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رؤيـتـنــــــا

ــاً  ــاً فاع ــب دوراً إقليمي ــا إىل أن تلع ي رؤيته
ــة �ف ك ــعى ال�ش تس

ي 
ــي �ف ــع التدريج ــع التوس ــاري، م ــتثمار العق ــال االس ي مج

�ف
الــدول المســتهدفة مــن خــال توفــري فــرص االســتثمار 
العقــاري المجديــة، بهــدف تحقيــق عوائــد مجزيــة ومســتمرة 
التطويــر  مشــاريع  بتنفيــذ  وذلــك  ومســاهميها  لعمائهــا 
كــة رؤيتهــا عــى   واالســتثمار العقــاري المختــارة. وتبنـــي ال�ش

ــة: ــاور االآتي المح

ة التنافسية. 	  ف ف عى مواطن المري كري الرت
ــب 	  ــاء، وكس ــات العم ــة احتياج ــى تلبي ف ع ــري ك  الرت

اف، وإيجاد  ثقتهــم مــن حيــث المصداقيــة واالحــرت
ــع  ــة م ــة متوافق ــة متنوع ــتثمارية عقاري ــرص اس ف
ســامية وذات دخــل منافــس  يعــة االإ أحــكام ال�ش

ونمــو مســتمر. 
ــاري 	  ــوق العق ي الس

ــة �ف ــرص المتاح ــتغال الف  اس
اتيجية  االســرت اكات  الــ�ش تكويــن  خــال  مــن 
المشــاريع  وإدارة  المتخصصــة،  كات  الــ�ش مــع 

كة. المشــرت
الجــودة، 	  عاليــة  االســتثمارية  االأصــول   تطويــر 

ــة االســتثمارية  ك ي تتناســب مــع أهــداف ال�ش
ــىت وال

واحتياجــات العمــاء. 
ة قــادرة عــى إيجــاد 	  ف  توفــري قــدرة مؤسســية متمــري

اكات  قيمــة مضافــة مــن خــال االســتحواذ، والــ�ش
ــاريع.  وإدارة المش

ي إدارة المخاطــر، وأعمال 	 
 توفــري مهــارات متكاملــة �ف

ــة  ي منظوم
ــوم �ف ــول والخص ــر وإدارة االأص التطوي

جذابــة وآمنــة.
 	

استراتيجية عملنا

ــى  ــا ع ه ف كري ــيها برت ــن منافس ــة ع ــا العقاري ــة مين ك ف �ش ــري تتم
القطاعــات الســوقية العليــا، مــن خــال تطويــر وتنفيــذ 
ة وتوفــري أدوات عقاريــة اســتثمارية  مشــاريع عقاريــة كبــري

ذات ربحيــة تتناســب مــع أهدافهــا الموضوعــة.

كــة بتوفــري الخدمــات االستشــارية العقاريــة  كمــا تقــوم ال�ش
ــة  ــاريع المختلف كات والمش ــ�ش ــاء وإدارة ال ــة إىل إنش ضاف باالإ

ــاً. ــاً ودولي ــاً وإقليمي محلي

قيمنا

ــية  ــة التنافس ــن القيم ــد م ــح المزي ــى من ــة ع ك ــل ال�ش تعم
اكــة طويلــة االأمــد معهــم،  لعمائهــا، وبنــاء عاقــات �ش
وتقديــم أفضــل الخدمــات المتوفــرة لهــم، واالســتجابة 
خدمــات  وتوفــري  الخاصــة،  ومتطلباتهــم  الحتياجاتهــم 
كــة عــى  ومنتجــات ذات جــودة عاليــة. كمــا تعمــل ال�ش
كائهــا  اتهــا ومهاراتهــا العاليــة مــع �ش االســتفادة مــن خرب
ي  التعــرف عــى تطــورات االأســواق واتجاهاتها 

ف �ف اتيجي�ي االســرت
مــع  المتوافقــة  ة  ف المتمــري االســتثمارية  الفــرص  قتنــاص  الإ

اتيجية. االســرت أهدافهــا 

مسؤوليتنا االجتماعية

كــة إىل مســؤوليتها االجتماعيــة بصــورة جديــة  تنظــر ال�ش
ي خدمــة المجتمــع ودعــم نمــو وتطويــر 

الأهميــة المســاهمة �ف
ســامية  يعــة االإ قطــاع االســتثمار العقــاري وفــق أحــكام ال�ش
كــة خــال العــام 2015-2014  الســمحاء. وقــد واصلــت ال�ش
ــة  ي ــاريع الخري ــم المش ي دع

ــاهمة �ف ــغ للمس ــص مبال تخصي
ــات  ــة، والمؤسس ــة والثقافي ــات التعليمي ــبة والمؤسس المناس

ــع. ي المجتم
ــانية �ف نس ــة االإ ــم بالخدم ي تهت

ــىت ال
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أعضاء مجلس اإلدارة

د. فؤاد عبداهلل العمر
دارة  رئيس مجلس االإ

عبد املغين عبداهلل العبد املغين
دارة نائب رئيس مجلس االإ

حممد عبدالرمحن الرويح
دارة عضو مجلس االإ

مشعل جراح الرومي
دارة عضو مجلس االإ

ماجد داوود العوهلي
دارة عضو مجلس االإ

طارق أمحد اجلاسم
دارة عضو مجلس االإ

عبدالوهاب عبدالرمحن املطوع
دارة عضو مجلس االإ

شبنان فهد املطريي
دارة عضو مجلس االإ

عبد العزيز جاسم الفيلكاوي 
دارة عضو مجلس االإ



5

تقرير مجلس اإلدارة
بســم اللــه والحمــد للــه والصــاة والســام عــى رســول اللــه 

وعــى آلــه وصحبــه وســلم.

ف  كــة / مينــا العقاريــة أن يضــع بــ�ي يــ� مجلــس إدارة �ش
عــ�ش  الحــادي  المــاىلي  للعــام  الســنوي  تقريــره  أيديكــم 

.2015 مــارس   31 ي 
�ف المنتهــي 

ــدول  ي ال
ــة �ف ــة المضطرب قتصادي ــاع االإ ــتمرار االأوض ــع اس وم

ــا ،  ــط فيه ــعار النف ــاض أس ــة وإنخف ك ــا ال�ش ــل به ي تعم
ــىت ال

ة عــى تطبيــق  كــة حرصــت خــال الســنوات االأخــري فــإن ال�ش
كــة مــن  عــادة هيكلــة أصــول ال�ش دارة الإ اتيجية مجلــس االإ إســرت
دارة بمراجعــة  ســتثمارية ، حيــث قــام مجلــس االإ ــة االإ الناحي
كــة وتــم تخفيــض المديونيــة المســتحقة بنســبة  امــات ال�ش ف الرت
ي 

21% مــن خــال ســداد مــا يعــادل-/ 800 ألــف دينــار كويــىت
ي بإنخفــاض التكاليــف واالأعبــاء  تقريبــا ، ممــا كان لــه أثــر إيجــا�ب
ــرص  ــه ح ــت نفس ــا ، و�ف الوق ــبة 34% تقريب ــة بنس التمويلي
كــة حيــث إرتفعــت  ف إيــرادات ال�ش دارة عــى تحســ�ي مجلــس االإ
ــار  ــف دين ــل إىلي 711 أل ــبة 30% لتص ــردات بنس ي ــاىلي االإ إجم

ي . 
ي ، مقارنــة بالعــام المــا�ف

كويــىت

كمــا حــرص المجلــس عــى وضــع خارطــة طريــق للتخــارج من 
بعــض االأصــول والمســاهمات بهــدف توفــري الســيولة الازمــة 
ي مشــاريع وفــرص 

كــة نحــو الدخــول �ف ي تدعــم توجــه ال�ش
الــىت

ــم التخــارج مــن  ــك فقــد ت ــذا لذل ــدة، وتنفي إســتثمارية جدي
أصــول �ف مملكــة البحريــن بقيمــة تعــادل )1.2( مليــون دينــار 
وع عقــاري جديــد  ي مــ�ش

ي تقريبــا  ، كمــا تــم الدخــول �ف
كويــىت

كيــة ، بمنطقــة بورصــة وهــو عبــارة عــن  بالجمهوريــة الرت
ــا عــى  ــن الشــقق الســكنية بهــدف بيعه ــة م ــر مجموع تطوي

ف . العمــاء الراغبــ�ي

 31 ي 
�ف المنتهــي  المــاىلي  للعــام  الماليــة  النتائــج  وتعــزي 

الشــاملة  المراجعــة  تطبيــق  اســتمرار  إىل   2015 مــارس 
كــة وإعــادة تقييمهــا بمــا يتناســب مــع  لكافــة أصــول ال�ش
ي االأســواق المســتهدفة وأخــذ 

ــة �ف ات الحالي الواقــع والمتغــري
المخصصــات الازمــة بشــأنها ، حيــث تظهــر هــذه النتائــج أن 
ي تمثــل %85 

ي الخســارة قــد بلــغ 1,175,089 دينــار كويــىت
صــا�ف

منهــا خســائر غــري محققــة حيــث يرجــع الســبب االأكــرب فيهــا 
ــادة  ــن إع ــائر م ــك خس ــة وكذل ــات الازم ــذ المخصص إىل أخ
ــة  ــات المالي ــر البيان ــع . وتظه ــم إســتثمارات متاحــة للبي تقيي
ي 

ــىت ــار كوي ــغ 18,203,447 دين ــة بل ك ــول ال�ش ــاىلي أص أن إجم
 ، ي

ــىت ــار كوي ف 13,124,542 دين ــاهم�ي ــوق المس ــوع حق ، ومجم
ــاً. ــي 68 فلس ــهم ه ــة للس ي ــة الدفرت ــون القيم وتك

ي 
ــة �ف ك ف أداء ال�ش ــ�ي دارة إىل تحس ــس االإ ــعي مجل ــار س ي إط

و�ف
المســتقبل ، يتــم حاليــا دراســة البدائــل والخيــارات الممكنــة 
ف عــى وضــع خطــة عمــل  ــري ك ــة ، مــع الرت ك ــر أداء ال�ش لتطوي
ات االأداء  ف مــؤ�ش ة القادمــة بهــدف تحســ�ي طموحــة للفــرت
ــإذن  ــة ب ــت إىل الربحي ــرب وق ي أق

ــول �ف ــة والتح ك ــاىلي لل�ش الم
. ف ــاهم�ي ــادة المس ــات الس ــق طموح ــه ، وتحقي الل

وبنــاًء عــى قــرار هيئــة أســواق المــال رقــم )25( لســنة 2013 
كــة حاليــاً بالعمــل  كات ، تقــوم ال�ش بشــأن حوكمــة الــ�ش
كــة بمــا يتوافــق مــع  ــح بال�ش ــر السياســات واللوائ عــى تطوي

ــة . ــات الحوكم متطلب

ــس  ــرر مجل ــد ق ــدة ، فق ــج المعتم ــذه النتائ ــى ه ــاًء ع وبن
اح إىل الجمعيــة العموميــة بعــدم توزيــع أربــاح  قــرت دارة االإ االإ
إنعقــاد  بتاريــخ  كــة  ال�ش بدفاتــر  ف  المســجل�ي ف  للمســاهم�ي
ي 31 

الجمعيــة العموميــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة �ف
مــارس 2015.

شكر وتقدير

ي الختــام باالأصالــة عــن نفــ�ي ، وبالنيابــة عــن الســادة 
أود �ف

دارة التعبــري عــن خالــص التقديــر والعرفان  أعضــاء مجلــس االإ
ة صاحــب الســمو أمــري دولــة الكويــت الشــيخ صبــاح  لحــرف
ــّواف  ــيخ ن ــده الش ــمو وىلي عه ــاح ، وس ــر الصب ــد الجاب االأحم
االأحمــد الجابــر الصبــاح ، وســمو رئيــس مجلــس الــوزراء 
الرعايــة  عــى  الصبــاح  الحمــد  المبــارك  جابــر   / الشــيخ 
ي . كمــا 

قتصــاد الكويــىت الكريمــة والمســاندة المتواصلــة لاإ
كــة عــى مــا بذلــوه  ف بال�ش أتقــدم بالشــكر إىل جميــع العاملــ�ي
اتيجيتها  ــرت ــذ اس ــة وتنفي ك ــو ال�ش ي نم

ــة �ف ــود ملموس ــن جه م
المعتمــدة ، كمــا نقــدر لمســاهمينا ومســتثمرينا دعمهــم 
ي 

ــتثماراتها �ف ي اس
ــاهمتهم �ف ــة ومس ك ــطة ال�ش ــل الأنش المتواص

ــى  ــة ع ي المحافظ
ــاهم �ف ــا س ــة، مم ــروف الصعب ــذه الظ ه

ف مــن اللــه عــز وجــل  كــة ومقوماتهــا، راجــ�ي أصــول ال�ش
ــق. ــداد والتوفي الس

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته …

رئيس جملس اإلدارة 
د.فؤاد عبدالله العمر
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اإلدارة الرشيدة
دارة: 1( مجلس االإ

 
دارة مــن 9 أعضــاء.  يكــون رئيــس مجلــس  ويتكــون مجلــس االإ
دارة مســؤوالً عــن قيــادة المجلــس وتطوير كفاءتــه، والرقابة  االإ
عــى أداء الرئيــس التنفيــذي، والمحافظــة عــى التواصــل 
كــة وعمائهــا.  وضمــن إجــراءات  المســتمر مــع مســاهمي ال�ش
داريــة فإنــه قــد تــم حاليــاً تطويــر وظيفــة  تطويــر الحوكمــة االإ
كــة  ي ال�ش

ــح واالإجــراءات �ف ــق الداخــىي ومراجعــة اللوائ التدقي
المجلــس 6  بلغــت عــدد اجتماعــات  بــه كمــا  المتعلقــة 

اجتماعــات لهــذه الســنة. 

: ف 2( لجان المجلس، ويتألف المجلس من لجنت�ي

ــي  ــاء وه ــا )5( أعض ــدد أعضائه ــة: وع ــة التنفيذي أوالً:  اللجن
ــا وإدارة  مســؤولة عــن الموافقــة عــى االســتثمارات ومتابعته
ف  ــ�ي ــة التعي ــام لجن ــاً - مه ــا - مؤقت ــا أســند إليه االأصــول.  كم
داريــة وبلــغ عــدد اجتماعــات اللجنــة  والمكافــآت والحوكمــة االإ

6 اجتماعــات لهــذه الســنة.

ــي  ــاء وه ــا )4( أعض ــدد أعضائه ــق:  وع ــة التدقي ــاً: لجن ثاني
ام  ف وااللــرت والخارجــي  الداخــىي  التدقيــق  عــن  مســؤولة 
ــاً.  ــر مؤقت ــة المخاط ــام لجن ــا مه ــند إليه ــا أس ــة. كم باالأنظم
ي تشــكيل 

كــة - �ف وســينظر المجلــس - مــع تطــور أعمــال ال�ش
ف  التعيــ�ي المخاطــر ولجــان  لتشــمل لجــان  أخــرى  لجــان 

والمكافــآت عندمــا تدعــو الحاجــة لذلــك. 
إدارة  ســلطة  بعــض صاحيــات  دارة  االإ مجلــس  ويفــوض 
االأعمــال إىل رئيــس المجلــس الــذي ينتهــج أســلوباً استشــارياً 
كــة وبلــغ عــدد اجتماعــات  ي ال�ش

مــن خــال اللجــان العاملــة �ف
ــذه الســنة. ــات له ــة 5 اجتماع اللجن

دارة التنفيذية: 3( االإ
كــة مــن  ويديــر الرئيــس التنفيــذي بشــكل مبــا�ش أعمــال ال�ش
دارة تعــرض فيهــا كافــة المواضيــع االأساســية،  خــال لجنــة لــاإ
كــة بعــد الموافقــة  ويتــم فيهــا مراجعــة اســتثمارات ال�ش
اتيجية  اح وتنفيــذ اســرت عليهــا، ويقــوم الرئيــس التنفيــذي باقــرت
ــك  ــة وذل دارات المختلف ــات االإ ــة موازن ــة ومتابع ك ــل ال�ش عم

ــه ومســاعده.   بالتشــاور مــع نائب

إدارة  ي 
�ف أساســية  صاحيــات  دارة  االإ مجلــس  فــوض  كمــا 

االأعمــال إىل الرئيــس التنفيــذي )أو مــن ينــوب عنــه(، والــذي 
ــة  ــة طويل ــد مجزي ــق عوائ ــن تحقي ــؤول االأول ع ــرب المس يعت
ي 

ــة، و�ف ك ــاىلي لل�ش ــال االأداء الم ف مــن خ ــاهم�ي ــدى للمس الم
الصاحيــات  لتفويــض  تطويــر الئحــة  تــم  االطــار  هــذا 
كــة وتوســعها ومــرور أكــرش مــن  لتتناســب مــع نمــو حجــم ال�ش

ــها.  ــى تأسيس ــنوات ع ــة س ثماني

وتعمل اللجنة وفق الهيكل التاىلي :-

الرئيس التنفيذي )أو من ينوب عنه(.رئيس اللجنة:

دارة العليا.االأعضـاء: أعضاء االإ

اتيجية الفرعيــة، تقييــم االأداء، المسؤوليـــات: االســرت
دارة  يــة واالإ الب�ش المــوارد  الموازنــات، 

كــة. العامــة لل�ش

ــول  ــم إدارة االأص ــال قس ــن خ ــة م دارة التنفيذي ــل االإ وتعم
عــى متابعــة النواحــي التشــغيلية لاأصــول االســتثمارية مــن 
ــات وآجــال  ــر العمــاء، متابعــة المدفوع ــداد تقاري ــث إع حي
ضافــة إىل متابعــة  االســتثمارات، العقــود، التســجيل...إلخ، باالإ
والقانونيــة  االســتثمارية  الناحيــة  مــن  صفقــة  كل  هيكلــة 
اف محامــي  ــإ�ش ــك ب ــة مــع الجهــات المختصــة، وذل عي وال�ش

ــة.  ك ال�ش
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ــر  ــات إدارة المخاط ــع سياس ــة بوض دارة التنفيذي ــوم االإ وتق
ــر  ــة المخاط ــة دراس ــراً الأهمي ــك نظ ــا. وذل ــة تنفيذه ومتابع
كــة  ي النشــاط العقــاري واالســتثماري، فقــد أسســت ال�ش

�ف
إطــاراً مناســباً للمخاطــر بحيــث يتــم قياســها وإدارتهــا وفقــا 
مــن  عليهــا  المنصــوص  رشــادية  االإ للسياســات واالأنظمــة 
عتمــاد، كمــا  ي تحددهــا ســلطات االإ

قبــل المجلــس، والــىت
تتــم دراســة االأمــور المتعلقــة بالمخاطــر مــن قبــل مجلــس 
الازمــة  السياســات  وإصــدار  التنفيذيــة،   دارة  واالإ دارة  االإ
لتلبيــة جميــع فئــات مخاطــر الســيولة واالســتثمار والعمــات 
ــة  ك ــخ.  وســتقوم ال�ش ــة ... إل ــة والتنظيمي والمخاطــر القانوني
بالتطويــر المســتمر لنظــم إدارة المخاطــر ومتابعتهــا. ويقــوم 
ــذي  ــنة وال ــع س ــر كل رب ــر المخاط ــة تقري ــس بمراجع المجل
ي المجــاالت 

كــة ســواء �ف يحتــوي عــى أهــم مخاطــر ال�ش
اتيجية أو الســمعة أو الســيولة أو موائمــة االأصــول  ســرت االإ
ئتمــان أو االســتثمار أو العمــات  والخصــوم أو الســيولة واالإ

ــر. ــن المخاط ــا م ه وغري

ف المدقــق الداخــىي والــذي  واضافــة إىل ذلــك تــم تعيــ�ي
العمليــات ويســاعد عــى  بــدوره يضيــف قيمــة ويطــور 
تحقيــق االأهــداف بواســطة أســلوب منظــم ومنضبــط لتقييــم 

وتطويــر فعاليــة االأنشــطة وادارة المخاطــر والرقابــة.

دارية : 4( الحوكمــة االإ

كــة مينــا العقاريــة - باعتبارهــا مملوكــة بنســبة  تخضــع �ش
ــة -  ــة عالي ــاءة مالي ــراد ذوي م ــة وأف ــات مالي ة لمؤسس ــري كب
داريــة المتعــارف عليــه والــذي  طــار عمــل الحوكمــة االإ الإ
كــة  وافــق عليــه المجلــس بتاريــخ 2009/01/25 وتســعى ال�ش
ــر االأعمــال والرقابــة  ي تطوي

ــه إىل تحقيــق التــوازن �ف مــن خال
الوقــت  نفــس  ي 

المضافــة �ف القيمــة  والشــفافية وتحقيــق 
دارة بمتابعــة تنفيــذ  .  ويقــوم مجلــس االإ ف لجميــع المســاهم�ي
مــا تــم اتخــاذه مــن القــرارات بشــأن إجــراءات الحوكمــة 

ي 
ــىت ــة وال ك ــع محــاور عمــل ال�ش ي شــملت جمي

ــىت ــة وال داري االإ
ــا :- منه

دارة واللجــان  االإ 1( سياســات وضوابــط مكافــآت مجلــس 
التابعــة.

2( تفعيل مهام لجنة التدقيق.
دارة واجتماعاته. 3( تطوير أداء مجلس االإ

4( مراجعة وتطوير الئحة تفويض الصاحيات.
كافــة  بتطبيــق  كــة  لل�ش القانونيــة  الحمايــة  توفــري   )5

الصلــة. ذات  يعــات  الت�ش

ي يتم 
داريــة - وهــي الطريقة الــىت وتهــدف سياســة الحوكمــة االإ

دارة لممارســة عملــه بشــكل فعــال - إىل  بهــا تنظيــم مجلــس االإ
ــاح  اتيجية بنج ــرت ــا االس ــق أهدافه ــو تحقي ــة نح ك ــادة ال�ش قي
ــس  ــوم المجل ــر، يق ــذا االأم ــق ه ــىف تحقي ــىت يتس ــام. وح ت
ــا  ــى أدائه ــا وع اف عليه �ش ــة واالإ ك اتيجية ال�ش ــرت ــاد اس باعتم
داريــة الصحيحــة وإدارة  ضمــن إطــار عمــل الحوكمــة االإ

ــة. المخاطــر بصــورة فعال

ــراءات  ــذ إج ــة لتنفي ــة ومنتظم ــة دوري ــة بصف ــم المتابع وتت
كــز عليها  ي ترت

داريــة لضمــان تحقيــق المبــادئ الــىت الحوكمــة االإ
ــح  ــظ لمصال ــون وحف ــق للقان ــفافية وتطبي ــاح وش ــن إفص م

ــم. ف وحقوقه ــاهم�ي المس



8

اإلدارة التنفيذية

يوسف حممد محوده
مدير ادارة تطوير المشاريع

عبدالرمحن هشام النصف
نائب الرئيس التنفيذي

فواز عدنان الريس
مدير ادارة توظيف االستثمار
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الشركات الزميلة

 شركة رأسمال القابضة
)دولة الكويت(

 الشركة الخليجية
 للتعمير العقاري

 )المملكة
العربية السعودية(.

