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ح�ضرات امل�ساهمني الكرام ،

باال�صالة عن نف�سي وبالنيابة عن اخواين واخواتي اع�ضاء جمل�س ادارة �شركة اال�ست�شارات املالية الدولية (ايفا) ،اقدم لكم التقرير ال�سنوي لأعمال ال�شركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف .2011/ 12/ 31

المالمح العامة
انعك�س املناخ ال�سيا�سي ال�سلبي يف  2011على الو�ضع االقت�صادي يف البالد  ،االمر الذي ادى اىل تعطيل م�شاريع خطة التنمية التي اقرها جمل�س االمة يف � .2010أما قانون هيئة ا�سواق املال  ،فقد ات�ضح بعد عام من دخوله
حيز التنفيذ �صعوبة واختالالت يف عمل بنوده ومعايريه وكذلك الئحته التنفيذية مع متطلبات ال�سوق الكويتي .وقد �أدى التطبيق العملي اىل تعطيل عمل ال�شركات املدرجة يف �سوق الكويت لالوراق املالية عو�ضا عن تنظيم
ال�سوق  ،و�أ�صبح اجراء التعديالت على هذا القانون مطلبا رئي�سيا ملعظم ال�شركات املدرجة واملتعاملني يف هذا املجال.
ونحن ك�شركة كويتية ت�أثرت بالو�ضع االقت�صادي ن�أمل ان تفتح كل من ال�سلطة الت�شريعية والتنفيذية �صفحة جديدة من التعاون االيجابي الذي من �شانه �أن يدفع نحو تفعيل خطة التنمية ،وت�سريع تنفيذ م�شاريعها مبا يعود بالنفع
على االقت�صاد الوطني والقطاع اخلا�ص .كما نتطلع اىل اقرار ال�سلطتني قوانني وت�شريعات توفر املناخ االقت�صادي املنا�سب ال�ستقطاب امل�ستثمر االجنبي ،وتبني التعديالت املطروحة من قبل ال�شركات ممثلة باحتاد ال�شركات
اال�ستثمارية على قانون هيئة ا�سواق املال يف الفرتة القادمة لتح�سني او�ضاع ال�سوق وامل�ساهمة يف جذب االموال .
عانت اال�سواق املالية العاملية من االنخفا�ض مت�أثر ًة بعجز امليزانيات وتخفي�ض الت�صنيف االئتماين للدول الكربى .كذلك عانت ا�سواق اال�سهم من التذبذب حمقق ًة خ�سائر او عدم منو .وب�إ�ستثناء الذهب والنفط انخف�ضت ا�سعار
معظم ال�سلع واملعادن النفي�سة مت�أثر ًة برتاجع الطلب وانعدام اال�ستقرار .اما على �صعيد ال�شرق االو�سط فقد ت�أثرت معظم بور�صات املنطقة �سلبا نتيجة عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي وانخفا�ض ال�سيولة.

االداء المالي
�سجلت ايفا خ�سائر قدرها  20.7مليون دينار كويتي )�أي  31فل�سا لل�سهم( مقابل خ�سائر بلغت  18.2مليون دينار كويتي )اي  28فل�سا لل�سهم( للعام  .2010وعلى الرغم من ذلك حر�صت ال�شركة يف عام  2011على الوفاء
بالتزاماتها من خالل �سداد القرو�ض وتنظيم التدفقات النقدية .وقامت ال�شركة ب�سداد مبلغ  7ماليني دينار كويتي عن ق�ضية مرفوعة �ضدها يف امارة عجمان منذ عام  1993عندما كانت ال�شركة مملوكة للحكومة .وعلى
الرغم من ت�أثر ال�شركة بانخفا�ض اال�سواق ب�شكل عام وخ�سائر هبوط القيمة واملخ�ص�صات االحرتازية ف�إن ال�شركة ما زالت تتمتع مبركز مايل قوي حيث بلغت حقوق امل�ساهمني  106مليون دينار ،وبلغت القيمة الدفرتية لل�سهم
يف  147 2011/12/31فل�سا ،اي اعلى من القيمة ال�سوقية لل�سهم يف  2011/12/31والبالغة  39.5فل�سا لل�سهم.

أداء الشركة
عملت ايفا خالل عام  2011على اعادة جدولة قرو�ضها الق�صرية املدى اىل اخرى طويلة .حيث اعادت جدولة قرو�ضا قيمتها  86مليون دينار كويتي حتى نهاية  ،2019مما يعطي ال�شركة فر�صة لتوفيق تدفقاتها املالية مع
الدفعات املجدولة ويتيح لها فر�صة الت�صرف بالفوائ�ض املالية �ضمن ا�سرتاتيجية الرتكيز على العوائد املنخف�ضة.
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الخدمات االستشارية
يف اعقاب نفاذ الدمج الثالثي يف  2011بني ال�شركات جيزان القاب�ضة و كويت انف�ست القاب�ضة والدولية للتمويل ،االول من نوعه يف الكويت والذي جمع ثالث �شركات مدرجة يف �سوق الكويت لالوراق املالية ،ت�ستعد ايفا لطرح
فر�صا ا�ستثمارية متتاز مبقاومتها للركود االقت�صادي يف قطاعات اخرى مثل قطاع االغذية وجتارة التجزئة .

