أهميــة هــذه المنطقــة بتوفيــر مواقــع الخدمــات
والمرافــق العامــة الالزمــة للمنطقــة الغربيــة لمنطقــة الســيف حيــث
إن هــذه المنطقــة الجديــدة يتكــون اإلمتــداد الرئيســي لمنطقــة الســيف.
وممــا ســبق فــان دفــن أرض المشــروع يكتســب أهميــة كبيــرة
الســتكمال المخطــط العمرانــي لمنطقــة الســيف ومحافظــة المنامــة
ولتوفيــر المناطــق الالزمــة للخدمــات العامــة الرئيســية وتوصيــل
شــبكات الطــرق والمواقــع الالزمــة لشــبكات المرافــق العامــة والمواقع
الالزمــة للمشــاريع اإلســكانية.
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تملك وحدات في برج هاجر  -مكة المكرمة
فــي إطــار بحــث شــركة مينــا العقاريــة عــن األصــول العقاريــة
المميــزة فــي المنطقــة ،فقــد قامــت مــن خــال إحــدى شــركاتها بتملــك
حــق انتفــاع لــــ  22وحــدة فــي بــرج هاجــر بهــدف تحويلهــا إلــى منتج
مــدر للدخــل بالتعــاون مــع شــركة بــرج هاجــر ،حيــث ســيتم تشــغيل
الوحــدات الفندقيــة مــن خــال إدارة فندقيــة هــي شــركة الموفنبيــك
العالميــة ومــن ثــم يتــم تحصيــل اإليــرادات بشــكل دوري.
ويعتبــر وقــف الملــك عبدالعزيــز مــن أبــرز المشــاريع العقاريــة فــي
مكــة المكرمــة ،وبــرج هاجــر هــو أحــد األبــراج الرئيســية فــي الوقف،
ومــن المتوقــع أن يســتمر تشــغيل البــرج كحــق انتفــاع لمــدة خمســة
وعشــرين ســنة هجريــة.
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مشروع تطوير ضاحية كازابالنكا
فــي إطــار التعــاون بيــن شــركة مينــا العقاريــة والشــركة الخليجيــة
المغاربيــة فــي مشــروع كازابالنــكا ،حيــث تبلــغ مســاهمة شــركة مينــا
العقاريــة فــي المشــروع  4,949,000دوالر أمريكــي.
يذكــر أن مشــروع كازابالنــكا عبــارة عــن تطويــر البنيــة التحتيــة
إلنشــاء مجموعــة ســكنية ،ســياحية ،تجاريــة وخدميــة متكاملــة .علــى
ان يتــم تطويــر مراحــل المشــروع النهائيــة مــن خــال المســتثمرين
المتوقعيــن الحقـا ً وذلــك لالســتفادة مــن تزايــد الطلــب وارتفــاع أســعار
العقــارات فــي ســوريا .تقــع أرض المشــروع علــى طريــق دمشــق -
بيــروت الســريع بالقــرب مــن الحــدود الســورية اللبنانيــة حيــث تــم
تخطيــط المشــروع ليوفــر أكبــر منظومــة ممكنــة مــن الخدمــات التــي
يحتاجهــا الزائــر والمقيــم بمــا فيهــا وجــود مجمــع للمبانــي والخدمــات
الحكوميــة والمســجد باإلضافــة إلــى المرافــق الترفيهيــة كالمطاعــم
والمراكــز التجاريــة والفنــادق والكافيتريــات ومراكــز التســوق
والمراكــز الصحيــة وبعــض المستشــفيات التخصصيــة.
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مشروع بهجة السكني  -صبنجة
مشــروع يحتــوي علــى  3مجمعــات ســكنية عبــارة  114فيــا هــي
بهجــة  ،1وبهجــة ، 2وبهجــة ، 3فــي منطقــة صبنجــة .
والمجمــع األول يتكــون مــن  18فيــا كبيــرة ،والثانــي مــن  74فيــا،
أمــا المجمــع الثالــث فيحتــوي علــى  22فيــا متالصقــة ،وتتوفــر
فــي المشــروع خدمــات متكاملــة مــن الحراســة علــى مــدار العــام،
واإلشــراف علــى الصيانــة ،وغيرهــا مــن الخدمــات لصالــح المــاك .
تتميــز فلــل مشــروع بهجــة باطاللــة رائعــة علــى بحيــرة صبنجــة
والغابــات المحيطــة بالمشــروع ،باإلضافــة إلــى خدمــات اجتماعيــة
خاصــة للعوائــل بمختلــف أعمارهــم .
تم تسليم المشروع للعمالء في الربع الثاني من عام .2013
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مشروع منظرة السكني -صبنجة.
بعــد نجاحهــا فــي تســليم  114فيــا ،تطلــق شــركة مينــا العقاريــة
مشــروعها الجديــد باســم "منظــرة " وهــو عبــارة عــن مجمــع ســكني
متكامــل فــي أجمــل اطاللــة علــى بحيــرة صبنجــة الشــهيرة ،ويضــم
المشــروع  55فيــا ســياحية ويقــع علــى مســاحة  31ألــف متــر
مربــع وعلــى ارتفــاع  250متــر عــن البحيــرة ،ويتكــون المشــروع
مــن نوعيــن مــن الفلــل بتصاميــم رائعــة وبنــاء يتناســب مــع متطلبــات
األســرة الخليجيــة ،وهــي ( )21فيــا ســكنية منفصلــة -ثــاث غــرف
نــوم مــع حمــام ســباحة منفصــل ،وكذلــك ( )34فيــا ســكنية متالصقــة
– غرفتيــن نــوم ،باإلضافــة إلــى المركــز االجتماعــي الــذي يخــدم
مــاك الفلــل ،وبهــذا المشــروع تعتبــر شــركة مينــا العقاريــة أكبــر
مطــور عقــاري فــي منطقــة صبنجــة حيــث يعتبــر هــذا المشــروع هــو
رابــع مشــروع للشــركة ،وســيتم تســليم المشــروع للعمــاء فــي الربــع
الثالــث مــن عــام .2015

مدينة صبنجة
تعتبــر صبنجــة أقــرب مصيــف إلســطنبول وكذلــك هــي أقــرب مــكان
للممارســة رياضــة التزحلــق علــى الجليــد لســكان اســطنبول وتصــل درجــة
الحــرارة فــي أقصــى إرتفــاع لهــا إلــى  32درجــة ســيليزية فــي فصــل
الصيــف وتصــل إلــى تحــت الصفــر فــي فصــل الشــتاء.
تبعــد عــن الجانــب األوربــي  110كــم ويربــط بينهــا طريــق ســريع ذو ثــاث
حــارات وتبعــد عــن مطــار صبيحــة  80كــم وهــو المطــار الــذي تهبــط
بــه طيــران الجزيــرة والخطــوط التركيــة كمــا أنــه يعتبــر محطــة لمناطــق
أوروبــا األخــرى ،أمــا المطــار اآلخــر مطــار أتاتــورك فيبعــد قرابــة 150
كيلومتــر وهــو المطــار التــي تهبــط بــه الخطــوط التركيــة ،تبعــد عنهــا منطقــة
إزميــت  15كيلومتــر وكذلــك منطقــة ســكارية  15كيلومتــر وفــي كال
المنطقتيــن تحتويــان علــى المجمعــات التجاريــة وغيرهــا مــن الخدمــات
المدنيــة ،كمــا تبعــد منطقــة يلــوه قرابــة  90كيلومتــر ومنطقــة بورصــة
قرابــة  140كيلومتــر ،فهــي تقــع فــي مــكان حيــوي ومنتصــف للعديــد مــن
المناطــق الســياحية والمــدن الرئيســية.
تضــم صبنجــة بحيــرة كبيــرة يصــل طولهــا إلــى  15كــم وهــي عبــارة عــن
سلســلة جبــال وغابــات تتميــز بالعديــد مــن الفلــل الصغيــرة وســط أجــواء
طبيعيــة رائعــة ،وكذلــك مــا يميــز المنطقــة تواضــع وكــرم أهلهــا والذيــن
دائم ـا ً يهبــون لمســاعدتك.
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى السادة المساهمين
شركة مينا العقارية  -ش.م.ك.ع
الكويـت

التقرير حول البيانات المالية المجمعة

لقــد قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة المجمعــة المرفقــة لشــركة مينــا العقاريــة (“الشــركة االم”) والشــركات التابعــة لهــا مجتمعيــن
(“المجموعــة”)  ،وتشــمل بيــان المركــز المالــي المجمــع كمــا فــي  31مــارس  ، 2014والبيــان المجمــع لالربــاح أو الخســائر وبيــان
الدخــل الشــامل وبيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة وبيــان التدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ ،وملخــص ألهــم
السياســات المحاســبية والمعلومــات التوضيحيــة األخــرى.

مسؤولية اإلدارة حول البيانات المالية المجمعة

ان اإلدارة هــي الجهــة المســؤولة عــن اعــداد وعــرض تلــك البيانــات الماليــة المجمعــة بشــكل عــادل وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر
الماليــة  ،وعــن نظــام الضبــط الداخلــي الــذي تــراه اإلدارة مناســبا لتمكينهــا مــن إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة بشــكل خــال مــن
فروقــات ماديــة ســواء كانــت ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ.

مسؤولية مراقبي الحسابات

ان مســؤوليتنا هــي ابــداء الــرأي حــول هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة اســتنادا الــى أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا .لقــد قمنــا بأعمــال
التدقيــق وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق  .ان هــذه المعاييــر تتطلــب االلتــزام بمتطلبــات قواعــد الســلوك االخالقــي والقيــام بتخطيــط
وتنفيــذ أعمــال التدقيــق للحصــول علــى تأكيــدات معقولــة حــول مــا إذا كانــت البيانــات الماليــة المجمعــة خاليــة مــن فروقــات ماديــة.
يتضمــن التدقيــق ،القيــام باجــراءات لغــرض الحصــول علــى أدلــة التدقيــق حــول المبالــغ واالفصاحــات حــول البيانــات الماليــة
المجمعــة .ويعتمــد اختيــار تلــك االجــراءات علــى حكــم المدقــق  ،بمــا فــي ذلــك تقديــر المخاطــر المتعلقــة بالفروقــات الماديــة فــي
البيانــات الماليــة المجمعــة ،ســواء كانــت ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ  .وللقيــام بتقديــر تلــك المخاطــر  ،يأخــذ المدقــق بعيــن االعتبــار
اجــراءات الضبــط الداخلــي المتعلقــة بإعــداد وعدالــة عــرض البيانــات الماليــة المجمعــة للمنشــأة لكــي يتســنى لهــم تصميــم اجــراءات
التدقيــق المالئمــة حســب الظــروف ،ولكــن ليــس لغــرض ابــداء الــرأي حــول فعاليــة اجــراءات الضبــط الداخلــي للمنشــأة  .كمــا
يتضمــن التدقيــق ،تقييــم مالئمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية المعــدة مــن قبــل االدارة  ،وكذلــك
تقييــم العــرض االجمالــي الشــامل للبيانــات الماليــة المجمعــة.
باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها تعتبر كافية ومالئمة لتوفر لنا أساسا البداء رأي حول أعمال التدقيق .

38

الرأي

برأينــا أن البيانــات الماليــة المجمعــة تظهــر بصــورة عادلــة ،مــن كافــة النواحــي الماديــة ،المركــز المالــي لشــركة مينــا العقاريــة
– ش.م.ك.ع والشــركات التابعــة لهــا كمــا فــي  31مــارس  ،2014والنتائــج الماليــة ألعمالهــا والتدفقــات النقديــة للســنة الماليــة
المنتهيــة فــي  31مــارس  2014وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة .

التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى

برأينــا أن الشــركة االم تحتفــظ بســجالت محاســبية منتظمــة وأن البيانــات الماليــة المجمعــة والبيانــات الــواردة فــي تقريــر مجلــس
إدارة الشــركة االم فيمــا يتعلــق بالبيانــات الماليــة المجمعــة ،متفقــة مــع مــا هــو وارد فــي تلــك الســجالت ،وقــد حصلنــا علــى كافــة
المعلومــات وااليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض التدقيــق ،كمــا أن البيانــات الماليــة المجمعــة تتضمــن جميــع المعلومــات
التــي يتطلبهــا قانــون الشــركات رقــم ( )25لســنة  2012والالئحــة التنفيذيــة لــه وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة االم ،
والتعديــات الالحقــة لهمــا ،وأن الجــرد قــد أجــري وفقــا لألصــول المرعيــة ،وأنــه فــي حــدود المعلومــات التــي توفــرت لدينــا ،لــم
تقــع خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31مــارس  2014مخالفــات ألحــكام قانــون الشــركات رقــم ( )25لســنة  2012والالئحــة
التنفيذيــة لــه أو عقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة االم  ،والتعديــات الالحقــة لهمــا  ،علــى وجــه يؤثــر ماديــا فــي نشــاط
الشــركة االم أو مركزهــا المالــي.

رابعة سعد المهنا
(سجل مراقبي الحسابات رقم  152فئة أ)
هوروث المهنا وشركاه

عبداللطيف محمد العيبان ()CPA
(مراقب مرخص رقم  94فئة أ)
جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان وشركاهم

الكويت
 27مايو 2014
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شركة مينا العقارية  -ش.م.ك.ع
والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31مارس 2014

بيان االرباح أو الخسائر المجمع
ايضاح

السنة المنتهية في
 31مارس
2014
د.ك

السنة المنتهية في
 31مارس
2013
د.ك

إيرادات الخدمات

35,724

21,324

ربح محقق من بيع /استرداد إستثمارات متاحة للبيع

358,640

29,295

خسارة غير محققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

-

()60,000

ايرادات توزيعات أرباح نقدية من استثمارات متاحة للبيع

13,482

66,596

30,723

-

100,386

114,647

ربح ( /خسارة) من بيع عقارات إستثمارية

9

305,263

()353,118

التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية

9

()302,069

376,282

-

15,000

()460,856

()1,290,587

خسارة تحويل عمالت أجنبية

()39,982

()115,217

إيرادات أخرى

5,842

17,751

47,153

()1,178,027

صافي الدخل من بيع العقارات المطورة

 12ب

ايرادات ايجارات

ربح من بيع شركات تابعة
هبوط في قيمة استثمارات متاحة للبيع

10

المصاريف واألعباء األخرى
تكاليف موظفين

407,096

419,315

اإلستهالك

12,462

13,384

مصروفات عموميه وإدارية واخرى

146,127

284,280

تكاليف تمويل

333,766

509,804

هبوط في قيمة ذمم مدينة واصول اخرى

-

75,805

899,451

1,302,588

()852,298

()2,480,615

خسارة السنة
الخاص بـ :
مالكي الشركة االم

()851,270

()2,479,878

الحصص غير المسيطرة

()1,028

()737

()852,298

()2,480,615

( )4.39فلس

( )12.78فلس

خسارة السهم األساسية والمخففة الخاصة بمالكي الشركة األم

8

ان االيضاحات المبينة على الصفحات  70 - 48تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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شركة مينا العقارية  -ش.م.ك.ع
والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31مارس 2014

بيان المركز المالي المجمع
األصول

إيضاح

األصول غير المتداولة

استثمارات متاحه للبيع

د.ك

د.ك

31,836

39,174

حقوق الملكية والخصوم

9

7,407,397

7,275,879

10

9,711,977

11,000,733

حقوق الملكية

17,151,210

18,315,786

ممتلكات ومعدات
عقارات استثمارية

 31مارس
2014

 31مارس
2013

إيضاح

 31مارس
2014

 31مارس
2013

د.ك

د.ك

رأس المال
عالوة إصدار أسهم

14
14

19,650,015
22,500

19,650,015
22,500

أسهم خزينة

15

()272,254

()269,673

ذمم مدينه وأصول أخرى

11

1,127,018

1,055,921

احتياطي قانوني

16

عقارات قيد التطوير

 12أ

1,751,153

1,751,153

330,228

4,170,124

احتياطي اختياري

16

1,751,153

1,751,153

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

13

330,000

330,000

احتياطي تحويل عمالت اجنبية

()39,112

()10,668

ودائع لدى البنوك

100,000

100,000

التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

780,922

526,823

نقد وأرصدة لدى البنوك

683,699

2,312,272

خسائر متراكمة

()8,979,449

()8,128,179

مجموع األصول المتداولة

2,570,945

7,968,317

حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة األم

14,664,928

15,293,124

مجموع األصول

19,722,155

26,284,103

الحصص غير المسيطرة

83,013

84,041

مجموع حقوق الملكية

14,747,941

15,377,165

مجموع األصول غير المتداولة
األصول المتداولة

الخصوم غير المتداوله
2,169,532

3,180,319

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

129,335

108,398

مجموع الخصوم غير المتداولة

2,298,867

3,288,717

18

دائنو تمويل اسالمي

الخصوم المتداولة
ذمم دائنة وخصوم أخرى

17

1,407,893

6,554,585

دائنو تمويل اسالمي

18

1,267,454

1,063,636

مجموع الخصوم المتداولة

2,675,347

7,618,221

مجموع الخصوم

4,974,214

10,906,938

مجموع حقوق الملكية والخصوم

19,722,155

26,284,103

ان االيضاحات المبينة على الصفحات  70 - 48تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

د  .فؤاد عبدهللا العمر
رئيس مجلس اإلدارة
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شركة مينا العقارية  -ش.م.ك.ع
والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31مارس 2014

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
حقوق الملكية الخاص بمالكي الشركة االم

الرصيد في  1ابريل 2013

التغيرات
المتراكمة في
القيمة العادلة
د.ك

رأس
المال

عالوة
إصدار أسهم

اسهم خزينة

احتياطي
قانوني

احتياطي
اختياري

احتياطي تحويل
عمالت أجنبية

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

()269,673

1,751,153

1,751,153

()10,668

526,823

19,650,015

22,500

خسائر متراكمة

المجموع
الفرعي

د.ك

د.ك

()8,128,179

15,293,124

الحصص غير
المسيطرة

د.ك
84,041

المجموع

د.ك
15,377,165

شراء اسهم خزينة

-

-

()2,581

-

-

-

-

-

()2,581

-

()2,581

معامالت مع المالكين

-

-

()2,581

-

-

-

-

-

()2,581

-

()2,581

خسارة السنة

-

-

-

-

-

-

-

()851,270

مجموع اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

-

-

-

-

-

()28,444

254,099

-

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

()851,270
225,655

()1,028
-

()852,298
225,655

-

-

-

()28,444

254,099

()851,270

()625,615

()1,028

()626,643

الرصيد في  31مارس 2014

19,650,015

22,500

()272,254

1,751,153

1,751,153

()39,112

780,922

()8,979,449

14,664,928

83,013

14,747,941

الرصيد في  1ابريل 2012

19,650,015

22,500

()266,991

1,751,153

1,751,153

50

()5,353

()5,648,301

17,254,226

84,778

17,339,004

شراء اسهم خزينة

-

-

()2,682

-

-

-

-

-

()2,682

-

()2,682

معامالت مع المالكين

-

-

()2,682

-

-

-

-

-

()2,682

-

()2,682

خسارة السنة

-

-

-

-

-

-

-

()2,479,878

()2,479,878

مجموع اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

-

-

-

-

-

()10,718

532,176

-

521,458

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

-

-

-

22,500

()269,673

الرصيد في  31مارس 2013

19,650,015

1,751,153

1,751,153

()737
-

()2,480,615
521,458

()10,718

532,176

()2,479,878

()1,958,420

()737

()1,959,157

()10,668

526,823

()8,128,179

15,293,124

84,041

15,377,165

ان االيضاحات المبينة على الصفحات  70 - 48تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان الدخل الشامل المجمع