شركة أدامينا العقارية 
)جمهورية تركيا(

 شركة المشاريع
 العقارية كبيتال

)مملكة البحرين(

 شركة مينا برو
)دولة الكويت(
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شركة رأسمال القابضة

ــن  ــت( م ــة الكوي ــة رأســمال القابضــة )دول ك ــم تأســيس �ش ت
كــة  اتيجية مــع ال�ش ســرت اكــة االإ كــة مينــا العقاريــة بال�ش قبــل �ش
ســتثمار بــرأس مــال قــدره  25 مليــون  الكويتيــة للتمويــل واالإ
ســتثماري  كــز النشــاط االإ ي مايــو 2005  ويرت

ي �ف
دينــار كويــىت

ي تطويــر قطــاع 1B مــن 
ســتثمار �ف ي االإ

كــة �ف االأســاسي لل�ش
وع العريــن والــذي يعتــرب مــن أضخــم المشــاريع  مــ�ش
ي مملكــة البحريــن، إضافــة إىل ذلــك فقــد قامــت 

المســتقبلية �ف
كــة  كــة باســتثمار وإدارة الســيولة المتوفــرة لــدى ال�ش ال�ش
ــر  ــع المخاط ــأنها توزي ــن ش ــة م ــتثمارية مختلف ــرص اس ي ف

�ف
ــتثمار. ي االس

ــوع �ف والتن

كــة العريــن  كــة رأســمال القابضــة بتملــك )�ش فقــد قامــت �ش
اء وتملك  للتعمــري العقــاري( ش.م.ب.م،  وذلــك بهــدف �ش
ي 

قطعــة أرض تجاريــة تبلــغ مســاحتها  178,742 مــرت مربــع �ف
ف بموقعــه  وع منتجــع العريــن الصحــراوي والــذي يتمــري مــ�ش
 ، وع الرئيــ�ي اتيجي كبوابــة شــمالية غربيــة للمــ�ش ســرت االإ
وجامعــة    Formula 1 الـــ  ســباق  عــى مضمــار  ومطلــة 

ــن.  البحري
وبعــد تطويــر أعمــال التصميــم للمجمــع التجــاري، قامــت 
ــن  ــة التمدي ك وع مــع �ش ي المــ�ش

ــة رأســمال بالمشــاركة �ف ك �ش
ي إنشــاء المجمعــات 

ة واســعة �ف ــة لمــا لهــا مــن خــرب العقاري
التجاريــة، حيــث تــم توســيع الســوق التجــاري ليشــمل 
ي منطقــة العريــن.

اً  �ف ف وعــاً ممــري مكونــات مختلفــة لتشــكل م�ش

ي هــذه المنطقــة قــد شــهد 
ي �ف

علمــا بــأن تقييــم أســعار االأرا�ف
وع فنــدق  ارتفاعــاً متواصــاً خصوصــاً بعــد االنتهــاء مــن مــ�ش
ي وإنجــاز حديقــة االألعــاب المائيــة 

ومنتجــع بنيــان تــري الــرا�ت
وتشــغيلها، إضافــة إىل اســتكمال وصلــة الطريــق ال�يــع إىل 
ف  ــ�ي ــط ب ــ� الراب ــاء الج ي إنش

ــدء �ف ــرب الب وع وق ــ�ش أرض الم
وع  مملكــة البحريــن ودولــة قطــر وقربــه مــن أرض المــ�ش
اتيجية الموقــع ورفــع مــن جاذبيتــه  االأمــر الــذي زاد مــن إســرت

للمســتثمرين.

الشركة الخليجية للتعمير العقاري

كــة مينــا العقاريــة بالتعــاون مــع بنــوك ومؤسســات  قامــت �ش
ي 

ــاري �ف ــري العق ــة للتعم ــة الخليجي ك ــيس ال�ش ــة، بتأس خليجي
ي ابريــل 2006م، برأســمال 

المملكــة العربيــة الســعودية �ف
بغــرض  ســعودي  ريــال   150,000,000 وقــدره  مدفــوع 
ي تطويــر المشــاريع العقاريــة، واســتغال فــرص 

المســاهمة �ف
ي المملكــة العربيــة الســعودية. 

ســتثمار العقــاري المتوفــرة �ف االإ

ي العديــد مــن الفــرص 
ســتثمار �ف كــة باالإ وقــد بــدأت ال�ش

وع  ي المملكــة العربيــة الســعودية ومــن ذلــك مــ�ش
العقاريــة �ف

وع تطويــر  ي مــ�ش
تطويــر أرض الصفــا باالإحســاء والمســاهمة �ف

اء حــق تطويــر أرض  ي مكــة المكرمــة وكذلــك �ش
بــرج هاجــر �ف

بالقــرب مــن مكــة المكرمــة بمســاحة 658,000 مــرت مربــع 
ي 

كــة �ف كــة مينــا العقاريــة. كمــا ســاهمت ال�ش بالتعــاون مــع �ش
ــة المختلفــة داخــل المملكــة  ــد مــن المشــاريع العقاري العدي

ــا. وخارجه
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شركة مينا بـــرو

ــل  ــن قب ــت، م ــة الكوي ــرو - دول ــا ب ــة مين ك ــيس �ش ــم تأس ت
كــة نظــم  اتيجية مــع �ش ســرت اكــة االإ كــة مينــا العقاريــة بال�ش �ش
ــام  ي ع

ــك �ف ــت وذل ــة الكوي ــاريع - دول ــط المش ــل وضب تحلي
ي 

كــة مينــا العقاريــة �ف 2007، لتكــون الــذراع االأســاسي ل�ش
ي مختلــف أنحــاء المنطقــة، إضافــة إىل إدارة 

إدارة مشــاريعها �ف
ــة. كات الزميل ــ�ش ــاريع ال مش

كــة بــإدارة أعمــال التصميــم  ومنــذ تأسيســها قامــت ال�ش
التاليــة:  نشــاء للمشــاريع  واالإ

ــة  ي مدين
ي قطعــة أرض B-11 �ف

1. مبــىف المكاتــب �ف
ــة  ــاء تقريبي ــة إنش ــر وبتكلف ــة قط ــة - دول الطاق
كــة مينــا  60 مليــون ريــال قطــري لصالــح �ش

ــة. العقاري

ي طرابلــس- ليبيــا، بتكلفــة إنشــاء 
2. مبــىف مكاتــب �ف

كــة  ال�ش مليــون دوالر لصالــح  تقريبيــة 32.5 
ــة. ــة القابض ــة المغاربي الخليجي

شركة مينا ترك العقارية 

ــي  ــو 2011 وه ي يولي
ــة �ف ــرك العقاري ــا ت ــة مين ك ــت �ش تأسس

ــاريع  ــتهدف المش ــة، تس ــا العقاري ــة مين ك ــة ل�ش ــة تابع ك �ش
مينــا  كــة  �ش دخــول  وجــاء   . كي

الــرت الســوق  ي 
�ف العقاريــة 

كي بنــاًء عــى دراســة متأنيــة للســوق 
العقاريــة إىل الســوق الــرت

ات  مــؤ�ش أعطــت  ي 
الــىت قتصاديــة  االإ والعوامــل  العقــاري 

ــة. ة الماضي ــرت ــال الف ــة خ إيجابي

ــر  ــا بتطوي كائه ــع �ش ــاون م ــة بالتع ك ــت ال�ش ــد قام ــذا فق ل
وع مــن 114 فيــا  ي تركيــا، ويتكــون المــ�ش

باكــورة مشــاريعها �ف
ي  ــىب وع لتل ــة صبنجــة وتنوعــت نمــاذج المــ�ش ي مدني

ســكنية �ف
وع بنجــاح وتســليم  احتيجــات العمــاء، وتــم انجــاز المــ�ش

ي مــن عــام 2013.
ــا�ف ــع الث ي الرب

ــل �ف الفل

بشــكل  الفلــل  تطويــر  عــى  ف  كــري الرت كــة  ال�ش وتســتهدف 
ي 

ــتثمار �ف ــرب االس ــث يعت ــاء، حي ــات العم ــع رغب ــب م يتناس
كيــة.  ي الجمهوريــة الرت

ي مــن الفــرص الجاذبــة �ف
القطــاع الســكىف

شركة المشاريع العقارية كبيتال

ي يونيــو 
كــة المشــاريع العقاريــة كبيتــال �ف لقــد تــم تأســيس �ش

ــم  ــة، مرخصــة لتقدي ــة مقفل كــة مســاهمة بحريني 2005 ك�ش
المتنوعــة داخــل  العقاريــة  الخدمــات والمنتجــات  كافــة 
يعــة  ــاسش وأحــكام ال�ش ي تتم

ــىت ــن وال ــة البحري وخــارج مملك
ي عــام 2007 تــم زيــادة رأس 

ســامية الغــراء، ومــن ثــم �ف االإ
ي إىل 

ــىف ــار بحري ــون دين ــن ملي ــه م ــرح ب ــة الم ك ــال ال�ش م
. ي

ــىف ــار بحري ف دين ــ�ي ة ماي عــ�ش

ي البحــث عــن 
كــة االســتثمارية �ف اتيجية ال�ش وتتمثــل اســرت

مملكــة  ي 
�ف العقــاري  التطويــر  مجــال  ي 

�ف الفــرص  أفضــل 
ــت  ــتثمارية تم س اتيجية االإ ــرت س ــذه االإ ــوء ه ي ض

ــن. و�ف البحري
كــة الحــاىلي عــى القيــام  الموافقــة مــن قبــل مجلــس إدارة ال�ش
ي منتجــع العريــن 

وع عقــاري متعــدد االأغــراض �ف بتطويــر مــ�ش
ــى  ــة ع ــت الموافق ــا تم ــن. كم ــة البحري ي مملك

ــراوي �ف الصح
ي مرحلــة مــا 

كات �ف ي محفظــة لمجموعــة أســهم �ش
االســتثمار �ف

ــى  ــع ع ــت بالتوقي ــد قام ــك فق ــة اىل ذل ــل االدراج.  إضاف قب
ــاريع  ــن المش ــة م ــة مختلف ــأن مجموع ــم بش ــرات تفاه مذك
ي وقــت 

عــان عنهــا �ف ي ســوف يتــم االإ
العقاريــة االأخــرى والــىت

الحــق.

كة:         إنجازات ال�ش
1. إعــداد التصاميــم والمخططــات التفصيليــة 

ي التجــاري.
وع �اب العريــن الســكىف لمــ�ش

ي يخــدم متوســطي 
وع اســكا�ف 2. تنفيــذ مــ�ش

الدخــل )بويتــات الفريــج(.

ــار  ــري العق ــع وتأج ــز لبي ــاء مرك ــة إنش 3. دراس
ونيــة حديثــة. )داللــة(  بطريقــة الكرت
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المساهمة بمشروع بوابة االستثمار 

ي انتقــاء أبــرز فــرص االســتثمار 
كــة �ف تأكيــداً لسياســة ال�ش

العقاريــة  مينــا  كــة  �ش قامــت  فقــد  اً،  ف تمــري العقــاري 
ــيتضمن  ــث س ــتثمار، حي ــة االس وع بواب ــ�ش ي م

ــاهمة �ف بالمس
وع تطويــر المرحلــة االأوىل مــن ردم ودفــن واســتصاح  المــ�ش
ــادل   ــا يع ــع )م ــرت مرب ــا 3,875,902 م ــاحة وقدره أرض بمس
للصناعــات  الحــد  منطقــة  ي 

�ف مربــع(  قــدم   41,719,695
البحــر  مــن  مــرت   2.5 عمــق  عــى  تقــع  ي 

والــىت الخفيفــة 
ــك  ي تمتل

ــىت ــة االســتثمار، وال وع بواب والمعــروف باســم مــ�ش
كــة مينــا العقاريــة منــه مســاحة 1,668,753 قــدم مربــع،  �ش
ــا  ــون د.ب، كم ــر بـــ 232 ملي ــة التطوي ــر كلف ــم تقدي ــد ت وق
ــام بدراســة أفضــل  ــدة للقي كات رائ ــ�ش وســيتم االســتعانة ب
ــى  ــل ع ــم العم ــيم ث ــا للتقس ــن االأرض وتهيئته ــبل لدف الس

ــا. بيعه

ي منطقــة الحــد بمدينــة المحــرق، 
وع �ف تقــع أرض المــ�ش

ف بقربهــا مــن مطــار البحريــن الــدوىلي مــن الناحيــة  حيــث تتمــري
ــي  ــا يضف ــري مم ــة البح ــيخ خليف ــاء الش ــن مين ــة وم الغربي

ــتية. ات لوجس ف ــري ــا مم عليه

ي مملكــة البحريــن وحــرص الجهــات 
ي  �ف

ونظــرا لنــدرة االأرا�ف
ي المملكــة، فقــد 

العليــا عــى تطويــر القطــاع الصناعــي �ف
ف مــن قبــل مجلــس  حظيــت االأرض بإعــادة تصنيــف ممــري
التطويــر االقتصــادي، علمــا بــأن االأرض مرخصــة للصناعــات 
الخفيفــة )الغذائيــة، المخــازن، الشــحن والنقــل(، والأغــراض 

ــة أخــرى. ــة وتجاري صناعي

نتهــاء مــن إصــدار الوثائــق الخاصــة  ة تــم االإ ي االآونــة االأخــري
و�ف

، ويجــري  ي
بــاالأرض، حيــث تــم تقســيمها إىل ســتة أرا�ف

ي 
قامــة مجمــع ســكىف ي الإ

العمــل عــى تطويــر أحــد االأرا�ف
ــن شــقق. ــون م مك

المساهمة بمشروع نورانا 

ــة  ك ــا تماشــياً مــع حــرص ادارة �ش ــر نوران وع تطوي ي مــ�ش
ــأ�ت ي

مينــا العقاريــة عــى انتقــاء أفضــل فــرص االســتثمار العقاري. 
وع دفن واســتصاح  ي مــ�ش

كــة بالمســاهمة �ف حيــث قامــت ال�ش
ي منطقــة 

وع جزيــرة متعــددة االغــراض �ف البحــر القامــة مــ�ش
ســفانا  كــة  تمتلــك �ش حيــث  البحريــن.  بمملكــة  الســيف 
لاســتثمار قطعــة االأرض البالغــة مســاحتها 9,343,260 قــدم 
ــك  ي تمتل

ــىت ــمال 2 وال ــة الش ــم نجم ــة باس ــع، والمعروف مرب
كــة  ــة نســبة 10% منهــا.  وقــد قامــت �ش ــا العقاري كــة مين �ش
ــل  ــة أفض ــوم بدراس ــة تق ــة أمريكي ك ــتعانة ب�ش ــافانا باالس س

الســبل لدفــن االأرض ومــن ثــم تجزئتهــا وإعــادة بيعهــا.

ي الجــزء البحــري 
ي غــرب منطقــة الســيف �ف

تقــع االأرض �ف
ــاحل  ــول الس ــة بط ــذه المنطق ــد ه ، وتمت ي ــر�ب ــماىلي الغ الش
ي بمســاحة إجماليــة تقــدر بحــواىلي 868,010 مــرت مربــع  الغــر�ب
ــة منطقــة  ز أهمي ــرب ــع، وت ومــا يعــادل 9,343,260 قــدم مرب
ــز التســوق الفاخــرة  ــد مــن مراك ي تضــم العدي

ــىت الســيف وال
عــى مقربــة مــن مرفــأ  البحريــن المــاىلي ومركــز التجــارة 
وع عــن طريــق  دفــن االأرض  العالمــي، وســيتم تطويــر المــ�ش
ــث  ــة حي ــذه المنطق ي ه

ــر �ف ــن البح ــرت م ــق 2 م ي بعم
ــىت وال

ــام 2000،  ي ع
ــا �ف ــكىي له ــام الهي ــط الع ــداد المخط ــم إع ت

ــة  ــع المخصص ي والمواق
ــى االأرا�ف وع ع ــ�ش ــتمل الم ــا اش كم

احتياجــات  تغطــي  ي 
والــىت الرئيســية  العامــة  للخدمــات 

ــع  ــك الموق ــكانية، كذل س ــة واالإ ــمالية العمراني ــة الش المنطق
ي الــذي يشــتمل عــى بنــاء 

ســكا�ف وع االإ المخصــص لبنــاء المــ�ش
ســكانية. وتتضــح  وحــدات ســكنية ضمــن برنامــج المشــاريع االإ
ــق  ــات والمراف ــع الخدم ــري مواق ــة بتوف ــة هــذه المنطق أهمي
العامــة الازمــة للمنطقــة الغربيــة لمنطقــة الســيف حيــث إن 
متــداد الرئيــ�ي لمنطقــة  هــذه المنطقــة الجديــدة يتكــون االإ

ــيف. الس

وع يكتســب أهميــة  وممــا ســبق فــإن دفــن أرض المــ�ش
الســيف  لمنطقــة  ي 

العمــرا�ف المخطــط  ســتكمال  الإ ة  كبــري
ومحافظــة المنامــة ولتوفــري المناطــق الازمــة للخدمــات 
العامــة الرئيســية وتوصيــل شــبكات الطــرق والمواقــع الازمــة 
للمشــاريع  الازمــة  والمواقــع  العامــة  المرافــق  لشــبكات 

ســكانية. االإ
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مشروع بهجة السكني - صبنجة

ــن 114  ــارة ع ــكنية عب ــات س ــى 3 مجمع ــوي ع وع يحت ــ�ش م
ي منطقــة 

فيــا هــي بهجــة 1 ، وبهجــة 2 ، وبهجــة 3 ، �ف
صبنجــة .

ي مــن 74 
ــا�ف ة، والث والمجمــع االأول يتكــون مــن 18 فيــا كبــري

فيــا، أمــا المجمــع الثالــث فيحتــوي عــى 22  فيــا متاصقة، 
ــى  ــة ع ــن الحراس ــة م ــات متكامل وع خدم ــ�ش ي الم

ــر �ف وتتوف
مــن  هــا  وغري الصيانــة،  عــى  اف  �ش واالإ العــام،  مــدار 

ــاك . ــح الم ــات لصال الخدم
ة  وع بهجــة باطالــة رائعــة عــى بحــري ف فلــل مــ�ش تتمــري
إىل  ضافــة  باالإ وع،  بالمــ�ش المحيطــة  والغابــات  صبنجــة 
ــم . ــف أعماره ــل بمختل ــة للعوائ ــة خاص ــات اجتماعي خدم

ــام  ــن ع ي م
ــا�ف ــع الث ي الرب

ــاء �ف وع للعم ــ�ش ــليم الم ــم تس ت
.2013

مشروع منظرة السكني- صبنجة 

كــة مينــا  ي تســليم 114 فيــا، تطلــق �ش
بعــد نجاحهــا �ف

ــارة  ــو عب ــرة " وه ــم "منظ ــد باس ــا الجدي وعه ــة م�ش العقاري
ة  ــري ــى بح ــة ع ــل اطال ي أجم

ــل �ف ي متكام
ــكىف ــع س ــن مجم ع

وع 55 فيــا ســياحية ويقــع  ة، ويضــم المــ�ش صبنجــة الشــهري
عــى مســاحة 31 ألــف مــرت مربــع وعــى ارتفــاع 250 مــرت عــن 
ف مــن الفلــل بتصاميــم  وع مــن نوعــ�ي ة، ويتكــون المــ�ش البحــري
رائعــة وبنــاء يتناســب مــع متطلبــات االأ�ة الخليجيــة، وهــي 
ــام  ــع حم ــوم م ــرف ن ــاث غ ــة- ث ــكنية منفصل ــا س )22( في
ســباحة منفصــل، وكذلــك )32( فيــا ســكنية متاصقــة – 
ضافــة إىل المركــز االجتماعــي الــذي يخــدم  ف نــوم، باالإ غرفتــ�ي
كــة مينــا العقاريــة  وع تعتــرب �ش مــاك الفلــل، وبهــذا المــ�ش
ــرب هــذا  ــث يعت ــة صبنجــة حي ي منطق

ــاري �ف ــرب مطــور عق أك
ي منطقــة صبنجــة. 

ــة �ف ك وع لل�ش ــع مــ�ش وع هــو راب المــ�ش
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 البيانات المالية المجمعة
وتقرير مراقبي الحسابات المستقلين 

شركة مينا العقارية–  ش.م.ك.ع
والشركات التابعة لها

الكويـت
31 مارس 2015 
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين.

بيان األرباح أو الخسائر المجمع.

بيان الدخل الشامل المجمع.

بيان المركز المالي المجمع.

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع.

بيان التدفقات النقدية المجمع.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة.



18

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

إلى السادة المساهمين 
شركة مينا العقارية - ش.م.ك.ع

الكويـت

التقرير حول البيانات المالية المجمعة
كات التابعــة  كــة االم"( والــ�ش كــة مينــا العقاريــة - ش.م.ك.ع )"ال�ش لقــد قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة المجمعــة المرفقــة ل�ش
ــاح  ــع لارب ــان المجم ــارس 2015 ، والبي ي 31 م

ــا �ف ــع كم ــاىلي المجم ــز الم ــان المرك ــة"( ، وتشــمل بي ف )"المجموع ــا مجتمعــ�ي له
ي ذلــك 

ي حقــوق الملكيــة وبيــان التدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة �ف
ات �ف أو الخســائر وبيــان الدخــل الشــامل وبيــان التغــري

التاريــخ، وملخــص الأهــم السياســات المحاســبية والمعلومــات التوضيحيــة  االأخــرى.  

دارة حول البيانات المالية المجمعة مسؤولية االإ
دارة هــي الجهــة المســؤولة عــن اعــداد وعــرض تلــك البيانــات الماليــة المجمعــة بشــكل عــادل وفقــا للمعايــري الدوليــة  ان االإ
دارة مناســبا لتمكينهــا مــن إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة  للتقاريــر الماليــة، وعــن نظــام الضبــط الداخــىي الــذي تــراه االإ

بشــكل خــال مــن فروقــات ماديــة ســواء كانــت ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ.

ي الحسابات مسؤولية مراقىب
ي قمنــا بهــا.  لقــد قمنــا 

ان مســؤوليتنا هــي ابــداء الــرأي حــول هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة اســتنادا اىل أعمــال التدقيــق الــىت
ي 

ام بمتطلبــات قواعــد الســلوك االخــا�ت ف بأعمــال التدقيــق وفقــا للمعايــري الدوليــة للتدقيــق . ان هــذه المعايــري تتطلــب االلــرت
والقيــام بتخطيــط وتنفيــذ أعمــال التدقيــق للحصــول عــى تأكيــدات معقولــة حــول مــا إذا كانــت البيانــات الماليــة المجمعــة 

خاليــة مــن فروقــات ماديــة.

يتضمــن التدقيــق، القيــام باجــراءات لغــرض الحصــول عــى أدلــة التدقيــق حــول المبالــغ واالفصاحــات حــول البيانــات الماليــة 
ي ذلــك تقديــر المخاطــر المتعلقــة بالفروقــات الماديــة 

المجمعــة.  ويعتمــد اختيــار تلــك االجــراءات عــى حكــم المدقــق ، بمــا �ف
ي البيانــات الماليــة المجمعــة، ســواء كانــت ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ .  وللقيــام بتقديــر تلــك المخاطــر ، يأخــذ المدقــق 

�ف
ف االعتبــار اجــراءات الضبــط الداخــىي المتعلقــة بإعــداد وعدالــة عــرض البيانــات الماليــة المجمعــة للمنشــأة لــ�ي يتســىف  بعــ�ي
لهــم تصميــم اجــراءات التدقيــق المائمــة حســب الظــروف، ولكــن ليــس لغــرض ابــداء الــرأي حــول فعاليــة اجــراءات الضبــط 
الداخــىي للمنشــأة . كمــا يتضمــن التدقيــق، تقييــم مائمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية 

المعــدة مــن قبــل االدارة ، وكذلــك تقييــم العــرض االجمــاىلي الشــامل للبيانــات الماليــة المجمعــة.

ي حصلنا عليها تعترب كافية ومائمة لتوفر لنا أساسا البداء رأي حول أعمال التدقيق .
باعتقادنا أن أدلة التدقيق الىت
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الرأي
كــة مينــا العقاريــة  برأينــا أن البيانــات الماليــة المجمعــة تظهــر بصــورة عادلــة، مــن كافــة النواحــي الماديــة، المركــز المــاىلي ل�ش
ي 31 مــارس 2015، والنتائــج الماليــة الأعمالهــا والتدفقــات النقديــة للســنة الماليــة 

كات التابعــة لهــا كمــا �ف – ش.م.ك.ع والــ�ش
ي ذلــك التاريــخ وفقــا للمعايــري الدوليــة للتقاريــر الماليــة .