الشركة الدولية للتمويل
قامت ال�شركة الدولية للتمويل بو�ضع اخلطط اال�سرتاتيجية ب�شكل ي�ساهم يف حتقيق العوائد واالرباح املجزية مل�ساهمي ال�شركة .حيث مت اعادة هيكلة الهيكل التنظيمي لل�شركة ب�شكل يتما�شى مع اخلطط اال�سرتاتيجية ،وتعيني
كفاءات وا�صحاب اخلربة يف جمال اال�ستثمار والتمويل لو�ضع اخلطط الت�شغيلية.
وقد �أثر امتام عملية الدمج الثالثي ب�شكل ايجابي على �صايف ا�صول ال�شركة الدولية للتمويل .فبلغت اجمايل اال�صول امل�ستحوذ عليها نتيجة االندماج مبلغ  69مليون دينار كويتي ،اي بزيادة ن�سبتها  % 68من اجمايل اال�صول
يف  .2010وبلغت القيمة العادلة ل�صايف اال�صول امل�ستحوذ عليها مبلغ  55مليون دينار كويتي  ،االمر الذي ادى اىل زيادة ر�أ�س املال مبلغ وقدره  34مليون دينار كويتي اي بزيادة ن�سبتها  % 72مقارنة بعام .2010

شركة ايفا الفنادق المنتجعات
يف دبي قامت �شركة ايفا للفنادق واملنتجعات بت�سليم  562منزال فاخرا يف م�شروع ريزيدن�سيز )ال�شمايل واجلنوبي(  -نخلة جمريا .كما قامت ايفا لال�ستثمارات الفندقية-اململوكة بالكامل اليفا للفنادق واملنتجعات  -بت�أ�سي�س
�شركة ايفا بروبرتيز للخدمات ال�سكنية  ،وهي �شركة خا�صة لتوفري اخلدمات ال�سكنية للوحدات التابعة ل�شركة ايفا للفنادق واملنتجعات على النخلة جمريا.
يف بريوت ت�ستعد �شركة ايفا للفنادق واملنتجعات لت�سليم  45فيال يف املرحلة االوىل من م�شروع تالل العبادية ،حيث مت اجناز  % 99من االعمال يف دي�سمرب  ،2011مبا يف ذلك تق�سيم موقع امل�شروع.
كما حققت ايفا للفنادق يف تايلند نتائج طيبة من خالل م�ساهمتها يف املطور العقاري املدرج يف بور�صة بانكوك ،رميون الند .ورغم التحديات الناجمة عن في�ضانات غري م�سبوقة �ضربت البالد  ،بلغت مبيعات م�شاريع رميون
الند اجمايل  5.25مليار بات تايلندي ) 166مليون دوالر امريكي( يف  2011بزيادة  % 20مقارنة بالعام  .2010وهذا ما جعل �سجل املبيعات املرتقبة ل�شركة رميون الند بخ�صو�ص امل�شاريع احلالية اىل  17.4مليار بات
) 552مليون دوالر امريكي( ،يتعلق ما يقارب ثلثا هذه القيمة مببيعات م�شروع ذا ريفر يف بانكوك والذي �سيتم اجنازه ونقل ملكيته للعمالء يف العام .2012
اما يف �أوروبا توا�صل يوتل جناحاتها مع حتقيقها ملعدالت مكافئة ملعدالت مناف�سيها يف �إيرادات الغرف الفندقية املتوفرة .فن�سبة الإ�شغال الفندقي يف هيرثو وجاتويك و�شيفول ترتفع مبعدل يزيد على ال�ضعفني مقارنة بامل�ستوى
التناف�سي ،ما ينجم عنه ن�سبة زيادة يف الإيرادات ترتاوح بني  % 140و % 240باملائة.
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ويف الربتغال حت�سنت �إيرادات �شرياتون اجلارف ،وهو جزء من منتجع باين كليف�س بن�سبة  % 3,6فيما حت�سنت قيمة الربح الت�شغيلي الكلي ) (GOPبن�سبة  % 61مقارنة بالفرتة نف�سها من العام  .2010كما �شهد باين كليف�س
ريزيدن�س يف الوقت نف�سه زيادة كبرية يف الإيرادات وقيمة الربح الت�شغيلي الكلي بن�سبة  % 12,4و  % 16,2على التوايل ،يف حني �أن قيمة املبيعات العقارية للمنتجع نف�سه عرفت منواً الفتاً مقارنة بالعام .2010
واخريا �شهد �شهر يونيو  2011اكتمال امل�شروع الأول لل�شركة يف �أمريكا ال�شمالية ،وهو عبارة عن م�شروع يوتل ،الذي ي�ضم  669غرفة بقيمة  315مليون دوالر �أمريكي يف تاميز �سكوير يف نيويورك .وقد مت �شراء امل�شروع
ومتويله من خالل حتالف ا�ستثماري �شمل �شركة عقارات الكويت واال�ستثمارات املتحدة الربتغال ،بقيادة �شركة ايفا لال�ستثمارات الفندقية ،يف حني �أن عملية متويل بقيمة  240مليون دوالر للم�شروع جرت عرب �شركة اتريوم
هولدجن ،وهي �آلية ا�ستثمارية خا�صة مقرها الواليات املتحدة� ،إىل جانب متويل م�شرتك من قبل ال�شركة اال�ستثمارية �سنرت بريدج بارترنز ،ل بي.

قطاع االغذية
متلك ايفا ح�صة  18%من �شركة الوافر للخدمات الت�سويقية  ،املديرة ل�سوق الفر�ضة املركزي للخ�ضار والفاكهة .وقد حققت �شركة الوافر يف اول �سنة من ت�شغيل �سوق الفر�ضة ارباحا جيدة ،ونتوقع حت�سن هذه االرباح يف .2012
الفر�ضة هو من احدث ا�سواق اخل�ضار املتكاملة يف العامل حيث مت جتهيزه وفق احدث تقنية وتكنولوجيا عاملية ،وي�شتمل على خمازن تربيد كبرية حلفظ جميع انواع اخل�ضار والفواكه ،ومواقف �سيارات وا�سعة ،وخمترب لفح�ص
اخل�ضار والفاكهة ،وخدمات مركز املطافئ ،ومركز ا�سعاف طبي ،باال�ضافة اىل �سوق مركزي مكيف بالكامل و�سل�سلة من املطاعم واملقاهي.
هذا وقد �شهدت ال�سنوات املا�ضية ارتفاعا يف قطاع االغذية �سببه ارتفاع معدل اال�ستهالك املحلي والقوة ال�شرائية .هذا االرتفاع واالنتعا�ش دفع ايفا اىل ت�أ�سي�س �شركة  OnCostبر�أ�سمال قدره  3.25مليون دينار كويتي.
وتقدم  OnCostمفهوما جديدا للبيع باجلملة “ ، ”Cash&Carryوالذي يركز على تلبية احتياجات ومتطلبات الفنادق واملطاعم ومراكز التجهيزات الغذائية والعائالت الكبرية ،وهو مفهوم اثبت جناحه على امل�ستوى
العاملي .يتميز هذا املفهوم من البيع باجلملة عن غريه من مراكز البيع ،باال�سعار التناف�سية والت�شكيلة املتنوعة من املواد الغذائية وال�سلع االخرى حتت �سقف واحد .وتخطط ال�شركة لفتح  15متجرا يف دول جمل�س التعاون
مبا يف ذلك الكويت خالل ال�سنوات الثمان القادمة.