خسارة السنة

السنة المنتهية في
 31مارس
2014

السنة المنتهية في
 31مارس
2013

د.ك

د.ك

()852,298

()2,480,615

ايرادات شاملة أخرى:
بنود سيتم تصنيفها الى األرباح أو الخسائر في فترات الحقة :

()28,444

()10,718

استثمارات متاحة للبيع :
 -صافي التغير في القيمة العادلة الناتجة خالل السنة

()158,231

()696,283

 -المحول الى بيان األرباح أو الخسائر المجمع من البيع

()48,526

()62,128

 -المحول الى بيان األرباح أو الخسائر المجمع من هبوط في القيمة

460,856

1,290,587

إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

225,655

521,458

اجمالي الدخل الشامل للسنة

()626,643

()1,959,157

فروقات عملة ناتجة عن تحويل أنشطة اجنبية

الخاص بـ :
مالكي الشركة االم

()625,615

()1,958,420

الحصص غير المسيطرة

()1,028

()737

()626,643

()1,959,157

ان االيضاحات المبينة على الصفحات  70 - 48تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان التدفقات النقدية المجمع

أنشطة التشغيل

السنة المنتهية في
 31مارس
2014
د.ك

خسارة السنة

()852,298

السنة المنتهية في
 31مارس
2013
د.ك
()2,480,615

تعديالت :
استهالك

12,462

13,384

ربح محقق من بيع  /استرداد إستثمارات متاحة للبيع

()358,640

()29,295

خسارة غير محققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

-

60,000

(ربح)  /خسارة من بيع عقارات إستثمارية

()305,263

353,118

التغير في القيمة العادلة لعقارات إستثمارية

302,069

()376,282

ربح من حسابات توفير

()5,842

()4,719

ايرادات توزيعات أرباح نقدية من استثمارات متاحة للبيع

()13,482

()66,596

هبوط في قيمة استثمارات متاحة للبيع

460,856

1,290,587

ربح من بيع شركات تابعة

-

()15,000

هبوط في قيمة ذمم مدينة واصول اخرى

-

75,805

صافي مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

20,937

27,544

تكاليف تمويل

333,766

509,804

()405,435

()642,265

التغيرات في اصول وخصوم التشغيل:
ذمم مدينة وأصول أخرى

()252,376

283,339

ذمم دائنة وخصوم أخرى

()607,959

3,071,295

مستحق من شراء عقارات استثمارية
صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من أنشطة التشغيل
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تابع  /بيان التدفقات النقدية المجمع

أنشطة التشغيل

السنة المنتهية في
 31مارس
2014
د.ك

السنة المنتهية في
 31مارس
2013
د.ك

أنشطه االستثمار
صافي االضافات الى ممتلكات ومعدات

()5,124

()2,820

إضافات إلى عقارات إستثمارية

()288,616

()11,086

اضافات الى عقارات قيد التطوير

()650,429

()3,305,014

المحصل من بيع عقارات إستثمارية

593,145

2,905,667

المحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع

1,440,639

67,531

-

15,000

المحصل من بيع شركة تابعة
ايرادات توزيعات أرباح مستلمة

34,205

37,446

ايرادات مستلمة من حسابات توفير

3,327

5,565

صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) أنشطة االستثمار

1,127,147

()287,711

أنشطة التمويل
توزيعات أرباح مدفوعة

()582

()374

تكاليف تمويل مدفوعة

()381,592

()642,556

شراء أسهم خزينة

()2,581

()2,682

الحركة على دائنو تمويل اسالمي

()1,105,195

()473,162

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

()1,489,950

()1,118,774

صافي (النقص)  /الزيادة في النقد وشبه النقد

()1,628,573

1,148,893

النقد وشبه النقد في بداية السنة

2,312,272

1,163,379

النقد وشبه النقد في نهاية السنة

683,699

2,312,272

ان االيضاحات المبينة على الصفحات  70 - 48تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 .1التأسيس والنشاط

تأسســت شــركة مينــا العقاريــة (“الشــركة االم”) فــي العــام  2004كشــركة مســاهمة كويتيــة وفقــا لقانــون الشــركات التجاريــة فــي دولــة الكويــت .يشــار الــى
الشــركة االم والشــركات التابعــة لهــا معــا بـــ “المجموعــة” .ادرجــت الشــركة األم ضمــن ســوق الكويــت لــأوراق الماليــة (الســوق المــوازي) بتاريــخ  9يونيــو
 ، 2008وقــد تــم إدراجهــا فــي الســوق الرســمي بتاريــخ  31ينايــر . 2010
األغراض األساسية التي أسست من أجلها الشركة األم هي:
	ممارســة جميــع األنشــطة العقاريــة مــن شــراء وبيــع وتملــك وتقســيم وتطويــر األراضــي والعقــارات لحســاب الشــركة داخــل الكويــت وخارجهــاوكذلــك إدارة أمــاك الغيــر وكل ذلــك بمــا ال يخالــف األحــكام المنصــوص عليهــا فــى القوانيــن القائمــة ومــا حظرتــه مــن اإلتجــار فــى قســائم الســكن
الخــاص علــى النحــو الــذي نصــت عليــه هــذه القوانيــن.
القيام بالدراسات واإلستثمارات العقارية بكافة أنواعها.
إستيراد وتجارة المواد والمعدات اإلنشائية المتعلقة بأعمال الشركة.
	القيــام بأعمــال الصيانــة بكافــة أنواعهــا بحيــث تشــمل تنفيــذ وصيانــة األعمــال المدنيــة والميكانيكيــة والكهربائيــة وغيرهــا مــن األعمــال التــىتحافــظ علــى المبانــي وســامتها والمقــاوالت المتعلقــة بهــذه األعمــال.
إستغالل العقارات وإدارتها لحساب الشركة أو لحساب الغير داخل الكويت وخارجها.
القيام بنظافة المباني والمجمعات العقارية وفقا ألنشطة الشركة .
	القيــام بأعمــال األمــن والســامة والحراســة للمبانــي العامــة والخاصــة وكذلــك إســتيراد وبيــع وتركيــب معــدات وأجهــزة األمــن والســامةاأللكترونيــة ومعــدات اإلطفــاء بكافــة أنواعهــا الخاصــة بأغــراض الشــركة.
يجوز للشركة التعامل بشراء وبيع األوراق المالية الخاصة بالشركات ذات األنشطة المشابهة لنشاطها.
للشركة الحق بالحصول على كافة الوكاالت المتعلقة بأنشطتها.
	تملــك وإدارة وتشــغيل وإســتثمار وإيجــار الفنــادق والنــوادى والموتيــات وبيــوت الضيافــة واإلســتراحات والمنتزهــات والحدائــق والمعــارضوالمطاعــم والكافتيريــات والمجمعــات الســكنية والمنتجعــات الســياحية والصحيــة والمشــروعات الترويحيــة والرياضيــة والمحــات وذلــك علــى
مختلــف الدرجــات والمســتويات شــامال جميــع الخدمــات األصليــة والمســاعدة والمرافــق الملحقــة بهــا وغيرهــا مــن الخدمــات الآلزمــة لهــا.
تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية .
إقامة المزادات العقارية وذلك حسب األنظمة المعمول بها لدى الوزارة.
تملك األسواق التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها.
إنشاء وإدارة الصناديق اإلستثمارية العقارية (وذلك بعد موافقة بنك الكويت المركزي).
	إســتغالل الفوائــض الماليــة المتوفــرة لــدى الشــركة عــن طريــق إســتثمارها فــى محافــظ ماليــة أو عقاريــة تــدار عــن طريــق جهــات متخصصــةأخــرى ســواء داخــل أو خــارج الكـــويت.
	المســاهمة المباشــرة لوضــع البنيــة األساســية للمناطــق والمشــاريع الســكنية والتجاريــة والصناعيــة بنظــام (البنــاء والتشــغيل والتحويــل) ()BOTوإدارة المرافــق العقاريــة بنظــام (.)BOT
ســيتم تنفيــذ االغــراض التــي أسســت مــن اجلهــا الشــركة حســب الشــريعة االســامية ،وال يتعيــن تنفيــذ اي مــن أنشــطة الشــركة المذكورة اعــاه اذا كان ســيؤدي
الــى معاملــة تحمــل فائــدة ســواء بصــورة مباشــرة او غيــر مباشــرة.
يســمح للشــركة مباشــرة األعمــال الســابق ذكرهــا فــى دولــة الكويــت وفــى الخــارج بصفــة أصليــة أو بالوكالــة ،ويجــوز للشــركة األم أن تكــون لهــا مصلحــة
أو تشــترك بــأي وجــه مــع الهيئــات التــى تــزاول أعمــاال شــبيهة بأعمالهــا أو التــى قــد تعاونهــا علــى تحقيــق أغراضهــا فــى الكـــويت أو فــى الخــارج ولهــا أن
تنشــئ أو تشــارك أو تشــترى هــذه الهيئــات أو أن تلحقهــا بهــا.
ان قانــون الشــركات الصــادر بتاريــخ  26نوفمبــر  2012بالمرســوم بالقانــون رقــم  25لســنة “( 2012قانــون الشــركات”) ،الــذي تــم نشــره فــي الجريــدة
الرســمية بتاريــخ  29نوفمبــر  ،2012قــام بالغــاء قانــون الشــركات التجاريــة رقــم  15لســنة  .1960كمــا تــم الحقــا بتاريــخ  27مــارس  2013تعديــل قانــون
الشــركات هــذا بالقانــون رقــم  97لســنة .2013
بتاريــخ  29ســبتمبر  ، 2013أصــدرت وزارة التجــارة والصناعــة قــرار الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الشــركات تحــت رقــم  2013/425وذلــك وفــق متطلبــات
القانــون وعلــى الشــركات القائمــة توفيــق أوضاعهــا وفقــا ألحــكام هــذا القــرار خــال ســنة مــن تاريــخ نشــره.
إن عنوان الشركة االم المسجل هو صندوق بريد رقم  ، 38381ضاحية عبدهللا السالم  ،72254دولة الكويت.
إعتمــد مجلــس إدارة الشــركة األم البيانــات الماليــة المجمعــة لإلصــدار فــي  27مايــو  2014ان الجمعيــة العموميــة لمســاهمي الشــركة األم لهــا القــدرة علــى
تعديــل هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة بعــد اصدارهــا .

 .2أسس اإلعداد

يتــم إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة وفقــا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة  ،معدلــه لتتضمــن القيــاس بالقيمــة العادلــة إلســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح
أو الخســائر واالســتثمارات المتاحــة للبيــع والعقــارات االســتثمارية.
تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي (“د.ك”) وهي عملة العرض األساسية للشركة األم .
اختارت المجموعة عرض “بيان الدخل الشامل” في قائمتين “بيان االرباح أو الخسائر” و “بيان الدخل الشامل”.
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 .3بيان االلتزام

تــم اعــداد البيانــات الماليــة للمجموعــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة وكذلــك وفــق المتطلبــات
الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم  18لســنة .1990

 .4التغيرات في السياسات المحاسبية

أن السياســات المحاســبية المســتخدمة فــي اعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة متماثلــة مــع تلــك السياســات المطبقــة خــال الســنة الســابقة فيمــا عــدا السياســات
المحاســبية الجديــدة المتعلقــة بااليــرادات مــن بيــع العقــارات المطــورة  /تكلفــة بيــع العقــارات المطــورة وتطبيــق المعاييــر الجديــدة المعدلــة الموضحــة ادنــاه:
 4.1المعايير الجديدة المعدلة والمطبقة من قبل المجموعة
تقــوم المجموعــة  ،والول مــرة  ،بتطبيــق معاييــر وتعديــات محــددة تتطلــب اعــادة تعديــل لبيانــات ماليــة ســابقة وتشــمل المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة
رقــم ( :)10البيانــات الماليــة المجمعــة  ،المعيــار الدولــي رقــم ( : )13قيــاس القيمــة العادلــة والتعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( :)1عــرض
البيانــات الماليــة .باإلضافــة الــى ذلــك  ،فــإن تطبيــق المعيــار الدولــي رقــم ( : )12اإلفصــاح عــن الحصــص فــي المنشــآت األخــرى ســينتج عنــه افصاحــات
اضافيــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة الســنوية.
تم تطبيق العديد من المعايير الجديدة والتعديالت للمرة األولى في  . 2013مع ذلك  ،ليس لها تأثير على البيانات المالية المجمعة السنوية.
ان طبيعة وتاثير كل معيار جديد  /تعديل مبين ادناه .
المعيار أو التفسير

يفعل للسنوات
المالية التي تبدأ في

معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)1عرض البيانات المالية – معدل

 1يوليو 2012

المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( :)10البيانــات الماليــة المجمعــة ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( :)27البيانــات
الماليــة المنفصلــة

 1يناير 2013

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)12االفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى

 1يناير 2013

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)13قياس القيمة العادلة

 1يناير 2013

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)7االدوات المالية :االفصاحات – تعديالت

 1يناير 2013

التحسينات السنوية 2011-2009

 1يناير 2013

معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1عرض البيانات المالية
يتطلــب التعديــل علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )1مــن الشــركات أن تقــوم بتجميــع مكونــات االيــرادات الشــاملة األخــرى المدرجــة ضمــن بيــان الدخــل
الشــامل المجمــع بنــاء علــى المعطيــات التاليــة:
من المحتمل أن يتم تحويلها الى بيان األرباح أو الخسائر المجمع في الفترات الآلحقة ،و
أ)
ب) ليس من المحتمل أن يتم تحويلها الى بيان األرباح أو الخسائر في الفترات الآلحقة.
ان التعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )1قامــت بتغييــر طريقــة العــرض الحاليــة لبيــان الدخــل الشــامل المجمــع للمجموعــة  ،مــع ذلــك ،اثــر
التعديــل علــى طريقــة العــرض فقــط ولــم يكــن لــه اي تاثيــر علــى المركــز المالــي او اداء المجموعــة .
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)10البيانات المالية المجمعة ومعيار المحاسبة الدولي رقم  :27البيانات المالية المنفصلة
يقــوم المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  10بانشــاء نمــوذج ســيطرة واحــد يتــم تطبيقــه علــى جميــع الشــركات بمــا فيهــا الشــركات ذات االغــراض
الخاصــة .يســتبدل المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  10أجــزاء معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  27الموجــود ســابقا :البيانــات الماليــة المجمعــة والمنفصلــة
التــي تعاملــت مــع البيانــات الماليــة المجمعــة ولجنــة تفســيرات المعاييــر  :SIC 12التجميــع – الشــركات ذات االغــراض الخاصــة .كمــا يقــوم المعيــار بتعديــل
التعريــف الخــاص بميــزة الســيطرة كذلــك اجــراءات توضيحيــة لمعرفــة الحصــة فــي الشــركة التابعــة .ولتلبيــة التعريــف الخــاص بميــزة الســيطرة فــي المعيــار
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  ،10يجــب تحقــق جميــع المعاييــر الثالثــة ،بمــا فيهــا( :أ) للمســتثمر الســيطرة علــى المســتثمر فيــه؛ (ب) للمســتثمر التعــرض
او حقــوق لعوائــد متغيــرة مــن مشــاركته مــع المســتثمر فيــه؛ (ج) للمســتثمر القــدرة علــى اســتخدام ســيطرته علــى المســتثمر فيــه للتأثيــر علــى مبلــغ عوائــد
المســتثمر .ان هــذه المتطلبــات الجديــدة لهــا امكانيــة التأثيــر علــى اي مــن شــركات المجموعــة المســتثمر فيهــا تعتبــر شــركات تابعــة وبالتالــي تغييــر نطــاق
التجميــع .مــع ذلــك ،فــان المتطلبــات واجــراءات التجميــع والمحاســبة الخاصــة بــاي حصــص غيــر مســيطرة والتغيــرات فــي الســيطرة تبقــى دون تغييــر .لــم
يقــم المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  10بتغييــر تصنيــف (كشــركات تابعــة او غيرهــا) اي مــن شــركات المجموعــة الحاليــة المســتثمر فيهــا.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)12االفصاح عن الحصص في المنشآت االخرى
يقــوم المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  12بدمــج وتنســيق متطلبــات االفصــاح النــواع مختلفــة مــن االســتثمارات التــي تتضمــن الشــركات التابعــة،
الترتيبــات المشــتركة ،الشــركات الزميلــة والمنشــآت المنتظمــة غيــر المجمعــة .كمــا ويقــدم متطلبــات افصــاح جديــدة حــول المخاطــر التــي تتعــرض لهــا
المنشــأة مــن مشــاركتها مــع المنشــآت المنتظمــة .ان افصاحــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  12مفصــح عنهــا فــي ايضــاح رقــم .7
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المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( : )13قياس القيمة العادلة
ال يؤثــر هــذا المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )13علــى أي بنــود مطلــوب تقييمهــا بالقيمــة العادلــة ولكــن يوضيــح تعريــف القيمــة العادلــة حيــث يتــم
مــن خاللــه بيــان وتوضيــح افصاحــات مقاييــس القيمــة العادلــة .ان نطــاق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )13هــو نطــاق واســع وينطبــق علــى البنــود
الماليــة وغيــر الماليــة والتــي مــن اجلهــا تتطلــب او تســمح بــه المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة االخــرى قياســات القيمــة العادلــة او افصاحــات عــن قياســات
القيمــة العادلــة اال فــي بعــض الظــروف .لــم يؤثــر تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )13بشــكل جوهــري علــى قياســات القيمــة العادلــة المنفــذة
مــن قبــل المجموعــة.
يتــم تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  13بصــورة مســتقبلية للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي او بعــد  1ينايــر  .2013ان متطلبــات االفصــاح
لهــذا المعيــار ال تحتــاج الــى تطبيــق علــى معلومــات المقارنــة فــي الســنة االولــى للتطبيــق .لكــن المجموعــة قامــت بــادراج ،كمعلومــات مقارنــة ،افصاحــات
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  13التــي كانــت مطلوبــة مــن قبــل المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم “ ،7االدوات الماليــة؛ االفصاحــات”.
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  13الول مرة خالل السنة الحالية ،انظر ايضاح رقم  23.3الى . 23.4
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  – 7االدوات الماليــة :االفصاحــات – تســوية األصــول والخصــوم الماليــة (التعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر
الماليــة رقــم )7
تــم اضافــة افصاحــات نوعيــة وكميــة الــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم “ 7االدوات الماليــة :االفصاحــات” تتعلــق باجمالــي وصافــي مبالــغ االدوات
الماليــة المســجلة والتــي تــم (أ) تســويتها فــي بيــان المركــز المالــي (ب) تخضــع لترتيبــات مقاصــة رئيســية ملزمــة واتفاقيــات مماثلــة ،حتــى لــو لــم تتــم تســويتها
فــي بيــان المركــز المالــي .كمــا ان االفصاحــات المطلوبــة يجــب توفيرهــا بأثــر رجعــي.
ان تبني هذا التعديل لم يكن له أي تأثير جوهري على المركز المالي المجمع للمجموعة أو على أدائها.
التحسينات السنوية ( 2011-2009التحسينات السنوية)
قامــت التحســينات الســنوية ( 2011-2009التحســينات الســنوية) بادخــال عــدة تعديــات طفيفــة علــى عــدد مــن المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة .فيمــا
يلــي ملخــص للتعديــات المرتبطــة بالمجموعــة:
توضيح المتطلبات الخاصة ببيان المركز المالي االفتتاحي (التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم : )1
•يوضــح بــان التاريــخ المناســب لبيــان المركــز المالــي االفتتاحــي (“الميزانيــة العموميــة الثالثــة”) هــو بدايــة الفتــرة الســابقة (االيضاحــات المتعلقــة بهــا
لــم يعــد مطلــوب عرضهــا)
•يتنــاول متطلبــات المقارنــة الخاصــة ببيــان المركــز المالــي االفتتاحــي عندمــا تقــوم المنشــأة بتغييــر السياســات المحاســبية او تقــوم باجــراء تعديــات او
اعــادة تصنيفــات اســتعادية وفقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم .8
توضيح المتطلبات الخاصة بمعلومات المقارنة المقدمة غير الحد االدنى للمتطلبات (التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم :)1
•يوضــح بــان اي معلومــات بيانــات ماليــة اضافيــة ال تحتــاج الــى عــرض علــى شــكل مجموعــة كاملــة مــن البيانــات الماليــة للفتــرات غيــر الحــد االدنــى
للمتطلبا ت
•يتطلــب بــان اي معلومــات اضافيــة معروضــة يجــب عرضهــا وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة كمــا يجــب علــى المنشــأة عــرض معلومــات
المقارنــة فــي االيضاحــات ذات الصلــة لتلــك المعلومــات االضافيــة.
األثر الضريبي للتوزيعات على حاملي ادوات حقوق الملكية (التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم :)32
•يعالــج تضــارب مــدرك بيــن معيــار المحاســبة الدولــي رقــم “ 12ضرائــب الدخــل” ( )IAS 12ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم “ 32االدوات الماليــة:
العــرض” ( )IAS 32فــي مــا يخــص تســجيل نتائــج ضريبــة الدخــل المتعلقــة بالتوزيعــات علــى حاملــي ادوات حقــوق الملكيــة وتكاليــف المعامــات
لمعاملــة حقــوق الملكيــة
•يوضــح بــان الغــرض مــن معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  32هــو اتبــاع المتطلبــات الــواردة فــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  12والخاصــة باحتســاب
ضريبــة الدخــل المتعلقــة بالتوزيعــات علــى حاملــي ادوات حقــوق الملكيــة وتكاليــف المعامــات لمعاملــة حقــوق الملكية.
لم يكن للتعديل اي أثر على البيانات المالية المجمعة للمجموعة ،حيث انه ليس هناك نتائج ضريبية متعلقة بالتوزيعات النقدية او غير النقدية.
 4.2المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد
بتاريــخ المصادقــة علــى تلــك البيانــات الماليــة المجمعــة  ،تــم اصــدار بعــض المعاييــر /التعديــات والتفســيرات مــن قبــل مجلــس المعاييــر الدوليــة ولكــن لــم
يتــم تفعيلهــا بعــد ولــم يتــم تطبيقهــا مبكــرا مــن قبــل المجموعــة.
تتوقــع االدارة أن يتــم تبنــي كافــة التعديــات ضمــن السياســات المحاســبية للمجموعــة وللمــرة األولــى خــال الفتــرة التــي تبــدأ فــي أو بعــد تاريــخ تفعيــل المعيــار
الجديــد أو التعديــل أو التفســير المتوقــع أن يكــون لــه ارتبــاط بالبيانــات الماليــة للمجموعــة و المبينــة أدنــاه  .هنــاك بعــض التفســيرات والمعاييراالخــرى التــي
صــدرت ولكــن ليــس مــن المتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــر مــادي علــى البيانــات الماليــة للمجموعــة.
المعيار أو التفسير
معيار المحاسبة الدولي  :)IAS 32( 32االدوات المالية :العرض – تعديالت