المنتهيــة �ف

يعية الأخرى التقرير حول المتطلبات القانونية والت�ش
ــر  ي تقري

ــواردة �ف ــات ال ــة والبيان ــة المجمع ــات المالي ــة وأن البيان ــبية منتظم ــجات محاس ــظ بس ــة االم تحتف ك ــا أن ال�ش برأين
ي تلــك الســجات، وقــد حصلنــا 

كــة االم فيمــا يتعلــق بالبيانــات الماليــة المجمعــة، متفقــة مــع مــا هــو وارد �ف مجلــس إدارة ال�ش
وريــة الأغــراض التدقيــق، كمــا أن البيانــات الماليــة المجمعــة تتضمــن  ي رأيناهــا �ف

عــى كافــة المعلومــات وااليضاحــات الــىت
كات رقــم )25( لســنة 2012 والائحــة التنفيذيــة لــه وعقــد التأســيس والنظــام  ي يتطلبهــا قانــون الــ�ش

جميــع المعلومــات الــىت
ي حــدود المعلومــات 

كــة االم ، والتعديــات الاحقــة لهمــا، وأن الجــرد قــد أجــري وفقــا لاأصــول المرعيــة، وأنــه �ف االأســاسي لل�ش
كات رقــم )25(  ي 31 مــارس 2015 مخالفــات الأحــكام قانــون الــ�ش

ي توفــرت لدينــا، لــم تقــع خــال الســنة الماليــة المنتهيــة �ف
الــىت

كــة االم ، والتعديــات الاحقــة لهمــا ، عــى  لســنة 2012 والائحــة التنفيذيــة لــه أو عقــد التأســيس والنظــام االأســاسي لل�ش
. ي نشــاط المجموعــة أو مركزهــا المــاىلي

وجــه يؤثــر ماديــا �ف

)CPA( عبداللطيف محمد العيبان
)مراقب مرخص رقم 94 فئة أ(

كاهم جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان و�ش

يع ف نايف مساعد الرب
)مراقب حسابات مرخص رقم 91 فئة أ(

كاهم يع و�ش ف RSM الرب
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شركة مينا العقارية – ش.م.ك.ع
والشركات التابعة لها

البيانات المالية المجمعة
31 مارس 2015

بيان األرباح أو الخسائر المجمع

يايضاح
 السنة المنتهية �ف
31 مارس 2015

ي
 السنة المنتهية �ف
31 مارس 2014

د.كد.كاليرادات

 78,02135,724إيرادات الخدمات 

داد إستثمارات متاحة للبيع  11,705358,640ربح محقق من بيع/ اسرت

 87,87113,482ايرادات توزيعات أرباح نقدية من استثمارات متاحة للبيع

ي الدخل من بيع العقارات المطورة
 30,723-12 بصا�ف

 129,305100,386ايرادات ايجارات

 9160,958305,263ربح من بيع عقارات إستثمارية

ي القيمة العادلة لعقارات استثمارية
)302,069(9237,515التغري �ف

 5,7315,842إيرادات أخرى

711,106547,991 

المصاريف واالأعباء االأخرى
ف  348,802407,096تكاليف موظف�ي

ستهاك  10,68612,462االإ

 214,815146,127مروفات عموميه وإدارية واخرى

 220,952333,766تكاليف تمويل

-11112,883ذمم المدينه و اصول اخرى مشطوبه

-11131,036اثر الخصم عى الذمم المدينه

ي قيمة استثمارات متاحة للبيع
 10754,106460,856هبوط �ف

 93,72839,982خسارة تحويل عمات أجنبية 

1,887,0081,400,289

)852,298()1,175,902(خسارة السنة 

الخاص بـ :

كة االم )851,270()1,175,089(مال�ي ال�ش

)1,028()813(الحصص غري المسيطرة

)1,175,902()852,298(

كة االأم )4.39( فلس)6.06( فلس8خسارة السهم االأساسية والمخففة الخاصة بمال�ي ال�ش

ان االيضاحات المبينة عى الصفحات 28 - 66 تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعه
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شركة مينا العقارية – ش.م.ك.ع
والشركات التابعة لها

البيانات المالية المجمعة
31 مارس 2015

بيان الدخل الشامل المجمع 

يايضاح
 السنة المنتهية �ف
31 مارس 2015

ي
 السنة المنتهية �ف
31 مارس 2014

د.كد.ك

)852,298()1,175,902(خسارة السنة

)خسائر(/ ايرادات شاملة أخرى:

ات الحقة : ي فرت
بنود سيتم تصنيفها اىل االأرباح أو الخسائر �ف

)28,444()147,448(فروقات عملة ناتجة عن تحويل أنشطة اجنبية

استثمارات متاحة للبيع :

ي القيمة العادلة الناتجة خال السنة
ي التغري �ف

)158,231()945,514(-   صا�ف

)48,526()26,441(-   المحول اىل بيان االأرباح أو الخسائر المجمع من البيع

ي القيمة
 754,106460,856-  المحول اىل بيان االأرباح أو الخسائر المجمع من هبوط �ف

يرادات الشاملة االأخرى للسنة  225,655)365,297(إجماىلي )خسائر(/ االإ

)626,643()1,541,199(اجماىلي الخسائر الشاملة للسنة

الخاص بـ :

كة االم )625,615()1,540,386(مال�ي ال�ش

)1,028()813(الحصص غري المسيطرة

)1,541,199()626,643(

ان االيضاحات المبينة عى الصفحات 28 - 66 تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعه
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بيان الدخل الشامل المجمع 

يايضاح
 السنة المنتهية �ف
31 مارس 2015

ي
 السنة المنتهية �ف
31 مارس 2014

د.كد.كالأصول غ�ي المتداولة

 22,44731,836ممتلكات ومعدات

 7,327,4977,407,397 9عقارات استثمارية

 108,099,8429,711,977استثمارات متاحه للبيع

-11187,182ذمم مدينة

15,636,96817,151,210مجموع االأصول غري المتداولة

االأصول المتداولة

 11840,5651,127,018ذمم مدينه وأصول أخرى

 12987,336330,228 أعقارات قيد التطوير

 13330,000330,000استثمارات بالقيمة العادلة من خال االأرباح أو الخسائر

 100,000100,000ودائع لدى البنوك

 308,578683,699نقد وأرصدة لدى البنوك

 2,566,4792,570,945مجموع االأصول المتداولة

 18,203,44719,722,155مجموع االأصول

حقوق الملكية والخصوم

حقوق الملكية 

 1419,650,01519,650,015رأس المال 

 1422,50022,500عاوة إصدار أسهم

)272,254()272,254(15أسهم خزينة

ي
 161,751,1531,751,153احتياطي قانو�ف

 161,751,1531,751,153احتياطي اختياري

)39,112()186,560(احتياطي تحويل عمات اجنبية

ي القيمة العادلة
اكمة �ف ات المرت  563,073780,922التغري

اكمة )8,979,449()10,154,538(خسائر مرت

كة االأم  13,124,54214,664,928حقوق الملكية الخاصة بمال�ي ال�ش

 56,03183,013الحصص غري المسيطرة

 13,180,57314,747,941مجموع حقوق الملكية

الأصول
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البيانات المالية المجمعة
31 مارس 2015

يايضاح
 السنة المنتهية �ف
31 مارس 2015

ي
 السنة المنتهية �ف
31 مارس 2014

الخصوم غري المتداوله

 2,169,532- 18دائنو تمويل اسامي
ف  109,730129,335مكافأة نهاية الخدمة للموظف�ي

 109,7302,298,867مجموع الخصوم غري المتداولة

الخصوم المتداولة 

 172,211,2701,407,893ذمم دائنة وخصوم أخرى

 182,701,8741,267,454دائنو تمويل اسامي

 4,913,1442,675,347مجموع الخصوم المتداولة

 5,022,8744,974,214مجموع الخصوم

 18,203,44719,722,155مجموع حقوق الملكية والخصوم

د . فؤاد عبدالله العمر
دارة  رئيس مجلس الإ

ان االيضاحات المبينة عى الصفحات 28 - 66 تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعه
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البيانات المالية المجمعة
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  بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

كة االم الحصص غ�ي حقوق الملكية الخاص بمالكي ال�ش
المسيطرة

المجموع

رأس
المال

عالوة
إصدار أسهم

احتياطياسهم خزينة

ي
قانو�ن

احتياطي
اختياري

احتياطي تحويل 
عمالت أجنبية

اكمة  ات الم�ت التغ�ي
ي القيمة العادلة

�ن
اكمة المجموعخسائر م�ت

الفرعي

د.كد.كد.كد.كد.كد.كد.كد.كد.كد.كد.ك

ي 1 ابريل 2014 
14,664,92883,01314,747,941)8,979,449(780,922)39,112(1,751,1531,751,153)272,254(19,650,01522,500الرصيد كما �ن

كات تابعه )19,955()19,955(---------توزيعات ارباح مدفوعه للحصص غ�ي المسيطره من �ش

كات تابعه  ي الحصص غ�ي المسيطره من �ش
)6,214()6,214(---------الحركه �ف

ن )26,169()26,169(---------معامالت مع المالك�ي

)1,175,902()813()1,175,089()1,175,089(-------خسارة السنة

)365,297(-)365,297(-)217,849()147,448(-----مجموع الخسائر الشاملة الأخرى للسنة

)1,541,199()813()1,540,386()1,175,089()217,849()147,448(-----مجموع الخسائر الشاملة للسنة

ي 31 مارس 2015
13,124,54256,03113,180,573)10,154,538(563,073)186,560(1,751,1531,751,153)272,254(19,650,01522,500الرصيد كما �ن

ي 1 ابريل 2013 
15,293,12484,04115,377,165)8,128,179(526,823)10,668(1,751,1531,751,153)269,673(19,650,01522,500الرصيد كما �ن

اء اسهم خزينة )2,581(-)2,581(-----)2,581(--�ش

ن )2,581(-)2,581(-----)2,581(--معامالت مع المالك�ي

)852,298()1,028()851,270()851,270(-------خسارة السنة

يرادات الشاملة الأخرى للسنة 225,655-225,655-254,099)28,444(-----مجموع )الخسائر(/ الإ

)626,643()1,028()625,615()851,270(254,099)28,444(-----مجموع )الخسائر(/ الدخل الشامل للسنة

ي 31 مارس 2014
14,664,92883,01314,747,941)8,979,449(780,922)39,112(1,751,1531,751,153)272,254(19,650,01522,500الرصيد كما �ن

ان اليضاحات المبينة عىل الصفحات 28 - 66 تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعه.
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بيان التدفقات النقدية المجمع 

يايضاح
 السنة المنتهية �ف
31 مارس 2015

ي
 السنة المنتهية �ف
31 مارس 2014

د.كد.كأنشطة التشغيل

)852,298()1,175,902(خسارة السنة

تعديات :

داد إستثمارات متاحة للبيع )358,640()11,705(ربح محقق من بيع / اسرت

)13,482()87,871(ايرادات توزيعات أرباح نقدية من استثمارات متاحة للبيع

)305,263()160,958(ربح من بيع عقارات إستثمارية

ي القيمة العادلة لعقارات إستثمارية
 302,069)237,515(التغري �ف

)5,842()2,414(ربح من حسابات توفري

 10,68612,462استهاك 

 220,952333,766تكاليف تمويل

 -112,883ذمم مدينة واصول اخرى مشطوبه

 -131,036اثر الخصم عى الذمم المدينة 

ي قيمة استثمارات متاحة للبيع
 754,106460,856هبوط �ف

ف ي مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف�ي
 20,937)19,605(صا�ف

)466,307()405,435(

ي اصول وخصوم التشغيل:
ات �ف التغري

)252,376()246,810(ذمم مدينة وأصول أخرى

)607,959(733,335ذمم دائنة وخصوم أخرى

( أنشطة التشغيل ي
ي النقد الناتج من / )المستخدم �ف

)1,265,770(20,218صا�ف
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البيانات المالية المجمعة
31 مارس 2015

يايضاح
 السنة المنتهية �ف
31 مارس 2015

ي
 السنة المنتهية �ف
31 مارس 2014

أنشطه الستثمار

ي االضافات اىل ممتلكات ومعدات
)5,124()1,297(صا�ف

)288,616(-إضافات إىل عقارات إستثمارية

)650,429()694,529(اضافات اىل عقارات قيد التطوير

 1,179,153593,145المحصل من بيع عقارات إستثمارية

 66,2681,440,639المحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع 

 79,11134,205ايرادات توزيعات أرباح مستلمة

 3,3093,327ايرادات مستلمة من حسابات توفري

ي النقد الناتج من أنشطة االستثمار
 632,0151,127,147صا�ف

أنشطة التمويل

)582()375(توزيعات أرباح مدفوعة

)381,592()265,698(تكاليف تمويل مدفوعة

-)19,955(توزيعات ارباح مدفوعه للحصص غري المسيطره 

ي الحصص غري المسيطره
-)6,214(الحركه �ف

اء أسهم خزينة )2,581(-�ش

)1,105,195()735,112(الحركة عى دائنو تمويل اسامي 

ي أنشطة التمويل
ي النقد المستخدم �ف

)1,489,950()1,027,354(صا�ف

ي النقد وشبه النقد
ي النقص �ف

)1,628,573()375,121(صا�ف

ي بداية السنة
 683,6992,312,272النقد وشبه النقد �ف

ي نهاية السنة
 308,578683,699النقد وشبه النقد �ف

ان االيضاحات المبينة عى الصفحات 28 - 66 تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعه.
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البيانات المالية المجمعة
31 مارس 2015

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

التأسيس والنشاط  .1

ي دولة الكويت. يشار اىل 
كات التجارية �ف كة مساهمة كويتية وفقا لقانون ال�ش ي العام 2004 ك�ش

كة االم"( �ف كة مينا العقارية )"ال�ش تأسست �ش
كة االأم ضمن سوق الكويت لاأوراق المالية )السوق الموازي( بتاريخ 9 يونيو  كات التابعة لها معا بـ "المجموعة". ادرجت ال�ش كة االم وال�ش ال�ش

ي السوق الرسمي بتاريخ 31 يناير 2010 . 
2008 ، وقد تم إدراجها �ف

كة االأم هي: ي أسست من أجلها ال�ش
االأغراض االأساسية الىت

كة داخل الكويت وخارجها  ي والعقارات لحساب ال�ش
اء وبيع وتملك وتقسيم وتطوير االأرا�ف -   ممارسة جميع االأنشطة العقارية من �ش

تجار �ف قسائم السكن  ف القائمة وما حظرته من االإ وكذلك إدارة أماك الغري وكل ذلك بما ال يخالف االأحكام المنصوص عليها �ف القوان�ي
. ف الخاص عى النحو الذي نصت عليه هذه القوان�ي

ستثمارات العقارية بكافة أنواعها. القيام بالدراسات واالإ  -
كة. نشائية المتعلقة بأعمال ال�ش اد وتجارة المواد والمعدات االإ إستري  -

ها من االأعمال الىت  القيام بأعمال الصيانة بكافة أنواعها بحيث تشمل تنفيذ وصيانة االأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وغري  -
ي وسامتها والمقاوالت المتعلقة بهذه االأعمال.

تحافظ عى المبا�ف
كة أو لحساب الغري داخل الكويت وخارجها. إستغال العقارات وإدارتها لحساب ال�ش  -

كة . ي والمجمعات العقارية وفقا الأنشطة ال�ش
القيام بنظافة المبا�ف  -

اد وبيع وتركيب معدات وأجهزة االأمن والسامة  ي العامة والخاصة وكذلك إستري
القيام بأعمال االأمن والسامة والحراسة للمبا�ف  -

كة. طفاء بكافة  أنواعها الخاصة بأغراض ال�ش ونية ومعدات االإ االألكرت
كات ذات االأنشطة المشابهة لنشاطها. اء وبيع االأوراق المالية الخاصة بال�ش كة التعامل ب�ش يجوز لل�ش  -

كة الحق بالحصول عى كافة الوكاالت المتعلقة بأنشطتها. لل�ش  -
فهات والحدائق والمعارض  احات والمنرت سرت تملك وإدارة وتشغيل وإستثمار وإيجار الفنادق والنوادى والموتيات وبيوت الضيافة واالإ  -

ويحية والرياضية والمحات وذلك عى  وعات الرت يات والمجمعات السكنية والمنتجعات السياحية والصحية والم�ش والمطاعم والكافتري
ها من الخدمات الاآزمة لها. مختلف الدرجات والمستويات شاما جميع الخدمات االأصلية والمساعدة والمرافق الملحقة بها وغري

كة العقارية . تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع ال�ش  -
إقامة المزادات العقارية وذلك حسب االأنظمة المعمول بها لدى الوزارة.  -

تملك االأسواق التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها.  -
ستثمارية العقارية )وذلك بعد موافقة بنك الكويت المركزي(. إنشاء وإدارة الصناديق االإ  -

كة عن طريق إستثمارها �ف محافظ مالية أو عقارية تدار عن طريق جهات متخصصة أخرى  إستغال الفوائض المالية المتوفرة لدى ال�ش  -
سواء داخل أو خارج الكـويت.

 )BOT( )ة لوضع البنية االأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام )البناء والتشغيل والتحويل المساهمة المبا�ش  -
.)BOT( وإدارة المرافق العقارية بنظام

كة المذكورة اعاه اذا كان  ف تنفيذ اي من أنشطة ال�ش يعة االسامية، وال يتع�ي كة حسب ال�ش ي أسست من اجلها ال�ش
سيتم تنفيذ االغراض الىت

ة.  ة او غري مبا�ش سيؤدي اىل معاملة تحمل فائدة سواء بصورة مبا�ش

كة االأم أن تكون لها مصلحة  ة االأعمال السابق ذكرها �ف دولة الكويت و�ف الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة، ويجوز لل�ش كة االم مبا�ش يسمح لل�ش
أ  ك بأي وجه مع الهيئات الىت تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو الىت قد تعاونها عى تحقيق أغراضها �ف الكـويت أو �ف الخارج ولها أن تن�ش أو تشرت

ى هذه الهيئات أو أن تلحقها بها. أو تشارك أو تشرت
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ي الجريدة 
ه �ف كات"(، الذي تم ن�ش كات الصادر بتاريخ 26 نوفمرب 2012 بالمرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 )"قانون ال�ش ان قانون ال�ش

كات التجارية رقم 15 لسنة 1960. كما تم الحقا بتاريخ 27 مارس 2013 تعديل قانون  الرسمية بتاريخ 29 نوفمرب 2012، قام بالغاء قانون ال�ش
كات هذا بالقانون رقم 97 لسنة 2013. ال�ش

كات تحت رقم 425/2013 وذلك وفق متطلبات  بتاريخ 29 سبتمرب 2013 ، أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرار الائحة التنفيذية لقانون ال�ش
ساسي  كة االم بتعديل نظامها االإ ه. قامت ال�ش كات القائمة توفيق أوضاعها وفقا الأحكام هذا القرار خال سنة من تاريخ ن�ش القانون وعى ال�ش
ي  3  يوليو 2014 .

ي الجمعية العمومية غري العادية المنعقد �ف
وعقد التأسيس وفقا للقانون الجديد وتمت الموافقة عليه من قبل المساهيمن �ف

كة االأم  كة االم المسجل هو صندوق بريد رقم 38381 ، ضاحية عبدالله السالم 72254، دولة الكويت. إعتمد مجلس إدارة ال�ش إن عنوان ال�ش
كة االأم لها القدرة عى تعديل هذه البيانات المالية  ي 26 مايو 2015 ان الجمعية العمومية لمساهمي ال�ش

البيانات المالية المجمعة لاإصدار �ف
المجمعة بعد اصدارها .

أسس اإلعداد  .2

ستثمارات بالقيمة العادلة من  يتم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية ، معدله لتتضمن القياس بالقيمة العادلة الإ
خال االرباح أو الخسائر واالستثمارات المتاحة للبيع والعقارات االستثمارية.

كة االأم . ي )"د.ك"( وهي عملة العرض االأساسية لل�ش
تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويىت

ف "بيان االرباح أو الخسائر " و "بيان الدخل الشامل". ي قائمت�ي
اختارت المجموعة عرض "بيان الدخل الشامل" �ف

بيان االلتزام   .3

تم اعداد البيانات المالية للمجموعة وفقا للمعايري الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايري المحاسبة الدولية .

التغيرات في السياسات المحاسبية  .4

ي السنة السابقة باستثناء تطبيق 
ي اعداد البيانات المالية المجمعة متفقة مع تلك السياسات المستخدمة �ف

ان السياسات المحاسبية المطبقة �ف
ف ادناه:  معايري جديدة ومعدلة كما هو مب�ي

المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة   4.1

ي او بعد 1 يناير 2014. فيما يىي المعلومات حول هذه المعايري 
ي تبدأ �ف

ات السنوية الىت هناك عدد من المعايري الجديدة والمعدلة مفعلة للفرت
كة مبينة أدناه : الجديدة المتعلقة بال�ش

ات السنوية المعيار أو التفسري يفعل للفرت

ي
ي تبدأ �ف

الىت

1 يناير 2014معيار المحاسبة الدوىلي رقم IAS 32 ( 32(: االدوات المالية: العرض – معدل

1 يناير 2014معار المحاسبة الدوىلي رقم IAS 36 ( 36(: انخفاض قيمة االصول – معدل

1 يناير 2014المنشآت االستثمارية – التعديات عى المعايري الدولية للتقارير المالية ارقام 10 و 12 ومعيار المحاسبة الدوىلي رقم 27

1 يناير 2014التفسري IFRIC( 21( الرسوم
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معيار المحاسبة الدولي IAS 32( 32(: الدوات المالية: العرض – معدل   

ي تطبيق معايري معيار المحاسبة الدوىلي 
تقوم التعديات عى معيار المحاسبة الدوىلي رقم 32 باضافة توجيهات تطبيقية لمعالجة التناقضات �ف

: ف ف التالي�ي ي المجال�ي
رقم 32 لتسوية االصول والخصوم المالية �ف

ي ملزم للتسوية"	 
معىف "لديها حاليا حق قانو�ف

ي التسوية. 	 
ان بعض اجماىلي انظمة التسوية قد تعترب معادلة لصا�ف

ة يتم  المطلوب تطبيق التعديات بأثر رجعي. ان تطبيق التعديل لم ينتج عنه اي تأثري مادي عى البيانات المالية المجمعة للمجموعة الأي فرت
عرضها.

معيار المحاسبة الدولي رقم IAS 36( 36(:انخفاض قيمة الصول – معدل

ي يطلب فيها االفصاح عن مبلغ االصول او الوحدات المنتجة 
تقوم التعديات عى معيار المحاسبة الدوىلي رقم 36 بالحد من الظروف الىت

ي تحديد 
داده وكذلك توضيح االفصاحات المطلوبة وتقديم متطلبات واضحة لافصاح عن معدل  الخصم المستخدم �ف للنقد الممكن اسرت

داده )استنادا اىل القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد( وذلك  انخفاض القيمة )او االنعكاسات( حيث يتم تحديد المبلغ الممكن اسرت
باستخدام تقنية تقييم حالية.

ي البيانات المالية المجمعة 
ا ماديا عى االفصاحات �ف ي التعديل لم يكن له تأثري

نتقالية. ان تبىف يتم تطبيق التعديات بأثر رجعي وفقا الحكامها االإ
ة يتم عرضها.  للمجموعة الأي فرت

المنشآت الستثمارية – التعديالت عىل المعاي�ي الدولية للتقارير المالية ارقام 10 و12 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 27

تقوم التعديات بتعريف عبارة "منشأة استثمارية" وتقديم توجيهات دعم ومطالبة المنشآت االستثمارية بقياس االستثمارات عى شكل حصص 
ي منشأة اخرى بالقيمة العادلة من خال االرباح او الخسائر. 

مسيطرة �ف

ة يتم عرضها. ان تطبيق التعديات لم ينتج عنه اي تأثري مادي عى البيانات المالية المجمعة للمجموعة الأي فرت

التفس�ي IFRIC( 21( الرسوم

 : يوضح التفسري رقم 21 ما يىي
يع الحكومة. فاذا نشأ هذا 	  ام هو النشاط الذي يؤدي اىل دفع الرسوم كما هو محدد من قبل ت�ش ف الحدث الملزم الذي يؤدي اىل االلرت

ام بكامله بذلك التاريخ.  ف ة محاسبية، فانه يتم تحقق هذا االلرت ي تاريخ محدد خال فرت
النشاط �ف

ي البيانات المالية السنوية والمرحلية. 	 
يتم تطبيق نفس مبادىء التحقق �ف

ة يتم عرضها. المطلوب تطبيق التفسري رقم 21 باثر رجعي وفقا الحكامه االنتقالية وليس له اي تأثري جوهري عى البيانات المالية الي فرت

المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد  4.2

ات عى معايري موجودة من قبل مجلس المعايري  بتاريخ المصادقة عى هذه البيانات المالية ،  تم اصدار بعض المعايري والتعديات والتفسري
الدولية ولكن لم يتم تفعيلها بعد ولم يتم تطبيقها مبكرا من قبل المجموعة.