المسئولية االجتماعية
التزاما من ايفا بدورها يف تنمية املجتمع ،قامت ال�شركة يف  2011برعاية امل�ؤمتر ال�سنوي الثامن والع�شرين الحتاد طلبة الكويت-فرع الواليات املتحدة ،وامل�شاركة فيه .وباال�ضافة اىل تربعها ال�سنوي جلمعية القلب الكويتية-
جمعية نفع عام تهدف اىل مكافحة امرا�ض القلب-قامت ال�شركة برعاية احلملة التوعوية للوقاية من امرا�ض القلب .كما �شاركت يف حملة التربع بالدم والتي نظمتها �شركة خدمات القطاع النفطي بالتعاون مع بنك الدم.
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واخريا ،واميانا من ايفا ب�أهمية دمج ذوي االحتياجات اخلا�صة يف املجتمع مبكرا ب�إعتبارهم جزء منه ،وتهي�أتهم لالنخراط يف املجتمع الطالبي ،قامت ال�شركة برعاية “ ”Carnival of HOPEوالذي اقامته مدر�سة هوب
لالحتياجات اخلا�صة.

الخطط المستقبلية
يف ظل ا�ستمرار عدم ا�ستقرار االو�ضاع االقت�صادية يف العامل ب�صورة عامة  ،ويف الكويت ب�صورة خا�صة� ،ست�ستمر ايفا بالعمل على اعادة توزيع ا�صولها مع الرتكيز على اال�صول املدرة ،كذلك حت�سني اداء هذه اال�صول بهدف
حتقيق عوائد اف�ضل لل�شركة وم�ساهميها ،وان �شاء اهلل تكون �سنة  2013اف�ضل لل�شركة واال�سواق عامة.
ويف اخلتام اتوجه بال�شكر جلميع م�ساهمي ال�شركة وعمالئها على دعمهم امل�ستمر  .كما اتوجه بال�شكر جلميع العاملني يف ال�شركة جلهودهم وحر�صهم الدائم على اتباع وتطبيق ا�سرتاتيجية ال�شركة.

													
													

طـــــــــــالل جا�ســـــــم البحــــــــر
رئيــــــــــ�س جملــــــــــــــ�س االدارة
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مشروع ريزيدنسيز النخلة جميرا

يت�ألف من  562منزالً فاخراً .ويقع املبنيان-ال�شمايل واجلنوبي -املذهالن املحاذيان لفندق فريمونت نخلة جمريا على اجلذع
الغربي جلزيرة النخلة ال�شهرية ،وي�ؤّمن �أ�سلوب حياة من �أف�ضل ما يتوفر يف نخلة جمريا.
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يونكس ساوث باتايا-تايلند
يت�ألف من برجني وي�ضم  1207وحدة �سكنية� .صمم ل�صغار امل�ستثمرين الباحثني عن عقارات متتاز مب�ستويات عالية من
اجلودة واالناقة مع �ضمان حتقيق عائدات ا�ستثمارية جيدة.
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يوتل نيويورك
افتتح يف يونيو  ، 2011ك�أول فندق يوتل يتم ان�شا�ؤه خارج مبنى مطار .ي�ضم  669غرفة  ،وهو جزء من جممع ل�شركة ريليتد.
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الفرضة-سوق الخضار والفاكهة المركزي
افتتح �سوق الفر�ضة املركزي يف نوفمرب  ،2010وي�شغل م�ساحة  300الف مرت مربع.
الفر�ضة من احدث ا�سواق اخل�ضار املتكاملة يف العامل حيث مت جتهيزه وفق احد تقنية عاملية ،وي�شتمل على خمازن تربيد كبرية ،وخمترب لفح�ص اخل�ضار
والفاكهة ،ومواقف �سيارات وا�سعة ،خدمات مركز املطافئ ،ومركز ا�سعاف طبي ،و�سل�سلة من املطاعم واملقاهي ،كذلك �سوق مركزي مكيف بالكامل.
متلك ايفا ح�صة  %18من �شركة الوافر للخدمات الت�سويقية ،ال�شركة املديرة ل�سوق الفر�ضة.
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التقرير حول البيانات المالية المجمعة

لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�شركة اال�ست�شارات املالية الدولية – �شركة م�ساهمة كويتية (مقفلة) وال�شركات التابعة لها ،وت�شمل بيان املركز املايل املجمع كمـا يف  31دي�سمرب  2011والبيانات املجمعة
للدخل والدخل ال�شامل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،وملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية واملعلومات الإي�ضاحية الأخرى.

مسؤولية اإلدارة حول البيانات المالية المجمعة

ان الإدارة هي اجلهة امل�س�ؤولة عن اعداد وعر�ض تلك البيانات املالية املجمعة ب�شكل عادل وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية املطبقة يف دولة الكويت  ،وعن نظام ال�ضبط الداخلي الذي تراه الإدارة منا�سبا لتمكينها من
�إعداد البيانات املالية املجمعة ب�شكل خال من فروقات مادية �سواء كانت ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ.