 1يناير 2014

معيار المحاسبة الدولي  :)IAS 36( 36انخفاض قيمة االصول – تعديالت

 1يناير 2014

معيار المحاسبة الدولي  :)IAS 39( 39االدوات المالية :التحقق والقياس

 1يناير 2014

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)9األدوات المالية
التفسير  )IFRIC 21( 21الرسوم
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 4.2.1معيار المحاسبة الدولي  :)IAS 32( 32االدوات المالية :العرض – تعديالت
تقــوم التعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  32باضافــة توجيهــات تطبيقيــة لمعالجــة التناقضــات فــي تطبيــق معاييــر معيــار المحاســبة الدولــي رقــم
 32لتســوية االصــول والخصــوم الماليــة فــي المجاليــن التالييــن:
•معنى “لديها حاليا حق قانوني ملزم للتسوية”
•ان بعض اجمالي انظمة التسوية قد تعتبر معادلة لصافي التسوية.
يتــم تفعيــل التعديــات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي او بعــد  1ينايــر  2014وســيطلب تطبيقهــا بأثــر رجعــي .ال تتوقــع االدارة تأثيــرا جوهريــا علــى
البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة مــن هــذه التعديــات.
 4.2.2معيار المحاسبة الدولي رقم :)IAS 36( 36انخفاض قيمة االصول – معدل
تقــوم التعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  36بالحــد مــن الظــروف التــي يطلــب فيهــا االفصــاح عــن مبلــغ االصــول او الوحــدات المنتجــة للنقــد
الممكــن اســترداده وكذلــك توضيــح االفصاحــات المطلوبــة وتقديــم متطلبــات واضحــة لالفصــاح عــن ســعر الخصــم المســتخدم فــي تحديــد انخفــاض القيمــة
(او االنعكاســات) حيــث يتــم تحديــد المبلــغ الممكــن اســترداده (اســتنادا الــى القيمــة العادلــة ناقصــا تكاليــف االســتبعاد) وذلــك باســتخدام تقنيــة تقييــم حاليــة.
يتــم تطبيــق التعديــات علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي او بعــد  1ينايــر  .2014ال تتوقــع االدارة اي اثــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة المجمعــة
للمجموعــة مــن هــذه التعديــات.
 4.2.3معيار المحاسبة الدولي  :)IAS 39( 39االدوات المالية :التحقق والقياس  -معدل
بموجــب تعديــات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم “ 39تجديــد المشــتقات واســتمرار محاســبة التحــوط” ،لــن تكــون هنــاك حاجــة لوقــف محاســبة التحــوط اذا
تــم تجديــد مشــتقات التحــوط شــريطة االلتــزام ببعــض المعاييــر .يتــم تفعيــل التعديــات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي او بعــد  1ينايــر  2014مــع الســماح
بالتطبيــق المبكــر.
 4.2.4المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)9األدوات المالية
ينــوي مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة  IASBاســتبدال كامــل معيــار المحاســبة الدولــي ( )IASرقــم  :39األدوات الماليــة – التحقــق والقيــاس .حتــى
تاريخــه ،تــم اصــدار الفصــول المتعلقــة بالتحقــق والتصنيــف والقيــاس واالســتبعاد المتعلقــة باألصــول والخصــوم الماليــة ومحاســبة التحــوط .وال تــزال
الفصــول األخــرى المتعلقــة بطــرق انخفــاض القيمــة قيــد التطويــر .وســيتم تحديــد التاريــخ الفعلــي للمعيــار بالكامــل بعــد االنتهــاء مــن نمــوذج انخفــاض القيمــة
الجديــدة.
باالضافــة الــى ذلــك ،فــي نوفمبــر  ،2013قــررت لجنــة معاييــر المحاســبة الدوليــة النظــر مؤقتــا فــي اجــراء تعديــات محــدودة علــى نمــوذج تصنيــف
االصــول الماليــة للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9وذلــك لمعالجــة أمــور التطبيــق .بالرغــم مــن التطبيــق المبكــر لهــذا المعيــار  ،إال أن اللجنــة الفنيــة
المنبثقــة عــن وزارة التجــارة والصناعــة فــي دولــة الكويــت قــررت فــي  30ديســمبر  ، 2009تأجيــل التطبيــق المبكــر لهــذا المعيــار حتــى اشــعار آخــر .
لــم تقــم اإلدارة بتقييــم التأثيــر المحتمــل مــن هــذه التعديــات علــى البيانــات الماليــة للمجموعــة  .لكــن  ،ال تتوقــع اإلدارة تطبيــق التعديــات حتــى يتــم نشــر
جميــع اقســام المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  )IFRS 9( 9وبالتالــي يســتطيعون عمــل تقييــم شــامل لتأثيــر التغيــرات .
 4.2.5التفسير رقم  )IFRIC 21( 21الرسوم
يقــوم التفســير رقــم  21بتحديــد الحالــة الملزمــة لتحقــق التــزام بمثابــة النشــاط الــذي يحفــز دفــع الرســوم وفقــا للقانــون ذي الصلــة .كا يوضــح التفســير
بان”االلــزام االقتصــادي” ومبــدأ االســتمرارية ال يعنــي بــان الحالــة الملزمــة قــد حدثــت.
يوفــر التفســير رقــم  21التوجيهــات التاليــة حــول تحقــق التــزام لدفــع الرســوم ،أ) يتــم تحقــق االلتــزام تدريجيــا اذا حدثــت الحالــة الملزمــة خــال فتــرة مــن
الزمــن ،و ب) اذا تــم تحفيــز االلتــزام حــول التوصــل الــى حــد ادنــى ،عندهــا يتــم تحقــق االلتــزام عنــد التوصــل الــى ذلــك الحــد االدنــى .ال تخضــع المجموعــة
حاليــا الــى ايــة رســوم هامــة لــذا فانــه ال يتوقــع مــن هــذا التعديــل ان يكــون لــه اثــرا جوهريــا علــى البيانــات الماليــة للمجموعــة .يتــم تفعيــل التفســير رقــم 21
للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي او بعــد  1ينايــر .2014

 .5ملخص السياسات المحاسبية الهامة

ان اهم السياسات المحاسبية و أسس القياسات المحاسبية المستخدمة في اعداد البيانات المالية المجمعة ملخصة أدناه .

 5.1أسس التجميع
إن البيانات المالية للمجموعة تجمع الشركة األم و جميع شركاتها التابعة .
الشــركات التابعــة هــي جميــع المنشــآت (بمــا فيهــا المنشــآت المهيكلــة) التــي تســيطر عليهــا المجموعــة .تســيطر المجموعــة علــى المنشــأة عندمــا تتعــرض
المجموعــة لـــ ،او يكــون لهــا الحــق بـــ ،عوائــد متغيــرة مــن مشــاركتها مــع المنشــأة ويكــون لهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى تلــك العوائــد مــن خــال ســلطتها على
المنشــأة .يتــم تجميــع الشــركات التابعــة بالكامــل مــن التاريــخ الــذي يتــم فيــه نقــل الســيطرة الــى المجموعــة ويتوقــف تجميعهــا مــن التاريــخ الــذي تتوقــف فيــه
تلــك الســيطرة .يتــم اعــداد البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة لتاريــخ التقريــر و التــي ال تزيــد عــن ثالثــة اشــهر مــن تاريــخ التقريــر للشــركة األم  ،بإســتخدام
سياســات محاســبية مماثلــة  .تظهــر تفاصيــل الشــركات التابعــه المجمعــة الرئيســية فــي ايضــاح ( )7حــول البيانــات الماليــه المجمعــه .
يتــم عنــد التجميــع اســتبعاد االرصــدة والمعامــات الجوهريــة المتبادلــة بيــن شــركات المجموعــة  ،بمــا فيهــا االربــاح والخســائر غيــر المحققــة مــن العمليــات
بيــن شــركات المجموعــة  .و حيثمــا يتــم اســتبعاد الخســائر غيــر المحققــه مــن بيــع اصــل بيــن شــركات المجموعــة عنــد التجميــع  ،إال ان هــذا االصــل يجــب
فحصــة ايضــا بمــا يتعلــق فــي هبــوط القيمــة بالنســبة للمجموعــة  .يتــم تعديــل المبالــغ المســجلة فــي البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة و ذلــك للتأكــد مــن
توافقهــا مــع السياســات المحاســبية المطبقــة مــن قبــل المجموعــة .
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يبــدأ تجميــع الشــركة التابعــة عندمــا تحصــل المجموعــة علــى الســيطرة علــى الشــركة التابعــة ويتوقــف عندمــا تفقــد المجموعــة الســيطرة علــى تلــك الشــركة
التابعــة .ان االربــاح او الخســائر وااليــرادات الشــاملة االخــرى للشــركات التابعــة المســتحوذ عليهــا او المســتبعدة خــال الســنة يتــم تســجيلها مــن التاريــخ
الــذي تحصــل فيــه المجموعــة علــى الســيطرة ،او حتــى التاريــخ الــذي تتوقــف فيــه المجموعــة عــن ســيطرتها علــى الشــركة التابعــة ،حســب مــا هــو مناســب.
إن الحصــص غيــر المســيطرة  ،تعــرض كجــزء مــن حقــوق الملكيــة  ،و هــي تمثــل النســبة فــي الربــح او الخســارة وصافــي االصــول للشــركات التابعــة و
غيــر المحتفــظ بهــا مــن قبــل المجموعــة  .تقــوم المجموعــة بتوزيــع الحصــص مــن مجمــوع االيــرادات او الخســائر الشــاملة للشــركات التابعــة بيــن مالكــي
الشــركة األم و الحصــص غيــر المســيطرة بنــاءا علــى حصــة ملكيــة كالهمــا .ان الخســائر فــي الشــركات التابعــة مخصصــة للحصــص غيــر المســيطرة حتــى
لــو كانــت النتائــج تمثــل رصيــد عجــز .
ان التغيــر فــي نســبة ملكيــة الشــركة التابعــة  ،دون فقــد الســيطرة يتــم المحاســبة عليــه كعمليــة ضمــن حقــوق الملكيــة  .اذا فقــدت المجموعــة الســيطرة علــى
الشــركة التابعــة فإنــه يتــم :
•عدم تحقق األصول (يتضمن الشهرة) والخصوم للشركة التابعة .
•عدم تحقق القيم المدرجة ألي حصة غير مسيطرة .
•عدم تحقق فروقات التحويل المتراكمة  ،المسجلة ضمن حقوق الملكية .
•تحقق القيمة العادلة للمبلغ المستلم .
•تحقق القيمة العادلة ألي استثمارات متبقية .
•تحقق أي فائض أو عجز في األرباح والخسائر .
•اعــادة تصنيــف حصــة الشــركة األم فــي المحتويــات المحققــة ســابقا فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى الــى األربــاح والخســائر او األربــاح المحتجــزة،
كمــا هــو مناســب  ،كمــا ســيتم طلبــه إذا اســتبعدت المجموعــة مباشــرة األصــول أو الخصــوم المتعلــة بهــا.

5.2

إندماج االعمال

5.3

التقارير القطاعية

تقــوم المجموعــة بالمحاســبة علــى عمليــات دمــج االعمــال باســتخدام طريقــة الشــراء  .يتــب احتســاب المبلــغ المحــول مــن قبــل المجموعــة للحصــول علــى
الســيطرة علــى شــركة تابعــة كمجمــوع القيمــة العادلــة فــي تاريــخ الشــراء لألصــول المحولــة  ،او األلتزامــات المســتحقة و الحصــة فــي الملكيــة المصــدرة
مــن قبــل المجموعــة  ،و التــي تتضمــن القيمــة العادلــة ألي اصــل أو إلتــزام تاتــج عــن ترتيبــات المبلــغ المحتمــل  .يتــم تســجيل تكاليــف الشــراء عنــد حدوثهــا .
يقــوم المشــتري لــكل عمليــة دمــج لالعمــال بقيــاس الحصــة غيــر المســيطرة فــي حصــص المشــترى امــا بالقيمــة العادلــة او بالحصــة المكافئــة لصافــي
االصــول المحــددة للمشــترى .
اذا تــم تحقيــق عمليــة دمــج االعمــال علــى مراحــل ،فــان القيمــة العادلــة بتاريــخ الشــراء لحصــة ملكيــة المشــتري المحتفــظ بهــا ســابقا فــي حصــص المشــترى
يتــم اعــادة قياســها الــى القيمــة العادلــة كمــا فــي تاريــخ الشــراء وذلــك مــن خــال االربــاح والخســائر.
تقــوم المجموعــة بتســجيل األصــول التــي حصلــت عليهــا و اإللتزامــات التــي تكبدتهــا مــن دمــج األعمــال بغــض النظــر عــن مــا اذا كانــت مســجلة ســابقا
فــي البيانــات الماليــة للشــركة المشــتراه قبــل عمليــة الشــراء  .يتــم قيــاس األصــول المحصــول عليهــا و اإللتزامــات المتكبــده بشــكل عــام بقيمهــا العادلــة فــي
تاريــخ الحيــازة .
عنــد قيــام المجموعــة بشــراء نشــاط معيــن ،تقــوم االدارة بتقديــر مالئمــة تصنيفــات وتوجيهــات األصــول الماليــة المنقولــة وااللتزامــات القائمــة وفقــا للبنــود
التعاقديــة والظــروف االقتصاديــة والظــروف القائمــة بتاريــخ الشــراء .يتضمــن ذلــك فصــل مشــتقات األدوات الماليــة الموجــودة ضمــن العقــود المبرمــة مــن
قبــل الشــركة المشــتراه.
ان اي مبلــغ محتمــل يتــم تحويلــه مــن قبــل المشــتري ســيتم تســجيله بالقيمــة العادلــة بتاريــخ الشــراء .كمــا ان التغيــرات الالحقــة علــى القيمــة العادلــة للمبلــغ
المحتمــل الــذي يعتبــر امــا اصــا او التزامــا ســيتم تســجيلها وفقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي  IAS 39امــا فــي األربــاح او الخســائر او كتغيــر فــي ايــرادات
شــاملة اخــرى .إذا تــم تصنيــف المبلــغ المحتمــل كحقــوق ملكيــة ،فانــه لــن تتــم اعــادة قياســه حتــى تتــم تســويته نهائيــا ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى.
يتــم احتســاب قيمــة الشــهرة بعــد تســجيل قيمــة األصــول التــي تــم تعريفهــا وبشــكل منفصــل .ويتــم احتســابها علــى أنهــا الزيــادة مــا بيــن :أ) القيمــة العادلــة
للمقابــل المقــدم ،ب) القيمــة المســجلة للحصــص غيــر المســيطرة فــي ســجالت الشــركة التــي تــم شــراؤها ،وبيــن ،ج) القيمــة العادلــة كمــا فــي تاريــخ الشــراء،
ألي حقــوق ملكيــة قائمــة فــي الشــركة المشــتراه فــوق القيمــة العادلــة بتاريــخ الشــراء لصافــي األصــول التــي تــم تعريفهــا .اذا كانــت القيــم العادلــة لألصــول
المعرفــة تزيــد عــن مجمــوع البنــود أعــاه ،يتــم تســجيل تلــك الزيــادة (التــي تعتبــر ربــح نتيجــة المفاصلــة) ضمــن األربــاح والخســائر مباشــرة.
تتركــز أنشــطة المجموعــة فــي قطــاع العقــارات اإلســتثمارية ،وجغرافيــا تتركــز انشــطة المجموعــة ضمــن قطاعيــن جغرافييــن رئيســين :محلــي ودولــي.
ولغــرض تعريــف تلــك القطاعــات التشــغيلية ،تقــوم االدارة بتتبــع خطــوط الخدمــات للمجموعــة و التــي تمثــل منتجاتهــا و خدماتهــا الرئيســية .يتــم ادارة تلــك
القطاعــات التشــغيلية بشــكل منفصــل حيــث أن احتياجــات و مصــادر كل قطــاع تكــون مختلفــة.
وألغــراض االدارة ،تســتخدم المجموعــة نفــس سياســات المقاييــس المســتخدمة ضمــن البيانــات الماليــة .باالضافــة الــى ذلــك ،فــان األصــول أو الخصــوم غيــر
المخصصــة لقطــاع تشــغيلي بشــكل مباشــر  ،ال يتــم ادراجهــا للقطــاع.