ي تبدأ بعد تاريخ تفعيل المعيار 
ة الىت كة وللمرة االأوىل خال الفرت ي كافة التعديات ضمن السياسات المحاسبية لل�ش

تتوقع االدارة أن يتم تبىف
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ات الجديدة المتوقع أن يكون لها ارتباط بالبيانات المالية  . ان المعلومات عن المعايري والتعديات والتفسري الجديد أو التعديل أو التفسري
ات الجديدة قد تم اصدارها لكن ليس من المتوقع ان يكون لها اي تاثري مادي  المجمعة للمجموعة مبينة أدناه. هناك بعض المعايري والتفسري

عى البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

ات السنوية المعيار أو التفسري يفعل للفرت

ي
ي تبدأ �ف

الىت

1 يناير 2018المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم )9( االدوات المالية : التصنيف والقياس

1 يناير 2017المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم )15(: االيرادات من العقود مع العماء

كته  ف المستثمر و�ش المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم 10 ومعيار المحاسبة الدوىلي رقم 28 بيع او مساهمة االصول ب�ي
كة المحاصة – معدل الزميلة او �ش

1 يناير 2016

ي عمليات محاصة – معدل
اء حصص �ف 1 يناير 2016معيار المحاسبة الدوىلي رقم 11 المحاسبة عن �ش

1 يناير 2016معيار المحاسبة الدوىلي رقم 1 "مبادرة االفصاح" – معدل

1 يناير 2016معيار المحاسبة الدوىلي رقم 16 و 38 توضيح الطرق المعتمدة لاستهاك واالطفاء - معدل

ي البيانات المالية المنفصلة – معدل 
1 يناير 2016معيار المحاسبة الدوىلي رقم 27 طريقة حقوق الملكية �ف

المعايري الدولية للتقارير المالية رقم 10 و 12 ومعيار المحاسبة الدوىلي رقم 28 المنشآت االستثمارية: تطبيق 
استثناء التجميع – معدل 

1 يناير 2016 

1 يناير 2016التحسينات السنوية عى المعايري الدولية للتقارير المالية دورة 2014-2012

1 يوليو 2014التحسينات السنوية عى المعايري الدولية للتقارير المالية دورة 2012-2010

1 يوليو 2014التحسينات السنوية عى المعايري الدولية للتقارير المالية دورة 2013-2011

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(: الأدوات المالية

قام مجلس معايري المحاسبة الدولية IASB باستبدال معيار المحاسبة الدوىلي رقم 39: االأدوات المالية – التحقق والقياس بكامله مع المعيار 
الدوىلي للتقارير المالية رقم )9(. ان المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم )9( )2014( يشمل المتطلبات النهائية عى جميع المراحل الثاث 

ات واسعة عى ارشادات  لمشاريع االأدوات المالية : التصنيف والقياس ، انخفاض القيمة ومحاسبة التحوط. يقوم المعيار الجديد بإدخال تغيري
معيار المحاسبة الدوىلي رقم 39 حول تصنيف وقياس االأصول المالية كما ويقوم بتقديم نموذج "خسارة ائتمانية متوقعة" جديد خاصة 
بانخفاض قيمة االأصول المالية. يقوم المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم 9 ايضا بتقديم ارشادات جديدة عند تطبيق محاسبة التحوط.

ي الكويت بتاريخ 30 ديسمرب 2009 
عى الرغم من السماح بالتطبيق المبكر لهذا المعيار ، قررت اللجنة الفنية لدى وزارة التجارة والصناعة �ف

تأجيل التطبيق المبكر حىت اشعار آخر.

لم تقم ادارة المجموعة بعد بتقييم أثر هذا المعيار الجديد عى البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15(: اليرادات من العقود مع العمالء

تم استبدال المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم )15( مكان معيار المحاسبة الدوىلي رقم 18 االيرادات ، ومعيار المحاسبة الدوىلي رقم 11 
نشاءات، وهو يعطي نموذج تحقق جديد يعتمد عى مبدأ السيطرة وباستخدام خمس خطوات يتم استخدامها عى كافة العقود مع  عقود االإ

العماء.
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الخطوات الخمس لهذا النموذج هي:
تعريف العقد مع العميل.  -

ي العقد.
امات االداء �ف ف تعريف الرت  -
تحديد سعر المعاملة.  -

امات االداء كما جاءت بالعقد. ف توزيع سعر المعاملة عى الرت  -
امات االداء. ف تسجيل االيرادات عند قيام المنشاة بتلبية الرت  -

كما يتضمن المعيار ارشادات هامة، مثل:
ف أو أكرش من الخدمات أو البضاعة – وكيف يتم احتساب وتسجيل كل جزئية تم تنفيذها عى حده 	  ي تتضمن توريد عدد اثن�ي

العقود الىت
ي تحتوي عى عدة بنود، وكيف توزع سعر المعاملة ومىت تدمج العقود.

تيبات الىت وذلك ضمن الرت
ة أو خال نقطة محددة من الزمن.	  التوقيت – فيما اذا تطلب تسجيل االيرادات خال الفرت
ة أو طارئة )مثال: تنفيذ 	  ي تحتوي عى أدوات سعرية متغري

تيبات الىت ي تناقش كيفية معالجة الرت
التسعري المتغري ومخاطر االئتمان – والىت

ط( كما تم تحديث بند المعوقات عى االيرادات. مشرت
قيمة الوقت – مىت تعدل سعر العقد الغراض تمويلية.	 
أمور أخرى محددة تتضمن:	 

المقابل غري النقدي ومقايضة االصول.	 
تكلفة العقود.	 
حق الرد وخيارات العماء االخرى.	 
اء.	  خيارات المورد باعادة ال�ش
الكفاالت.	 
االصل مقابل الوكيل.	 
خيص.	  الرت
تعويض الك�.	 
داد، و	  االتعاب المقدمة غري القابلة لاسرت
صفة االمانة وترتيبات الفوترة واالحتفاظ. 	 

لم تقم ادارة المجموعة بعد بتقييم أثر هذا المعيار الجديد عى البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

كة  كته الزميلة او �ش ف المستثمر و�ش المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 28 بيع او مساهمة الصول ب�ي
المحاصة – معدل 

ي 
ان التعديات عى المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم 10 "البيانات المالية المجمعة " ومعيار المحاسبة الدوىلي رقم 28 "االستثمارات �ف

كة المحاصة  كته الزميلة او �ش كات المحاصة )2011(" تقوم بتوضيح معالجة بيع او مساهمة االصول من المستثمر اىل �ش كات الزميلة و�ش ال�ش
 : عى النحو التاىلي

ي تشكل العمل  )كما هو 	 
ي البيانات المالية للمستثمر لارباح والخسائر الناتجة عن بيع او مساهمة االصول الىت

تتطلب التسجيل الكامل �ف
ي المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم 3 "دمج االعمال"(. 

محدد �ف
ي لارباح والخسائر حيثما ال تشكل االصول العمل، اي يتم تسجيل الربح او الخسارة فقط اىل حد مصالح 	 

تتطلب التسجيل الجز�أ
كة المحاصة.  كة الزميلة او �ش ي تلك ال�ش

ي ليست لها عاقة �ف
المستثمرين الىت

ي للمعاملة، مثا سواء حدثت عملية بيع او مساهمة االصول من قبل المستثمر 
يتم تطبيق هذه المتطلبات بغض النظر عن الشكل القانو�ف

كة التابعة( او من قبل البيع المبا�ش  ي تمتلك االصول )ما ينتج عنه فقدان السيطرة عى ال�ش
كة التابعة الىت ي ال�ش

الذي يقوم بتحويل الحصص �ف
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لاصول نفسها. 

ليس من المتوقع ان يكون لهذه التعديات أي أثر مادي عى البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

ي عمليات محاصة – معدل 
اء حصص �ف المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 11 المحاسبة عن �ش

ي يشكل فيها 
ي عملية المحاصة الىت

ي الحصة �ف ان التعديات عى المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم 11 "ترتيبات المحاصة" تتطلب من مشرت
ي المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم 3 "دمج االعمال"( لتطبيق كافة المبادىء المحاسبية لعمليات دمج 

النشاط العمل )كما هو محدد �ف
ي تتعارض مع االرشادات 

ي المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم 3 والمعايري الدولية للتقارير المالية االخرى، باستثناء تلك المبادىء الىت
االعمال �ف

ي المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم 11. كما تتطلب تلك التعديات ايضا االفصاح عن المعلومات المطلوبة من قبل المعيار الدوىلي 
الواردة �ف

للتقارير المالية رقم 3 والمعايري الدولية للتقارير المالية االخرى الخاصة بعمليات دمج االعمال. 

ة، ال يتم  ي الحالة االخري
ي عملية المحاصة )�ف

اء حصة اضافية �ف ي عملية المحاصة و�ش
ي للحصة �ف

اء المبد�أ تنطبق التعديات ايضا عى كل من ال�ش
ي عمليات المحاصة. 

اء الحصص �ف اعادة قياس الحصص المحتفظ بها سابقا(. كما تنطبق التعديات ايضا بصورة مستقبلية عى �ش

ليس من المتوقع ان يكون لهذه التعديات أي أثر مادي عى البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

معيار المحاسبة الدولي رقم 1 مبادرة الفصاح – معدل   

ات التالية:  تقوم التعديات عى معيار المحاسبة الدوىلي رقم 1 باجراء التغري
المادية: توضح التعديات بان )1( المعلومات اليجب حجبها بالتجميع او بتقديم معلومات غري مادية، )2( اعتبارات المادية تنظبق 	 

عى كل اجزاء البيانات المالية، و )3( حىت عندما يتطلب المعيار افصاحا محددا، عندها يتم تطبيق اعتبارات المادية.   
: )1( تقديم توضيح بان قائمة بنود 	  بيان المركز الماىلي وبيان االرباح والخسائر وااليرادات الشاملة االخرى: تقوم التعديات بما يىي

ي هذه البيانات يمكن عدم تجميعها وتجميعها كما هو مناسب وكذلك تقديم ارشادات اضافية حول 
ي سيتم عرضها �ف

المفردات الىت
كات الزميلة المحتسبة حسب  ي هذه البيانات و )2( توضيح ان حصة المنشأة من االيرادات الشاملة االخرى لل�ش

المجاميع الفرعية �ف
ي االرباح 

ي مجموعها كبنود مفردات واحدة سواء سيتم الحقا اعادة تصنيفها ام ال �ف
ف عرضها �ف كات المحاصة يتع�ي حقوق الملكية و�ش

والخسائر. 
تيب الماحظات لتوضيح ان قابلية الفهم والمقارنة يجب النظر 	  ماحظات: تقوم التعديات باضافة امثلة اضافية للطرق الممكنة لرت

ي الفقرة 114 من معيار 
تيب المحدد حىت االآن �ف فيها عند تحديد ترتيب الماحظات والثبات ان الماحظات ال تحتاج اىل عرضها بالرت

المحاسبة الدوىلي رقم 1. كما قام مجلس معايري المحاسبة الدولية ايضا بحذف االرشادات واالمثلة المتعلقة بتحديد السياسات 
ي لوحظ انها من المحتمل ان تكون غري مفيدة. 

المحاسبية الهامة الىت

معيار المحاسبة الدولي رقم 16 و 38 بيان الطرق المعتمدة لالستهالك والطفاء – معدل  

إن التعديات عى معيار المحاسبة الدوىلي رقم )16( الممتلكات واالالت والمعدات والمعيار رقم )38( االصول غري الملموسة توضح االأمور 
التالية:

تعترب طريقة استهاك االصول عى أساس الدخل الناتج من النشاط المستخدم به ذلك االصل طريقة غري مناسبة الستهاك 	 
الممتلكات واالالت والمعدات.

تعترب طريقة اطفاء عى اساس الدخل الناتج من النشاط الذي يستخدم االصل غري الملموس طريقة غري مناسبة بشكل عام باستثناء 	 
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بعض الحاالت المحددة.
ي سعر البيع لمادة معينة تم انتاجها من خال استخدام أصل من الممكن ان تشري اىل توقعات 	 

نخفاض المستقبلية �ف إن توقعات االإ
قتصادية المستقبلية من ذلك االصل. ي بدورها قد تؤدي اىل انخفاض المنافع االإ

بشأن تقام تكنولوجي وتجاري لاأصل ، والىت

ليس من المتوقع ان يكون لهذه التعديات أي أثر مادي عى البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

ي البيانات المالية المنفصلة – معدل 
معيار المحاسبة الدولي رقم 27 طريقة حقوق الملكية �ف

كات  ي ال�ش
ان التعديات عى معيار المحاسبة الدوىلي رقم 27 "البيانات المالية المنفصلة" تسمح بان يتم اختياريا المحاسبة عن االستثمارات �ف

ي البيانات المالية المنفصلة. 
كات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية �ف كات المحاصة وال�ش التابعة و�ش

ليس من المتوقع ان يكون لهذه التعديات أي أثر مادي عى البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 و 12 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 28 المنشآت الستثمارية: تطبيق استثناء التجميع – معدل 

تهدف التعديات اىل توضيح الجوانب التالية: 
كة 	  كة ام متوسطة متاح لل�ش االعفاء من اعداد بيانات مالية مجمعة: تؤكد التعديات بان االعفاء من اعداد بيانات مالية مجمعة ل�ش

كات التابعة لها بالقيمة العادلة.  كة االستثمارية بقياس جميع ال�ش كة استثمارية حىت لو قامت ال�ش كة تابعة ل�ش ي هي �ش
االم الىت

ي تقدم خدمات تتعلق باالنشطة 	 
كة التابعة الىت كة االم: ان ال�ش ي تقدم خدمات تتعلق باالنشطة االستثمارية لل�ش

كة التابعة الىت ال�ش
كة استثمارية.  كة التابعة نفسها �ش كة االم ال يجب تجميعها اذا كانت ال�ش االستثمارية لل�ش

كة استثمارية مستثمر فيها: عند تطبيق طريقة حقوق الملكية 	  كة غري استثمارية عى �ش تطبيق طريقة حقوق الملكية من قبل مستثمر �ش
كة استثمارية االحتفاظ بقياس القيمة العادلة  ي �ش

كة غري االستثمارية المستثمرة �ف كة محاصة، عندها يمكن لل�ش كة زميلة او �ش عى �ش
كات التابعة.  ي ال�ش

كة المحاصة لحصصها �ف كة الزميلة او �ش المطبق من قبل ال�ش
كات التابعة لها بالقيمة العادلة تقوم بتقديم االفصاحات المتعلقة 	  ي تقيس ال�ش

كة االستثمارية الىت االفصاحات المطلوبة: ال�ش
كات االستثمارية المطلوبة من قبل المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم 12.      بال�ش

ليس من المتوقع ان يكون لهذه التعديات أي أثر مادي عى البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

التحسينات السنوية عى المعايري الدولية للتقارير المالية دورة 2012-2014
ي المعيار الدوىلي للتقارير 

التعديات عى المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم 5 – تقوم هذه التعديات باضافة ارشادات محددة �ف  -
ي تقوم فيها المنشأة باعادة تصنيف االصل من محتفظ به لغرض البيع اىل محتفظ به لغرض التوزيع 

ي الحاالت الىت
المالية رقم 5 �ف

ي تتوقف فيها محاسبة االصل المحتفظ به لغرض التوزيع. 
ي الحاالت الىت

والعكس بالعكس و�ف
التعديات عى المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم 7 – تقوم هذه التعديات بتقديم ارشادات اضافية لتوضيح فيما اذا كان عقد   -

ي البيانات المالية المكثفة المرحلية. 
ي االصل المحول، والتوضيح حول موازنة االفصاحات �ف

الخدمات مستمر باالنشغال �ف
كات ذات الكفاءة العالية المستخدمة  التعديات عى معيار المحاسبة الدوىلي رقم 19  - تقوم هذه التعديات بتوضيح ان سندات ال�ش  -

ي ستدفع بها تلك المنافع. 
ي تقييم معدل الخصم الخاص  بمنافع ما بعد الخدمة يجب تقويمه بنفس العملة الىت

�ف
" وتتطلب  ي التقرير المرحىي

ي مكان آخر �ف
التعديات عى معيار المحاسبة الدوىلي رقم 34 – تقوم هذه التعديات بتوضيح معىف "�ف  -

اسنادا ترافقيا. 
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ليس من المتوقع ان يكون لهذه التعديات أي أثر مادي عى البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

التحسينات السنوية عىل المعاي�ي الدولية للتقارير المالية دورة 2010-2012 
التعديات عى المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم IFRS 3( 3(-ان المبلغ المحتمل الذي ال ينطبق عليه تعريف أداة حق الملكية يتم   -

ي بيان الدخل الشامل.
ات �ف ي تاريخ كل تقرير ماىلي مع تسجيل التغري

قياسه الحقا بالقيمة العادلة �ف
التعديات عى المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم IFRS 13( 13(-ان االضافة عى اساس االستنتاجات تؤكد معالجة القياس الحالية   -

ة االجل.  للذمم المدينة والدائنة قصري
دارة فيما يتعلق بالمعلومات  فصاحات المطلوبة فيما يتعلق بتقديرات االإ التعديات عى المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم 8 – االإ  -

قتصادية(. ات االإ ح والمؤ�ش االإجمالية بالقطاعات التشغيلية )ال�ش

ي حال يتم تقديمها بشكل منتظم اىل رئيس صّناع القرارات التشغيلية.
ان مطابقة اصول القطاعات المعلنة مع اجماىلي اصول المنشأة مطلوبة �ف

ية االجمالية بشكل ثابت عى  التعديات عى معيار المحاسبة الدوىلي رقم 16 و -38عند اعادة تقييم البنود، يتم تعديل القيمة الدفرت  -
ية. ي القيمة الدفرت

اعادة تقييم صا�ف
ي تقدم خدمات موظفي االدارة العليا اىل المنشأة مقدمة التقارير او 

التعديات عى معيار المحاسبة الدوىلي رقم -24ان المنشآت الىت  -
كة االم للمنشأة مقدمة التقارير تعترب اطراف ذات صلة للمنشأة مقدمة التقارير. ال�ش

ليس من المتوقع ان يكون لهذه التعديات أي أثر مادي عى البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

التحسينات السنوية عىل المعاي�ي الدولية للتقارير المالية دورة 2011-2013 
ي تقوم 

التعديات عى المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم IFRS  1( 1(-ان التعديل عى اساس االستنتاجات يوضح بان المنشأة الىت  -
باعداد بياناتها المالية وفقا للمعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم 1 قادرة عى استخدام كل من:

المعايري الدولية للتقارير المالية المفعلة حاليا   -  
ي تسمح بالتطبيق المبكر

ي تم اصدارها لكن لم يتم تفعيلها بعد والىت
المعايري الدولية للتقارير المالية الىت  -  

ات المقدمة. يجب تطبيق نفس النص لكل معيار دوىلي عى جميع الفرت
التعديات عى المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم IFRS 3( 3(-ال يتم تطبيق المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم 3 عى تشكيل ترتيب   -

ك.  تيب المشرت ي البيانات المالية لنفس الرت
ك �ف مشرت

ي 
التعديات عى المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم IFRS 13( 13(-ان نطاق اعفاء المحفظة )IFRS 13.52( يتضمن كافة البنود الىت  -

ي يتم تسجيلها وقياسها وفقا لمعيار المحاسبة الدوىلي رقم 39/
ي السوق و/او المخاطر االئتمانية للطرف المقابل الىت

لها مراكز موازنة �ف
. ام الماىلي ف المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم 9، بغض النظر عما اذا كان ينطبق عليها تعريف االصل/االلرت

ف المعيار الدوىلي للتقارير المالية  التعديات عى معيار المحاسبة الدوىلي رقم 40 – تقوم هذه التعديات بتوضيح العاقة المتبادلة ب�ي  -
رقم 3 ومعيار المحاسبة الدوىلي رقم 40 عند تصنيف العقار كعقار استثماري او عقار يشغله المالك. 

ليس من المتوقع ان يكون لهذه التعديات أي أثر مادي عى البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة   .5
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ي اعداد البيانات المالية المجمعة ملخصة أدناه .
ان اهم السياسات المحاسبية و أسس القياسات المحاسبية المستخدمة �ف

5.1    أسس التجميع

كاتها التابعة .  كة االأم و جميع �ش إن البيانات المالية للمجموعة تجمع ال�ش

ي تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة عى المنشأة عندما تتعرض 
كات التابعة هي جميع المنشآت )بما فيها المنشآت المهيكلة( الىت ال�ش

ة من مشاركتها مع المنشأة ويكون لها القدرة عى التأثري عى تلك العوائد من خال سلطتها  المجموعة لـ، او يكون لها الحق بـ، عوائد متغري
كات التابعة بالكامل من التاريخ الذي يتم فيه نقل السيطرة اىل المجموعة ويتوقف تجميعها من التاريخ الذي  عى المنشأة. يتم تجميع ال�ش

كة االأم  ي ال تزيد عن ثاثة اشهر من تاريخ التقرير لل�ش
كات التابعة لتاريخ التقرير و الىت تتوقف فيه تلك السيطرة. يتم اعداد البيانات المالية لل�ش

ي ايضاح )7( حول البيانات الماليه المجمعه . يتم 
كات التابعه المجمعة الرئيسية �ف ، بإستخدام سياسات محاسبية مماثلة . تظهر تفاصيل ال�ش

كة االم ف هذا التاريخ و تاريخ التقرير للبيانات المالية لل�ش ي تقع ب�ي
عمل التعديات لتعكس تأثري المعامات الهامة واالأحداث االأخرى الىت

كات المجموعة ، بما فيها االرباح والخسائر غري المحققة من  ف �ش يتم عند التجميع استبعاد االرصدة والمعامات الجوهرية المتبادلة ب�ي
كات المجموعة عند التجميع ، إال ان هذا  ف �ش كات المجموعة . و حيثما يتم استبعاد الخسائر غري المحققه من بيع اصل ب�ي ف �ش العمليات ب�ي
كات التابعة و  ي البيانات المالية لل�ش

ي هبوط القيمة بالنسبة للمجموعة . يتم تعديل المبالغ المسجلة �ف
االصل يجب فحصة ايضا بما يتعلق �ف

ذلك للتأكد من توافقها مع السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة .

كة  كة التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة عى تلك ال�ش كة التابعة عندما تحصل المجموعة عى السيطرة عى ال�ش يبدأ تجميع ال�ش
كات التابعة المستحوذ عليها او المستبعدة خال السنة يتم تسجيلها من التاريخ  التابعة. ان االرباح او الخسائر وااليرادات الشاملة االخرى لل�ش
كة التابعة، حسب ما هو مناسب.  الذي تحصل فيه المجموعة عى السيطرة، او حىت التاريخ الذي تتوقف فيه المجموعة عن سيطرتها عى ال�ش

كات التابعة و  ي االصول لل�ش
ي الربح او الخسارة وصا�ف

إن الحصص غري المسيطرة ، تعرض كجزء من حقوق الملكية ، و هي تمثل النسبة �ف
ف مال�ي  كات التابعة ب�ي غري المحتفظ بها من قبل المجموعة . تقوم المجموعة بتوزيع الحصص من مجموع االيرادات او الخسائر الشاملة لل�ش

كات التابعة مخصصة للحصص غري المسيطرة حىت لو  ي ال�ش
كة االأم و الحصص غري المسيطرة بناءا عى حصة ملكية كاهما .ان الخسائر �ف ال�ش

كانت النتائج تمثل رصيد عجز .