مسؤولية مراقبي الحسابات

ان م�س�ؤوليتنا هي ابداء الر�أي حول هذه البيانات املالية املجمعة ا�ستنادا اىل �أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا ب�أعمال التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق  .ان هذه املعايري تتطلب االلتزام مبتطلبات قواعد ال�سلوك
االخالقي والقيام بتخطيط وتنفيذ �أعمال التدقيق للح�صول على ت�أكيدات معقولة حول ما �إذا كانت البيانات املالية املجمعة خالية من فروقات مادية.
يت�ضمن التدقيق ،القيام باجراءات لغر�ض احل�صول على �أدلة التدقيق حول املبالغ واالف�صاحات حول البيانات املالية املجمعة .ويعتمد اختيار تلك االجراءات على حكم املدقق  ،مبا يف ذلك تقدير املخاطر املتعلقة بالفروقات
املادية يف البيانات املالية املجمعة� ،سواء كانت ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ  .وللقيام بتقدير تلك املخاطر  ،ي�أخذ املدقق بعني االعتبار اجراءات ال�ضبط الداخلي املتعلقة ب�إعداد وعدالة عر�ض البيانات املالية املجمعة للمن�ش�أة
لكي يت�سنى له ت�صميم اجراءات التدقيق املالئمة ح�سب الظروف ،ولكن لي�س لغر�ض ابداء الر�أي حول فعالية اجراءات ال�ضبط الداخلي للمن�ش�أة  .كما يت�ضمن التدقيق ،تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية
التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل االدارة  ،وكذلك تقييم العر�ض االجمايل ال�شامل للبيانات املالية املجمعة.
باعتقادنا �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها تعترب كافية ومالئمة لتوفر لنا �أ�سا�سا البداء ر�أي حول �أعمال التدقيق .

19

الرأي
بر�أينا �أن البيانات املالية املجمعة تظهر ب�صورة عادلة  ،من كافة النواحي املادية  ،املركز ل�شركة اال�ست�شارات املالية الدولة وال�شركات التابعة لها كما يف  31دي�سمرب  ،2011والنتائج املالية لأعمالها والتدفقات النقدية لل�سنة
املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية الطبقة يف دولة الكويت .

التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
براينا �أن ال�شركة حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة و�أن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س �إدارة ال�شركة فيما يتعلق بالبيانات املالية املجمعة  ،متفقة مع ما هو وراد يف تلك ال�سجالت  ،وقد ح�صلنا
على كافة املعلومات واالي�ضاحات التي ر�أيناها �ضرورية لأغرا�ض التدقيق  ،كما ان البيانات املالية املجمعة تت�ضمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون ال�شركات التجارية ل�سنة  1960والنظام الأ�سا�سي لل�شركة  ،والتعديالت
الالحقة لهما  ،و�أن اجلرد قد اجرى وفقا للأ�صول املرعية  ،و�أنه يف حدود املعلومات التي توفرت لدينا  .مل تقع خالل ال�سنة خمالفات لأحكام قانون ال�شركات التجارية �أو النظام الأ�سا�سي لل�شركة  ،والتعديالت الالحقة لهما
 ،على وجه ي�ؤثر ماديا يف ن�شاط ال�شركة �أو مركزها املايل .
كذلك  ،ومن خالل تدقيقنا  ،مل يرد اىل علمنا وجود �أية خمالفات جوهرية لأحكام القانون رقم  32ل�سنة  1968والتعديالت اللآحقة له يف �شان النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة امل�صرفية والتعلميات املتعلقة به .

			

							
عبداللطيف محمد العيبان ()CPA

							
مراقب ح�سابات مرخ�ص فئة ) �أ ( رقم 94
			
						
جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان و�شركاهم
			
													

علي عبدالرحمن الحساوي

مراقب ح�سابات مرخ�ص فئة ) �أ ( رقم 30
رودل ال�شرق الأو�سط
برقان – حما�سبون عامليون

20
�شركة اال�ست�شارات املالية الدولية �ش.م.ك )مقفلة( وال�شركات التابعة لها  -الكويـت
البيانات املالية املجمعة  -يف  31دي�سمرب 2011

بيان الدخل املجمع
�إي�ضاحات

الإيرادات
�إيرادات فوائد وما �شابهها
�إيرادات �أتعاب �إدارة وعموالت
�إيرادات توزيعات �أرباح
�صايف الدخل من عمليات الفندقة واخلدمات املتعلقة بها
�صايف اخل�سارة من الإ�ستثمارات
�صايف الأرباح ) /اخل�سائر( من عقارات ا�ستثمارية
�أرباح بيع عقارات حتت التطوير
ح�صة من خ�سائر �شركات زميلة
ربح ناجت عن خمالفة العمالء لبنود التعاقد البيعية للوحدات ال�سكنية املباعة
�إيرادات �أخرى

7
8
9
10
11
12
13
26
14
15

901,352
883,641
1,249,112
4,903,921
()2,133,754
4,165,443
10,032,657
()2,210,737
6,031,424
1,767,524
25,590,583
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11,904,650
5,723,984
14,007,432
1,333,499
10,805,366
332,982
720,907
2,295,810
47,124,630
()21,534,047
1,096,777
()3,021
()3,357
()8,392
()20,452,040

11,756,845
8,198,609
12,705,393
3,543,896
7,329,407
2,239,146
45,773,296
()28,218,086
626,548
()27,591,538

()20,742,338
290,298
()20,452,040
( )30.89فلس

()18,261,435
()9,330,103
()27,591,538
( )27.78فلس

امل�صاريف والأعباء الأخرى
م�صروفات فوائد وما �شابهها
تكاليف املوظفني وامل�صاريف املتعلقة بها
م�صروفات ت�شغيل �أخرى
خ�سارة هبوط يف قيمة ا�ستثمار يف �شركة زميلة
خ�سارة هبوط يف قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع
خ�سارة هبوط يف قيمة ال�شهرة
خ�سارة هبوط يف �أر�صدة م�ستحقة من �أطراف ذات �صله
خم�ص�ص ار�صدة م�ستحقة من �أطراف ذات �صله
ا�ستهالك