 5.4اإليرادات

تتحقــق اإليــرادات عندمــا يكــون مــن المحتمــل أن تتدفــق المنافــع االقتصاديــة إلــى المجموعــة ويمكــن قيــاس مبلــغ اإليــراد بصــورة موثــوق منهــا بغــض النظــر
متــى يتــم الدفــع .إن المقاييــس المحــددة التاليــة يجــب أن تطبــق قبــل االعتــراف باإليــرادات:
 5.4.1ربح من بيع عقارات
يتــم تســجيل األربــاح الناتجــة مــن بيــع عقــارات عنــد تحويــل مخاطــر هامــة ومنافــع الملكيــة الــى المشــتري ويمكــن قيــاس مبلــغ اإليــراد بصــوره موثــوق
منهــا .
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 5.4.2ايرادات من بيع عقارات مطورة
ان االيــرادات الناتجــة مــن بيــع العقــارات المطــورة (فلــل ســكنية) يتــم تســجيلها عنــد تحويــل المخاطــر والمزايــا المتعلقــة بالعقــار الــى العميــل .يتــم تحويــل
المخاطــر والمزايــا عنــد ارســال اشــعار الــى العميــل لحيــازة العقــار او عنــد التســليم الفعلــي الــى العميــل.
 5.4.3إيراد خدمات
يتم إثبات إيرادات الخدمات عندما يتم تقديم الخدمة .
 5.4.4إيرادات توزيعات ارباح
تسجل إيرادات توزيعات األرباح عند ثبوت الحق في استالمها.
 5.4.5ايرادات االيجار
تكتسب المجموعة ايرادات االيجار ايضا من ايرادات في عقارات استثمارية  .يتم تسجيل ايرادات االيجار على مدى فترة االتفاقية .

5.5

تكلفة بيع عقارات مطورة

تتضمــن تكلفــة بيــع العقــارات المطــورة (الفلــل الســكنية) تكلفــة االرض وتكاليــف التطويــر .تتضمــن تكاليــف التطويــر تكلفــة التصميــم والبنيــة التحتيــة
واالنشــاء .ان تكلفــة المبيعــات فيمــا يتعلــق ببيــع الفلــل الســكنية يتــم تســجيلها علــى اســاس متوســط التكلفــة للمتــر المربــع .كمــا ان متوســط التكلفــة للمتــر
المربــع مشــتق مــن المســاحة االجماليــة القابلــة للبيــع واجمالــي التكلفــة.

 5.6المصاريف التشغيلية

يتم تسجيل المصاريف التشغيلية ضمن األرباح أو الخسائر عند استخدام الخدمات المقدمة أو عند حدوثها.

 5.7تكاليف تمويل

تحتسب تكاليف التمويل وتسجل على أساس الفترة الزمنية مع األخذ باإلعتبار رصيد القرض القائم ونسبة الفائدة المطبقة .
إن تكاليــف التمويــل التــي تتعلــق مباشــرة بحيــازة أو إنشــاء أصــل يحتــاج إنشــاؤه إلــى فتــرة زمنيــة طويلــة لكــي يصبــح جاهــزا ً لالســتعمال المزمــع لــه أو
بيعــه يتــم رســملتها كجــزء مــن تكلفــة ذلــك األصــل  .يتــم إيقــاف رســملة تكاليــف االقتــراض عندمــا يتــم اســتكمال كافــة األنشــطة الضروريــة لتجهيــز األصــل
لالســتخدام المزمــع لــه أو البيــع  .تســجل تكاليــف التمويــل األخــرى كمصــروف فــي الفتــرة التــي يتــم تكبدهــا خاللهــا .

 5.8ممتلكات ومعدات واإلستهالك

تســجل الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة ناقصــا ً االســتهالك المتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة  .يتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة بتاريــخ كل تقريــر مالــي
لتحديــد مــا إذا كانــت هــذه المبالــغ مســجلة بأكثــر مــن قيمتهــا الممكــن اســتردادها  .وعندمــا تتجــاوز القيــم الدفتريــة المبالــغ الممكــن اســتردادها يتــم تخفيــض
الموجــودات إلــى قيمهــا الممكــن اســتردادها .
يحمــل االســتهالك بطريقــة القســط الثابــت علــى كافــة الممتلــكات والمعــدات بمعــدالت محتســبة لشــطب التكلفــة لــكل أصــل علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي
المتوقــع لهــا و البالــغ  5ســنوات .
يتم مراجعة العمر اإلقتصادي اإلنتاجي المقدر للمتلكات والمعدات في كل نهاية سنة مالية وتعديله عند الضرورة .

 5.9األصول المؤجرة
 5.9.1التأجير التمويلي
يتــم نقــل الملكيــة االقتصاديــة لألصــول المؤجــرة الــى المســتأجر عندمــا يتحمــل هــذا المســتأجر كافــة المزايــا والمخاطــر المرتبطــة بهــذا األصــل .وعندمــا
تكــون المجموعــة هــي المســتأجر فــي تلــك المعامــات ،يتــم تســجيل األصــل المعنــي فــي بدايــة التأجيــر بالقيمــة العادلــة لألصــل المســتأجر أو القيمــة الحاليــة
لدفعــات االيجــار زائــدا الدفعــات العرضيــة (ان وجــدت) ،أيهمــا أقــل .يتــم تســجيل مبلــغ مقابــل كالتــزام تأجيــر تمويلــي.
ويتــم تخفيــض التــزام التأجيــر التمويلــي المقابــل بدفعــات االيجــار بعــد خصــم تكاليــف التمويــل .كمــا يتمثــل عنصــر الفائــدة لدفعــات االيجــار فــي نســبة ثابتــة
لرصيــد رأس المــال القائــم ويتــم تحميلــه علــى االربــاح او الخســائر كتكاليــف تمويــل طــوال فتــرة االيجــار.
 5.9.2االيجار التشغيلي
كافــة االيجــارات االخــرى تتــم معاملتهــا كايجــارات تشــغيلية .عندمــا تكــون المجموعــة هــي المســتأجر ،فــان الدفعــات علــى اتفاقيــات االيجــار التشــغيلي يتــم
تســجيلها كمصاريــف علــى اســاس القســط الثابــت طــوال مــدة االيجــار اال اذا كانــت شــروط عقــد االيجــار مرهقــة  ،فــي هــذه الحالــة يتــم اخــذ المخصــص
لصافــي القيمــة الحاليــة لإللتــزام المحتمــل .امــا بالنســبة للتكاليــف المرتبطــة بهــا ،كالصيانــة والتأميــن ،فيتــم تســجيلها كمصاريــف عنــد حدوثهــا.

 5.10العقارات االستثمارية

تمثــل العقــارات االســتثمارية تلــك العقــارات المحتفــظ بهــا لغــرض التأجيــر و /أو لغــرض الزيــادة فــي قيمتهــا ،ويتــم محاســبتها باســتخدام نمــوذج القيمــة
العادلــة.
تســجل العقــارات االســتثمارية (بمــا فيهــا العقــارات اإلســتثمارية قيــد اإلنشــاء) مبدئيـا ً بالتكلفــة  .بعــد التســجيل المبدئــي يعــاد قيــاس تلــك العقــارات االســتثمارية
وفق ـا ً للقيمــة العادلــة .يــدرج التغيــر فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع .وتــم تقديــر القيمــة العادلــة مــن قبــل االدارة بمســاعدة مقيــم
خارجــي معتمــد ومســتقل.
يتــم عــدم اإلعتــراف بالعقــارات اإلســتثمارية عندمــا يتــم التخلــص منهــا او عزلهــا عــن اإلســتخدام بشــكل دائــم حيــث ال يوجــد مكاســب اقتصاديــة متوقعــة
بعــد التخلــص منهــا  .يتــم اإلعتــراف بــاي ربــح أو خســارة مــن عــزل او تخلــص مــن عقــار اســتثماري فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع للســنة التــي
تــم فيهــا العــزل او التخلــص لذلــك اإلســتثمار العقــاري .
يتــم التحويــل الــى حســاب العقــارات اإلســتثمارية فقــط اذا حــدث تغيــر فــي اإلســتخدام  ،بدليــل انهــاء اشــغاله مــن قبــل المالــك او بــدء ايجــار تشــغيلي لجهــة
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أخــرى  .يتــم التحويــل مــن حســاب العقــارات اإلســتثمارية فقــط اذا حــدث تغيــر فــي اإلســتخدام بدليــل بــدء اشــغاله مــن قبــل المالــك او بــدء تطويــره بغــرض
بيعــه  .فــاذا اصبــح العقــار الــذي يشــغله المالــك عقــارا اســتثماريا ،عندهــا تقــوم المجموعــة باحتســاب هــذا العقــار وفقــا للسياســة الظاهــرة ضمــن بنــد
الممتلــكات واآلالت والمعــدات حتــى تاريــخ التغيــر فــي االســتخدام.

5.11

عقارات قيد التطوير

5.12

اختبار انخفاض االصول غير المالية

5.13

االدوات المالية

تمثــل العقــارات قيــد التطويــر عقــارات للمتاجــرة تحــت التطويــر  /التنفيــذ  ،والتــي تــم إدراجهــا بالتكلفــة أو صافــي القيمــة التــي يمكــن تحقيقهــا ايهمــا أقــل.
تتضمــن التكاليــف كل مــن تكلفــة اإلنشــاء  ،التصميــم المعمــاري  .يتــم اضافــة التكاليــف المتعلقــة بهــا مثــل األتعــاب المهنيــة  ،أتعــاب ادارة المشــروع
والتكاليــف الهندســية الخاصــة بالمشــروع عنــد تنفيــذ األنشــطة الالزمــة لجعــل األصــول جاهــزه لالســتعمال المقصــود منهــا  .تضــاف التكاليــف المباشــرة منــذ
ابتــداء المشــروع وحتــى اكتمالــه علــى حســاب العقــارات قيــد التطويــر  .يتحــدد اكتمــال المشــروع عنــد اصــدار شــهادة اإلنجــازات او عندمــا تحــدد اإلدارة
المشــروع علــى أنــه قــد اكتمــل  .تقــدر صافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا بقيمــة البيــع فــي وضــع العمــل الطبيعــي ناقصــا تكلفــة اإلنتهــاء المتوقعــة والتكلفــة
الالزمــة المقــدرة لتحقــق البيــع.
لغــرض تقديــر مبلــغ االنخفــاض ،يتــم تجميــع األصــول الــى أدنــى مســتويات تشــير الــى تدفقــات نقديــة بشــكل كبيــر (وحــدات منتجــة للنقــد) .وبنــاء عليــه،
يتــم اختبــار انخفــاض قيمــة بعــض مــن تلــك األصــول وبشــكل منفــرد ويتــم اختبــار البعــض اآلخــر علــى أنــه وحــدة منتجــة للنقــد.
كمــا يتــم اختبــار مفــردات األصــول أو الوحــدات المنتجــة للنقــد فــي أي وقــت تكــون هنــاك ظــروف أو تغيــرات تشــير الــى أن القيمــة المدرجــة قــد ال يكــون
مــن الممكــن اســتردادها.
يتــم االعتــراف بخســائر هبــوط القيمــة بالمبلــغ الــذي يمثــل الزيــادة للقيمــة المدرجــة لألصــل أو الوحــدة المنتجــة للنقــد عــن القيمــة الممكــن اســتردادها ،و هــي
األعلــى مــا بيــن القيمــة العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع و القيمــة قيــد اإلســتخدام  .لغــرض تقديــر قيمــة األصــل قيــد االســتخدام ،تقــوم االدارة بتقديــر التدفقــات
النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مــن هــذا األصــل او وحــدة انتــاج النقــد وكذلــك تقديــر ســعر فائــدة معقــول لغــرض احتســاب القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة
المســتقبلية .إن المعلومــات المســتخدمة الختبــار انخفــاض القيمــة تكــون مرتبطــة مباشــرة بآخــر موازنــة تقديريــة معتمــدة للمجموعــة ،والتــي يتــم تعديلهــا عنــد
الضــرورة الســتبعاد تأثيــر اعــادة الهيكلــة وتطويــر األصــول المســتقبلي  .يتــم تقديــر ســعر الخصــم بشــكل منفصــل لــكل اصــل او وحــدة منتجــة للنقــد علــى
حــدة وهــو يعكــس تقديــر االدارة للمخاطــر  ،كعوامــل مخاطــر الســوق و األصــول المحــددة.
ويتــم توزيــع مــن هــذا االنخفــاض علــى األصــول كل حســب نســبته  ،يتــم الحقــا اعــادة تقديــر قيمــة األصــول التــي تــم تخفيــض قيمتهــا فــي الســابق كمــا يتــم
الحقــا رد قيمــة هــذا االنخفــاض حتــى يعــود هــذا األصــل الــى قيمتــه الجاريــة.