كة التابعة ، دون فقد السيطرة يتم المحاسبة عليه كعملية ضمن حقوق الملكية . اذا فقدت المجموعة السيطرة  ي نسبة ملكية ال�ش
ان التغري �ف

كة التابعة فإنه يتم : عى ال�ش
كة التابعة .	  عدم تحقق االأصول )يتضمن الشهرة( والخصوم لل�ش
عدم تحقق القيم المدرجة الأي حصة غري مسيطرة .	 
اكمة ، المسجلة ضمن حقوق الملكية .	  عدم تحقق فروقات التحويل المرت
تحقق القيمة العادلة للمبلغ المستلم .	 
تحقق القيمة العادلة الأي استثمارات متبقية .	 
ي االأرباح والخسائر .	 

تحقق أي فائض أو عجز �ف
يرادات الشاملة االأخرى اىل االأرباح والخسائر او االأرباح المحتجزة، 	  ي االإ

ي المحتويات المحققة سابقا �ف
كة االأم �ف اعادة تصنيف حصة ال�ش
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ة االأصول أو الخصوم المتعلة بها. كما هو مناسب ، كما سيتم طلبه إذا استبعدت المجموعة مبا�ش

5.2    إندماج االعمال 

اء . يتب احتساب المبلغ المحول من قبل المجموعة للحصول  تقوم المجموعة بالمحاسبة عى عمليات دمج االعمال باستخدام طريقة ال�ش
ي الملكية المصدرة 

امات المستحقة و الحصة �ف ف اء لاأصول المحولة ، او االألرت ي تاريخ ال�ش
كة تابعة كمجموع القيمة العادلة �ف عى السيطرة عى �ش

اء عند  ام تاتج عن ترتيبات المبلغ المحتمل . يتم تسجيل تكاليف ال�ش ف ي تتضمن القيمة العادلة الأي اصل أو إلرت
من قبل المجموعة ، و الىت

حدوثها . 

ي 
ى اما بالقيمة العادلة او بالحصة المكافئة لصا�ف ي حصص المشرت

ي لكل عملية دمج لاعمال بقياس الحصة غري المسيطرة �ف يقوم المشرت
ى . االصول المحددة للمشرت

ى  ي حصص المشرت
ي المحتفظ بها سابقا �ف اء لحصة ملكية المشرت اذا تم تحقيق عملية دمج االعمال عى مراحل، فان القيمة العادلة بتاريخ ال�ش

اء وذلك من خال االرباح والخسائر.  ي تاريخ ال�ش
يتم اعادة قياسها اىل القيمة العادلة كما �ف

ي 
ي تكبدتها من دمج االأعمال بغض النظر عن ما اذا كانت مسجلة سابقا �ف

امات الىت ف لرت ي حصلت عليها و االإ
تقوم المجموعة بتسجيل االأصول الىت

ي 
امات المتكبده بشكل عام بقيمها العادلة �ف ف لرت اء . يتم قياس االأصول المحصول عليها و االإ اه قبل عملية ال�ش كة المشرت البيانات المالية لل�ش

تاريخ الحيازة . 

امات القائمة وفقا  ف ، تقوم االدارة بتقدير مائمة تصنيفات وتوجيهات االأصول المالية المنقولة وااللرت ف اء نشاط مع�ي عند قيام المجموعة ب�ش
اء.  يتضمن ذلك فصل مشتقات االأدوات المالية الموجودة ضمن العقود  للبنود التعاقدية والظروف االقتصادية والظروف القائمة بتاريخ ال�ش

اه. كة المشرت مة من قبل ال�ش المرب

ات الاحقة عى القيمة العادلة  اء. كما ان التغري ي سيتم تسجيله بالقيمة العادلة بتاريخ ال�ش ان اي مبلغ محتمل يتم تحويله من قبل المشرت
ي 

ي االأرباح او الخسائر او كتغري �ف
اما سيتم تسجيلها وفقا لمعيار المحاسبة الدوىلي IAS 39 اما �ف ف للمبلغ المحتمل الذي يعترب اما اصا او الرت

يرادات الشاملة  ايرادات شاملة اخرى. إذا تم تصنيف المبلغ المحتمل كحقوق ملكية، فانه لن تتم اعادة قياسه حىت تتم تسويته نهائيا ضمن االإ
االأخرى.

: أ( القيمة  ف ي تم تعريفها وبشكل منفصل.  ويتم احتسابها عى أنها الزيادة ما ب�ي
يتم احتساب قيمة الشهرة بعد تسجيل قيمة االأصول الىت

ي 
، ج( القيمة العادلة كما �ف ف اؤها، وب�ي ي تم �ش

كة الىت ي سجات ال�ش
العادلة للمقابل المقدم، ب( القيمة المسجلة للحصص غري المسيطرة �ف

ي تم تعريفها.  اذا كانت القيم 
ي االأصول الىت

اء لصا�ف اه فوق القيمة العادلة بتاريخ ال�ش كة المشرت ي ال�ش
اء، الأي حقوق ملكية قائمة �ف تاريخ ال�ش

ي تعترب ربح نتيجة المفاصلة( ضمن االأرباح والخسائر 
العادلة لاأصول المعرفة تزيد عن مجموع البنود أعاه، يتم تسجيل تلك الزيادة )الىت

ة.    مبا�ش

5.3     التقارير القطاعية

 . : محىي ودوىلي ف ف رئيس�ي ف جغرافي�ي كز انشطة المجموعة ضمن قطاع�ي ستثمارية، وجغرافيا ترت ي قطاع العقارات االإ
كز أنشطة المجموعة �ف ترت

ي تمثل منتجاتها و خدماتها الرئيسية. يتم ادارة 
ولغرض تعريف تلك القطاعات التشغيلية، تقوم االدارة بتتبع خطوط الخدمات للمجموعة و الىت
تلك القطاعات التشغيلية بشكل منفصل حيث أن احتياجات و مصادر كل قطاع تكون مختلفة.  

والأغراض االدارة، تستخدم المجموعة نفس سياسات المقاييس المستخدمة ضمن البيانات المالية. باالضافة اىل ذلك، فان االأصول أو الخصوم 
غري المخصصة لقطاع تشغيىي بشكل مبا�ش ، ال يتم ادراجها للقطاع.



38

شركة مينا العقارية – ش.م.ك.ع
والشركات التابعة لها

البيانات المالية المجمعة
31 مارس 2015

5.4   اإليرادات

يراد بصورة موثوق منها بغض  يرادات عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية إىل المجموعة ويمكن قياس مبلغ االإ تتحقق االإ
يرادات: اف باالإ النظر مىت يتم الدفع. إن المقاييس المحددة التالية يجب أن تطبق قبل االعرت

5.4.1   ربح من بيع عقارات

يراد بصوره موثوق منها. ي ويمكن قياس مبلغ االإ يتم تسجيل االأرباح الناتجة من بيع عقارات عند تحويل مخاطر هامة ومنافع الملكية اىل المشرت

ايرادات من بيع عقارات مطورة   5.4.2

ان االيرادات الناتجة من بيع العقارات المطورة )فلل سكنية( يتم تسجيلها عند تحويل المخاطر والمزايا المتعلقة بالعقار اىل العميل. يتم 
تحويل المخاطر والمزايا عند ارسال اشعار اىل العميل لحيازة العقار او عند التسليم الفعىي اىل العميل. 

5.4.3   إيراد خدمات

يتم إثبات إيرادات الخدمات عندما يتم تقديم الخدمة .

5.4.4  إيرادات توزيعات ارباح 

ي استامها.
تسجل إيرادات توزيعات االأرباح عند ثبوت الحق �ف

5.4.5   ايرادات االيجار 

ة االتفاقية . ي عقارات استثمارية . يتم تسجيل ايرادات االيجار عى مدى فرت
تكتسب المجموعة ايرادات االيجار ايضا من ايرادات �ف

تكلفة بيع عقارات مطورة  5.5

تتضمن تكلفة بيع العقارات المطورة )الفلل السكنية( تكلفة االرض وتكاليف التطوير. تتضمن تكاليف التطوير تكلفة التصميم والبنية التحتية 
واالنشاء. ان تكلفة المبيعات فيما يتعلق ببيع الفلل السكنية يتم تسجيلها عى اساس متوسط التكلفة للمرت المربع. كما ان متوسط التكلفة للمرت 

المربع مشتق من المساحة االجمالية القابلة للبيع واجماىلي التكلفة. 

5.6   المصاريف التشغيلية

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

5.7  تكاليف تمويل

عتبار رصيد القرض القائم ونسبة الفائدة المطبقة . ة الزمنية مع االأخذ باالإ تحتسب تكاليف التمويل وتسجل عى أساس الفرت

ة زمنية طويلة ل�ي يصبح جاهزاً لاستعمال المزمع له أو بيعه  ة بحيازة أو إنشاء أصل يحتاج إنشاؤه إىل فرت ي تتعلق مبا�ش
إن تكاليف التمويل الىت

ف االأصل  ورية لتجهري اض عندما يتم استكمال كافة االأنشطة الرف يتم رسملتها كجزء من تكلفة ذلك االأصل . يتم إيقاف رسملة تكاليف االقرت
ي يتم تكبدها خالها .

ة الىت ي الفرت
لاستخدام المزمع له أو البيع . تسجل تكاليف التمويل االأخرى كمروف �ف
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5.8  ممتلكات ومعدات واإلستهالك

ية بتاريخ كل تقرير ماىلي  اكم وخسائر انخفاض القيمة . يتم مراجعة القيمة الدفرت تسجل الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهاك المرت
دادها يتم  ية المبالغ الممكن اسرت دادها . وعندما تتجاوز القيم الدفرت لتحديد ما إذا كانت هذه المبالغ مسجلة بأكرش من قيمتها الممكن اسرت

دادها . تخفيض الموجودات إىل قيمها الممكن اسرت

نتاجي  يحمل االستهاك بطريقة القسط الثابت عى كافة الممتلكات والمعدات بمعدالت محتسبة لشطب التكلفة لكل أصل عى مدى العمر االإ
المتوقع لها و البالغ 5 سنوات .

ورة . ي كل نهاية سنة مالية وتعديله عند الرف
نتاجي المقدر للمتلكات والمعدات �ف قتصادي االإ يتم مراجعة العمر االإ

اكم يتم حذفها من الحسابات واى ارباح او خسائر ناتج عن االستبعاد يتم  عند بيع االصول او استبعادها، فان تكاليفها واالستهاك المرت
ي بيان االرباح او الخسائر المجمعة.

تسجيلها �ف

5.9   األصول المؤجرة

5.9.1  التأجير التمويلي

يتم نقل الملكية االقتصادية لاأصول المؤجرة اىل المستأجر عندما يتحمل هذا المستأجر كافة المزايا والمخاطر المرتبطة بهذا االأصل.  وعندما 
ي بداية التأجري بالقيمة العادلة لاأصل المستأجر أو القيمة 

ي �ف
ي تلك المعامات، يتم تسجيل االأصل المعىف

تكون المجموعة هي المستأجر �ف
  . ام تأجري تمويىي ف الحالية لدفعات االيجار زائدا الدفعات العرضية )ان وجدت(، أيهما أقل. يتم تسجيل مبلغ مقابل كالرت

ي نسبة 
ام التأجري التمويىي المقابل بدفعات االيجار بعد خصم تكاليف التمويل. كما يتمثل عنر الفائدة لدفعات االيجار �ف ف ويتم تخفيض الرت

ة االيجار.  ثابتة لرصيد رأس المال القائم ويتم تحميله عى االرباح او الخسائر كتكاليف تمويل طوال فرت

االيجار التشغيلي     5.9.2

كافة االيجارات االخرى تتم معاملتها كايجارات تشغيلية. عندما تكون المجموعة هي المستأجر، فان الدفعات عى اتفاقيات االيجار التشغيىي 
ي هذه الحالة يتم اخذ 

وط عقد االيجار مرهقة ، �ف يتم تسجيلها كمصاريف عى اساس القسط الثابت طوال مدة االيجار اال اذا كانت �ش
، فيتم تسجيلها كمصاريف عند  ف ام المحتمل. اما بالنسبة للتكاليف المرتبطة بها، كالصيانة والتأم�ي ف لرت ي القيمة الحالية لاإ

المخصص لصا�ف
حدوثها. 

5.10   العقارات االستثمارية

ي قيمتها، ويتم محاسبتها باستخدام نموذج القيمة 
تمثل العقارات االستثمارية تلك العقارات المحتفظ بها لغرض التأجري و/ أو لغرض الزيادة �ف

العادلة.

ي يعاد قياس تلك العقارات 
نشاء( مبدئياً بالتكلفة . بعد التسجيل المبد�أ ستثمارية قيد االإ تسجل العقارات االستثمارية )بما فيها العقارات االإ

ي بيان االأرباح أو الخسائر المجمع. وتم تقدير القيمة العادلة من قبل االدارة 
ي القيمة العادلة �ف

االستثمارية وفقاً للقيمة العادلة. يدرج التغري �ف
بمساعدة مقيم عقارات مستقل.

ستخدام بشكل دائم حيث ال يوجد مكاسب اقتصادية  ستثمارية  عندما يتم التخلص منها او عزلها عن االإ اف بالعقارات االإ عرت يتم عدم االإ
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ي بيان االأرباح أو الخسائر المجمع للسنة 
اف باي ربح أو خسارة من عزل او تخلص من عقار استثماري �ف عرت متوقعة بعد التخلص منها . يتم االإ

ستثمار العقاري . ي تم فيها العزل او التخلص لذلك االإ
الىت

ستخدام ، بدليل انهاء اشغاله من قبل المالك او بدء ايجار تشغيىي  ي االإ
ستثمارية فقط اذا حدث تغري �ف يتم التحويل اىل حساب العقارات االإ

ستخدام بدليل بدء اشغاله من قبل المالك او بدء  ي االإ
ستثمارية فقط اذا حدث تغري �ف لجهة أخرى . يتم التحويل من حساب العقارات االإ

تطويره بغرض بيعه . فاذا اصبح العقار الذي يشغله المالك عقارا استثماريا، عندها تقوم المجموعة باحتساب هذا العقار وفقا للسياسة 
ي االستخدام. 

الظاهرة ضمن بند الممتلكات واالآالت والمعدات حىت تاريخ التغري �ف

عقارات قيد التطوير  5.11

ي يمكن تحقيقها ايهما أقل. 
ي القيمة الىت

ي تم إدراجها بالتكلفة أو صا�ف
تمثل العقارات قيد التطوير عقارات للمتاجرة تحت التطوير / التنفيذ ، والىت

وع  نشاء ، التصميم المعماري . يتم اضافة التكاليف المتعلقة بها مثل االأتعاب المهنية ، أتعاب ادارة الم�ش تتضمن التكاليف كل من تكلفة االإ
ة  وع عند تنفيذ االأنشطة الازمة لجعل االأصول جاهزه لاستعمال المقصود منها . تضاف التكاليف المبا�ش والتكاليف الهندسية الخاصة بالم�ش
نجازات او عندما تحدد  وع عند اصدار شهادة االإ وع وحىت اكتماله عى حساب العقارات قيد التطوير . يتحدد اكتمال الم�ش منذ ابتداء الم�ش
نتهاء المتوقعة  ي وضع العمل الطبيعي ناقصا تكلفة االإ

ي القيمة الممكن تحقيقها بقيمة البيع �ف
وع عى أنه قد اكتمل . تقدر صا�ف دارة الم�ش االإ

والتكلفة الازمة المقدرة لتحقق البيع. 

اختبار انخفاض االصول غير المالية   5.12

لغرض تقدير مبلغ االنخفاض، يتم تجميع االأصول اىل أد�ف مستويات تشري اىل تدفقات نقدية بشكل كبري )وحدات منتجة  للنقد(.  وبناء عليه، 
يتم اختبار انخفاض قيمة بعض من تلك االأصول وبشكل منفرد ويتم اختبار البعض االآخر عى أنه وحدة منتجة للنقد. 

ات تشري اىل أن القيمة المدرجة قد ال يكون  ي أي وقت تكون هناك ظروف أو تغري
كما يتم اختبار مفردات االأصول أو الوحدات المنتجة للنقد �ف

دادها.  من الممكن اسرت

دادها،  اف بخسائر هبوط القيمة بالمبلغ الذي يمثل الزيادة للقيمة المدرجة لاأصل أو الوحدة المنتجة للنقد عن القيمة الممكن اسرت يتم االعرت
ستخدام . لغرض تقدير قيمة االأصل قيد االستخدام، تقوم االدارة  ف القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع و القيمة قيد االإ و هي االأعى ما ب�ي

بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من هذا االأصل او وحدة انتاج النقد وكذلك تقدير سعر فائدة معقول لغرض احتساب القيمة 
ة بآخر موازنة تقديرية  الحالية لتلك التدفقات النقدية المستقبلية. إن المعلومات المستخدمة الختبار انخفاض القيمة تكون مرتبطة مبا�ش

ورة الستبعاد تأثري اعادة الهيكلة وتطوير االأصول المستقبىي . يتم تقدير سعر الخصم بشكل  ي يتم تعديلها عند الرف
معتمدة للمجموعة، والىت

منفصل لكل اصل او وحدة منتجة للنقد عى حدة وهو يعكس تقدير االدارة للمخاطر ، كعوامل مخاطر السوق و االأصول المحددة.

ي السابق كما 
ي تم تخفيض قيمتها �ف

ويتم توزيع من هذا االنخفاض عى االأصول كل حسب نسبته ، يتم الحقا اعادة تقدير قيمة االأصول الىت
يتم الحقا رد قيمة هذا االنخفاض حىت يعود هذا االأصل اىل قيمته الجارية.

االدوات المالية   5.13

التحقق، القياس المبدئي وعدم التحقق   5.13.1

ي االأحكام التعاقدية لاأداة المالية وتقاس مبدئيا بالقيمة العادلة المعدلة 
يتم تحقق االأصول والخصوم المالية عندما تصبح المجموعة طرفا �ف

ف ادناه القياس  ي تقاس مبدئيا بالقيمة العادلة. مب�ي
بتكاليف المعامات، باستثناء تلك المدرجة بالقيمة العادلة من خال االرباح او الخسائر والىت
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الاحق لاصول والخصوم المالية.  

فم فيه  يات والمبيعات "بالطرق المعتادة" لاصول المالية يتم تسجيلها عى اساس تاريخ المتاجرة، اي بالتاريخ الذي تلرت ان جميع المشرت
ي تتطلب تسليم 

يات او مبيعات االصول المالية الىت يات اوالمبيعات بالطرق المعتادة هي مشرت اء او بيع االصول. ان المشرت المنشأة ب�ش
ي االسواق.   

ي يتم تحديده بالنظم او بالعرف السائد �ف
االصول خال اطار زمىف

يتم استبعاد اصل ماىلي اساسا )أو جزء من اصل ماىلي أو جزء من مجموعة أصول مالية مماثلة اذا كان ذلك مناسبا( اما 
ي استام التدفقات النقدية من تلك االصول المالية 

-   عندما ينتهي الحق �ف
ام بدفع التدفقات  ف لرت كة االإ -   أو عندما تقوم المجموعة بالتنازل عن حقها باستام التدفقات النقدية من االصل أو عندما تتحمل ال�ش

بالكامل دون تأخري مادي اىل طرف ثالث بموجب ترتيب "القبض والدفع" أو

)أ( ان تقوم المجموعة بتحويل كافة مخاطر ومزايا االأصل أو 

)ب( ان ال تقوم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا االأصل ولكن قامت بتحويل السيطرة عى االأصل .

ي ترتيب القبض والدفع، تقوم المجموعة 
ي استام التدفقات النقدية من االصل او تكون قد دخلت �ف

عندما تقوم المجموعة بالتنازل عن حقها �ف
بتقييم إذا ما كانت و اىل اي مدى تحتفظ بمخاطر ومزايا الملكية. وإذا لم تقم المجموعة بتحويل او االحتفاظ جوهريا بكافة مخاطر ومزايا 

ام المجموعة المتواصل بذلك االصل وبهذه الحالة تقوم  ف االصل او تحويل السيطرة عى االصل، عندها يتم تحقق االأصل اىل مدى الرت
ي 

امات الىت ف ام المرتبط به يتم قياسها عى اسس تعكس الحقوق و االلرت ف ام المتعلق به. ان االصل المحول و االلرت ف لرت المجموعة بتحقيق االإ
تحتفظ بها المجموعة.

ام ماىلي  ف ام المحدد او إعفاؤه او الغاؤه او انتهاء صاحية استحقاقه . عند استبدال الرت ف لرت ام ماىلي عندما يتم االعفاء من االإ ف ال يتم تحقق الرت
ام الماىلي الحاىلي بشكل جوهري ، يتم معاملة هذا التبديل  ف لرت وط االإ وط مختلفة بشكل كبري ، او بتعديل �ش حاىلي بآخر من نفس المقرض ب�ش
ي بيان االأرباح أو الخسائر 

ية ذات الصلة �ف ي القيمة الدفرت
ام الجديد ، ويدرج الفرق �ف ف ام االأصىي وتحقق لالرت ف او التعديل كعدم تحقق لالرت

المجمع.

5.13.2   التصنيف والقياس الالحق لالصول المالية  

 : ي
لغرض القياس الاحق، فان االصول المالية، غري تلك المحددة والنافذة كادوات تحوط، يتم تصنيفها اىل الفئات التالية عند التحقق المبد�أ

ذمم مدينة  	 
 	)FVTPL( استثمارات بالقيمة العادلة من خال االأرباح أو الخسائر
 	 .)AFS( استثمارات متاحة للبيع

ان كافة االصول المالية، غري تلك المحددة بالقيمة العادلة من خال االأرباح أو الخسائر ، تخضع للمراجعة للتأكد من عدم انخفاض قيمتها 
عى االقل بتاريخ كل تقرير ماىلي وذلك لتحديد فيما اذا كان هناك اي دليل موضوعي بان احد االصول المالية او مجموعة اصول مالية قد 

انخفضت قيمتها. يتم تطبيق معايري مختلفة لتحديد انخفاض القيمة لكل فئة من فئات االصول المالية المبينة ادناه. 

ي بيان االأرباح أو 
ي االرباح او الخسائر تظهر ضمن بنود منفصلة �ف

ان كافة االيرادات والمصاريف الهامة المتعلقة باالصول المالية المسجلة �ف
الخسائر المجمع. 
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الذمم المدينة   	 

، يتم قياس  ي
ي االأسواق المالية النشطة. بعد التحقق المبد�أ

تعترب الذمم المدينة أصول مالية غري مشتقة تتضمن دفعات محددة غري مدرجة �ف
ي االأصول 

ي القيمة. يتم تضمينها �ف
، ناقصا أي انخفاض �ف تلك االأصول المالية باستخدام طريقة التكلفة المطفأة بناء عى معدل الفائدة الفعىي

ة التقرير، يتم تصنيفها كأصول غري جارية. يتم الغاء خصم  ي لها تاريخ استحقاق اكرش من 12 شهرا من تاريخ نهايه فرت
الجاريه فيما عدا تلك الىت

تلك االأرصدة عندما يكون هذا الخصم غري مادي. 

ة أو يكون هناك دالئل واقعية عى أن  يتم مراجعة مدى انخفاض قيمة االأرصدة المدينة الجوهرية عى حدا عندما يكونوا قد استحقوا لفرت
ي ال يمكن اعتبارها منخفضة القيمة بشكل فردي، يتم مراجعة 

ي التسديد. بالنسبة للذمم المدينة الىت
احدى الجهات المدينة سوف تخفق �ف

ها من المخاطر المحيطة بها. عند ذلك يستند  انخفاض قيمتها كمجموعة وذلك عن طريق ربطها بالقطاع التشغيىي الخاص بها وبالمنطقة وغري
ة للجهة المدينة لكل مجموعة محددة.  تقدير خسارة انخفاض القيمة عى معدالت التخلف التاريخية االخري

تقوم المجموعة بتصنيف الذمم المدينة اىل الفئات التالية: 
ودائع لدى البنوك ونقد وأرصدة لدى البنوك	 

ي الصندوق 
ي مؤسسة مالية وتاريخ استحقاقها اقل من سنة واحدة. يتكون النقد واالأرصدة لدى البنوك من نقد �ف

تمثل الودائع ودائع مودعة �ف
وودائع تحت الطلب.