26
24
27
22
22
30

اخل�سارة قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية وخم�ص�ص الزكاة وال�ضرائب على ال�شركات التابعة الأجنبية
�ضرائب على �شركات تابعة �أجنبية
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
خم�ص�ص الزكاه
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
خ�سارة ال�سنة
موزعة اىل :
مالكي ال�شركة الأم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة
خ�سارة ال�سنة
خ�سارة ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة اخلا�صة مبالكي ال�شركة الأم

17

ان االي�ضاحات املبينه على ال�صفحات  79 – 28ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2011
د .ك

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2010
د .ك

2,412,929
1,490,710
866,776
5,227,468
()2,539,282
()140,281
4,595,135
()3,494,646
4,418,976
4,717,425
17,555,210
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�شركة اال�ست�شارات املالية الدولية �ش.م.ك )مقفلة( وال�شركات التابعة لها  -الكويـت
البيانات املالية املجمعة  -يف  31دي�سمرب 2011

بيان الدخل ال�شامل املجمع

خ�سارة ال�سنة
ايرادات ( /خ�سائر) �شاملة �أخرى :
ا�ستثمارات متاحة للبيع :
 �صايف التغري يف القيمة العادلة خالل ال�سنة املحول اىل بيان الدخل املجمع نتيجة البيع املحول اىل بيان الدخل املجمع نتيجة هبوط القيمةح�صة يف ارباح ) /خ�سائر( �شاملة �أخرى من �شركات زميلة
فروق العملة الناجتة عن حتويل العمليات الأجنبية
الإيرادات ( /اخل�سائر) ال�شاملة الأخرى
جمموع اخل�سائر ال�شاملة لل�سنة
خم�ص�ص لكل من :
مالكي ال�شركة الأم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة

طـــــــــــالل جا�ســـــــم البحــــــــر
رئيــــــــــ�س جملــــــــــــــ�س االدارة

ان االي�ضاحات املبينه على ال�صفحات  79 – 28ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2011
د .ك

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2010
د .ك

()20,452,040

()27,591,538

()5,959,368

()7,757,680

()568,609
10,805,366
980,870
()3,672,642
1,585,617

()1,309,245
3,543,896
()195,892
615,613
()5,103,308

()18,866,423

()32,694,846

()19,156,721

()23,364,743

290,298
()18,866,423

�صـــــــــالح �صــــــالح ال�سلـمــــي
نائب رئيــ�س جملـ�س االدارة و الع�ضو املنتدب

()9,330,103
()32,694,846
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�شركة اال�ست�شارات املالية الدولية �ش.م.ك )مقفلة( وال�شركات التابعة لها  -الكويـت
البيانات املالية املجمعة  -يف  31دي�سمرب 2011

بيان املركز املايل املجمع
�إي�ضاحات

الأ�صول
النقد والنقد املعادل
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
قرو�ض مدينة
م�ستحق من �أطراف ذات �صلة
عقارات للمتاجرة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
عقارات ا�ستثمارية
ا�ستثمار يف �شركات زميلة
ال�شهرة
عقارات حتت التطوير
اعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ
ممتلكات و�آالت ومعدات
اجمايل الأ�صول
اخل�صوم وحقوق امللكية
اخل�صوم
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
م�ستحق �إىل �أطراف ذات �صلة
قر�ض لأجل من طرف ذي �صلة
قرو�ض بنكية
ً
دفعات م�ستلمة مقدما من عمالء
�إجمايل اخل�صوم

 31دي�سمرب 2011

د .ك

 31دي�سمرب 2010

د .ك

18

7,721,094

23,166,482

19

19,428,740

21,198,088

20

24,802,425

53,750,384

21

4,575,878

8,100,940

22

5,416,036

8,767,895

23

5,683,758

9,689,199

24

41,926,305

58,454,917

25

32,233,502

23,930,266

26

60,491,843

64,944,063

27

48,679,192

49,031,197

28

147,065,367

147,766,517

29

103,680,584

79,502,520

30

38,206,303

39,453,314

539,911,027

587,755,782

31

83,268,171

86,720,422

22

14,031,511

13,368,452

32

1,720,000

1,720,000

33

187,167,736

181,606,331

34

131,670,784

160,415,845

417,858,202

443,831,050

23
�شركة اال�ست�شارات املالية الدولية �ش.م.ك )مقفلة( وال�شركات التابعة لها  -الكويـت
البيانات املالية املجمعة  -يف  31دي�سمرب 2011

بيان املركز املايل املجمع
�إي�ضاحات

حقوق امللكية
حقوق امللكية اخلا�صة مبالكي ال�شركة الأم
ر�أ�س املال
عالوة �إ�صدار �أ�سهم
�أ�سهم خزينة
احتياطي قانوين واختياري
التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة
احتياطي حتويل عملة �أجنبية
)خ�سائر مرتاكمة( � /أرباح مرحلة
�إجمايل حقوق امللكية اخلا�صة مبالكي ال�شركة الأم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة
اجمايل حقوق امللكية
جمموع اخل�صوم وحقوق امللكية
ح�سابات الأمانة

ان االي�ضاحات املبينه على ال�صفحات  79 - 28ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

 31دي�سمرب 2011

د .ك

 31دي�سمرب 2010

د .ك

35

72,000,000

72,000,000

35

11,973,061

11,973,061

35

()32,896,967

()32,818,291

36

61,649,505

61,649,505

24

4,094,149

()1,164,110

()4,497,382

()824,740

()6,721,619

14,137,282

105,600,747

124,952,707

16,452,078

18,972,025

122,052,825

143,924,732

539,911,027

587,755,782

78,763,582

85,337,234

37
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�شركة اال�ست�شارات املالية الدولية �ش.م.ك )مقفلة( وال�شركات التابعة لها  -الكويـت
البيانات املالية املجمعة  -يف  31دي�سمرب 2011