 5.13.1التحقق ،القياس المبدئي وعدم التحقق
يتــم تحقــق األصــول والخصــوم الماليــة عندمــا تصبــح المجموعــة طرفــا فــي األحــكام التعاقديــة لــأداة الماليــة وتقــاس مبدئيــا بالقيمــة العادلــة المعدلــة بتكاليــف
المعامــات ،باســتثناء تلــك المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح او الخســائر والتــي تقــاس مبدئيــا بالقيمــة العادلــة .مبيــن ادنــاه القيــاس الالحــق
لالصــول والخصــوم الماليــة.
ان جميــع المشــتريات والمبيعــات “بالطــرق المعتــادة” لالصــول الماليــة يتــم تســجيلها علــى اســاس تاريــخ المتاجــرة ،اي بالتاريــخ الــذي تلتــزم فيــه المنشــأة
بشــراء او بيــع االصــول .ان المشــتريات اوالمبيعــات بالطــرق المعتــادة هــي مشــتريات او مبيعــات االصــول الماليــة التــي تتطلــب تســليم االصــول خــال
اطــار زمنــي يتــم تحديــده بالنظــم او بالعــرف الســائد فــي االســواق.
يتم استبعاد اصل مالي (أو جزء من اصل مالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مماثلة اذا كان ذلك مناسبا) اما
 عندما ينتهي الحق في استالم التدفقات النقدية من تلك االصول المالية أو عندمــا تقــوم المجموعــة بالتنــازل عــن حقهــا باســتالم التدفقــات النقديــة مــن االصــل أو عندمــا تتحمــل الشــركة اإللتــزام بدفــع التدفقــات بالكامــلدون تأخيــر مــادي الــى طــرف ثالــث بموجــب ترتيــب “القبــض والدفــع” أو
(أ) ان تقوم المجموعة بتحويل كافة مخاطر ومزايا األصل أو
(ب) ان ال تقوم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل .
عندمــا تقــوم المجموعــة بالتنــازل عــن حقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن االصــل او تكــون قــد دخلــت فــي ترتيــب القبــض والدفــع ،تقــوم المجموعــة
بتقييــم إذا مــا كانــت و الــى اي مــدى تحتفــظ بمخاطــر ومزايــا الملكيــة .وإذا لــم تقــم المجموعــة بتحويــل او االحتفــاظ جوهريــا بكافــة مخاطــر ومزايــا االصــل
او تحويــل الســيطرة علــى االصــل ،عندهــا يتــم تحقــق األصــل الــى مــدى التــزام المجموعــة المتواصــل بذلــك االصــل وبهــذه الحالــة تقــوم المجموعــة بتحقيــق
اإللتــزام المتعلــق بــه .ان االصــل المحــول و االلتــزام المرتبــط بــه يتــم قياســها علــى اســس تعكــس الحقــوق و االلتزامــات التــي تحتفــظ بهــا المجموعــة.
ال يتــم تحقــق التــزام مالــي عندمــا يتــم االعفــاء مــن اإللتــزام المحــدد او إعفــاؤه او الغــاؤه او انتهــاء صالحيــة اســتحقاقه  .عنــد اســتبدال التــزام مالــي حالــي
بآخــر مــن نفــس المقــرض بشــروط مختلفــة بشــكل كبيــر  ،او بتعديــل شــروط اإللتــزام المالــي الحالــي بشــكل جوهــري  ،يتــم معاملــة هــذا التبديــل او التعديــل
كعــدم تحقــق لاللتــزام األصلــي وتحقــق لاللتــزام الجديــد  ،ويــدرج الفــرق فــي القيمــة الدفتريــة ذات الصلــة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع.
 5.13.2التصنيف والقياس الالحق لالصول المالية
لغرض القياس الالحق ،فان االصول المالية ،غير تلك المحددة والنافذة كادوات تحوط ،يتم تصنيفها الى الفئات التالية عند التحقق المبدئي:
• ذمم مدينة
• أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ()FVTPL
• أصول مالية متاحة للبيع (.)AFS
ان كافــة االصــول الماليــة ،غيــر تلــك المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر  ،تخضــع للمراجعــة للتأكــد مــن عــدم انخفــاض قيمتهــا علــى
االقــل بتاريــخ كل تقريــر مالــي وذلــك لتحديــد فيمــا اذا كان هنــاك اي دليــل موضوعــي بــان احــد االصــول الماليــة او مجموعــة اصــول ماليــة قــد انخفضــت
قيمتهــا .يتــم تطبيــق معاييــر مختلفــة لتحديــد انخفــاض القيمــة لــكل فئــة مــن فئــات االصــول الماليــة المبينــة ادنــاه.
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ان كافــة االيــرادات والمصاريــف الهامــة المتعلقــة باالصــول الماليــة المســجلة فــي االربــاح او الخســائر تظهــر ضمــن بنــود منفصلــة فــي بيــان األربــاح أو
الخســائر المجمــع.
• الذمم المدينة
تعتبــر الذمــم المدينــة أصــول ماليــة غيــر مشــتقة تتضمــن دفعــات محــددة غيــر مدرجــة فــي األســواق الماليــة النشــطة .بعــد التحقــق المبدئــي ،يتــم قيــاس تلــك
األصــول الماليــة باســتخدام طريقــة التكلفــة المطفــأة بنــاء علــى معــدل الفائــدة الفعلــي ،ناقصــا أي انخفــاض فــي القيمــة .يتــم تضمينهــا فــي األصــول الجاريــه
فيمــا عــدا تلــك التــي لهــا تاريــخ اســتحقاق اكثــر مــن  12شــهرا مــن تاريــخ نهايــه فتــرة التقريــر ،يتــم تصنيفهــا كأصــول غيــر جاريــة .يتــم الغــاء خصــم تلــك
األرصــدة عندمــا يكــون هــذا الخصــم غيــر مــادي.
يتــم مراجعــة مــدى انخفــاض قيمــة األرصــدة المدينــة الجوهريــة علــى حــدا عندمــا يكونــوا قــد اســتحقوا لفتــرة أو يكــون هنــاك دالئــل واقعيــة علــى أن احــدى
الجهــات المدينــة ســوف تخفــق فــي التســديد .بالنســبة للذمــم المدينــة التــي ال يمكــن اعتبارهــا منخفضــة القيمــة بشــكل فــردي ،يتــم مراجعــة انخفــاض قيمتهــا
كمجموعــة وذلــك عــن طريــق ربطهــا بالقطــاع التشــغيلي الخــاص بهــا وبالمنطقــة وغيرهــا مــن المخاطــر المحيطــة بهــا .عنــد ذلــك يســتند تقديــر خســارة
انخفــاض القيمــة علــى معــدالت التخلــف التاريخيــة االخيــرة للجهــة المدينــة لــكل مجموعــة محــددة.
تقوم المجموعة بتصنيف الذمم المدينة الى الفئات التالية:
• ودائع لدى البنوك ونقد وأرصدة لدى البنوك
تمثــل الودائــع ودائــع مودعــة فــي مؤسســة ماليــة وتاريــخ اســتحقاقها اقــل مــن ســنة واحــدة .يتكــون النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك مــن نقــد فــي الصنــدوق
وودائــع تحــت الطلــب.
• الذمم التجارية المدينة و االصول المالية األخرى
تظهــر الذمــم التجاريــة المدينــة بمبلــغ الفاتــورة االصلــي ناقصــا مخصــص اي مبالــغ غيــر قابلــة للتحصيــل .يتــم تقديــر الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا عندمــا
ال يكــون هنــاك احتمــال لتحصيــل المبلــغ بالكامــل .يتــم شــطب الديــون المعدومــة عنــد حدوثهــا.
ان المدينون التي ال يتم تصنيفها ضمن اي من الفئات اعاله يتم تصنيفها “كذمم مدينة اخرى/اصول ماليه اخرى”.
• االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح و الخسائر
ان تصنيف االستثمارات كاصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر يعتمد على كيفية مراقبة االدارة الداء تلك االستثمارات.
ان االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تصنف “محددة” عند التحقق المبدأي.
تقــوم المجموعــة بتصنيــف اإلســتثمارات كإســتثمارات محــددة عندمــا تكــون هنــاك قيــم عادلــة موثــوق منهــا والتغيــرات فــي القيمــة العادلــة تــدرج كجــزء مــن
بيــان األربــاح أو الخســائر فــي حســابات االدارة ،عندهــا يتــم تصنيفهــا كاســتثمارات محــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح او الخســائر عنــد التحقــق
المبدئــي.
يتــم قيــاس االصــول فــي هــذه الفئــة بالقيمــة العادلــة ويتــم تســجيل االربــاح او الخســائر فــي حســاب االربــاح او الخســائر .ان القيــم العادلــة لالصــول الماليــة فــي
هــذه الفئــة يتــم تحديدهــا بالرجــوع الــى معامــات االســواق النشــطة او باســتخدام تقنيــات تقييــم عنــد عــدم وجــود ســوق نشــط .ان األصــول ضمــن هــذه الفئــه
يتــم تصينفهــا كأصــول جاريــة اذا مــا كان يتوقــع تســويتها خــال إثنــي عشــر شــهرا  ،وخــاف ذلــك يتــم تصنيفهــا كاصــول غيــر جاريــة.
• االصول المالية المتاحة للبيع
ان االصول المالية المتاحة للبيع هي اصول مالية غير مشتقة اما محددة لهذه الفئة او غير مؤهلة الدراجها في اي فئات اخرى لالصول المالية.
ان االصــول الماليــة التــي ال يمكــن قيــاس قيمتهــا العادلــة بشــكل يعتمــد عليــه يتــم ادراجهــا بالتكلفــة ناقصــا خســائر انخفــاض القيمــة ،ان وجــدت .يتــم تســجيل
تكاليــف انخفــاض القيمــة فــي االربــاح او الخســائر .ان جميــع االصــول الماليــة االخــرى المتاحــة للبيــع يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة .كمــا ان االربــاح والخســائر
تســجل فــي االيــرادات الشــاملة االخــرى وتــدرج ضمــن احتياطــي القيمــة العادلــة فــي حقــوق الملكيــة ،باســتثناء خســائر انخفــاض القيمــة ،وفروقــات تحويــل
العمــات االجنبيــة علــى االصــول النقديــة تســجل فــي االربــاح او الخســائر .عنــد اســتبعاد االصــل او تحديــده علــى انــه قــد انخفضــت قيمتــه ،فــان االربــاح او
الخســائر التراكميــة المســجلة فــي االيــرادات الشــاملة االخــرى يتــم اعــادة تصنيفهــا مــن احتياطــي حقــوق الملكيــة الــى االربــاح او الخســائر وتظهــر كتعديــل
اعــادة تصنيــف ضمــن االيــرادات الشــاملة االخــرى.
تقــوم المجموعــة بتاريــخ كل تقريــر مالــي بالتقييــم فيمــا اذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى ان احــد االصــول الماليــة المتاحــة للبيــع او مجموعــة اصــول
ماليــة متاحــة للبيــع قــد انخفضــت قيمتهــا .ففــي حــال اســتثمارات االســهم المصنفــة كاصــول ماليــة متاحــة للبيــع ،يتضمــن الدليــل الموضوعــي انخفاضــا
جوهريــا او متواصــا فــي القيمــة العادلــة الســتثمار االســهم عــن تكلفتــه .يتــم تقييــم “االنخفــاض الجوهــري” مقابــل التكلفــة االصليــة لالســتثمار و “االنخفــاض
المتواصــل” مقابــل الفتــرة التــي كانــت فيهــا القيمــة العادلــة تحــت تكلفتهــا االصليــة .وحيثمــا كان هنــاك دليــل علــى انخفــاض القيمــة ،يتــم حــذف الخســارة
التراكميــة مــن االيــرادات الشــاملة االخــرى ويتــم تســجيلها فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع.
يتــم تســجيل رد خســائر انخفــاض القيمــة فــي االيــرادات الشــاملة االخــرى ،باســتثناء االصــول الماليــة التــي هــي عبــارة عــن اوراق ديــن تســجل فــي االربــاح
او الخســائر فقــط اذا كان باالمــكان ربــط الــرد بشــكل موضوعــي بحــدث حصــل بعــد تســجيل خســارة انخفــاض القيمــة.
يتــم تســجيل األصــول الماليــة المتاحــة للبيــع تحــت بنــد األصــول غيــر الجاريــة  ،مــا لــم يســتحق او كانــت نيــة اإلدارة اســتبعاده خــال اثنــي عشــر شــهرا
مــن نهايــة فتــرة التقريــر.
 5.13.3التصنيف والقياس الالحق للخصوم المالية
تتضمن الخصوم المالية للمجموعة “ايجار تمويلي” “ ،دائنو تمويل اسالمي” و “ذمم دائنة وخصوم اخرى”.
تقوم المجموعة بتصنيف كافة خصومها المالية “كخصوم مالية بخالف تلك المحددة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر”.
يعتمد القياس الالحق للخصوم المالية على تصنيفها على النحو التالي:
• الخصوم المالية بخالف تلك المحددة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر
تــدرج هــذه الخصــوم بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة .تقــوم المجموعــة بتصنيــف الخصــوم الماليــة بخــاف تلــك المحــددة بالقيمــة
العادلــة مــن خــال االربــاح و الخســائر الــى الفئــات التاليــة.
• دائنو تمويل إسالمى
يتمثــل دائنــو التمويــل اإلســامى فــى المبالــغ المســتحقة علــى أســاس الدفعــات المســتقبلية المؤجلــة .يــدرج دائنــو التمويــل اإلســامى بصافــى المبالــغ المســتحقة
بعــد خصــم االربــاح المؤجلــة  .تحمــل الذمــم الدائنــة المؤجلــة كمصروفــات علــى أســاس نســبى زمنــى مــع إحتســاب معــدل األربــاح مقارنــة مــع الرصيــد
القائــم.
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• التأجير التمويلي
ان االصــول التــي يتــم حيازتهــا عــن طريــق اتفاقيــات االيجــار التمويلــي يتــم رســملتها  ،كمــا ان االلتزامــات المتعلقــه بهــا فيمــا عــدا رســوم التمويــل متضمنــة
فــي االلتزامــات  .ان رســوم التمويــل فيمــا يتعلــق بــكل التــزام يتــم تســجيلها ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع عنــد حدوثهــا.
• الذمم الدائنة و الخصوم المالية األخرى
يتــم تســجيل الخصــوم لمبالــغ ســيتم دفعهــا فــي المســتقبل عــن بضائــع أو خدمــات اســتلمت ســواء صــدر بهــا فواتيــر مــن قبــل المــورد ام لــم تصــدر و تصنــف
كخصــوم تجاريــة .إن الخصــوم الماليــة بخــاف تلــك المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح أوالخســائر غيــر المصنفــة ضمــن أي مــن المذكــور أعــاه
تصنــف كـــ “خصــوم مالية أخــرى” .
 5.13.4التكلفة المطفأة لالدوات المالية
يتــم احتســاب هــذه التكلفــة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ناقصــا مخصــص انخفــاض القيمــة .ان عمليــة االحتســاب تأخــذ بعيــن االعتبــار اي عــاوة او
خصــم علــى الشــراء وتتضمــن تكاليــف ورســوم المعاملــة التــي تعتبــر جــزءا ال يتجــزأ مــن ســعر الفائــدة الفعليــة.
 5.13.5تسوية االدوات المالية
يتــم تســوية االصــول والخصــوم الماليــة ويتــم ادراج صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع فقــط اذا كان هنــاك حــق قانونــي قابــل للتنفيــذ حاليــا
لتســوية المبالــغ المســجلة وكانــت هنــاك نيــة للتســوية علــى اســاس صافــي او لتحقــق االصــول وتســوية الخصــوم فــي آن واحــد.
 5.13.6القيمة العادلة لالدوات المالية
ان القيمــة العادلــة لــادوات الماليــة التــي يتــم تداولهــا فــي اســواق نشــطة بتاريــخ كل تقريــر مالــي يتــم تحديدهــا بالرجــوع الــى اســعار الســوق المدرجــة او
اســعار المتداوليــن (ســعر العــرض للمراكــز الماليــة الطويلــة وســعر الطلــب للمراكــز الماليــة القصيــرة) ،دون اي خصــم خــاص بتكاليــف المعاملــة.
بالنســبة لــادوات الماليــة التــي ال يتــم تداولهــا فــي ســوق نشــط ،يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لهــا باســتخدام تقنيــات تقييــم مناســبة .وهــذه التقنيــات قــد تتضمــن
اســتخدام معامــات علــى اســس تجاريــة حديثــة فــي الســوق؛ الرجــوع الــى القيمــة العادلــة الحاليــة الداة ماليــة اخــرى مماثلــة بصــورة جوهريــة؛ تحليــل تدفقــات
نقديــة مخصومــة او اســاليب تقييــم اخــرى.
تحليل القيم العادلة لالدوات المالية وتفاصيل اخرى عن كيفية قياسها متوفرة في االيضاح . 23.2

5.14

استثمار في أصول خاضعة لسيطرة مشتركة

االســتثمار فــي االصــول المســيطر عليهــا بصفــة مشــتركة يتــم احتســابه بطريقــة التجميــع النســبي الــذي بموجبــه تقــوم المجموعــة بالتحقــق مــن حصتهــا فــي
االصــول والخصــوم وااليــرادات والمصاريــف المتعلقــة باالصــول علــى اســاس افــرادي والتبويــب طبقــا لطبيعتهــم .

5.15

حقوق الملكية ،االحتياطيات ودفعات توزيعات االرباح

5.16

أسهم الخزينة

5.17

المخصصات ،االصول وااللتزامات الطارئة

يتمثل رأس المال في القيمة االسمية لالسهم التي تم اصدارها ودفعها نقدا .
تتضمــن عــاوة اصــدار االســهم اي عــاوات يتــم اســتالمها عنــد اصــدار رأس المــال .واي تكاليــف معامــات مرتبطــة باصــدار االســهم يتــم خصمهــا مــن
عــاوة االصــدار.
يتكون االحتياطي القانوني واالختياري من مخصصات الرباح الفترة السابقة وفقا لمتطلبات قانون الشركات وعقد تأسيس الشركة االم.
تتضمن البنود االخرى لحقوق الملكية ما يلي:
•احتياطــي تحويــل العمــات االجنبيــة – والــذي يتكــون مــن فروقــات تحويــل العمــات االجنبيــة الناتجــة عــن تحويــل البيانــات الماليــة للشــركات االجنبيــة
للمجموعــة الــى الدينــار الكويتي
•احتياطي القيمة العادلة – والذي يتكون من االرباح والخسائر المتعلقة باالصول المالية المتاحة للبيع
تتضمــن الخســائر المتراكمــة كافــة االربــاح المحتفــظ بهــا  /الخســائر المتراكمــة للفتــرة الحاليــة والســابقة .وجميــع المعامــات مــع مالكــي الشــركة االم تســجل
بصــورة منفصلــة ضمــن حقــوق الملكيــة.
توزيعات االرباح المستحقة الصحاب حقوق الملكية تدرج في الخصوم االخرى عند اعتماد تلك التوزيعات في اجتماع الجمعية العمومية.
تتكــون اســهم الخزينــة مــن اســهم الشــركة االم المصــدرة والتــي تــم اعــادة شــرائها مــن قبــل المجموعــة ولــم يتــم اعــادة اصدارهــا او الغائهــا حتــى اآلن .يتــم
احتســاب اســهم الخزينــة باســتخدام طريقــة التكلفــة .وبموجــب هــذه الطريقــة ،فــان متوســط التكلفــة المــوزون لالســهم المعــاد شــراؤها يحمــل علــى حســاب
لــه مقابــل فــي حقــوق الملكيــة.
عنــد اعــادة اصــدار اســهم الخزينــة ،تقيــد االربــاح بحســاب منفصــل فــي حقــوق الملكيــة“( ،أربــاح بيــع احتياطــي اســهم الخزينــة”) ،وهــو غيــر قابــل للتوزيــع.
واي خســائر محققــة تحمــل علــى نفــس الحســاب الــى مــدى الرصيــد الدائــن علــى ذلــك الحســاب .كمــا ان اي خســائر زائــدة تحمــل علــى االربــاح المحتفــظ
بهــا ثــم علــى االحتياطــي القانونــي واالختيــاري .ال يتــم دفــع اي اربــاح نقديــة علــى هــذه االســهم .ان اصــدار اســهم المنحــة يزيــد مــن عــدد اســهم الخزينــة
بصــورة نســبية ويخفــض مــن متوســط تكلفــة الســهم دون التأثيــر علــى اجمالــي التكلفــة الســهم الخزينــة.
يتــم تســجيل المخصصــات عندمــا يكــون علــى المجموعــة التــزام حالــي قانونــي او اســتداللي نتيجــة لحــدث ماضــي ويكــون هنــاك احتمــال الطلــب مــن
المجموعــة تدفــق مصــادر اقتصاديــة الــى الخــارج ويكــون باالمــكان تقديــر المبالــغ بشــكل يعتمــد عليــه .ان توقيــت او مبلــغ هــذا التدفــق قــد يظــل غيــر مؤكــد.
يتــم قيــاس المخصصــات بالنفقــات المقــدرة المطلوبــة لتســوية االلتــزام الحالــي اســتنادا الــى الدليــل االكثــر وثوقــا والمتوفــر بتاريــخ التقريــر المالــي ،بمــا فــي
ذلــك المخاطــر والتقديــرات غيــر المؤكــدة المرتبطــة بااللتــزام الحالــي .وحيثمــا يوجــد عــدد مــن االلتزامــات المماثلــة ،فــان احتماليــة طلــب تدفــق مصــادر
اقتصاديــة الــى الخــارج فــي التســوية تحــدد بالنظــر فــي درجــة االلتزامــات ككل .كمــا يتــم خصــم المخصصــات الــى قيمهــا الحاليــة ،حيــث تكــون القيمــة
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الزمنيــة للنقــود جوهريــة.
ال يتم تسجيل االصول الطارئة في البيانات المالية المجمعة لكن يتم االفصاح عنها عندما يكون هناك احتمال تدفق منافع اقتصادية الى الداخل.
ال يتــم تســجيل االلتزامــات الطارئــة فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع لكــن يتــم االفصــاح عنهــا اال اذا كان احتمــال تدفــق منافــع اقتصاديــة الــى الخــارج
امــرا مســتبعدا.

5.18

ترجمة العمالت االجنبية

 5.18.1عملة العرض الرئيسية
تعــرض البيانــات الماليــة المجمعــة بالدينــار الكويتــي والتــي هــي ايضــا العملــة الرئيســية للشــركة االم .تقــوم كل منشــأة فــي المجموعــة بتحديــد عملتهــا
الرئيســية الخاصــة بهــا والبنــود المدرجــة فــي البيانــات الماليــة لــكل منشــأة يتــم قياســها باســتخدام تلــك العملــة الرئيســية.
 5.18.2معامالت العملة االجنبية واالرصدة
يتــم تحويــل معامــات العملــة االجنبيــة الــى العملــة الرئيســية للمنشــأة المعنيــة فــي المجموعــة باســتخدام اســعار الصــرف الســائدة فــي تواريــخ المعامــات
(ســعر الصــرف الفــوري) .ان اربــاح وخســائر الصــرف االجنبــي الناتجــة عــن تســوية مثــل تلــك المعامــات وعــن اعــادة قيــاس البنــود النقديــة المقومــة
بالعملــة االجنبيــة باســعار الصــرف فــي نهايــة الســنة الماليــة تســجل فــي االربــاح او الخســائر .بالنســبة للبنــود غيــر النقديــة ،اليتــم يتــم اعــادة ترجمتهــا فــي
نهايــة الســنة ويتــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة (تحــول باســتخدام اســعار الصــرف فــي تاريــخ المعاملــة) ،باســتثناء البنــود غيــر النقديــة المقاســة بالقيمــة العادلــة
والتــي يتــم ترجمتهــا باســتخدام اســعار الصــرف فــي التاريــخ الــذي تــم فيــه تحديــد القيمــة العادلــة .ان فــروق التحويــل علــى األصــول الغيــر نقديــة المصنفــة
بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح و الخســائر تــدرج كجــزء مــن اربــاح أو خســائر القيمــة العادلــة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع واألصــول المتاحــة
للبيــع متضمنــة فــي التغيــرات المتراكمــة بالقيمــة العادلــة المدرجــة ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى.
 5.18.3العمليات االجنبية
فــي البيانــات الماليــة للمجموعــة ،فــان جميــع االصــول والخصــوم والمعامــات الخاصــة بمنشــآت المجموعــة ذات العملــة الرئيســية بخــاف الدينــار الكويتــي
يتــم ترجمتهــا الــى الدينــار الكويتــي عنــد التجميــع .لــم تتغيــر العملــة الرئيســية لمنشــآت المجموعــة خــال الســنة.
تــم عنــد التجميــع تحويــل االصــول والخصــوم الــى الدينــار الكويتــي بســعر االقفــال بتاريــخ التقريــر .كمــا ان االيــرادات والمصاريــف قــد تــم تحويلهــا الــى
الدينــار الكويتــي بمتوســط الســعر طــوال فتــرة التقريــر .فروقــات الصــرف تحمــل على/تقيــد فــي االيــرادات الشــاملة االخــرى وتســجل فــي احتياطــي ترجمــة
العملــة االجنبيــة ضمــن حقــوق الملكيــة .وعنــد بيــع عمليــة اجنبيــة ،فــان فروقــات الترجمــة التراكميــة المتعلقــة بهــا والمســجلة فــي حقــوق الملكيــة يتــم اعــادة
تصنيفهــا الــى االربــاح او الخســائر وتســجل كجــزء مــن االربــاح او الخســائر عنــد البيــع.

5.19

مكافأة نهاية الخدمة

تقــدم الشــركة األم وشــركاتها التابعــة المحليــة مكافــآت نهايــة الخدمــة لموظفيهــا .يســتند اســتحقاق هــذه المكافــآت الــى الراتــب النهائــي وطــول مــدة الخدمــة
للموظفيــن خضوعــا التمــام حــد ادنــى مــن مــدة الخدمــة وفقــا لقانــون العمــل وعقــود الموظفيــن .ان التكاليــف المتوقعــة لهــذه المكافــآت تســتحق طــوال فتــرة
التعييــن .ان هــذا االلتــزام غيــر الممــول يمثــل المبلــغ المســتحق الدفــع لــكل موظــف نتيجــة النتهــاء الخدمــة بتاريــخ التقريــر.
بالنســبة لموظفيهــا الكويتييــن ،تقــوم المجموعــة بعمــل مســاهمات للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة تحتســب كنســبة مــن رواتــب الموظفيــن وتقتصــر
التزامــات المجموعــة علــى هــذه المســاهمات التــي تســجل كمصاريــف عنــد اســتحقاقها.