الذمم التجارية المدينة و االصول المالية االأخرى	 

ي تحصيلها 
تظهر الذمم التجارية المدينة بمبلغ الفاتورة االصىي ناقصا مخصص اي مبالغ غري قابلة للتحصيل. يتم تقدير الديون المشكوك �ف

عندما ال يكون هناك احتمال لتحصيل المبلغ بالكامل. يتم شطب الديون المعدومة عند حدوثها. 

ي ال يتم تصنيفها ضمن اي من الفئات اعاه يتم تصنيفها "كذمم مدينة اخرى/اصول ماليه اخرى".
ان المدينون الىت

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الرباح و الخسائر	 

ان تصنيف االستثمارات كاستثمارات بالقيمة العادلة من خال االأرباح و الخسائر يعتمد عى كيفية مراقبة االدارة الداء تلك االستثمارات. 

ان االستثمارات بالقيمة العادلة من خال االأرباح أو الخسائر تصنف "محددة" عند التحقق المبدأي.

ي القيمة العادلة تدرج كجزء 
ات �ف ستثمارات كإستثمارات محددة عندما تكون هناك قيم عادلة موثوق منها والتغري تقوم المجموعة بتصنيف االإ

ي حسابات االدارة، عندها يتم تصنيفها كاستثمارات محددة بالقيمة العادلة من خال االأرباح او الخسائر عند 
من بيان االأرباح أو الخسائر �ف

 . ي
التحقق المبد�أ

ي حساب االرباح او الخسائر. ان القيم العادلة لاصول 
ي هذه الفئة بالقيمة العادلة ويتم تسجيل االرباح او الخسائر �ف

يتم قياس االصول �ف
ي هذه الفئة يتم تحديدها بالرجوع اىل معامات االسواق النشطة او باستخدام تقنيات تقييم عند عدم وجود سوق نشط. ان االأصول 

المالية �ف
ي ع�ش شهرا ، وخاف ذلك يتم تصنيفها كاصول غري جارية.

ضمن هذه الفئه يتم تصينفها كأصول جارية اذا ما كان يتوقع تسويتها خال إثىف

استثمارات المتاحة للبيع  	 

ي اي فئات اخرى لاصول المالية. 
ان االستثمارات المتاحة للبيع هي اصول مالية غري مشتقة اما محددة لهذه الفئة او غري مؤهلة الدراجها �ف

ي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم ادراجها بالتكلفة ناقصا خسائر انخفاض القيمة، ان وجدت. يتم 
ان االصول المالية الىت

ي االرباح او الخسائر. ان جميع االصول المالية االخرى المتاحة للبيع يتم قياسها بالقيمة العادلة. كما ان 
تسجيل تكاليف انخفاض القيمة �ف
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ي حقوق الملكية، باستثناء خسائر انخفاض القيمة، 
ي االيرادات الشاملة االخرى وتدرج ضمن احتياطي القيمة العادلة �ف

االرباح والخسائر تسجل �ف
ي االرباح او الخسائر. عند استبعاد االصل او تحديده عى انه قد انخفضت 

وفروقات تحويل العمات االجنبية عى االصول النقدية  تسجل �ف
ي االيرادات الشاملة االخرى يتم اعادة تصنيفها من احتياطي حقوق الملكية اىل االرباح او 

اكمية المسجلة �ف قيمته، فان االرباح او الخسائر الرت
الخسائر وتظهر كتعديل اعادة تصنيف ضمن االيرادات الشاملة االخرى. 

تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير ماىلي بالتقييم فيما اذا كان هناك دليل موضوعي عى ان احد االصول المالية المتاحة للبيع او مجموعة 
اصول مالية متاحة للبيع قد انخفضت قيمتها. ففي حال استثمارات االسهم المصنفة كاصول مالية متاحة للبيع، يتضمن الدليل الموضوعي 

ي القيمة العادلة الستثمار االسهم عن تكلفته. يتم تقييم "االنخفاض الجوهري" مقابل التكلفة االصلية لاستثمار 
انخفاضا جوهريا او متواصا �ف

ي كانت فيها القيمة العادلة تحت تكلفتها االصلية. وحيثما كان هناك دليل عى انخفاض القيمة، يتم 
ة الىت و "االنخفاض المتواصل" مقابل الفرت

ي بيان االأرباح أو الخسائر المجمع. 
اكمية من االيرادات الشاملة االخرى ويتم تسجيلها �ف حذف الخسارة الرت

ي االرباح او 
ي هي عبارة عن اوراق دين تسجل �ف

ي االيرادات الشاملة االخرى، باستثناء االصول المالية الىت
يتم تسجيل رد خسائر انخفاض القيمة �ف

الخسائر فقط اذا كان باالمكان ربط الرد بشكل موضوعي بحدث حصل بعد تسجيل خسارة انخفاض القيمة.  

ي ع�ش شهرا من 
دارة استبعاده خال اثىف يتم تسجيل االستثمارات المتاحة للبيع تحت بند االأصول غري الجارية ، ما لم يستحق او كانت نية االإ

ة التقرير. نهاية فرت

التصنيف والقياس الالحق للخصوم المالية   5.13.3

" ، "دائنو تمويل اسامي" و "ذمم دائنة وخصوم اخرى".  تتضمن الخصوم المالية للمجموعة "ايجار تمويىي

تقوم المجموعة بتصنيف كافة خصومها المالية "كخصوم مالية بخاف تلك المحددة بالقيمة العادلة من خال االرباح او الخسائر". 

: يعتمد القياس الاحق للخصوم المالية عى تصنيفها عى النحو التاىلي

 الخصوم المالية بخالف تلك المحددة بالقيمة العادلة من خالل الرباح او الخسائر	 
تدرج هذه الخصوم بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. تقوم المجموعة بتصنيف الخصوم المالية بخاف 

تلك المحددة بالقيمة العادلة من خال االرباح و الخسائر اىل الفئات التالية.

 دائنو تمويل إسالمى	 
سامى بصا�ف  سامى �ف المبالغ المستحقة عى أساس الدفعات المستقبلية المؤجلة. يدرج دائنو التمويل االإ يتمثل دائنو التمويل االإ

المبالغ المستحقة بعد خصم االرباح المؤجلة . تحمل الذمم الدائنة المؤجلة كمروفات عى أساس نسىب زمىف مع إحتساب معدل 
االأرباح مقارنة مع الرصيد القائم.

 التأج�ي التمويىلي	 
امات المتعلقه بها فيما عدا رسوم  ف ي يتم حيازتها عن طريق اتفاقيات االيجار التمويىي يتم رسملتها ، كما ان االلرت

ان االصول الىت
ام يتم تسجيلها ضمن بيان االأرباح أو الخسائر المجمع عند  ف امات . ان رسوم التمويل فيما يتعلق بكل الرت ف ي االلرت

التمويل متضمنة �ف
حدوثها.
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 الذمم الدائنة و الخصوم المالية الأخرى 	 
ي المستقبل عن بضائع أو خدمات استلمت سواء صدر بها فواتري من قبل المورد ام لم 

يتم تسجيل الخصوم لمبالغ سيتم دفعها �ف
تصدر و تصنف كخصوم تجارية. إن الخصوم المالية بخاف تلك المحددة بالقيمة العادلة من خال االرباح أوالخسائر غري المصنفة 

ضمن أي من المذكور أعاه تصنف كـ "خصوم مالية أخرى" .

التكلفة المطفأة لالدوات المالية  5.13.4

ف االعتبار اي  يتم احتساب هذه التكلفة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا مخصص انخفاض القيمة. ان عملية االحتساب تأخذ بع�ي
ي تعترب جزءا ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلية. 

اء وتتضمن تكاليف ورسوم المعاملة الىت عاوة او خصم عى ال�ش

تسوية االدوات المالية   5.13.5

ي قابل للتنفيذ حاليا 
ي بيان المركز الماىلي المجمع فقط اذا كان هناك حق قانو�ف

ي المبلغ �ف
يتم تسوية االصول والخصوم المالية ويتم ادراج صا�ف

ي آن واحد. 
ي او لتحقق االصول وتسوية الخصوم �ف

لتسوية المبالغ المسجلة وكانت هناك نية للتسوية عى اساس صا�ف

القيمة العادلة لالدوات المالية       5.13.6

ي اسواق نشطة بتاريخ كل تقرير ماىلي يتم تحديدها بالرجوع اىل اسعار السوق المدرجة او 
ي يتم تداولها �ف

ان القيمة العادلة لادوات المالية الىت
ة(، دون اي خصم خاص بتكاليف المعاملة.  ف )سعر العرض للمراكز المالية الطويلة وسعر الطلب للمراكز المالية القصري اسعار المتداول�ي

ي سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة لها باستخدام تقنيات تقييم مناسبة. وهذه التقنيات قد 
ي ال يتم تداولها �ف

بالنسبة لادوات المالية الىت
ي السوق؛ الرجوع اىل القيمة العادلة الحالية الداة مالية اخرى مماثلة بصورة جوهرية؛ 

تتضمن استخدام معامات عى اسس تجارية حديثة �ف
تحليل تدفقات نقدية مخصومة او اساليب تقييم اخرى. 

ي االيضاح 23.3 .
تحليل القيم العادلة لادوات المالية وتفاصيل اخرى عن كيفية قياسها متوفرة �ف

حقوق الملكية، االحتياطيات ودفعات توزيعات االرباح   5.14

ي تم اصدارها ودفعها نقدا .
ي القيمة االسمية لاسهم الىت

يتمثل رأس المال �ف

تتضمن عاوة اصدار االسهم اي عاوات يتم استامها عند اصدار رأس المال. واي تكاليف معامات مرتبطة باصدار االسهم يتم خصمها من 
عاوة االصدار.  

كة االم.  كات وعقد تأسيس ال�ش ة السابقة وفقا لمتطلبات قانون ال�ش ي واالختياري من مخصصات الرباح الفرت
يتكون االحتياطي القانو�ف

 : تتضمن البنود االخرى لحقوق الملكية ما يىي
كات 	  احتياطي تحويل العمات االجنية – والذي يتكون من فروقات تحويل العمات االجنبية الناتجة عن تحويل البيانات المالية لل�ش

ي
االجنبية للمجموعة اىل الدينار الكويىت

احتياطي القيمة العادلة – والذي يتكون من االرباح والخسائر المتعلقة باالصول المالية المتاحة للبيع	 

كة االم  ة الحالية والسابقة. وجميع المعامات مع مال�ي ال�ش اكمة للفرت اكمة كافة االرباح المحتفظ بها / الخسائر المرت تتضمن الخسائر المرت
تسجل بصورة منفصلة ضمن حقوق الملكية. 
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ي اجتماع الجمعية العمومية. 
ي الخصوم االخرى عند اعتماد تلك التوزيعات �ف

توزيعات االرباح المستحقة الصحاب حقوق الملكية تدرج �ف

أسهم الخزينة   5.15

ائها من قبل المجموعة ولم يتم اعادة اصدارها او الغائها حىت االآن.  ي تم اعادة �ش
كة االم المصدرة والىت تتكون اسهم الخزينة من اسهم ال�ش

اؤها يحمل  يتم احتساب اسهم الخزينة باستخدام طريقة التكلفة. وبموجب هذه الطريقة، فان متوسط التكلفة الموزون لاسهم المعاد �ش
ي حقوق الملكية. 

عى حساب له مقابل �ف

ي حقوق الملكية، )"أرباح بيع احتياطي اسهم الخزينة"(، وهو غري قابل 
عند اعادة اصدار اسهم الخزينة، تقيد االرباح بحساب منفصل �ف

للتوزيع. واي خسائر محققة تحمل عى نفس الحساب اىل مدى الرصيد الدائن عى ذلك الحساب. كما ان اي خسائر زائدة تحمل عى االرباح 
ي واالختياري. ال يتم دفع اي ارباح نقدية عى هذه االسهم. ان اصدار اسهم المنحة يزيد من عدد 

المحتفظ بها ثم عى االحتياطي القانو�ف
اسهم الخزينة بصورة نسبية ويخفض من متوسط تكلفة السهم دون التأثري عى اجماىلي التكلفة السهم الخزينة. 

5.16    المخصصات، االصول وااللتزامات الطارئة   

ي ويكون هناك احتمال الطلب من 
ي او استدالىلي نتيجة لحدث ما�ف

ام حاىلي قانو�ف ف يتم تسجيل المخصصات عندما يكون عى المجموعة الرت
المجموعة تدفق مصادر اقتصادية اىل الخارج ويكون باالمكان تقدير المبالغ بشكل يعتمد عليه. ان توقيت او مبلغ هذا التدفق قد يظل غري 

مؤكد. 

ي 
، بما �ف ام الحاىلي استنادا اىل الدليل االكرش وثوقا والمتوفر بتاريخ التقرير الماىلي ف يتم قياس المخصصات بالنفقات المقدرة المطلوبة لتسوية االلرت
امات المماثلة، فان احتمالية طلب تدفق مصادر  ف . وحيثما يوجد عدد من االلرت ام الحاىلي ف ذلك المخاطر والتقديرات غري المؤكدة المرتبطة بااللرت

امات ككل. كما يتم خصم المخصصات اىل قيمها الحالية، حيث تكون القيمة  ف ي درجة االلرت
ي التسوية تحدد بالنظر �ف

اقتصادية اىل الخارج �ف
الزمنية للنقود جوهرية. 

ي البيانات المالية المجمعة لكن يتم االفصاح عنها عندما يكون هناك احتمال تدفق منافع اقتصادية اىل 
ال يتم تسجيل االصول الطارئة �ف

الداخل. 

ي بيان المركز الماىلي المجمع لكن يتم االفصاح عنها اال اذا كان احتمال تدفق منافع اقتصادية اىل الخارج امرا 
امات الطارئة �ف ف ال يتم تسجيل االلرت

مستبعدا. 

ترجمة العمالت االجنبية    5.17

عملة العرض الرئيسية     5.17.1

ي المجموعة بتحديد عملتها 
كة االم. تقوم كل منشأة �ف ي هي ايضا العملة الرئيسية لل�ش

ي والىت
تعرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويىت

ي البيانات المالية لكل منشأة يتم قياسها باستخدام تلك العملة الرئيسية.  
الرئيسية الخاصة بها والبنود المدرجة �ف
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معامالت العملة االجنبية واالرصدة   5.17.2

ي تواريخ المعامات 
ي المجموعة باستخدام اسعار الرف السائدة �ف

يتم تحويل معامات العملة االجنبية اىل العملة الرئيسية للمنشأة المعنية �ف
ي الناتجة عن تسوية مثل تلك المعامات وعن اعادة قياس البنود النقدية المقومة  )سعر الرف الفوري(. ان ارباح وخسائر الرف االجنىب

ي 
ي االرباح او الخسائر. بالنسبة للبنود غري النقدية، اليتم يتم اعادة ترجمتها �ف

ي نهاية السنة المالية تسجل �ف
بالعملة االجنبية باسعار الرف �ف

ي تاريخ المعاملة(، باستثناء البنود غري النقدية المقاسة بالقيمة 
نهاية السنة ويتم قياسها بالتكلفة التاريخية )تحول باستخدام اسعار الرف �ف

ي التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. ان فروق التحويل عى االأصول الغري 
ي يتم ترجمتها باستخدام اسعار الرف �ف

العادلة والىت
ي بيان االأرباح أو الخسائر المجمع 

نقدية المصنفة بالقيمة العادلة من خال االأرباح و الخسائر تدرج كجزء من ارباح أو خسائر القيمة العادلة �ف
يرادات الشاملة االأخرى. اكمة بالقيمة العادلة المدرجة ضمن االإ ات المرت ي التغري

واالأصول المتاحة للبيع متضمنة �ف

العمليات االجنبية   5.17.3

ي البيانات المالية للمجموعة، فان جميع االصول والخصوم والمعامات الخاصة بمنشآت المجموعة ذات العملة الرئيسية بخاف الدينار 
�ف

ي عند التجميع. لم تتغري العملة الرئيسية لمنشآت المجموعة خال السنة.
ي يتم ترجمتها اىل الدينار الكويىت

الكويىت

ي بسعر االقفال بتاريخ التقرير. كما ان االيرادات والمصاريف قد تم تحويلها اىل 
تم عند التجميع تحويل االصول والخصوم اىل الدينار الكويىت

ي احتياطي ترجمة 
ي االيرادات الشاملة االخرى وتسجل �ف

ة التقرير. فروقات الرف تحمل عى/تقيد �ف ي بمتوسط السعر طوال فرت
الدينار الكويىت

ي حقوق الملكية يتم 
اكمية المتعلقة بها والمسجلة �ف جمة الرت العملة االجنبية ضمن حقوق الملكية. وعند بيع عملية اجنبية، فان فروقات الرت

اعادة تصنيفها اىل االرباح او الخسائر وتسجل كجزء من االرباح او الخسائر عند البيع. 

مكافأة نهاية الخدمة    5.18

ي وطول مدة 
كاتها التابعة المحلية مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها. يستند استحقاق هذه المكافآت اىل الراتب النها�أ كة االأم و�ش تقدم ال�ش

. ان التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت  ف ف خضوعا التمام حد اد�ف من مدة الخدمة وفقا لقانون العمل وعقود الموظف�ي الخدمة للموظف�ي
ام غري الممول يمثل المبلغ المستحق الدفع لكل موظف نتيجة النتهاء الخدمة بتاريخ التقرير.   ف . ان هذا االلرت ف ة التعي�ي تستحق طوال فرت

ف  ، تقوم المجموعة بعمل مساهمات للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية تحتسب كنسبة من رواتب الموظف�ي ف بالنسبة لموظفيها الكويتي�ي
ي تسجل كمصاريف عند استحقاقها.

امات المجموعة عى هذه المساهمات الىت ف وتقتر الرت

5.19   النقد وشبه النقد 

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

5.20   الضرائب 

 )NLST( ضريبة دعم العمالة الوطنية  5.20.1

يبة دعم العمالة الوطنية وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2000 وقرار وزير المالية رقم 24 لسنة 2006 بنسبة %2.5 من ربح المجموعة  تحتسب �ف
يبة  كات المدرجة الخاضعة لرف يبة . حسب القانون فإن الخصومات المسموح بها تتضمن ، توزيعات االرباح النقدية من ال�ش الخاضع للرف

دعم العمالة الوطنية. 
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 )KFAS( مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  5.20.2

يبة وفقا لعملية االحتساب المعدلة بناء عى قرار  تحتسب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة %1 من ربح المجموعة الخاضع للرف
ي يجب 

كات الزميلة والتابعة الكويتية المساهمة والتحويل اىل االحتياطي القانو�ف اعضاء مجلس المؤسسة والذي ينص عى ان االيرادات من ال�ش
استثناؤها من ربح السنة عند تحديد الحصة. 

الزكاة   5.20.3

تحتسب حصة الزكاة بنسبة %1 من ربح المجموعة وفقا لقرار وزارة المالية رقم 58/2007 الساري المفعول اعتبارا من 10 ديسمرب 2007. 

يبة دعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم  ام تجاه �ف ف كة االم اي الرت ي 31 مارس 2014 و 2015 ، اليوجد عى ال�ش
للسنة المنتهية �ف

حيل اي خسائر اىل السنوات  يبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، ال يسمح برت ي تم تكبدها. وبموجب لوائح �ف
العلمي والزكاة بسبب الخسائر الىت
المستقبلية او السنوات السابقة. 

أصول بصفة االمانة    5.21

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

أحكام  االدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات  .6

ي تؤثر عى القيمة المدرجة لكل من 
اضات الىت ان اعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة يتطلب من االدارة اتخاذ االحكام والتقديرات واالفرت

ة التقارير المالية. مع ذلك، فان عدم التأكد من تلك  ي نهاية فرت
امات الطارئة �ف ف االيرادات والمصاريف واالصول والخصوم واالفصاح عن االلرت

ات  ي الفرت
ي قد تتأثر �ف

اضات والتقديرات قد تؤدي اىل نتائج تتطلب تعديا جوهريا عى القيمة المدرجة لكل من االصول والخصوم والىت االفرت
المستقبلية. 

أحكام االدارة الهامة    6.1

ي البيانات 
ي لها اكرب االثر عى المبالغ المدرجة �ف

عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، تقوم االدارة باتخاذ االحكام الهامة التالية والىت
المالية المجمعة:

تصنيف االدوات المالية  6.1.1

اء. تقوم هذه االحكام بتحديد ما إذا تم قياسها الحقا بالتكلفة أو  ي تصنيف االدوات المالية بناء عى نية االدارة بال�ش
يتم اتخاذ احكام �ف

ي 
ي بيان االأرباح أو الخسائر المجمع او �ف

ي القيمة العادلة لادوات المالية مدرجة �ف
ات �ف بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة وفيما اذا كانت التغري

االيرادات الشاملة االخرى .

ان تصنيف االصول المالية كاصول بالقيمة العادلة من خال االرباح أو الخسائر يعتمد عى كيفية قيام االدارة بمراقبة اداء تلك االصول المالية. 
ي القيم العادلة يتم ادراجها كجزء من االرباح او الخسائر 

ات �ف عندما ال يتم تصنيفها للمتاجرة ولكن يكون لها قيم عادلة متوفرة بسهولة والتغري
ي حسابات االدارة، عندها يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خال االأرباح او الخسائر. 

�ف
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ي هذه االصول المالية بسبب سوق غري 
ف يعتمد عى طبيعة تلك االصول. فاذا لم تتمكن المجموعة من المتاجرة �ف ان تصنيف االصول كمدين�ي
 . ف نشط وكانت النية هي استام دفعات ثابتة او محددة، عندها يتم تصنيف االصول المالية كمدين�ي

جميع االصول المالية االخرى يتم تصنيفها كاصول متاحة للبيع. 

تصنيف العقارات    6.1.2

ف سواء كان يجب تصنيفه كعقار للمتاجرة ان عقار قيد التطوير او عقار استثماري. ان مثل هذه االحكام عند  تتخذ االدارة عند حيازة عقار مع�ي
ي القيمة ، او بالتكلفة او القيمة المحققة ايهما اقل 

الحيازه ستحدد الحقا ما اذا كانت هذه العقارات ستقاس الحقا بالتكلفة ناقصا االنخفاض �ف
ي االيرادات 

ي بيان االأرباح أو الخسائر المجمع او �ف
ي القيمة العادلة لتلك العقارات ستسجل �ف

ات �ف ، او بالقيمة العادلة ، و اذا ما كانت التغري
الشاملة االأخرى.

تقوم المجموعة بتصنيف العقار كعقار قيد التطوير اذا تم حيازته بنية تطويره ثم بيعه او اذا تم تطوير عقار حاىلي بغرض بيعه.

ه او لرفع قيمته او الستخدامات مستقبلية غري  وتقوم المجموعة بتصنيف العقار كعقار استثماري اذا تم حيازته لتحقيق ايرادات من تأجري
محددة. 

تقييم السيطرة   6.1.3

كة المستثمر فيها  عند تحديد السيطرة، تقوم االدارة بالنظر فيما اذا كانت المجموعة لديها القدرة العملية عى توجيه االنشطة ذات الصلة لل�ش
ة تتطلب احكاما  من تلقاء نفسها النتاج عوائد لنفسها. ان تقييم االنشطة ذات الصلة والقدرة عى استخدام سلطتها للتأثري عى العوائد المتغري

هامة. 

محاسبة طريقة حقوق الملكية للمنشآت التي تملك فيها المجموعة أكثر من %20 من حقوق   6.1.4
التصويت 

كة كابيتال للمشاريع العقارية )ش.م. بحرينية( ، وكذلك  ي �ش
ستثمار �ف قامت االدارة بتقييم مستوى التأثري الذي تملكه المجموعة عى االإ

ي ذلك االستثمار هي أكرش من %20 )ايضاح 10(. وبناء عى ذلك، فقد تم 
ا هاما عى الرغم من ان ملكية االسهم �ف التحديد بان ليس لها تأثري

تصنيف هذا االستثمار كإستثمار متاح للبيع. 

عدم التأكد من التقديرات   6.2

ي لها اهم االثر عى تحقق وقياس االصول والخصوم وااليرادات والمصاريف مبينة ادناه. قد 
ضات الىت ان المعلومات حول التقديرات واالفرت

تختلف النتائج الفعلية بصورة جوهرية. 