بيان التغريات فـي حقوق امللكية املجمع

حقوق امللكية اخلا�صة مبالكي ال�شركة الأم

الر�صيد كما يف  1يناير 2011
)خ�سارة(  /ربح ال�سنة
ايرادات ) /خ�سائر( �شاملة اخرى
جمموع االيرادات ) /اخل�سائر(
ال�شاملة لل�سنة
�شراء ا�سهم خزينة
بيع �أ�سهم خزينه
خ�سارة بيع �أ�سهم خزينة
خ�سارة ناجتة من بيع جزء من �أ�سهم �شركة تابعة
التغري يف احل�ص�ص غري امل�سيطرة
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2011

ر�أ�س املال

عالوة ا�صدار
ا�سهم

�أ�سهم خزينه

د.ك

د.ك

د.ك

التغريات املرتاكمة احتياطي حتويل
احتياطي
أجنبية
�
عملة
العادلة
القيمة
يف
واختياري
قانوين
(خ�سائر مرتاكمة)
ارباح مرحلة /

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

املجموع

احل�ص�ص غري

الفرعي

امل�سيطرة

د.ك

د.ك

املجموع
د.ك

72,000,000

11,973,061

()32,818,291

61,649,505

()1,164,110

()824,740

14,137,282

124,952,707

18,972,025

143,924,732

-

-

-

-

-

-

()20,742,338

()20,742,338

290,298

()20,452,040

-

-

-

-

5,258,259

()3,672,642

-

1,585,617

-

1,585,617

-

-

-

-

5,258,259

()3,672,642

()20,742,338

()19,156,721

290,298

()18,866,423

-

-

()3,297,956

-

-

-

-

()3,297,956

-

()3,297,956

-

-

3,219,280

-

-

-

-

3,219,280

-

3,219,280

-

-

-

-

-

-

()108,066

()108,066

-

()108,066

-

-

-

-

-

-

()8,497

()8,497

-

()8,497

-

-

-

-

-

-

-

-

()2,810,245

()2,810,245

72,000,000

11,973,061

()32,896,967

61,649,505

4,094,149

()4,497,382

()6,721,619

105,600,747

16,452,078

122,052,825

�إن االي�ضاحات املبينه على ال�صفحات  79 – 28ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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�شركة اال�ست�شارات املالية الدولية �ش.م.ك )مقفلة( وال�شركات التابعة لها  -الكويـت
البيانات املالية املجمعة  -يف  31دي�سمرب 2011

بيان التغريات فـي حقوق امللكية املجمع

حقوق امللكية اخلا�صة مبالكي ال�شركة الأم

الر�صيد كما يف  1يناير 2010
خ�سارة ال�سنة
)خ�سائر(  /ايرادات �شاملة اخرى
جمموع )اخل�سائر(  /االيرادات ال�شاملة لل�سنة
�شراء ا�سهم خزينة
بيع �أ�سهم خزينه
خ�سارة بيع �أ�سهم خزينة
ربح ناجت من بيع جزء من �أ�سهم �شركة تابعة
التغري يف احل�ص�ص غري امل�سيطرة
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2010

املجموع

احل�ص�ص غري

الفرعي

امل�سيطرة

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

4,554,811

()1,440,353

32,771,234

145,462,327

28,293,903

173,756,230

-

()18,261,435( )18,261,435

()9,330,103

()27,591,538

-

-

()5,103,308

()23,364,743( )18,261,435

()9,330,103

()32,694,846

()2,609,962

-

()2,609,962

-

5,837,602
()2,078,255

التغريات املرتاكمة احتياطي حتويل
احتياطي
أجنبية
�
عملة
العادلة
القيمة
يف
واختياري
قانوين
(خ�سائر مرتاكمة)

املجموع

ر�أ�س املال

عالوة ا�صدار
ا�سهم

�أ�سهم خزينه

د.ك

د.ك

د.ك

72,000,000

11,973,061

()36,045,931

61,649,505

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()5,718,921

615,613

-

-

-

-

()5,718,921

615,613

-

-

()2,609,962

-

-

-

-

-

-

5,837,602

-

-

-

-

5,837,602

-

-

-

-

-

-

()2,078,255

()2,078,255

-

-

-

-

-

-

-

1,705,738

1,705,738

-

1,705,738

-

-

-

-

-

-

-

-

8,225

8,225

72,000,000

11,973,061

()32,818,291

61,649,505

()1,164,110

()824,740

14,137,282

124,952,707

18,972,025

143,924,732

ان االي�ضاحات املبينه على ال�صفحات  79 – 28ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

ارباح مرحلة /

د.ك

د.ك

()5,103,308
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بيان التدفقات النقدية املجمع
ال�سنه املنتهية

يف  31دي�سمرب 2011

()20,742,338

()18,261,435

()4,165,443
14,318
10,805,366
332,982
1,333,499
720,907
()10,032,657
()1,249,112
()901,352
11,904,650
1,031,345
2,295,810
2,210,737
()302,906
()6,744,194

140,281
3,288,105
3,543,896
()1,037
()4,595,135
()866,776
()2,412,929
11,756,845
7,329,407
2,239,146
3,494,646
()1,642,843
4,012,171