 5.20النقد وشبه النقد

الغراض بيان التدفقات النقدية المجمع  ،فإن النقد وشبه النقد يتكون من نقد وارصدة لدى البنوك .

 5.21الضرائب
 5.21.1ضريبة دعم العمالة الوطنية ()NLST
تحتســب ضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة وفقــا للقانــون رقــم  19لســنة  2000وقــرار وزيــر الماليــة رقــم  24لســنة  2006بنســبة  %2.5مــن ربــح المجموعــة
الخاضــع للضريبــة  .حســب القانــون فــإن الخصومــات المســموح بهــا تتضمــن  ،توزيعــات االربــاح النقديــة مــن الشــركات المدرجــة الخاضعــة لضريبــة دعــم
العمالــة الوطنية.
 5.21.2مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ()KFAS
تحتســب حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي بنســبة  %1مــن ربــح المجموعــة الخاضــع للضريبــة وفقــا لعمليــة االحتســاب المعدلــة بنــاء علــى قــرار
اعضــاء مجلــس المؤسســة والــذي ينــص علــى ان االيــرادات مــن الشــركات الزميلــة والتابعــة الكويتيــة المســاهمة والتحويــل الــى االحتياطــي القانونــي يجــب
اســتثناؤها مــن ربــح الســنة عنــد تحديــد الحصــة.
 5.21.3الزكاة
تحتسب حصة الزكاة بنسبة  %1من ربح المجموعة وفقا لقرار وزارة المالية رقم  2007/58الساري المفعول اعتبارا من  10ديسمبر .2007
للســنة المنتهيــة فــي  31مــارس  2013و  ، 2014اليوجــد علــى الشــركة االم اي التــزام تجــاه ضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة ومؤسســة الكويــت للتقــدم
العلمــي والــزكاة بســبب الخســائر التــي تــم تكبدهــا .وبموجــب لوائــح ضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة والــزكاة ،ال يســمح بترحيــل اي خســائر الــى الســنوات
المســتقبلية او الســنوات الســابقة.
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5.22

أصول بصفة االمانة

.6

أحكام االدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات

6.1

أحكام االدارة الهامة

ان االصول المحتفظ بها بصفة االمانة ال يتم معاملتها كأصول للمجموعة ،وعليه ،ال يتم ادراجها في هذه البيانات المالية المجمعة.

ان اعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة يتطلــب مــن االدارة اتخــاذ االحــكام والتقديــرات واالفتراضــات التــي تؤثــر علــى القيمــة المدرجــة لــكل مــن
االيــرادات والمصاريــف واالصــول والخصــوم واالفصــاح عــن االلتزامــات الطارئــة فــي نهايــة فتــرة التقاريــر الماليــة .مــع ذلــك ،فــان عــدم التأكــد مــن تلــك
االفتراضــات والتقديــرات قــد تــؤدي الــى نتائــج تتطلــب تعديــا جوهريــا علــى القيمــة المدرجــة لــكل مــن االصــول والخصــوم والتــي قــد تتأثــر فــي الفتــرات
المســتقبلية.
عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة ،تقــوم االدارة باتخــاذ االحــكام الهامــة التاليــة والتــي لهــا اكبــر االثــر علــى المبالــغ المدرجــة فــي البيانــات
الماليــة المجمعــة:
 6.1.1تصنيف االدوات المالية
يتــم اتخــاذ احــكام فــي تصنيــف االدوات الماليــة بنــاء علــى نيــة االدارة بالشــراء .تقــوم هــذه االحــكام بتحديــد مــا إذا تــم قياســها الحقــا بالتكلفــة أو بالتكلفــة
المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة وفيمــا اذا كانــت التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــادوات الماليــة مدرجــة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع او فــي االيــرادات
الشــاملة االخــرى .
ان تصنيــف االصــول الماليــة كاصــول بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح أو الخســائر يعتمــد علــى كيفيــة قيــام االدارة بمراقبــة اداء تلــك االصــول الماليــة.
عندمــا ال يتــم تصنيفهــا للمتاجــرة ولكــن يكــون لهــا قيــم عادلــة متوفــرة بســهولة والتغيــرات فــي القيــم العادلــة يتــم ادراجهــا كجــزء مــن االربــاح او الخســائر
فــي حســابات االدارة ،عندهــا يتــم تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح او الخســائر.
ان تصنيــف االصــول كمدينيــن يعتمــد علــى طبيعــة تلــك االصــول .فــاذا لــم تتمكــن المجموعــة مــن المتاجــرة فــي هــذه االصــول الماليــة بســبب ســوق غيــر
نشــط وكانــت النيــة هــي اســتالم دفعــات ثابتــة او محــددة ،عندهــا يتــم تصنيــف االصــول الماليــة كمدينيــن.
جميع االصول المالية االخرى يتم تصنيفها كاصول متاحة للبيع.
 6.1.2تصنيف العقارات
تتخــذ االدارة عنــد حيــازة عقــار معيــن ســواء كان يجــب تصنيفــه كعقــار للمتاجــرة ان عقــار قيــد التطويــر او عقــار اســتثماري .ان مثــل هــذه االحــكام عنــد
الحيــازه ســتحدد الحقــا مــا اذا كانــت هــذه العقــارات ســتقاس الحقــا بالتكلفــة ناقصــا االنخفــاض فــي القيمــة  ،او بالتكلفــة او القيمــة المحققــة ايهمــا اقــل  ،او
بالقيمــة العادلــة  ،و اذا مــا كانــت التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لتلــك العقــارات ستســجل فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع او فــي االيــرادات الشــاملة
األخــرى.
تقوم المجموعة بتصنيف العقار كعقار قيد التطوير اذا تم حيازته بنية تطويره ثم بيعه او اذا تم تطوير عقار حالي بغرض بيعه.
وتقوم المجموعة بتصنيف العقار كعقار استثماري اذا تم حيازته لتحقيق ايرادات من تأجيره او لرفع قيمته او الستخدامات مستقبلية غير محددة.
 6.1.3تقييم السيطرة
عنــد تحديــد الســيطرة ،تقــوم االدارة بالنظــر فيمــا اذا كانــت المجموعــة لديهــا القــدرة العمليــة علــى توجيــه االنشــطة ذات الصلــة للشــركة المســتثمر فيهــا مــن
تلقــاء نفســها النتــاج عوائــد لنفســها .ان تقييــم االنشــطة ذات الصلــة والقــدرة علــى اســتخدام ســلطتها للتأثيــر علــى العوائــد المتغيــرة تتطلــب احكامــا هامــة.
 6.1.4محاسبة طريقة حقوق الملكية للمنشآت التي تملك فيها المجموعة أكثر من  %20من حقوق التصويت
قامــت االدارة بتقييــم مســتوى التأثيــر الــذي تملكــه المجموعــة علــى اإلســتثمار فــي شــركة كابيتــال للمشــاريع العقاريــة (ش.م .بحرينيــة)  ،وكذلــك التحديــد
بــان ليــس لهــا تأثيــرا هامــا علــى الرغــم مــن ان ملكيــة االســهم فــي ذلــك االســتثمار هــي أكثــر مــن ( %20ايضــاح  .)10وبنــاء علــى ذلــك ،فقــد تــم تصنيــف
هــذا االســتثمار كإســتثمار متــاح للبيــع.

6.2

عدم التأكد من التقديرات

ان المعلومــات حــول التقديــرات واالفترضــات التــي لهــا اهــم االثــر علــى تحقــق وقيــاس االصــول والخصــوم وااليــرادات والمصاريــف مبينــة ادنــاه .قــد
تختلــف النتائــج الفعليــة بصــورة جوهريــة.
 6.2.1انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع
تقــوم المجموعــة بمعاملــة االســتثمارات المتاحــة للبيــع فــي أســهم كاســتثمارات انخفضــت قيمتهــا إذا كان هنــاك انخفــاض كبيــر أو متواصــل فــي القيمــة العادلــة
بمــا يقــل عــن تكلفتهــا أو عندمــا يكــون هنــاك دليــل إيجابــي آخــر بوجــود انخفــاض فــي القيمــة .إن عمليــة تحديــد االنخفــاض “الكبيــر” أو “المتواصــل” تتطلــب
قــرارات هامــة  .إضافــة إلــى ذلــك ،تقــوم المجموعــة بتقييــم العوامــل األخــرى بمــا فــي ذلــك التقلبــات العاديــة فــي أســعار األســهم بالنســبة لألســهم المســعرة
والتدفقــات النقديــة المســتقبلية وعوامــل الخصــم لألســهم غيــر المســعرة .تــم اإلعتــراف خــال الســنة المنتهيــة  31مــارس  2014بخســائر هبــوط بقيمــة
اإلســتثمارات المتاحــة للبيــع والبالغــة  460,856د.ك ( 1,290,587 :2013د.ك).
 6.2.2انخفاض قيمة الذمم المدينة
تقــوم ادارة المجموعــة بمراجعــة البنــود المصنفــة كقــروض ومدينــون بشــكل دوري لتقييــم اذا كان يجــب تســجيل مخصــص هبــوط القيمــة فــي بيــان األربــاح
أو الخســائر المجمــع .بشــكل خــاص  ،فــإن األحــكام مطلوبــة مــن اإلدارة فــي تقديــر الكميــات والتوقيــت للتدفقــات النقديــة المســتقبلية عنــد تحديــد مســتوى
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المخصصــات المطلوبــة  .مثــل هــذه التقديــرات ضروريــة بنــاءا علــى افتراضــات حــول عــدة عوامــل تتضمــن درجــات مختلفــة مــن األحــكام وعــدم التأكــد .
خــال الســنة المنتهيــة فــي  31مــارس  ، 2014فــإن خســارة فــي هبــوط القيمــة تــم ادراجهــا مقابــل ذمــم مدينــة بمبلــغ ال شــيء د.ك ( 75,805 :2013د.ك).
 6.2.3اعادة تقييم العقارات اإلستثمارية
تســجل المجموعــة العقــارات اإلســتثمارية بالقيمــة العادلــة  ،مــع تســجيل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع .تقــوم المجموعــة
بتعييــن مختصيــن تقييــم مســتقلين لتحديــد القيمــة العادلــة .ان المختصيــن يســتخدمون تقنيــات تقييــم لتحديــد القيمــة العادلــة .قــد تختلــف القيمــة العادلــة المقــدرة
للعقــارات اإلســتثمارية عــن االســعار الحقيقيــة التــي يمكــن تحقيقهــا فــي المعامــات التجاريــة البحتــة فــي تاريــخ التقريــر.
 6.2.4القيمة العادلة لالدوات المالية
تقــوم االدارة بتطبيــق تقنيــات تقييــم لتحديــد القيمــة العادلــة لــادوات الماليــة عندمــا التتوفــر هنــاك اســعار ســوق نشــط .وهــذا يتطلــب مــن االدارة تطويــر
تقديــرات وافتراضــات اســتنادا الــى معطيــات ســوقية وذلــك باســتخدام بيانــات مرصــودة ســيتم اســتخدامها مــن قبــل المتداوليــن فــي الســوق فــي تســعير االداة
الماليــة .فــاذا كانــت تلــك البيانــات غيــر مرصــودة ،تقــوم االدارة باســتخدام افضــل تقديراتهــا .قــد تختلــف القيــم العادلــة المقــدرة لــادوات الماليــة عــن االســعار
الفعليــة التــي ســيتم تحقيقهــا فــي معاملــة علــى اســس تجاريــة بتاريــخ التقريــر.

 . 7الشركات التابعة

إن الشركات التابعة للمجموعة هي كما يلي :
بلد التأسيس

نسبة
الملكية
2014

نسبة
الملكية
2013

طبيعة
النشاط

شركة منشآت للتطوير العقاري – ش.م.ب (مقفلة)

البحرين

%100

%100

العقارات

شركة جي دي آر إي سي للمشاريع العقارية  -ذ.م.م

البحرين

%100

%100

العقارات

شركة الدوحة الوطنية للتجارة العامة و المقاوالت – ذ.م.م

الكويت

%99

%99

العقارات

شركة التعمير الخليجي العقارية – ِش.م.ك (مقفلة)

الكويت

%96

%96

العقارات

شركة مينا السعودية العقارية – ش.م.س

السعودية

%100

%100

العقارات

شركة مينا برو إلدارة المشاريع – ذ.م.م

الكويت

%50

%50

استشارات

شركة مينا التركية العقارية – تي أي سي.ال تي دي .اس تي أي

تركيا

%100

%100

العقارات

شركة أدامينا العقارية – تي أي سي – ال تي دي – اس تي أي

تركيا

%100

-

العقارات

* خــال الســنة الماضيــة قامــت احــدى الشــركات التابعــة للمجموعــة بيــع حصتهــا بالكامــل فــي شــركة تابعــة والمملوكــة لهــا بنســبة ( 100%شــركة تابعــة فرعيــة) شــركة
المعمــار لالســتثمار العقــاري – ش.م.ك (مقفلــة) مقابــل مبلــغ  15,000د.ك  ،بعــد تحويــل جميــع اصولهــا وخصومهــا الــى الشــركة االم  ،ممــا نتــج عــن عمليــة البيــع
ربــح قــدره  15,000د.ك .

ان الحصص غير المسيطرة للشركات التابعة اعاله ال تعتبر هامة بالنسبة للمجموعة.

 . 8خسارة السهم األساسية والمخففة

يتم احتساب خسارة السهم بتقسيم خسارة السنة الخاص بمالكي الشركة األم على المتوسط الموزون لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما يلي:

خسارة السنة الخاص بمالكي الشركة األم (د.ك)

السنة المنتهية في
 31مارس
2014
()851,270

السنة المنتهية في
 31مارس
2013
()2,479,878

المتوسط الموزون لعدد األسهم القائمة خالل السنة (باستثناء أسهم الخزينة)

193,946,020

194,010,949

( )4.39فلس

( )12.78فلس

خسارة السهم األساسية والمخففة الخاصة بمالكي الشركة األم
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 . 9عقارات استثمارية

 31مارس
2014

 31مارس
2013

د.ك
7,275,879

د.ك
10,031,316

721,469

127,066

استبعادات خالل السنة

()287,882

()3,258,785

التغير فى القيمة العادلة لعقارات استثمارية

()302,069

376,282

القيمة المدرجة في نهاية السنة

7,407,397

7,275,879

القيمة المدرجة في بداية السنة
إضافات خالل السنة

تتضمــن أرصــدة العقــارات اإلســتثمارية مبلــغ  2,968,101د.ك ( 2,638,177 : 2013د.ك) والــذي يمثــل حصــة المجموعــة فــى ملكيــة عقــار مشــترك
فــى مملكــة البحريــن تــم تمويلــه جزئيـا ً بواســطة إتفاقيــة تمويــل إســامي  ،تــم اإلتفــاق عليهــا مــع مؤسســة ماليــة إســامية بحرينيــة مســجلة .قامــت المجموعــة
بإحتســاب حصتهــا مــن إلتــزام التمويــل اإلســامي هــذا والمتعلــق فــى هــذا العقــار المشــترك (إيضــاح رقــم  .)18قامــت المجموعــة خــال الســنة بالشــراء مــن
المالكيــن المشــتركين حصتهــم فــي العقــار واإللتــزام المتعلــق بــه والتــي بلغــت  432,853د.ك و  297,492د.ك علــى التوالــي.
كما تتضمن العقارات ايضا عقارات قيد اإلنشاء بقيمة مدرجة تبلغ  432,486د.ك ( 432,486 : 2013د.ك) كما في تاريخ التقرير.
العقــارات اإلســتثمارية بقيمــة مدرجــة تبلــغ  5,669,736د.ك ( 5,357,844 : 2013د.ك) مرهونــة مقابــل الحصــول علــى تســهيالت تمويــل إســامي
(إيضــاح رقــم .)18
إن عقــارات بقيمــة مدرجــة تبلــغ  3,906,366د.ك ( 3,579,371 : 2013د.ك) مســجلة بإســم طــرف خارجــي مــع وجــود خطــاب تنــازل لصالــح
المجموعــة ،وذلــك لوجــود عوائــق قانونيــة وإجرائيــة بمملكــة البحريــن تحــوول دون تملــك هــذه العقــارات بإســم المجموعــة مباشــرة.
جميع العقارات اإلستثمارية للمجموعة تقع خارج دولة الكويت.
خــال الســنة قامــت المجموعــة ببيــع عقــارات اســتثمارية قيمتهــا المدرجــة  287,882د.ك مقابــل مبلــغ  593,145د.ك ممــا نتــج عــن عمليــة البيــع ربــح
بقيمــة  305,263د.ك .

 .10إستثمارات متاحة للبيع

 31مارس
2014

 31مارس
2013

د.ك

د.ك

أسهم مسعرة

428,459

1,233,304

محلي

11,115

931,210

أجنبية

417,344

302,094

أسهم غير مسعرة

9,283,518

9,749,280

محلي

1,468,330

1,468,330

أجنبية

7,815,188

8,280,950

صندوق عقاري

9,711,977

18,149
11,000,733

تــم تســجيل اســهم غيــر مســعرة بقيمتهــا البالغــة  2,014,026د.ك ( 2,736,491 : 2013د.ك) بالتكلفــة حيــث أنــه ال يمكــن تحديــد قيمتهــا العادلــة بصــورة
موثوقــة .إن إدارة المجموعــة ليــس لديهــا أى مؤشــر يــدل علــى إنخفــاض فــى قيمــة تلــك اإلســتثمارات.
فــى نهايــة الســنة ،ســجلت المجموعــة خســائر إنخفــاض فــى القيمــة بمبلــغ  460,856د.ك مقابــل بعــض االســتثمارات فــي االســهم غيــر المســعرة (:2013
 1,257,258د.ك مقابــل بعــض االســتثمارات فــي األســهم غيــر المســعرة و  33,329د.ك مقابــل أســهم أجنبيــة مســعرة) اســتنادا الــى توقعــات اإلدارة بنــاء
علــى آخــر معلومــات متاحــة تــم تقديمهــا مــن قبــل مديــري اإلســتثمار فــي تاريــخ التقريــر.
بالرغــم مــن أن المجموعــة تمتلــك نســبة  )%30 : 2013( %30مــن شــركة كابيتــال للمشــاريع العقاريــة (ش.م.بحرينيــة) ،فإنهــا ال تمــارس تأثيــرا ً فعــاال
عليهــا ولذلــك فــإن اإلدارة قامــت بتصنيــف تلــك اإلســتثمارات كإســتثمارات متاحــة للبيــع.
ان اسهم مسعرة وغير مسعرة تبلغ قيمتها العادلة ال شيء د.ك ( 2,240,634 :2013د.ك) مرهونة مقابل دائنو تمويـل اسالمي (انظـر ايضاح .)18
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 .11ذمم مدينة وأصول أخرى
 31مارس
2014

 31مارس
2013

أصول مالية
ذمم مدينة

د.ك
508,060

د.ك
921,532

مستحق من أطراف ذات صلة (ايضاح )22

51,996

59,887

ضرائب اجنبية قابلة لالسترداد *

427,596

-

اصول مالية اخرى

75,126

34,653

1,062,778

1,016,072

64,240

39,849

1,127,018

1,055,921

أصول غير مالية
مصاريف مدفوعة مقدما ً وأصول أخرى

* تمثل ضريبة القيمة المضافة المسددة والتي هي قابلة للتحصيل من هيئة الضريبة التركية والمتعلقة بمشروع تطوير العقار التركي (ايضاح .)12

تتضمــن الذمــم المدينــة مبلــغ  303,685د.ك ( 307,096 :2013د.ك) مســتحق مــن قبــل شــركة تابعــة اجنبيــة مــن مطــور عقــارات مــازال قائــم الكثــر
مــن ســنة .ومــن المتوقــع أن تســدد هــذه الذمــم المدينــة بالكامــل.