6.2.1  انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع

ي 
ي أسهم كاستثمارات انخفضت قيمتها إذا كان هناك انخفاض كبري أو متواصل �ف

تقوم المجموعة بمعاملة االستثمارات المتاحة للبيع �ف
" أو  ي القيمة. إن عملية تحديد االنخفاض "الكبري

ي آخر بوجود انخفاض �ف القيمة العادلة بما يقل عن تكلفتها أو عندما يكون هناك دليل إيجا�ب
ي أسعار االأسهم 

ي ذلك التقلبات العادية �ف
"المتواصل" تتطلب قرارات هامة . إضافة إىل ذلك، تقوم المجموعة بتقييم العوامل االأخرى بما �ف
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اف خال السنة المنتهية 31 مارس  عرت بالنسبة لاأسهم المسعرة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل الخصم لاأسهم غري المسعرة. تم االإ
ستثمارات المتاحة للبيع والبالغة 754,106 د.ك )2014: 460,856 د.ك(. 2015 بخسائر هبوط بقيمة االإ

انخفاض قيمة الذمم المدينة  6.2.2

ي بيان 
تقوم ادارة المجموعة بمراجعة البنود المصنفة كقروض ومدينون  بشكل دوري لتقييم اذا كان يجب تسجيل مخصص هبوط القيمة �ف

ي تقدير الكميات والتوقيت للتدفقات النقدية المستقبلية عند 
دارة �ف االأرباح أو الخسائر المجمع. بشكل خاص ، فإن االأحكام مطلوبة من االإ

اضات حول عدة عوامل تتضمن درجات مختلفة من االأحكام  ورية بناءا عى افرت تحديد مستوى المخصصات المطلوبة . مثل هذه التقديرات �ف
ء د.ك(. ي

ي 31 مارس 2015 ، فإن ذمم مدينه واصول اخرى مشطوبه بمبلغ 112,883 د.ك )4201: السش
وعدم التأكد . خال السنة المنتهية �ف

6.2.3   اعادة تقييم العقارات اإلستثمارية

ي بيان االأرباح أو الخسائر المجمع. تقوم 
ي القيمة العادلة �ف

ات �ف ستثمارية بالقيمة العادلة ، مع تسجيل التغري تسجل المجموعة العقارات االإ
ف يستخدمون تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة. قد  ف لتحديد القيمة العادلة. ان المختص�ي ف تقييم مستقل�ي ف مختص�ي المجموعة بتعي�ي

ي تاريخ التقرير.
ي المعامات التجارية البحتة �ف

ي يمكن تحقيقها �ف
ستثمارية عن االسعار الحقيقية الىت تختلف القيمة العادلة المقدرة للعقارات االإ

6.2.4   القيمة العادلة لالدوات المالية

تقوم االدارة بتطبيق تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة لادوات المالية عندما التتوفر هناك اسعار سوق نشط. وهذا يتطلب من االدارة 
ي 

ي السوق �ف
ف �ف اضات استنادا اىل معطيات سوقية وذلك باستخدام بيانات مرصودة سيتم استخدامها من قبل المتداول�ي تطوير تقديرات وافرت

تسعري االداة المالية. فاذا كانت تلك البيانات غري مرصودة، تقوم االدارة باستخدام افضل تقديراتها. قد تختلف القيم العادلة المقدرة لادوات 
ي معاملة عى اسس تجارية بتاريخ التقرير.

ي سيتم تحقيقها �ف
المالية عن االسعار الفعلية الىت

الشركات التابعة  .7

كات التابعة للمجموعة هي كما يىي : إن ال�ش

نسبة  الملكيةبلد التأسيس
2015

نسبة  الملكية
2014

نسبة  الملكية

كة منشآت للتطوير العقاري – ش.م.ب )مقفلة( العقارات%100%100البحرين�ش

كة جي دي آر إي سي للمشاريع العقارية - ذ.م.م العقارات%100%100البحرين�ش

كة الدوحة الوطنية للتجارة العامة و المقاوالت – ذ.م.م العقارات%99%99الكويت�ش

كة التعمري الخليجي العقارية – ِش.م.ك )مقفلة( العقارات%96%99الكويت�ش

كة مينا السعودية العقارية – ش.م.س   العقارات%100%100السعودية�ش

دارة المشاريع – ذ.م.م   كة مينا برو الإ استشارات%50%55الكويت�ش

ي أي
ي دي. اس �ت

.ال �ت ي أي سي
كية العقارية – �ت كة مينا الرت العقارات%100%100تركيا�ش

ي أي
ي دي – اس �ت

ي أي سي – ال �ت
كة أدامينا العقارية – �ت العقارات%100%100تركيا�ش

ان الحصص غير المسيطرة للشركات التابعة اعاله ال تعتبر هامة بالنسبة للمجموعة.
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خسارة السهم األساسية والمخففة  .8

كة االأم عى المتوسط الموزون لعدد االأسهم القائمة خال السنة كما  يتم احتساب خسارة السهم بتقسيم خسارة السنة الخاص بمال�ي ال�ش
: يىي

ي 31 
السنة المنتهية �ف
مارس 2015

ي 31 
السنة المنتهية �ف
مارس 2014

كة االأم )د.ك( )851,270()1,175,089(خسارة السنة الخاص بمال�ي ال�ش

193,946,020    193,940,005المتوسط الموزون لعدد االأسهم القائمة خال السنة )باستثناء أسهم الخزينة(

كة االأم )4.39( فلس)6.06( فلسخسارة السهم االأساسية والمخففة الخاصة بمال�ي ال�ش

عقارات استثمارية  .9

ي 31 
السنة المنتهية �ف
مارس 2015

ي 31 
السنة المنتهية �ف
مارس 2014

ي بداية السنة
7,407,3977,275,879القيمة المدرجة �ف

700,780721,469إضافات خال السنة

)287,882(   )1,018,195(استبعادات خال السنة

)302,069(237,515التغري �ف القيمة العادلة لعقارات استثمارية

ي نهاية السنة
7,327,4977,407,397القيمة المدرجة �ف

ك �ف  ستثمارية مبلغ 32,488,38 د.ك )2014 : 2,968,101 د.ك( والذي يمثل حصة المجموعة �ف ملكية عقار مشرت تتضمن أرصدة العقارات االإ
تفاق عليها مع مؤسسة مالية إسامية بحرينية مسجلة. قامت المجموعة  مملكة البحرين تم تمويله جزئياً بواسطة إتفاقية تمويل إسامي ، تم االإ

ك حىت 31 ديسمرب 2014 )إيضاح رقم 18(. وقامت  سامي هذا والمتعلق �ف هذا العقار المشرت ام التمويل االإ ف بإحتساب حصتها من إلرت
ام البالغ 365,151 د.ك  ف لرت ي االإ

ف حيث تنازلو عن حصتهم �ف ك�ي ف المشرت المجموعة خال الربع الرابع من العام الحاىلي بتوقيع اتفاقية مع المالك�ي
ي 31 مارس 2015 

ام تم محاسبته ضمن الذمم المدينة كما �ف ف ي تسوية االلرت
ك المستخدم �ف للمجموعة. ان المبلغ المستحق من المالك المشرت

ي 31 
و الحقا لتاريخ التقرير تم استام مبلغ نقدي ولهذا ان دائنو التمويل االسامي المتعلق به تمت محاسبته بالكامل ضمن المجموعة كما �ف

مارس 2015.

ي تاريخ التقرير.
نشاء بقيمة مدرجة تبلغ 432,486 د.ك )2014 : 432,486 د.ك( كما �ف كما تتضمن العقارات ايضا عقارات قيد االإ

ستثمارية بقيمة مدرجة تبلغ 4,971,841 د.ك )2014 :5,669,736 د.ك( مرهونة مقابل الحصول عى تسهيات تمويل إسامي  العقارات االإ
)إيضاح رقم 18(.
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إن عقارات بقيمة مدرجة تبلغ 3,120,810 د.ك )2014 : 3,906,366 د.ك( مسجلة بإسم طرف خارجي مع وجود خطاب تنازل لصالح 
ة. المجموعة، وذلك لوجود عوائق قانونية وإجرائية بمملكة البحرين تحوول دون تملك هذه العقارات بإسم المجموعة مبا�ش

ستثمارية للمجموعة تقع خارج دولة الكويت. جميع العقارات االإ

خال السنة قامت المجموعة ببيع عقارات استثمارية قيمتها المدرجة 1,018,195 د.ك مقابل مبلغ 1,179,153 د.ك مما نتج عن عملية البيع 
ربح بقيمة 160,958 د.ك .

31 مارس
2015 
د.ك

31 مارس 
2014
د.ك

 364,197428,459أسهم مسعرة

 6,82511,115 محىي

 357,372417,344أجنبية

 9,283,518   7,735,645أسهم غ�ي مسعرة

 1,468,330   1,302,080محىي

 7,815,188   6,433,565أجنبية

8,099,842   9,711,977 

تم تسجيل اسهم غري مسعرة بقيمتها البالغة 2,053,920 د.ك )2014 : 2,014,026 د.ك( بالتكلفة حيث أنه ال يمكن تحديد قيمتها العادلة 
ستثمارات. بصورة موثوقة. إن إدارة المجموعة ليس لديها أى مؤ�ش يدل عى إنخفاض �ف قيمة تلك االإ

ي االسهم غري المسعرة )2014: 
�ف نهاية السنة، سجلت المجموعة خسائر إنخفاض �ف القيمة بمبلغ 754,106 د.ك مقابل بعض االستثمارات �ف

ي تاريخ التقرير.
ستثمار �ف دارة بناء عى آخر معلومات متاحة تم تقديمها من قبل مديري االإ 460,856 د.ك( استنادا اىل توقعات االإ

اً فعاال  كة كابيتال للمشاريع العقارية )ش.م.بحرينية(، فإنها ال تمارس تأثري بالرغم من أن المجموعة تمتلك نسبة %30 )2014 : %30( من �ش
ستثمارات كإستثمارات متاحة للبيع. دارة قامت بتصنيف تلك االإ عليها ولذلك فإن االإ

ذمم مدينة وأصول أخرى  .11

31 مارسأصول مالية
2015 
د.ك

31 مارس 
2014
د.ك

399,411204,375ذمم مدينة 	

187,182303,685مبلغ مستحق من تطور العقار 		

12,96051,996مستحق من أطراف ذات صلة )ايضاح 22(

داد 			 ائب اجنبية قابلة لاسرت 427,596-�ف

45,57375,126اصول مالية اخرى
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645,1261,062,778

-)187,182(مبلغ مستحق بعد سنة

457,9441,062,778

أصول غ�ي مالية

382,62164,240مصاريف مدفوعة مقدماً وأصول أخرى

840,5651,127,018

*         خالل السنة ووفقا التفاقية التسوية الموقعة مع الطرف )الذي يملك بصورة مشتركة واحدة من ممتلكات المجموعة( تنازلت المجموعة عن مبلغ 
112,883 د.ك من الذمم المدينة الخاصة بها، وبالتالي تم إدراج هذا المبلغ ضمن الذمم المدينة المشطوبة في بيان االرباح أو الخسائر المجمع . ان 

الرصيد المتبقي البالغ 365,151 د.ك تم استالمه الحقا لتاريخ التقرير. 

**     يمثل هذا المبلغ المستحق من مطور العقار من قبل شركة تابعة أجنبية. خالل السنة، قامت المجموعة بتوقيع اتفاقية مع مطور العقار لتأجيل السداد 
لفترة أطول وبناءا على أن المجموعة تخصمه من الذمم المدينة تنفيذا للسداد المؤجل وان المصروف البالغ 131,036 د.ك تم تسجيلة في بيان 

االرباح أو الخسائر المجمع . ان الرصيد يستحق بعد سنة واحدة، لذا، فقد تم تصنيفه كاصول غير متداولة كما في 31 مارس 2015.

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

عقارات قيد التطوير وصافي الدخل من بيع العقارات المطورة  .12

12.أ    عقارات قيد التطوير

ي تركيا لغرض البيع. التفاصيل كما يىي :
ف تطوير وانشاء فلل سكنية �ف وع�ي تتعلق عقارات قيد التطوير بم�ش

31 مارس
2015 
د.ك

31 مارس 
2014
د.ك

ي بداية السنة
330,2284,170,124القيمة المدرجة �ف

694,5291,046,411التكلفة المتكبدة خال السنة

)4,490,325(-التكلفة المستوعبة خال السنة )أ(

)395,982()37,421(تعديل تحويل عملة أجنبية

987,336330,228

12.ب   صافي الدخل من بيع العقارات المطورة
31 مارس

2015 
د.ك

31 مارس 
2014
د.ك

 4,521,048-االيرادات

)4,490,325(-تكلفة االيرادات )أ(

ي االيرادات
 30,723-صا�ف

قامت المجموعة خالل السنة السابقة باإلنتهاء من انشاء الفلل السكنية في تركيا المتعلقة بمشروع واحد. وبناء عليه، فان التكلفة الخاصة  أ ( 
بالفلل المباعة والمسلمة الى العمالء بمبلغ 4,490,325 د.ك قد تم تحويله الى تكلفة االيرادات.
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إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر  .13

ي أسهم محلية غري مسعرة تم إدراجها بالقيمة العادلة.
ي إستثمارات �ف

تتمثل �ف

رأس المال وعالوة اإلصدار  .14
كة االأم المرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 196,500,150 سهم بقيمة 100 فلس  ي 31 مارس 2015 يتكون رأس مال ال�ش

أ (     كما �ف
لكل سهم )2014 : 196,500,150 سهم بقيمة 100 فلس لكل سهم( وجميع االسهم نقدية.

ب(  إن عاوة إصدار االأسهم غري قابلة للتوزيِع.

أسهم خزينة  .15 

31 مارس
2015 
د.ك

31 مارس 
2014
د.ك

2,560,1452,560,145عدد االأسهم

%1.30%1.30نسبة االأسهم المصدرة

84,485133,128القيمة السوقية )د.ك(

272,254272,254تكلفة )د.ك(

كة االأم المعادلة لتكلفة أسهم الخزينة تم تحديدها عى أنها غري قابلة للتوزيع. إن إحتياطيات ال�ش

إحتياطي قانوني وأختياري  .16

كة االأم قبل طرح حصة مؤسسة الكويت  كة االأم، يتم تحويل %10من ربح السنة الخاص بمال�ي ال�ش كات وعقد تأسيس ال�ش وفقاً لقانون ال�ش
ي إىل أن يصل رصيد االحتياطي 

دارة اىل حساب االحتياطي القانو�ف يبة دعم العمالة الوطنية ومكافأة أعضاء مجلس االإ للتقدم العلمي والزكاة و�ف
ي بعد موافقة الجمعية 

كة االأم المصدر والمدفوع. وتتم أي تحويات بعد ذلك إىل االحتياطي القانو�ف ي إىل %50 من رأسمال ال�ش
القانو�ف

اكمة. كة االأم خسائر او عند وجود خسائر مرت ي تتكبد فيها ال�ش
ي السنة الىت

العمومية. ال يتم التحويل �ف

ي ال تسمح 
ي السنوات الىت

ف توزيع أرباح بنسبة %5 من رأس المال المدفوع �ف ي محدد بالمبلغ المطلوب لتأم�ي
ان التوزيع من االحتياطي القانو�ف

ف هذا الحد . فيها االرباح المحتفظ بها بتأم�ي

كة االأم قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  كة االأم ، يتم تحويل نسبة %10 من ربح السنة الخاص بمال�ي ال�ش وفقا لعقد تأسيس ال�ش
كة االأم إيقاف  دارة إىل االحتياطي االختياري، يحق بقرار من مجلس إدارة ال�ش يبة دعم العمالة الوطنية ومكافأة أعضاء مجلس االإ والزكاة و�ف

يطة ان تتم الموافقة عى التوزيع من قبل الجمعية العمومية لمساهمي  هذا التحويل . ال يوجد قيود عى توزيع االإحتياطي االإختياري �ش
اكمة. كة االأم خسائر او عند وجود خسائر مرت ي تتكبد فيها ال�ش

ي السنة الىت
كة االأم. ال يتم التحويل �ف ال�ش
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ذمم دائنة وخصوم أخرى  .17

31 مارسخصوم مالية
2015 
د.ك

31 مارس 
2014
د.ك

683,219463,105ذمم دائنة

261,850335,000ايجار تمويىي )انظر 17.1(

162,750141,065مستحق إىل أطراف ذات صلة )ايضاح 22(
ف 63,05185,009مخصص أجازات العامل�ي

249,204309,774مصاريف مستحقة

7,3167,691توزيعات أرباح مستحقة

66,249-خصوم اخرى

1,427,3901,407,893

خصوم غ�ي مالية

-783,880دفعات مستلمة مقدما من العماء  )انظر 17.2(

2,211,2701,407,893

17.1   اإليجار التمويلي يمثل تمويل مقدم الى إحدى الشركات التابعة، بصفتها مدير المشروع ، من 
مؤسسة مالية اسالمية لتمويل احد مشاريعها . 

17.2   ان الرصيد كما في 31 مارس 2015 يمثل دفعات مستلمة من العمالء مقابل بيع فلل سكنية 
مكتملة والتي كانت قيد التطوير. 

دائنو تمويل إسالمي  .18

31 مارسخصوم مالية
2015 
د.ك

31 مارس 
2014
د.ك

2,701,8741,267,454مستحق خال سنة 

2,169,532-مستحق بعد سنة 

2,701,8743,436,986

، إتفاقية مشاركة بمبلغ 1,473,045 د.ك )2014: 2,073,024 د.ك( دخلت فيها المجموعة مع  ي
تتضمن االأرصدة أعاه المصدرة بالدينار البحريىف

مؤسسة مالية إسامية أجنبية وتحمل معدل ربح فعىي بنسبة %7 سنويا )2014 : 7%( . 
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كة االأم بمبلغ 1,228,829د.ك )2014 : 1,729,338 د.ك( بموجب  ي حصلت عليه ال�ش
كما تضمن ايضا عقد تسهيات مصدرة بالدينار البحريىف

كة مع أطراف أخرى )انظر ايضاح 9(.  اء عقارات ذات ملكية مشرت سامية االأجنبية المذكورة أعاه ل�ش اتفاقية مشاركة من المؤسسة المالية االإ

ان العقارات االستثمارية مرهونة مقابل التسهيات المذكورة اعاه )انظر ايضاح 9( .

توزيعات أرباح  .19

ء( . ي
ي 31 مارس 2015 )2014: ال سش

كة االأم عدم توزيع أية أرباح عن السنة المنتهية �ف ح مجلس إدارة ال�ش اقرت

ي 
كة االأم �ف ي 31 مارس 2014 ، من قبل مساهمي ال�ش

كة االأم بعدم توزيع اية ارباح للسنة المنتهية �ف دارة لل�ش اح مجلس االإ تم الموافقة عى إقرت
ي 3 يوليو 2014.

اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة �ف

تحليل القطاعات  .20

: محىي ودوىلي . فيما  ف ف رئيس�ي ف جغرافي�ي كز انشطة المجموعة ضمن قطاع�ي ستثمارات العقارية، وجغرافيا ترت ي قطاع االإ
كز أنشطة المجموعة �ف ترت

دارة : ي تتناسب مع التقارير الداخلية المقدمة لاإ
يىي معلومات القطاعات والىت

محىلي31 مارس 2015
د.ك

دولي
د.ك

المجموع
د.ك

يرادات 11,864699,242711,106االإ

)1,175,902()529,880()646,022(خسارة السنة

1,898,89116,304,55618,203,447مجموع االأصول

)5,022,874()2,921,578()2,101,296(مجموع الخصوم 

ي االأصول
13,382,97813,180,573)202,405(صا�ف

220,952220,952-تكاليف تمويل

ي قيمة استثمارات متاحة للبيع
166,250587,856754,106هبوط �ف

1,297700,780702,077مروفات رأسمالية

ستهاك 10,686-10,686االإ

131,036131,036-اثر الخصم عى الذمم المدينة 

112,883112,883-ذمم المدينه و اصول اخرى مشطوبه

يرادات 387,219160,772547,991االإ

)852,298()664,665()187,633(خسارة السنة

2,773,52316,948,63219,722,155مجموع االأصول

)4,974,214()3,735,930()1,238,284(مجموع الخصوم 

ي االأصول
1,535,23913,212,70214,747,941صا�ف

24,978308,788333,766تكاليف تمويل

ي قيمة استثمارات متاحة للبيع
460,856460,856-هبوط �ف

5,124721,469726,593مروفات رأسمالية

ستهاك 12,462-12,462االإ
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إلتزامات رأسمالية وإلتزامات طارئة  .21

امات رأسمالية بمبلغ 1,874,072 د.ك )2014 : 709,964 د.ك( مقابل عقارات قيد التطوير واستثمارات. ف بتاريخ التقرير، كان عى المجموعة إلرت

ء د.ك )2014 : 365,376 د.ك( فيما يخص التسهيات التمويلية من مؤسسات  ي
امات طارئة بمبلغ ال سش ف بتاريخ التقرير، كان عى المجموعة إلرت

كة )إيضاح رقم 9 و 18(. إسامية والمتعلقة بعقار استثماري ذو ملكية مشرت

معامالت مع أطراف ذات صلة  .22

كات  دارة العليا للمجموعة وأطراف أخرى ذات صلة كمساهمون رئيسيون و�ش دارة وموظفى االإ تتضمن االأطراف ذات صلة أعضاء مجلس االإ
كة. يتم الموافقة عى  اً هاماً أو سيطرة مشرت دارة العليا حصصاً رئيسية أو يمارسون عليها تأثري دارة وموظفى االإ يمتلك فيها أعضاء مجلس االإ

وط هذه التعامات مع االأطراف ذات صلة من قبل إدارة المجموعة. سياسات التسعري و�ش

إن تفاصيل التعامات واالأرصدة الهامة مع أطراف ذات صلة كما يى :

ي بيان المركز المالي المجمع :
الأرصدة المتضمنة �ف

31 مارس
2015 
د.ك

31 مارس 
2014
د.ك

12,96051,996المستحق من أطراف ذات صله )إيضاح 11(

162,750141,065المستحق اىل أطراف ذات صله )ايضاح 17(

دارة العليا للمجموعة : مكافآت موظفي الإ

السنة المنتهية 
ي 31 مارس

�ف
2015    
   د.ك

السنة المنتهية 
ي 31 مارس

�ف
2014    
   د.ك

ة االأجل 62,60885,500مزايا قصري
ف 3,6876,845مكافآت نهاية الخدمة للموظف�ي

66,29592,345

ملخص فئات األصول والخصوم المالية وقياس القيمة العادلة  .23

23.1     فئات األصول والخصوم المالية

ي بيان المركز الماىلي المجمع يمكن ان تصنف عى النحو التاىلي :
ان القيمة المدرجة لاأصول والخصوم المالية للمجموعة الواردة �ف
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مدينون: )بالتكلفة المطفأة(

31 مارس
2015 
د.ك

31 مارس 
2014
د.ك

308,578683,699نقد وارصدة لدى البنوك	 

100,000100,000ودائع لدى البنوك	 

645,1261,062,778ذمم مدينة وأصول أخرى )انظر ايضاح 11(	 

استثمارات بالقيمة العادلة من خال االأرباح أو الخسائر :

ي	 
330,000330,000محدده عند التحقق المبد�أ

استثمارات متاحة للبيع

6,045,9227,697,951بالقيمة العادلة	 

2,053,9202,014,026بالتكلفة / التكلفة ناقصا الهبوط	 

9,483,54611,888,454

خصوم مالية )بالتكلفة المطفأة( :

1,427,3901,407,893ذمم دائنة وخصوم أخرى )انظر ايضاح 17(	 

2,701,8743,436,986دائنو تمويل اسامي	 

4,129,2644,844,879

23.2     قياس القيمة العادلة

ي السوق بتاريخ 
ف �ف ف المشارك�ي ي معاملة منتظمة ب�ي

ام �ف ف ي السعر الذي يتم استامه لبيع اصل او دفعه لتحويل الرت
تتمثل القيمة العادلة �ف

القياس. 