د.ك

�أن�شطة الت�شغيل
خ�سارة ال�سنة اخلا�صة مبالكي ال�شركة الأم
تعديالت:
�صايف )ربح(  /خ�سارة من عقارات ا�ستثمارية
خ�سائر بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
خ�سارة هبوط يف قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع
خ�سارة هبوط يف قيمة ال�شهرة
خ�سارة هبوط يف قيمة ا�ستثمار يف �شركة زميلة
خ�سارة هبوط يف ار�صدة م�ستحقة من �أطراف ذات �صله
�أرباح بيع ا�سهم �شركات زميلة
�أرباح بيع عقارات حتت التطوير
ايرادات توزيعات �أرباح
ايرادات فوائد وما �شابهها
م�صروفات فوائد وما�شابهها
خم�ص�ص ار�صدة م�ستحقة من �أطراف ذات �صله
خم�ص�صات
ا�ستهالك
ح�صة يف خ�سائر �شركات زميلة
ربح حتويل عملة اجنبية لال�صول واخل�صوم غري الت�شغيلية
التغريات فـي الأ�صول واخل�صوم الت�شغيلية :
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
قرو�ض مدينة
م�ستحق من �أطراف ذات �صلة
عقارات للمتاجرة
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
م�ستحق �إىل �أطراف ذات �صلة
دفعات م�ستلمة مقدماً من عمالء
النقد الناجت من �أن�شطة الت�شغيل
توزيعات ارباح م�ستلمة
ايرادات فوائد وما �شابهها م�ستلمة
م�صروفات فوائد وما �شابهها مدفوعة
�صافـي النقد الناجت من �أن�شطة الت�شغيل

ال�سنه املنتهية

يف  31دي�سمرب 2010

1,769,348
28,227,052
3,215,903
3,351,859
4,005,441
()4,034,238
663,059
1,723,563
32,177,793
1,249,112
901,352
()11,904,650
22,423,607

د.ك

()4,122,464
661,738
()359,056
2,577,754
163,732
2,532,691
313,912
22,987,724
28,768,202
866,776
2,412,929
()11,756,845
20,291,062
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تابع بيان التدفقات النقدية املجمع
�إي�ضاح

�أن�شطة اال�ستثمار
املح�صل من بيع �أ�سهم يف �شركة تابعة جممعة
املح�صل من بيع �أ�سهم يف �شركات زميلة
�صايف احلركة على الإ�ستثمار يف �شركات زميلة
�صايف احلركة على عقارات حتت التطوير
الإ�ضافات على اعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ
�صايف احلركة على ممتلكات و�آالت ومعدات
املح�صل من بيع �إ�ستثمارات متاحة للبيع
�صايف احلركة على العقارات الإ�ستثمارية
�شراء �إ�ستثمارات متاحة للبيع
�شراء �أ�سهم يف �شركة تابعة جممعة
�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة اال�ستثمار
�أن�شطة التمويل
قرو�ض بنكية م�ستلمة
قرو�ض بنكية م�سددة
التغري يف احل�ص�ص غري امل�سيطرة
�شراء �أ�سهم خزينة
املح�صل من بيع �أ�سهم خزينة
�صايف احلركة على احتياطي حتويل عمالت �أجنبية
�صايف النقد الناجت من �أن�شطة التمويل
�صايف النق�ص يف النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة
النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة

ان االي�ضاحات املبينه على ال�صفحات  79 – 28ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

18
18

ال�سنه املنتهية

يف  31دي�سمرب 2011

د.ك

ال�سنه املنتهية

يف  31دي�سمرب 2010

د.ك

163,845
767,785
()19,734,833
()25,018,428
()1,048,799
14,974,837
()4,137,793
()4,007,650
()38,041,036

4,507,994
5,693
()3,864,422
()35,612,963
()4,858,950
2,340,345
29,853,372
()8,060,297
()18,861,046
()1,679,311
()36,229,585

47,642,909
()35,926,466
()2,692,288
()3,297,956
3,111,214
()8,665,372
172,041
()15,445,388
23,166,482
7,721,094

31,256,392
()13,339,418
()10,444,825
()2,609,962
3,759,347
2,540,725
11,162,259
()4,776,264
27,942,746
23,166,482
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 .1ت�أ�سي�س ال�شركة الأم ون�شاطها
ت�أ�س�ست �شركة اال�ست�شارات املالية الدولية �ش.م.ك) .مقفلة( )“ال�شركة الأم”( يف  31يناير  1974ك�شركة م�ساهمة كويتية مقفلة وفقاً لقانون ال�شركات التجارية رقم  15ل�سنة  1960والتعديالت الالحقة له� .إن ال�شركة الأم
هي �شركة مرخ�صة ك�شركة ا�ستثمار تزاول ن�شاطها وفق الت�شريعات ال�صادرة من قبل بنك الكويت املركزي� .إن عنوان مكتب ال�شركة الأم امل�سجل هو �ص.ب  4694ال�صفاة  13047دولة الكويت.
ي�شتمل ن�شاط ال�شركة الأم على تقدمي خدمات اال�ست�شارات املالية واملتاجرة يف الأوراق املالية املحلية والدولية واالقرتا�ض والإقرا�ض و�إ�صدار ال�ضمانات و�إدارة �صناديق اال�ستثمار واملحافظ اال�ستثمارية والتعامل بالعقود الآجلة.
اعتمد جمل�س الإدارة �إ�صدار البيانات املالية املجمعة بتاريخ  15مايو  2012وهي خا�ضعة ملوافقة اجلمعية العامة للم�ساهمني .
تتكون املجموعة من ال�شركة االم وال�شركات التابعة لها .
�أ( فيما يلي قائمة �أهم ال�شركات التابعة لل�شركة الأم :
ال�شركات التابعة لل�شركة الأم ون�سبة امللكية

ال�شركات التابعة

2011

2010

�أ( �إيفا للفنادق واملنتجعات – ذ.م.م )املنطقة احلره(
ب( �إيفا للفنادق واملنتجعات –جبل علي )املنطقة احلره(
ج( �إيفا للفنادق واملنتجعات القاب�ضة – �ش.م.ل
د( �إيفا زمبايل للفنادق واملنتجعات )بي تي واي( املحدوده
هـ( �إيفا للفنادق واملنتجعات املحدوده
و( �إيفا للفنادق واملنتجعات املحدوده )(2
ز( �إيفا للفنادق واملنتجعات املحدوده )(3
ج( ايفا فريومنت زمبايل للفنادق واملنتجعات )بي تي واي( املحدوده
ط( ال�شركة العاملية لتجارة العقارات القاب�ضة املحدوده
ي( �شركة يوتيل للإ�ستثمارات املحدوده
-