 .12عقارات قيد التطوير وصافي الدخل من بيع العقارات المطورة
.12أ عقارات قيد التطوير
تتعلق عقارات قيد التطوير بمشروعين تطوير وانشاء فلل سكنية في تركيا لغرض البيع .التفاصيل كما يلي :
 31مارس
2014

 31مارس
2013

القيمة المدرجة في بداية السنة

د.ك
4,170,124

د.ك
865,110

التكلفة المتكبدة خالل السنة

1,046,411

3,295,531

التكلفة المستوعبة خالل السنة (أ)

()4,490,325

-

تعديل تحويل عملة أجنبية

()395,982

9,483

330,228

4,170,124

 31مارس
2014

 31مارس
2013

االيرادات

د.ك
4,521,048

د.ك
-

تكلفة االيرادات (أ)

()4,490,325

-

صافي االيرادات

30,723

-

.12ب صافي الدخل من بيع العقارات المطورة

قامــت المجموعــة خــال الســنة باإلنتهــاء مــن انشــاء الفلــل الســكنية فــي تركيــا المتعلقــة بمشــروع واحــد .وبنــاء عليــه ،فــان التكلفــة الخاصــة بالفلــل المباعــة
والمســلمة الــى العمــاء بمبلــغ  4,490,325د.ك قــد تــم تحويلــه الــى تكلفــة االيــرادات.

 .13إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر
تتمثل في إستثمارات في أسهم محلية غير مسعرة تم إدراجها بالقيمة العادلة.
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 .14رأس المال وعالوة اإلصدار

أ)  كمــا فــي  31مــارس  2014يتكــون رأس مــال الشــركة األم المصــرح بــه والمصــدر والمدفــوع بالكامــل مــن  196,500,150ســهم بقيمــة  100فلــس
لــكل ســهم ( 196,500,150 : 2013ســهم بقيمــة  100فلــس لــكل ســهم) وجميــع االســهم نقديــة .
ب) إن عالوة إصدار األسهم غير قابلة للتوزيعِ.

 .15أسهم خزينة

 31مارس
2014

 31مارس
2013

عدد األسهم

د.ك
2,560,145

د.ك
2,521,330

نسبة األسهم المصدرة

%1.30

%1.28

القيمة السوقية (د.ك)

133,128

141,194

تكلفة (د.ك)

272,254

269,673

إن إحتياطيات الشركة األم المعادلة لتكلفة أسهم الخزينة تم تحديدها على أنها غير قابلة للتوزيع.

 .16إحتياطي قانوني و أختياري

وفقـا ً لقانــون الشــركات وعقــد تأســيس الشــركة األم ،يتــم تحويــل  %10مــن ربــح الســنة الخــاص بمالكــي الشــركة األم قبــل طــرح حصــة مؤسســة الكويــت
للتقــدم العلمــي والــزكاة وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة الــى حســاب االحتياطــي القانونــي إلــى أن يصــل رصيــد االحتياطــي
القانونــي إلــى  %50مــن رأســمال الشــركة األم المصــدر والمدفــوع .وتتــم أي تحويــات بعــد ذلــك إلــى االحتياطــي القانونــي بعــد موافقــة الجمعيــة العموميــة.
ال يتــم التحويــل فــي الســنة التــي تتكبــد فيهــا الشــركة األم خســائر او عنــد وجــود خســائر متراكمــة.
ان التوزيــع مــن االحتياطــي القانونــي محــدد بالمبلــغ المطلــوب لتأميــن توزيــع أربــاح بنســبة  %5مــن رأس المــال المدفــوع فــي الســنوات التــي ال تســمح فيهــا
االربــاح المحتفــظ بهــا بتأميــن هــذا الحــد .
وفقــا لعقــد تأســيس الشــركة األم  ،يتــم تحويــل نســبة  %10مــن ربــح الســنة الخــاص بمالكــي الشــركة األم قبــل حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي والــزكاة
وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة والــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى االحتياطــي االختيــاري ،يحــق بقــرار مــن مجلــس إدارة الشــركة األم إيقــاف
هــذا التحويــل  .ال يوجــد قيــود علــى توزيــع اإلحتياطــي اإلختيــاري شــريطة ان تتــم الموافقــة علــى التوزيــع مــن قبــل الجمعيــة العموميــة لمســاهمي الشــركة
األم .ال يتــم التحويــل فــي الســنة التــي تتكبــد فيهــا الشــركة األم خســائر او عنــد وجــود خســائر متراكمــة.

 .17ذمم دائنة وخصوم أخرى
خصوم مالية
ذمم دائنة
ايجار تمويلي (انظر )17.1
مستحق إلى أطراف ذات صلة (ايضاح )22
مخصص أجازات العاملين
مصاريف مستحقة
توزيعات أرباح مستحقة
خصوم اخرى
خصوم غير مالية
دفعات مستلمة مقدما من العمالء (انظر )17.2

 31مارس
2014
د.ك
463,105
335,000
141,065
85,009
309,774
7,691

 31مارس
2013
د.ك
288,975
794,280
142,655
78,726
275,009
8,273

66,249
1,407,893

1,515
1,589,433

1,407,893

4,965,152
6,554,585

	17.1اإليجــار التمويلــي يمثــل تمويــل مقــدم الــى إحــدى الشــركات التابعــة ،بصفتهــا مديــر المشــروع  ،مــن مؤسســة ماليــة اســامية لتمويــل احــد
مشــاريعها .
	17.2ان الرصيــد كمــا فــي  31مــارس  2013يمثــل دفعــات مســتلمة مــن العمــاء مقابــل بيــع فلــل ســكنية مكتملــة والتــي كانــت قيــد التطويــر .خــال
الســنة الحاليــة قامــت المجموعــة بتحويــل رصيــد الدفعــات المســتلمة مــن العمــاء بمبلــغ  4,521,048د.ك (بعــد صافــي اإلضافــة بمبلــغ
 97,085د.ك وتعديــل صــرف العملــة األجنبيــة بمبلــغ  541,189د.ك) الــى اإليــرادات علــى الفلــل الســكنية المكتملــة (ايضــاح .)12
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 .18دائنو تمويل إسالمي

 31مارس
2014

 31مارس
2013

مستحق خالل سنة

د.ك
1,267,454

د.ك
1,063,636

مستحق بعد سنة

2,169,532

3,180,319

3,436,986

4,243,955

أ) تتضمــن األرصــدة أعــاه المصــدرة بالدينــار البحرينــي ،إتفاقيــة مشــاركة بمبلــغ  2,073,024د.ك ( 2,212,988 : 2013د.ك) دخلــت فيهــا
المجموعــة مــع مؤسســة ماليــة إســامية أجنبيــة وتحمــل معــدل ربــح فعلــي بنســبة  %7ســنويا (. )%8 : 2013
كمــا تضمــن ايضــا عقــد تســهيالت مصــدرة بالدينــار البحرينــي حصلــت عليــه الشــركة األم بمبلــغ  1,729,338د.ك ( 1,846,098 : 2013د.ك) بموجــب
اتفاقيــة مشــاركة مــن المؤسســة الماليــة اإلســامية األجنبيــة المذكــورة أعــاه لشــراء عقــارات ذات ملكيــة مشــتركة مــع أطــراف أخــرى (انظــر ايضــاح .)9
قامــت المجموعــة باإلعتــراف بحصتهــا مــن هــذا اإللتــزام البالغــة  1,363,962د.ك ( 1,180,967 : 2013د.ك) كمــا فــي تاريــخ التقريــر ،بينمــا تــم
اإلفصــاح عــن اإللتزامــات المتعلقــة باألطــراف األخــرى تحــت بنــد اإللتزامــات الطارئــة بمبلــغ  365,376د.ك ( 665,131 :2013د.ك).
ان العقارات االستثمارية مرهونة مقابل التسهيالت المذكورة اعاله (انظر ايضاح . )9
ب) كمــا فــي  31مــارس  2013تتضمــن أرصــدة دائنــي تمويــل اســامي  ،ارصــدة مرابحــة مســتحقة لمؤسســة ماليــة محليــة بمبلــغ  850,000د.ك .تــم
الحصــول علــى هــذه التســهيالت لتمويــل شــراء عقــار وتمويــل متطلبــات رأس المــال العامــل والتــي تحمــل نســبة ربــح فعليــة  %6ســنويا .تــم تســديد هــذه
المرابحــة الدائنــة بالكامــل خــال الســنة.

 .19توزيعات أرباح

اقترح مجلس إدارة الشركة األم عدم توزيع أية أرباح عن السنة المنتهية في  31مارس  :2013( 2014ال شيء) .
تــم الموافقــة علــى إقتــراح مجلــس اإلدارة للشــركة األم بعــدم توزيــع ايــة اربــاح للســنة المنتهيــة فــي  31مــارس  ، 2013مــن قبــل مســاهمي الشــركة األم
فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة المنعقــدة فــي  30يونيــو .2013

 .20تحليل القطاعات

تتركــز أنشــطة المجموعــة فــي قطــاع اإلســتثمارات العقاريــة ،وجغرافيــا تتركــز انشــطة المجموعــة ضمــن قطاعيــن جغرافييــن رئيســين :محلــي ودولــي .
فيمــا يلــي معلومــات القطاعــات والتــي تتناســب مــع التقاريــر الداخليــة المقدمــة لــإدارة :
المجموع
دولي
محلي
د.ك
د.ك
د.ك
 31مارس 2014
اإليرادات

372,570

()325,417

47,153

خسارة السنة

()187,633

()664,665

()852,298

مجموع األصول

2,773,523

16,948,632

19,722,155

مجموع الخصوم

()1,238,284

()3,735,930

()4,974,214

صافي األصول

1,535,239

13,212,702

14,747,941

تكاليف تمويل

24,978

308,788

333,766

()460,856

()460,856

721,469
-

726,593
12,462

هبوط في قيمة استثمارات متاحة للبيع
مصروفات رأسمالية
اإلستهالك

5,124
12,462

 31مارس 2013
اإليرادات

()287,563

()890,464

()1,178,027

خسارة السنة

()919,387

()1,561,228

()2,480,615

مجموع األصول

5,384,609

20,899,494

26,284,103

مجموع الخصوم

()7,297,993

()3,608,945

()10,906,938

صافي األصول

()1,913,384

17,290,549

15,377,165

تكاليف تمويل

67,912

441,892

509,804

هبوط في قيمة استثمارات متاحة للبيع

236,000

1,054,587

1,290,587

مصروفات رأسمالية

2,820

127,066

129,886

اإلستهالك

13,384

-

13,384

-

75,805

75,805

هبوط في قيمة مدينون واصول اخرى
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 .21إلتزامات رأسمالية وإلتزامات طارئة

بتاريــخ التقريــر  ،كان علــى المجموعــة إلتزامــات رأســمالية بمبلــغ  709,964د.ك ( 1,257,385 : 2013د.ك) مقابــل عقــارات قيــد التطويــر
واســتثمارات.
بتاريــخ التقريــر  ،كان علــى المجموعــة إلتزامــات طارئــة بمبلــغ  365,376د.ك ( 665,131 : 2013د.ك) فيمــا يخــص التســهيالت التمويليــة مــن
مؤسســات إســامية والمتعلقــة بعقــار اســتثماري ذو ملكيــة مشــتركة (إيضــاح رقــم .)18

 .22معامالت مع أطراف ذات صلة

تتضمــن األطــراف ذات صلــة أعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــى اإلدارة العليــا للمجموعــة وأطــراف أخــرى ذات صلــة كمســاهمون رئيســيون وشــركات
يمتلــك فيهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــى اإلدارة العليــا حصص ـا ً رئيســية أو يمارســون عليهــا تأثيــرا ً هام ـا ً أو ســيطرة مشــتركة .يتــم الموافقــة علــى
سياســات التســعير وشــروط هــذه التعامــات مــع األطــراف ذات صلــة مــن قبــل إدارة المجموعــة.
إن تفاصيل التعامالت واألرصدة الهامة مع أطراف ذات صلة كما يلى :
 31مارس
 31مارس
2013
2014
د.ك
د.ك
األرصدة المتضمنة في بيان المركز المالي المجمع :
المستحق من أطراف ذات صله (إيضاح )11

51,996

59,887

المستحق الى أطراف ذات صله (ايضاح )17

141,065

142,655

السنة المنتهية
في  31مارس
2014
د.ك

السنة المنتهية
في  31مارس
2013
د.ك

مكافآت موظفي اإلدارة العليا للمجموعة :
مزايا قصيرة األجل

85,500

78,000

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

6,845

6,845

92,345

84,845

 .23ملخص فئات األصول والخصوم المالية وقياس القيمة العادلة
 23.1فئات األصول والخصوم المالية
ان القيمة المدرجة لألصول والخصوم المالية للمجموعة الواردة في بيان المركز المالي المجمع يمكن ان تصنف على النحو التالي :
 31مارس
2014
د.ك
مدينون( :بالتكلفة المطفأة)

 31مارس
2013
د.ك

• نقد وارصدة لدى البنوك

683,699

2,312,272

• ذمم مدينة وأصول أخرى (انظر ايضاح )11

1,062,778

1,016,072

• ودائع لدى البنوك

100,000

100,000

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر :
• محدده عند التحقق المبدئي

330,000

330,000

استثمارات متاحة للبيع
• بالقيمة العادلة

7,697,951

8,264,242

• بالتكلفة  /التكلفة ناقصا الهبوط

2,014,026

2,736,491

11,888,454

14,759,077

خصوم مالية (بالتكلفة المطفأة) :
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• ذمم دائنة وخصوم أخرى (انظر ايضاح )17

1,407,893

1,589,433

• دائنو تمويل اسالمي

3,436,986

4,243,955

4,844,879

5,833,388
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 23.2قياس القيمة العادلة
تتمثل القيمة العادلة في السعر الذي يتم استالمه لبيع اصل او دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس.
تقيــس المجموعــة األدوات الماليــة كاالســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح او الخســائر واالســتثمارات المتاحــة للبيــع (باســتثناء بعــض االســتثمارات
المتاحــة للبيــع المدرجــة بالتكلفــة  /التكلفــة ناقصــا انخفــاض القيمــة لالســباب المحــددة فــي االيضــاح  10حــول البيانــات الماليــة المجمعــة) مدرجــة بالقيمــة
العادلــة وان تفاصيــل القيــاس مفصــح عنهــا فــي االيضــاح  23.3حــول البيانــات الماليــة المجمعــة .وبــرأي ادارة المجموعــة ،فــان المبالــغ المدرجــة لجميــع
االصــول والخصــوم الماليــة االخــرى والتــي هــي بالتكلفــة المطفــأة تعتبــر مقاربــة لقيمهــا العادلــة.
تقوم المجموعة بقياس االصول غير المالية كالعقارات االستثمارية بالقيمة العادلة بشكل نصف سنوي بتاريخ التقرير (ايضاح .)23.4
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لالدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
23.3
ان جميــع األصــول والخصــوم الماليــة المقاســة او المفصــح عنهــا بالقيمــة العادلــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة تــم تصنيفهــا الــى ثــاث مســتويات مــن
التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة.
يتم تحديد المستويات الثالث بناء على قابلية المالحظة للمدخالت الهامة للقياس وذلك على النحو التالي:
-

مستوى : 1

اسعار مدرجة (غير معدلة) في اسواق نشطة الصول وخصوم مماثلة.

مستوى : 2

معطيــات غيــر االســعار المدرجــة المتضمنــة فــي مســتوى  1والتــي يمكــن تتبعهــا لألصــول والخصــوم ســواء بصــورة
مباشــرة (كاالســعار) او بصــورة غيــر مباشــرة (معطيــات متعلقــة باألســعار)  .و

مستوى : 3

معطيات االصول والخصوم التي ال تستند الى معلومات سوقية يمكن تتبعها (معطيات غير قابلة للمراقبة).

إن المستوى الذي تصنف ضمنه األصول والخصوم المالية يتم تحديده بناء على ادنى مستوى للمعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة.
إن االصــول الماليــة المقاســة بالقيمــة العادلــة فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع تــم تصنيفهــا حســب التسلســل الهرمــي المســتخدم لقيــاس القيمــة العادلــة كمــا
يلــي:
 31مارس 2014
اصول بالقيمة العادلة
استثمار بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر
 -أسهم غير مسعرة

مستوى 1

مستوى 2

مستوى 3

المجموع

ايضاح

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

أ

-

-

330,000

330,000

استثمارات متاحة للبيع
 -اسهم غير مسعرة

أ

-

-

7,269,492

 -اسهم مسعرة

ج

428,459

-

-

428,459

-

7,599,492

8,027,951

مستوى 1

مستوى 2

مستوى 3

المجموع

ايضاح

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

أ

-

-

330,000

330,000

مجموع األصول

 31مارس 2013
اصول بالقيمة العادلة
استثمار بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر
 -أسهم غير مسعرة

7,269,492
428,459

استثمارات متاحة للبيع
 -صندوق عقاري

ب

-

 -اسهم غير مسعرة

أ

-

-

 -اسهم مسعرة

ج

1,233,304

-

مجموع األصول

1,233,304

18,149

18,149

7,012,789
7,342,789

18,149
7,012,789
1,233,304
8,594,242

ال يوجد هناك تحويل بين المستوى األول والثاني خالل فترة التقرير.
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القياس بالقيمة العادلة
تقــوم إدارة المجموعــة باجــراء تقييمــات للبنــود الماليــة الغــراض التقاريــر الماليــة ،بمــا فــي ذلــك القيــم العادلــة للمســتوى  ،3وذلــك بالتشــاور مــع مختصــي
تقييــم طــرف ثالــث للتقييمــات المعقــدة ،عنــد االقتضــاء .يتــم اختيــار تقنيــات التقييــم بنــاء علــى خصائــص كل أداة ،مــع الهــدف العــام لزيــادة االســتفادة مــن
المعلومــات المبنيــة علــى الســوق.
فيما يلي الطرق وتقنيات التقييم المستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة والتي لم تتغير بالمقارنة مع فترة التقارير المالية السابقة:
االدوات المالية في المستوى االول
أ) أسهم مسعرة (المستوى األول)
تمثــل األســهم المســعرة جميــع االســهم المدرجــة والتــي يتــم تداولهــا فــي األســواق الماليــة  .تــم تحديــد القيــم العادلــة بالرجــوع الــى آخــر عــروض اســعار
بتاريــخ التقاريــر الماليــة.
االدوات المالية في المستوى الثاني والثالث
ب) صندوق عقاري (المستوى الثاني)
ان اإلســتثمارات فــي الصنــدوق العقــاري تتمثــل أساســا فــي اســتثمارات عقاريــة أجنبيــة .ان المعلومــات الخاصــة باإلســتثمارات مقتصــرة علــى تقاريــر ماليــة
دوريــة يقدمهــا مــدراء اإلســتثمار .يتــم تســجيل اإلســتثمارات بصافــي قيــم األصــول المقــررة مــن قبــل مديــر اإلســتثمار .ونظــرا لطبيعــة هــذا اإلســتثمار ،فــإن
صافــي قيــم األصــول المقــررة مــن قبــل مديــر اإلســتثمار تمثــل افضــل تقديــر للقيمــة العادلــة المتاحــة لهــذه اإلســتثمارات.
ج) اسهم غير مسعرة (المستوى الثالث)
يتضمــن هــذا اإلســتثمار ملكيــات فــي اوراق ماليــة محليــة وأجنبيــة غيــر مســعرة والتــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة .كمــا يتــم تقديــر القيمــة العادلــة باســتخدام
اســاليب تقييــم أخــرى والتــي تتضمــن بعــض اإلفتراضــات غيــر المدعومــة مــن قبــل أســعار او معــدالت ســوقية ملحوظــة.
المستوى الثالث  -قياسات القيمة العادلة :
عنــد قيــاس العقــارات االســتثمارية المصنفــة فــي المســتوى الثالــث ،تقــوم المجموعــة باســتخدام مدخــات تقنيــات التقييــم التــي ال تســتند الــى بيانــات ســوقية
مرصــودة .كمــا يتــم تســوية العقــارات االســتثمارية ضمــن هــذا المســتوى مــن االرصــدة االفتتاحيــة الــى االرصــدة الختاميــة علــى النحــو التالــي:
 31مارس
2014