تقيس المجموعة االأدوات المالية كاالستثمارات بالقيمة العادلة من خال االرباح او الخسائر واالستثمارات المتاحة للبيع )باستثناء بعض 
ي االيضاح 10 حول البيانات المالية المجمعة( 

االستثمارات المتاحة للبيع المدرجة بالتكلفة / التكلفة ناقصا انخفاض القيمة لاسباب المحددة �ف
ي االيضاح 23.3 حول البيانات المالية المجمعة. وبرأي ادارة المجموعة، فان المبالغ المدرجة 

بالقيمة العادلة وان تفاصيل القياس مفصح عنها �ف
ي هي بالتكلفة المطفأة تعترب مقاربة لقيمها العادلة. 

لجميع االصول والخصوم المالية االخرى والىت

تقوم المجموعة بقياس االصول غري المالية كالعقارات االستثمارية بالقيمة العادلة بشكل نصف سنوي )ايضاح 23.4(.

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لالدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة  23.3

ي البيانات المالية المجمعة تم تصنيفها اىل ثاث مستويات من 
ان جميع االأصول والخصوم المالية المقاسة او المفصح عنها بالقيمة العادلة �ف

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

: يتم تحديد المستويات الثاث بناء عى قابلية الماحظة للمدخات الهامة للقياس وذلك عى النحو التاىلي
ي اسواق نشطة الصول وخصوم مماثلة.

اسعار مدرجة )غري معدلة( �ف مستوى 1 :   -
ة  ي يمكن تتبعها لاأصول والخصوم سواء بصورة مبا�ش

ي مستوى 1 والىت
معطيات غري االسعار المدرجة المتضمنة �ف مستوى 2 :   -

ة )معطيات متعلقة باالأسعار( . و )كاالسعار( او بصورة غري مبا�ش
ي ال تستند اىل معلومات سوقية يمكن تتبعها )معطيات غري قابلة للمراقبة(.

معطيات االصول والخصوم الىت مستوى 3 :   -
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إن المستوى الذي تصنف ضمنه االأصول والخصوم المالية يتم تحديده بناء عى اد�ف مستوى للمعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة.

ي بيان المركز الماىلي المجمع تم تصنيفها حسب التسلسل الهرمي المستخدم لقياس القيمة 
إن االصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة �ف

العادلة كما

المجموعمستوى 3مستوى 2مستوى 1

د.كد.كد.كد.كايضاح31 مارس 2015

اصول بالقيمة العادلة

استثمار بالقيمة العادلة من خال االأرباح 

أو الخسائر

330,000330,000--ب-  أسهم غري مسعرة

استثمارات متاحة للبيع

5,681,7255,681,725--ب-  اسهم غري مسعرة

364,197--364,197أ-  اسهم مسعرة

6,011,7256,375,922-364,197مجموع االأصول

31 مارس 2014

اصول بالقيمة العادلة

استثمار بالقيمة العادلة من خال االأرباح 

   أو الخسائر

330,000330,000--ب-  أسهم غري مسعرة

استثمارات متاحة للبيع

7,269,4927,269,492--ب-  اسهم غري مسعرة

428,459--428,459أ-  اسهم مسعرة

7,599,4928,027,951-428,459مجموع االأصول

ة التقرير. ي خال فرت
ف المستوى االأول والثا�ف ال يوجد هناك تحويل ب�ي

القياس بالقيمة العادلة

ي ذلك القيم العادلة للمستوى 3، وذلك بالتشاور مع 
تقوم إدارة المجموعة باجراء تقييمات للبنود المالية الغراض التقارير المالية، بما �ف

مختصي تقييم طرف ثالث للتقييمات المعقدة، عند االقتضاء. يتم اختيار تقنيات التقييم بناء عى خصائص كل أداة، مع الهدف العام لزيادة 
االستفادة من المعلومات المبنية عى السوق.

ة التقارير المالية السابقة:      ي لم تتغري بالمقارنة مع فرت
فيما يىي الطرق وتقنيات التقييم المستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة والىت

ي المستوى الول
الدوات المالية �ف

أ(  أسهم مسعرة )المستوى الأول(

ي االأسواق المالية . تم تحديد القيم العادلة بالرجوع اىل آخر عروض اسعار 
ي يتم تداولها �ف

تمثل االأسهم المسعرة جميع االسهم المدرجة والىت
بتاريخ التقارير المالية. 
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ي المستوى الثالث
الدوات المالية �ف

ب(  اسهم غ�ي مسعرة )المستوى الثالث(

ي يتم قياسها بالقيمة العادلة. كما يتم تقدير القيمة العادلة 
ي اوراق مالية محلية وأجنبية غري مسعرة والىت

ستثمار ملكيات �ف يتضمن هذا االإ
اضات غري المدعومة من قبل أسعار او معدالت سوقية ملحوظة. فرت ي تتضمن بعض االإ

باستخدام اساليب تقييم أخرى والىت

المستوى الثالث - قياسات القيمة العادلة :

ي ال تستند اىل بيانات سوقية 
ي المستوى الثالث، تقوم المجموعة باستخدام مدخات تقنيات التقييم الىت

االصول المالية للمجموعة المصنفة �ف
 : مرصودة. كما يتم تسوية ضمن هذا المستوى من االرصدة االفتتاحية اىل االرصدة الختامية عى النحو التاىلي

31 مارس
2015 
د.ك

31 مارس 
2014
د.ك

7,599,4927,342,789الرصيد االفتتاحي

ي القيمة العادلة
ي التغري �ف

176,704)164,045(صا�ف

)181,610()669,616(استبعادات خال السنة

722,465-المحول من االستثمارات المدرجة بالتكلفة اىل استثمارات بالقيمة العادلة

ي قيمة استثمارات المستوى )3(
)460,856()754,106(هبوط �ف

ي
6,011,7257,599,492الرصيد النها�أ

ي اهم المدخات غري القابلة للرصد:
ات �ف يقدم الجدول التاىلي معلومات عن حساسية قياس القيمة العادلة عى التغري

الصول 
المالية

تقنية 
التقييم

المدخل الهام غ�ي 
القابل للرصد

النطاق )المتوسط 
المرجح(

حساسية قياس القيمة العادلة 
عىل المدخل

طريقة مضاعفات اسهم غري مسعرة
السوق

الخصم لعدم وجود 
تسويق

ي معدل الخصم سيؤدي اىل 5% - 40%
زيادة �ف

ي القيمة العادلة
نقصان �ف

31 مارس 2014

ي اسهم غري مسعرة
طريقة رسملة صا�ف

الدخل
معدل النمو 
طويل االجل 

ي معدل النمو سيؤدي اىل 3%
زيادة �ف

ي القيمة العادلة
زيادة �ف

المتوسط المرجح 
لتكلفة رأس المال

ي المتوسط المرجح لتكلفة 6.95% - 9.08%
زيادة �ف

ي 
رأس المال سيؤدي اىل نقصان �ف

القيمة العادلة
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الخصم لعدم وجود 
تسويق

ي معدل الخصم سيؤدي اىل 5% - 25%
زيادة �ف

ي القيمة العادلة
نقصان �ف

طريقة مضاعفات 
السوق

الخصم لعدم وجود 
تسويق

ي معدل الخصم سيؤدي اىل 5% - 25%
زيادة �ف

ي القيمة العادلة
نقصان �ف

ي المخاطر ذات الصلة المستخدم لتقدير 
يرادات الشاملة االأخرى سيكون غري جوهري اذا كان التغري �ف إن التأثري عى االأرباح أو الخسائر واالإ

ستثمارات المستوى الثالث بنسبة 5% . القيمة العادلة الإ

ي اعتبارهم هذه العاوات والخصومات 
ي السوق �ف

ي حددتها المجموعة بان يأخذ المشاركون �ف
ي المبالغ الىت

يتمثل الخصم لعدم وجود تسويق �ف
عند تسعري االستثمارات. 

ا او متواصا. ان  ي االرباح او الخسائر سوف يعتمد عى ما اذا كان االنخفاض كبري
ي حال االصول المتاحة للبيع، فان تكلفة انخفاض القيمة �ف

�ف
ي القيمة العادلة سيؤثر فقط عى حقوق الملكية )من خال االيرادات الشاملة االخرى( و، لن يؤثر عى االرباح او الخسائر. 

الزيادة �ف

23.4     قياس القيمة العادلة لالصول غير المالية

ي 31 مارس 2015 و 
ف الجدول التاىلي المستويات ضمن التسلسل الهرمي لاأصول غري المالية المقاسة بالقيمة العادلة عى اساس متكرر كما �ف يب�ي

ي 31 مارس 2014 :
�ف

المجموعمستوى 3مستوى 2مستوى 311 مارس 2015

د.كد.كد.كد.كعقارات استثمارية

ي البحرين
5,693,9465,693,946--- ارض �ف

1,633,5511,633,551--- وحدات سكنية بالمملكة العربية السعودية

--7,327,4977,327,497

31 مارس 2014

عقارات استثمارية

ي البحرين
5,669,7365,669,736--- ارض �ف

1,737,6611,737,661--- وحدات سكنية بالمملكة العربية السعودية

--7,407,3977,407,397

ي تقييم 
ف �ف ف المتخصص�ي ف المستقل�ي ف من المقيم�ي تم تحديد القيمة العادلة للعقار االستثماري بناء عى تقييمات تم الحصول عليها من اثن�ي

ف قاموا بتقييم  اضات بالتشاور الوثيق مع االدارة. ان المقيم�ي هذه االنواع من العقارات االستثمارية. كما يتم تطوير المدخات الهامة واالفرت
العقارات االستثمارية باستخدام ثاث طرق بصورة اساسية، احداهما طريقة نهج مقارنة السوق واالأخرى نهج التدفقات النقدية المستقبلية 

(. فيما يىي معلومات اضافية بخصوص  ف ف )2014: القيمة االد�ف للتقييم�ي كة القيمة االد�ف للتقييم�ي ونهج الرسملة. والغراض التقييم، اختارت ال�ش
قياسات القيمة العادلة للمستوى 3:
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31 مارس 2015

مدخالت هامة غ�ي تقنية التقييمالبيان
مرصودة

نطاق المدخالت غ�ي 
المرصودة

عالقة المدخالت غ�ي 
المرصودة بالنسبة للقيمة 

العادلة

السعر المقدر لارض طريقة نهج مقارنة السوقارض بالبحرين
)القدم المربع(

6.38 د.ك اىل
 31.90 د.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 
)للمرت المربع(

243.41 د.ك اىل
261.14 د.ك

كلما زاد االيجار للمرت المربع 
زادت القيمة العادلة

كلما زاد معدل العائد زادت %7.6معدل العائد
القيمة العادلة

كلما زاد معدل الخلو قلت %19معدل الخلو
القيمة العادلة

31 مارس 2014

السعر المقدر لارض طريقة نهج مقارنة السوقارض بالبحرين
)القدم المربع(

5.98 د.ك اىل
 30.68 د.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 
)للمرت المربع(

194.14 د.ك اىل
215.20 د.ك

كلما زاد االيجار للمرت المربع 
زادت القيمة العادلة

كلما زاد معدل العائد زادت %5.8معدل العائد
القيمة العادلة

كلما زاد معدل الخلو قلت %35معدل الخلو
القيمة العادلة

أهداف وسياسات إدارة المخاطر  .24

" و "دائنو تمويل إسامي" . إن الغاية الرئيسية لهذه  تتمثل الخصوم المالية الرئيسية للمجموعة �ف "ذمم دائنة وخصوم أخرى" و "ايجار تمويىي
ي "الذمم المدينة واالصول االخرى" "النقد 

الخصوم المالية هي تمويل عمليات المجموعة . إن المجموعة لديها أصول مالية متعددة تتمثل �ف
ة من عمليات التشغيل. وشبه النقد" "وودائع لدى بنوك"  "وإستثمارات �ف أوراق مالية" والىت تنشأ مبا�ش

تتعرض المجموعة نتيجة الأنشطتها إىل العديد من المخاطر المالية مثل: مخاطر السوق وتشمل )مخاطر سعر العملة ومخاطر سعر الفائدة 
ئتمان ومخاطر السيولة. ومخاطر تقلبات أسعار االأسهم(، مخاطر االإ

كة االأم مسئولية تحديد سياسات تخفيض المخاطر المذكورة أدناه.  يتوىل مجلس إدارة ال�ش

 إن المجموعة ال تتعامل مع مشتقات االدوات المالية .

 فيما يى أهم المخاطر المالية الىت تتعرض لها المجموعة:
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24.1   مخاطر السوق 

أ( مخاطر العملة الأجنبية

ات �ف  تعمل المجموعة بشكل أساس �ف دول مجلس التعاون الخليجى، وهى بذلك تكون معرضة لمخاطر العملة االأجنبية الناتجة من تغري
أسعار �ف الريال السعودى، الدينار البحريىف ، والدوالر االأمري�. قد يتأثر بيان المركز الماىلي المجمع للمجموعة بشكل كبري نتيجة للتغري �ف 

ي .
أسعار �ف هذه العمات للتخفيف من تعرض المجموعة لمخاطر العمات االأجنبية ، يتم مراقبة التدفقات النقدية بغري الدينار الكويىت

كة االأم وتقييم منتظم للوضع المفتوح للمجموعة .  مخاطر العملة االأجنبية تدار عى أساس قيود محدده من مجلس إدارة ال�ش

ي بعض أصولها بخصوم تحمل نفس العملة أو عملة مشابهة.
تقوم المجموعة ، حيثما أمكن ، بمقابلة تعرضها لمخاطر العملة الموجودة �ف

ي تاريخ التقارير المالية محولة 
ي تعرض المجموعة لمخاطر االأصول المالية المقومة بالعملة االأجنبية ناقصا المطلوبات النقدية �ف

إن صا�ف
غاق كالتاىلي : ي سعر االإ

ي �ف
للدينارالكويىت

31 مارس
2015 
د.ك

31 مارس 
2014
د.ك

260,404446,686ريال سعودي

)61,968()1,102,609(دوالر أمري�ي

ي
)3,230,402()2,589,587(ديناربحريىف

ي سعر الرف أعاه يبلغ 2% .
كة االأم احتمال تغري معقول �ف تقدر إدارة ال�ش

ي مقابل تلك العمات االأجنبية %2 )2014 : %2( ، يكون تأثري ذلك عى الخسائر للسنةكما يىي ، وال 
ي حالة ارتفاع سعر �ف الدينار الكويىت

�ف
يرادات الشاملة االأخرى للمجموعة. يوجد أي تأثري عى االإ

خسارة السنة

31 مارس 2015
د.ك

31 مارس  2014
د.ك

)8,934()5,208(ريال سعودي

22,0521,239دوالر أمري�ي

ي
51,79264,608ديناربحريىف

68,63656,913

ي مقابل تلك العمات االأجنبية %2 )2014: %2( ، يكون تأثري ذلك عى خسائر السنة معادل 
ي حالة انخفاض سعر �ف الدينار الكويىت

�ف
ومعاكس .

وتتفاوت مخاطر تقلبات �ف العملة االأجنبية خال السنة حسب حجم وطبيعة المعامات.  ولكن، يمكن اعتبار التحاليل أعاه عى أنها تمثل 
مدى تعرض المجموعة لمخاطر تقلبات أسعار العملة االأجنبية.
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مخاطر معدلت الربح ب( 

ي معدالت الربح عى االأرباح المستقبلية أو القيم العادلة لاأدوات المالية . ال 
ات �ف تنشأ مخاطر معدالت الربح عادة من احتمال تأثري التغري

تمتلك المجموعة أية اسعار فائدة مكتسبة عى االأصول المالية / محملة عى الخصوم المالية لذلك فإن المجموعة غري معرضة لمخاطر 
ف لمخاطر معدالت الربح بما أنهم يدفعون / يكتسبون االأرباح  سامي للمجموعة غري معرض�ي اساسية من معدالت الربح . دائنو التمويل االإ

ف استحقاقها . بمعدالت ثابتة لح�ي

المخاطر السعرية ج( 

ات  ي تلك التغري
ي أسعار السوق ، سواء كان السبب �ف

ات �ف إن المخاطر السعرية هي مخاطر احتمال تقلب قيمة االأدوات المالية نتيجة للتغري
ي السوق .

عوامل محدده للورقة المالية بمفردها أو مصدرها أو بسبب عوامل تؤثر عى جميع االأوراق المالية المتاجر بها �ف

ي مساهمات الملكية المدرجة الموجوده بشكل 
ستثماراتها ، خاصة المتعلقة باستثماراتها �ف تتعرض المجموعة لمخاطر التقلبات السعرية الإ

ي الكويت والبحرين ويتم تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع .
أساسي �ف

ت أسعار االأوراق المالية  ي تاريخ البيانات المالية . اذا تغري
يتم تحديد حساسية المخاطر السعرية بناء عى مدى التعرض للمخاطر السعرية �ف

 : ي 31 مارس ستكون كما يىي
يرادات الشاملة االأخرى للسنة المنتهية �ف بالزيادة / النقصان %10 فإن التأثري عى خسارة السنة واالإ

يرادات الشاملة االأخرى حينما يزيد سعر السهم بالنسبة المذكورة أعاه مع  ي االإ
ي خسارة السنة وزيادة �ف

ي أدناه اىل نقصان �ف يجا�ب يشري الرقم االإ
ات االأخرى ثابتة . بقاء جميع التغري

يرادات الشاملة الأخرى الإ

31 مارس 2015
د.ك

31 مارس  2014
د.ك

36,42042,846استثمارات متاحة للبيع

36,42042,846

يرادات الشاملة االأخرى والمبالغ الظاهرة ستكون سلبية. ي حال نقصان اسعار االسهم بنسبة %10 ، سيكون هناك تأثري مساو ومعاكس عى االإ
�ف

24.2   مخاطر االئتمان

اماته تجاه الطرف االآخر مسببا بذلك  ف ي تنتج عن عدم قدرة طرف من أطراف االأدوات المالية الوفاء بالرت
مخاطر االئتمان هي تلك المخاطر الىت

ئتمانية تجاه تعرضها لمخاطر االئتمان تتطلب مراقبة تلك المخاطر بشكل دائم.  كما تحاول  خسارة الطرف االآخر.  ان سياسة المجموعة االإ
ي أنشطة مختلفة.

ي مناطق أو أعمال محددة من خال تنويع تعاماتها �ف
ف تلك المخاطر عى أفراد أو مجموعة عماء �ف المجموعة عدم تركري

ي تاريخ التقارير المالية والملخصة عى النحو 
ان مدى تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان محدود بالمبالغ المدرجة ضمن االأصول المالية كما �ف

: التاىلي
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31 مارس
2015 
د.ك

31 مارس 
2014
د.ك

307,428682,656ارصدة لدى البنوك

100,000100,000ودائع لدى البنوك

645,1261,062,778ذمم مدينة وأصول اخرى )انظر ايضاح 11(

1,052,5541,845,434

ف كافراد أو كمجموعة وتوظف هذه المعلومات بضوابط  تراقب المجموعة بإستمرار عدم سداد حسابات عمائها واالأطراف االأخرى المعرف�ي
ئتمان . مخاطر االإ

أ من االأصول المالية الموضحة أعاه فات موعد استحقاقها او  سياسة المجموعة ان تتعامل فقط مع أطراف ذات كفاءة إئتمانية عالية . ال سش
ي القيمة فيما عدا استثمارات متاحة للبيع وبعض ذمم مدينة واصول أخرى )انظر ايضاح 10 و 11(. تعترب إدارة المجموعة 

تعرضت لهبوط �ف
ي جميع تواريخ البيانات المالية تحت المراجعة ذات كفاءة 

ي لم تتجاوز مدة استحقاقها ولم تتعرض لهبوط بقيمتها �ف
االأصول المالية اعاه والىت

إئتمانية عالية.

ال يوجد رهن او اي تعزيزات إئتمانية أخرى مقابل االأصول المالية للمجموعة . 

ئتمان لاأرصدة لدى البنوك والودائع لدى البنوك تعترب غري هامة بسبب ان االأطراف عبارة عن بنوك ومؤسسات مالية ذات كفاءه  مخاطر االإ
ائتمانية عالية .

24.3     تركز األصول 

ف كما يىي : ي للعام�ي
قليم الجغرا�ف إن توزيع االأصول حسب االإ

المجموعخارج الكويتالكويت

د.كد.كد.ك

31 مارس 2015 :

86,856221,722308,578نقد وأرصدة لدى البنوك

100,000-100,000ودائع لدى البنوك

330,000-330,000استثمارات بالقيمة العادلة من خال االأرباح أو الخسائر

23,029622,097645,126ذمم مدينة واصول اخرى )انظر ايضاح 11(

1,308,9056,790,9378,099,842استثمارات متاحة للبيع

1,848,7907,634,7569,483,546

31 مارس 2014 :

436,067247,632683,699نقد وأرصدة لدى البنوك

100,000-100,000ودائع لدى البنوك

330,000-330,000استثمارات بالقيمة العادلة من خال االأرباح أو الخسائر

359,900702,8781,062,778ذمم مدينة واصول اخرى )انظر ايضاح 11(

1,479,4458,232,5329,711,977استثمارات متاحة للبيع

2,705,4129,183,04211,888,454
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24.4   مخاطر السيولة

اماتها تجاه الغري عند استحقاقها.  وللحد من تلك  ف ي تؤدي اىل عدم قدرة المجموعة عى الوفاء بالرت
ان مخاطر السيولة هي تلك المخاطر الىت

ف االعتبار السيولة ومراقبة تلك السيولة بشكل منتظم. كة االأم بتنويع مصادر التمويل وادارة أصولها بعد االأخذ بع�ي المخاطر، قامت ادارة ال�ش

ستحقاقات التعاقدية للخصوم المالية عى التدفقات النقدية غري المخصومة كما يىي : تستند االإ

خالل 3
أشهر

3 ال 12
شهر

اك�ش من
سنة

المجموع

د.كد.كد.كد.ك31 مارس 2015 :

الخصوم المالية

2,239,366-46,1622,193,204ذمم دائنة و خصوم اخرى

2,784,355-34,1482,750,207دائنو تمويل إسامي 

80,3104,943,411-5,023,721

31 مارس 2014 :

الخصوم المالية

1,429,184-70,9011,358,283ذمم دائنة وخصوم اخرى

43,5321,414,2262,254,1913,711,949دائنو تمويل إسامي 

114,4332,772,5092,254,1915,141,133

اهداف ادارة رأس المال    .25

ي 
ي قوي ونسب سليمة حىت تدعم نشاطها والىت

ان اهداف ادارة رأس مال المجموعة هي لتأكيد مقدرة المجموعة المحافظة عى تصنيف ائتما�ف
ف .  تنعكس ايجابيا عى حقوق المساهم�ي

ي الظروف االقتصادية ودرجات المخاطر لاصول المدرجة . البقاء او 
ات �ف ي ضوء التغري

تدير المجموعة هيكلة رأس المال وتقوم بالتعديل �ف
اء أسهم الخزينة واصدار اسهم  ف أو إعادة �ش تعديل هيكلة رأس المال يمكن للمجموعة تعديل مبلغ توزيعات االرباح المدفوعة للمساهم�ي

جديدة او بيع اصول لتخفيض المديونية . 

هيكلة راس المال للمجموعة يتضمن ما يىي :

31 مارس
2015 
د.ك

31 مارس 
2014
د.ك

261,850335,000ايجار تمويىي )انظر ايضاح 17(

2,701,8743,436,986دائنو تمويل إسامي )انظر ايضاح 18(

)683,699()308,578(ناقصا : نقد وارصدة لدى البنوك

ي المديونية
2,655,1463,088,287صا�ف

13,180,57314,747,941إجماىلي حقوق الملكية
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ي نفس القطاع، تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال عن طريق نسبة المديونية اىل حقوق الملكية . 
تماشيا مع الجهات االأخرى �ف

ي المديونية عى مجموع حقوق الملكية كما يىي :
تم احتساب هذه النسبة عن طريق قسمة صا�ف

31 مارس
2015 
د.ك

31 مارس 
2014
د.ك

ي المديونية 
2,655,1463,088,287صا�ف

13,180,57314,747,941إجماىلي حقوق الملكية

ي المديونية اىل اجماىلي حقوق الملكية
%21%20نسبة صا�ف






	Untitled