 31مارس
2013

د.ك

د.ك

الرصيد االفتتاحي

7,342,789

7,257,654

صافي التغير في القيمة العادلة

176,704

472,042

استبعادات خالل السنة

()181,610

المحول من االستثمارات المدرجة بالتكلفة الى استثمارات بالقيمة العادلة

722,465

844,520

هبوط في قيمة استثمارات المستوى ()3

()460,856

()1,231,427

الرصيد النهائي

7,599,492

7,342,789

-

يقدم الجدول التالي معلومات عن حساسية قياس القيمة العادلة على التغيرات في اهم المدخالت غير القابلة للرصد:
االصول
المالية

تقنية
التقييم

المدخل الهام غير القابل
للرصد

النطاق (المتوسط
المرجح)

حساسية قياس القيمة العادلة
على المدخل

اسهم غير مسعرة

طريقة رسملة صافي
الدخل

معدل النمو
طويل االجل

%3

زيادة في معدل النمو سيؤدي الى زيادة
في القيمة العادلة

المتوسط المرجح لتكلفة رأس
المال

%9.08 - %6.95

زيادة في المتوسط المرجح لتكلفة رأس
المال سيؤدي الى نقصان في القيمة
العادلة

الخصم لعدم وجود تسويق

%25 - %5

زيادة في معدل الخصم سيؤدي الى
نقصان في القيمة العادلة

الخصم لعدم وجود تسويق

%25 - %5

زيادة في معدل الخصم سيؤدي الى
نقصان في القيمة العادلة

طريقة مضاعفات
السوق
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إن التأثيــر علــى األربــاح أو الخســائر واإليــرادات الشــاملة األخــرى ســيكون غيــر جوهــري اذا كان التغيــر فــي المخاطــر ذات الصلــة المســتخدم لتقديــر القيمــة
العادلــة إلســتثمارات المســتوى الثالــث بنســبة . %5
يتمثــل الخصــم لعــدم وجــود تســويق فــي المبالــغ التــي حددتهــا المجموعــة بــان يأخــذ المشــاركون فــي الســوق فــي اعتبارهــم هــذه العــاوات والخصومــات
عنــد تســعير االســتثمارات.
فــي حــال االصــول المتاحــة للبيــع ،فــان تكلفــة انخفــاض القيمــة فــي االربــاح او الخســائر ســوف يعتمــد علــى مــا اذا كان االنخفــاض كبيــرا او متواصــا .ان
الزيــادة فــي القيمــة العادلــة ســيؤثر فقــط علــى حقــوق الملكيــة (مــن خــال االيــرادات الشــاملة االخــرى) و ،لــن يؤثــر علــى االربــاح او الخســائر.
 23.4قياس القيمة العادلة لالصول غير المالية
يبين الجدول التالي المستويات ضمن التسلسل الهرمي لألصول غير المالية المقاسة بالقيمة العادلة على اساس متكرر كما في  31مارس :2014
مستوى 1

مستوى 2

مستوى 3

المجموع

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

عقارات استثمارية
ارض في البحرين

-

-

5,669,736

5,669,736

وحدات سكنية بالمملكة العربية السعودية

-

-

1,737,661

1,737,661

-

-

7,407,397

7,407,397

تــم تحديــد القيمــة العادلــة للعقــار االســتثماري بنــاء علــى تقييمــات تــم الحصــول عليهــا مــن اثنيــن مــن المقيميــن المســتقلين المتخصصيــن فــي تقييــم هــذه
االنــواع مــن العقــارات االســتثمارية .كمــا يتــم تطويــر المدخــات الهامــة واالفتراضــات بالتشــاور الوثيــق مــع االدارة .ان المقيميــن قامــوا بتقييــم العقــارات
االســتثمارية باســتخدام ثــاث طــرق بصــورة اساســية ،احداهمــا طريقــة نهــج مقارنــة الســوق واألخــرى نهــج التدفقــات النقديــة المســتقبلية ونهــج الرســملة.
والغــراض التقييــم ،اختــارت الشــركة القيمــة االدنــى للتقييميــن ( :2013القيمــة االدنــى للتقييميــن) .فيمــا يلــي معلومــات اضافيــة بخصــوص قياســات القيمــة
العادلــة للمســتوى :3
البيان

تقنية التقييم

مدخالت هامة غير
مرصودة

نطاق المدخالت غير
المرصودة

عالقة المدخالت غير المرصودة
بالنسبة للقيمة العادلة

ارض بالبحرين

طريقة نهج مقارنة السوق

السعر المقدر لالرض
(القدم المربع)

 5.98د.ك الى
 30.68د.ك

كلما زاد سعر القدم المربع زادت
القيمة العادلة

وحدات سكنية بالمملكة
العربية السعودية

طريقة نهج مقارنة السوق
 ،نهج التدفقات النقدية
المستقبلية ونهج الرسملة.

متوسط االيجار الشهري
(للمتر المربع)

 194.14د.ك الى
 215.20د.ك

كلما زاد االيجار للمتر المربع زادت
القيمة العادلة

معدل العائد

%5.8

كلما زاد معدل العائد زادت القيمة
العادلة

معدل الخلو

%46

كلما زاد معدل الخلو قلت القيمة
العادلة

 .24أهداف وسياسات إدارة المخاطر

تتمثــل الخصــوم الماليــة الرئيســية للمجموعــة فــى “ذمــم دائنــة وخصــوم أخــرى” و “ايجــار تمويلــي” و “دائنــو تمويــل إســامي”  .إن الغايــة الرئيســية لهــذه
الخصــوم الماليــة هــي تمويــل عمليــات المجموعــة  .إن المجموعــة لديهــا أصــول ماليــة متعــددة تتمثــل فــي “الذمــم المدينــة واالصــول االخــرى” “النقــد وشــبه
النقــد” “وودائــع لــدى بنــوك” “وإســتثمارات فــى أوراق ماليــة” والتــى تنشــأ مباشــرة مــن عمليــات التشــغيل.
تتعــرض المجموعــة نتيجــة ألنشــطتها إلــى العديــد مــن المخاطــر الماليــة مثــل :مخاطــر الســوق وتشــمل (مخاطــر ســعر العملــة ومخاطــر ســعر الفائــدة
ومخاطــر تقلبــات أســعار األســهم) ،مخاطــر اإلئتمــان ومخاطــر الســيولة.
يتولى مجلس إدارة الشركة األم مسئولية تحديد سياسات تخفيض المخاطر المذكورة أدناه.
إن المجموعة ال تتعامل مع مشتقات االدوات المالية .
فيما يلى أهم المخاطر المالية التى تتعرض لها المجموعة:
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 . 24.1مخاطر السوق
أ) مخاطر العملة األجنبية
تعمــل المجموعــة بشــكل أساســى فــى دول مجلــس التعــاون الخليجــى ،وهــى بذلــك تكــون معرضــة لمخاطــر العملــة األجنبيــة الناتجــة مــن تغيــرات فــى أســعار
صــرف الريلا الســعودى ، ،الدينــار البحرينــى  ،الريلا العمانــي والــدوالر األمريكــى .قــد يتأثــر بيــان المركــز المالــي المجمــع للمجموعــة بشــكل كبيــر نتيجــة
للتغيــر فــى أســعار صــرف هــذه العمــات .وللتخفيــف مــن تعــرض المجموعــة لمخاطــر العمــات األجنبيــة  ،يتــم مراقبــة التدفقــات النقديــة بغيــر الدينــار
الكويتــي .
مخاطر العملة األجنبية تدار على أساس قيود محدده من مجلس إدارة الشركة األم وتقييم منتظم للوضع المفتوح للمجموعة .
تقوم المجموعة  ،حيثما أمكن  ،بمقابلة تعرضها لمخاطر العملة الموجودة في بعض أصولها بخصوم تحمل نفس العملة أو عملة مشابهة.
إن صافــي تعــرض المجموعــة لمخاطــر األصــول الماليــة المقومــة بالعملــة األجنبيــة ناقصــا المطلوبــات النقديــة فــي تاريــخ التقاريــر الماليــة محولــة
للدينارالكويتــي فــي ســعر اإلغــاق كالتالــي :

لاير سعودي

 31مارس
2014
د.ك
446,686

 31مارس
2013
د.ك
436,174

دوالر أمريكي

()61,968

1,774,799

ديناربحريني

()3,230,402

()3,087,854

لاير عماني

-

86,611

تقدر إدارة الشركة األم احتمال تغير معقول في سعر الصرف أعاله يبلغ . %2
فــي حالــة ارتفــاع ســعر صــرف الدينــار الكويتــي مقابــل تلــك العمــات األجنبيــة  ، )%2 : 2013( %2يكــون تأثيــر ذلــك علــى الخســائر للســنةكما يلــي ،
وال يوجــد أي تأثيــر علــى اإليــرادات الشــاملة األخــرى للمجموعــة.
خسارة السنة
 31مارس 2014
د.ك

 31مارس 2013
د.ك

لاير سعودي

()8,934

()8,723

دوالر أمريكي

1,239

()35,496

ديناربحريني

64,608

61,757

لاير عماني

-

()1,732

56,913

15,806

فــي حالــة انخفــاض ســعر صــرف الدينــار الكويتــي مقابــل تلــك العمــات األجنبيــة  ، )%2 :2013( %2يكــون تأثيــر ذلــك علــى خسائرالســنة معــادل
ومعاكــس .
وتتفــاوت مخاطــر تقلبــات صــرف العملــة األجنبيــة خــال الســنة حســب حجــم وطبيعــة المعامــات .ولكــن ،يمكــن اعتبــار التحاليــل أعــاه علــى أنهــا تمثــل
مــدى تعــرض المجموعــة لمخاطــر تقلبــات أســعار العملــة األجنبيــة.
مخاطر معدالت أسعار الفائدة
ب)
تنشــأ مخاطــر معــدالت أســعار الفائــدة عــادة مــن احتمــال تأثيــر التغيــرات فــي معــدالت أســعار الفائــدة علــى األربــاح المســتقبلية أو القيــم العادلــة لــأدوات
الماليــة  .ال تمتلــك المجموعــة أيــة اســعار فائــدة مكتســبة علــى األصــول الماليــة  /محملــة علــى الخصــوم الماليــة لذلــك فــإن المجموعــة غيــر معرضــة لمخاطــر
اساســية مــن معــدالت اســعار الفائــدة  .دائنــو التمويــل اإلســامي للمجموعــة غيــر معرضيــن لمخاطــر معــدالت أســعار الفائــدة بمــا أنهــم يدفعــون  /يكتســبون
األربــاح بمعــدالت ثابتــة لحيــن اســتحقاقها .
المخاطر السعرية
ج)
إن المخاطــر الســعرية هــي مخاطــر احتمــال تقلــب قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار الســوق  ،ســواء كان الســبب فــي تلــك التغيــرات عوامــل
محــدده للورقــة الماليــة بمفردهــا أو مصدرهــا أو بســبب عوامــل تؤثــر علــى جميــع األوراق الماليــة المتاجــر بهــا فــي الســوق .
تتعــرض المجموعــة لمخاطــر التقلبــات الســعرية إلســتثماراتها  ،خاصــة المتعلقــة باســتثماراتها فــي مســاهمات الملكيــة المدرجــة الموجــوده بشــكل أساســي فــي
الكويــت والبحريــن ويتــم تصنيفهــا كاســتثمارات متاحــة للبيــع .
يتــم تحديــد حساســية المخاطــر الســعرية بنــاء علــى مــدى التعــرض للمخاطــر الســعرية فــي تاريــخ البيانــات الماليــة  .اذا تغيــرت أســعار األوراق الماليــة
بالزيــادة  /النقصــان  %10فــإن التأثيــر علــى خســارة الســنة واإليــرادات الشــاملة األخــرى للســنة المنتهيــة فــي  31مــارس ســتكون كمــا يلــي:
يشــير الرقــم اإليجابــي أدنــاه الــى نقصــان فــي خســارة الســنة وزيــادة فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى حينمــا يزيــد ســعر الســهم بالنســبة المذكــورة أعــاه مــع
بقــاء جميــع التغيــرات األخــرى ثابتــة .
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خسارة السنة

استثمارات متاحة للبيع

اإليرادات الشاملة األخرى

2014

2013

2014

2013

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

-

30,209

42,846

93,121

-

30,209

42,846

93,121

في حال نقصان اسعار االسهم بنسبة  ، %10سيكون هناك تأثير مساو ومعاكس على اإليرادات الشاملة األخرى والمبالغ الظاهرة ستكون سلبية.

 24.2مخاطر االئتمان

مخاطــر االئتمــان هــي تلــك المخاطــر التــي تنتــج عــن عــدم قــدرة طــرف مــن أطــراف األدوات الماليــة الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه الطــرف اآلخــر مســببا بذلــك
خســارة الطــرف اآلخــر .ان سياســة المجموعــة اإلئتمانيــة تجــاه تعرضهــا لمخاطــر االئتمــان تتطلــب مراقبــة تلــك المخاطــر بشــكل دائــم .كمــا تحــاول
المجموعــة عــدم تركيــز تلــك المخاطــر علــى أفــراد أو مجموعــة عمــاء فــي مناطــق أو أعمــال محــددة مــن خــال تنويــع تعامالتهــا فــي أنشــطة مختلفــة.
ان مــدى تعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان محــدود بالمبالــغ المدرجــة ضمــن األصــول الماليــة كمــا فــي تاريــخ التقاريــر الماليــة والملخصــة علــى النحــو
التالي:
 31مارس
 31مارس
2013
2014
د.ك
د.ك
ارصدة لدى البنوك

682,656

2,310,946

ودائع لدى البنوك

100,000

100,000

ذمم مدينة وأصول اخرى (انظر ايضاح )11

1,062,778

1,016,072

1,845,434

3,427,018

تراقــب المجموعــة بإســتمرار عــدم ســداد حســابات عمالئهــا واألطــراف األخــرى المعرضيــن كافــراد أو كمجموعــة وتوظــف هــذه المعلومــات بضوابــط
مخاطــر اإلئتمــان .
سياســة المجموعــة ان تتعامــل فقــط مــع أطــراف ذات كفــاءة إئتمانيــة عاليــة  .ال شــئ مــن األصــول الماليــة الموضحــة أعــاه فــات موعــد اســتحقاقها او
تعرضــت لهبــوط فــي القيمــة فيمــا عــدا ذمــم مدينــة واصــول أخــرى (انظــر ايضــاح  .)11تعتبــر إدارة المجموعــة األصــول الماليــة اعــاه والتــي لــم تتجــاوز
مــدة اســتحقاقها ولــم تتعــرض لهبــوط بقيمتهــا فــي جميــع تواريــخ البيانــات الماليــة تحــت المراجعــة ذات كفــاءة إئتمانيــة عاليــة.
ال يوجد رهن او اي تعزيزات إئتمانية أخرى مقابل األصول المالية للمجموعة .
مخاطــر اإلئتمــان لألرصــدة لــدى البنــوك والودائــع لــدى البنــوك تعتبــر غيــر هامــة بســبب ان األطــراف عبــارة عــن بنــوك ومؤسســات ماليــة ذات كفــاءه
ائتمانيــة عاليــة .

 24.3تركز األصول

إن توزيع األصول حسب اإلقليم الجغرافي للعامين كما يلي :
الكويت

خارج الكويت

المجموع

د.ك

د.ك

د.ك

436,067

247,632

683,699

ودائع لدى البنوك

100,000

-

100,000

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

330,000

-

330,000

ذمم مدينة واصول اخرى (انظر ايضاح )11

359,900

702,878

1,062,778

استثمارات متاحة للبيع

1,479,445

8,232,532

9,711,977

2,705,412

9,183,042

11,888,454

 31مارس : 2014
نقد وأرصدة لدى البنوك

 31مارس : 2013
نقد وأرصدة لدى البنوك

2,023,783

288,489

2,312,272

ودائع لدى البنوك

100,000

-

100,000

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

330,000

-

330,000

ذمم مدينة واصول اخرى (انظر ايضاح )11

610,518

405,554

1,016,072

استثمارات متاحة للبيع

2,399,540

8,601,193

11,000,733

5,463,841

9,295,236

14,759,077
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 24.4مخاطر السيولة

ان مخاطــر الســيولة هــي تلــك المخاطــر التــي تــؤدي الــى عــدم قــدرة المجموعــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الغيــر عنــد اســتحقاقها .وللحــد مــن تلــك
المخاطــر ،قامــت ادارة الشــركة األم بتنويــع مصــادر التمويــل وادارة أصولهــا بعــد األخــذ بعيــن االعتبــار الســيولة ومراقبــة تلــك الســيولة بشــكل منتظــم.
تستند اإلستحقاقات التعاقدية للخصوم المالية على التدفقات النقدية غير المخصومة كما يلي :

 31مارس : 2014

خالل  3أشهر

 3الى  12شهر

اكثر من سنة

المجموع

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

الخصوم المالية
ذمم دائنة وخصوم اخرى

70,901

1,358,283

-

1,429,184

دائنو تمويل إسالمي

43,532

1,414,226

2,254,191

3,711,949

114,433

2,772,509

2,254,191

5,141,133

 31مارس : 2013
الخصوم المالية
ذمم دائنة و خصوم اخرى

489,184

1,128,280

-

1,617,464

دائنو تمويل إسالمي

45,033

1,285,921

3,464,348

4,795,302

534,217

2,414,201

3,464,348

6,412,766

 .25اهداف ادارة رأس المال

ان اهــداف ادارة رأس مــال المجموعــة هــي لتأكيــد مقــدرة المجموعــة المحافظــة علــى تصنيــف ائتمانــي قــوي ونســب ســليمة حتــى تدعــم نشــاطها والتــي
تنعكــس ايجابيــا علــى حقــوق المســاهمين .
تديــر المجموعــة هيكلــة رأس المــال وتقــوم بالتعديــل فــي ضــوء التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة ودرجــات المخاطــر لالصــول المدرجــة  .البقــاء او
تعديــل هيكلــة رأس المــال يمكــن للمجموعــة تعديــل مبلــغ توزيعــات االربــاح المدفوعــة للمســاهمين أو إعــادة شــراء أســهم الخزينــة واصــدار اســهم جديــدة او
بيــع اصــول لتخفيــض المديونيــة .
هيكلة راس المال للمجموعة يتضمن ما يلي :
 31مارس
 31مارس
2013
2014
د.ك
د.ك
ايجار تمويلي (انظر ايضاح )17

335,000

794,280

دائنو تمويل إسالمي (انظر ايضاح )18

3,436,986

4,243,955

ناقصا  :نقد وارصدة لدى البنوك

()683,699

()2,312,272

صافي المديونية

3,088,287

2,725,963

إجمالي حقوق الملكية

14,747,941

15,377,165

تماشيا مع الجهات األخرى في نفس القطاع ،تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال عن طريق نسبة المديونية الى حقوق الملكية .
تم احتساب هذه النسبة عن طريق قسمة صافي المديونية على مجموع حقوق الملكية كما يلي :
 31مارس
2014
د.ك
صافي المديونية

3,088,287

2,725,963

إجمالي حقوق الملكية

14,747,941

15,377,165

%21

%18

نسبة صافي المديونية الى اجمالي حقوق الملكية
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 31مارس
2013
د.ك