% 100
% 100
% 51
% 100
% 85
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
-

% 100
% 100
% 51
% 100
% 85
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
-

جنوب افريقيا
جنوب افريقيا
جزر كامين
موري�شيو�س
جنوب �أفريقيا
جزر فريجن الربيطانية
جري�سي
الكويت

ال�شركات التابعة املجمعة
� (1شركة �إيفا للفنادق واملنتجعات – �ش.م.ك )مقفلة(
)(58.575% : 2010) (57.339%

� (2شركة البحار ال�سبعة للمنتجعات – �ش.م.ك )مقفلة(
)(54.286% : 2010) (48.30%
� (3شركة عقارات اخلليج – ذ.م.م
)(46.32% : 2010) (46.32%
� (4شركة �إيفا للطريان – �ش.م.ك )مقفلة(
)(74.8% : 2010) (74.8%
� (5شركة ردمي العقارية )�ش م ل(
)(99.7% : 2010) (99.7%
� (6شركة دانا )�ش م ل( )(90% : 2010) (90%

ن�سبة امللكية
يف ال�شركات التابعة

بلد الت�أ�سي�س

الإمارات العربية املتحدة
الإمارات العربية املتحدة
لبنان

الن�شاط الرئي�سي

تطوير عقارات
تطوير عقارات
تطوير عقارات

تاريخ الت�أ�سي�س/
الإمتالك

2003
2005
2003

تطوير عقارات
فنادق وتطوير عقارات
�إدارة الفنادق
تطوير عقارات
�إدارة الفنادق
تطوير العقارات
ادارة الفنادق
منتجعات

2003
2003
2003
2006
2006
2007
2006
2003

-

-

-

الكويت

عقارية

2004

�أ( �شركة دميا للطريان املحدودة
-

% 100
-

% 100
-

الكويت
جزر كامين
لبنان

طريان
طريان
عقارية

2006
2007
2006

-

-

-

لبنان

عقارية

2006
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 .1تابع  /ت�أ�سي�س ال�شركة الأم ون�شاطها
ب( فيما يلي قائمة بح�صة املجموعة يف �شركات حما�صة كبرية واملدرجة يف بيان املركز املايل املجمع وبيان الدخل املجمع على ا�سا�س التجميع الن�سبي :

ا�سم وتفا�صيل �شركات املحا�صة
 ح�صة يف توجنات هاليت  /ايفا لتطوير الفنادق واملنتجعات )الن�شاط الأ�سا�سي ل�شركة املحا�صة هو تطوير العقارات( ح�صة يف زمبايل العقارية )بي تي واي( املحدودة ).الن�شاط الأ�سا�سي ل�شركة املحا�صة هو بيع العقارات املطورة( ح�صة يف بامل جولدن مايل – �شركة حما�صة )الن�شاط الرئي�سي ل�شركة املحا�صة هو الت�صاميم  -التطوير – الإن�شاء  -الت�سويق وبيع ال�شققوا�ستئجار مراكز الت�سوق وال�شقق ال�سكنية(.

بلد الت�سجيل /الت�أ�سي�س
جنوب افريقيا
جنوب افريقيا
الإمارات العربية املتحدة

ح�صة امل�شاركة
2011

2010

50%
50%
50%

50%
50%
50%

� .2أ�سا�س الإعداد
مت اعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة على �أ�سا�س مبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء الأ�صول املالية املدرجة بالقيمة العادلة.
من خالل االرباح �أو اخل�سائر والأ�صول املالية املتاحة للبيع والعقارات اال�ستثمارية والتي مت قيا�سها بالقيمة العادلة.
مت عر�ض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي )“د.ك(”.

 .3بيان االلتزام
مت اعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية وكذلك وفق املتطلبات ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  18ل�سنة .1990

 .4التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
مت تبني �سيا�سات حما�سبية متماثلة العداد البيانات املالية املجمعة مع تلك ال�سيا�سات املطبقة خالل ال�سنة ال�سابقة با�ستثناء ما يلي:
قامت املجموعة بتبني ال�سيا�سات املحا�سبية اجلديدة واملعدلة التالية وكذلك التف�سريات ال�صادرة عن جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية خالل ال�سنة:
 4.1تبني التح�سينات على املعايري الدولية للتقارير املالية يف 2010
�شملت التح�سينات على معايري  2010بع�ض التعديالت الب�سيطة على املعايري الدولية للتقارير املالية .وكان التعديل الوحيد املرتبط باملجموعة يتعلق مبعيار املحا�سبة الدويل رقم ) :(1عر�ض البيانات املالية .حيث عملت املجموعة يف
ال�سابق على عر�ض كل بند من بنود الدخل ال�شامل ب�شكل منف�صل �ضمن بيان التغريات يف حقوق امللكية .هذا التعديل يقلل التكرار يف العر�ض ويتم االف�صاح ب�شكل وا�ضح يبني التغري العام يف حقوق امللكية.
 4.2املعايري امل�صدرة من جمل�س املعايري الدولية ولكن غري املفعلة بعد
بتاريخ امل�صادقة على تلك البيانات املالية املجمعة ،مت ا�صدار بع�ض املعايري والتعديالت والتف�سريات اجلديدة من قبل جمل�س املعايري الدولية ولكن مل يتم تفعيلها بعد ومل يتم تطبيقها مبكرا من قبل املجموعة.
تتوقع االدارة �أن يتم تبني كافة التعديالت �ضمن ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة وللمرة الأوىل خالل الفرتة التي تبد�أ يف �أو بعد تاريخ تفعيل املعيار اجلديد �أو التعديل �أو التف�سري املتوقع �أن يكون له ارتباط بالبيانات املالية املجمعة
للمجموعة وكما هي مبينة �أدناه وهناك �أي�ضا بع�ض التف�سريات واملعايري التي �صدرت ولكن لي�س من املتوقع �أن يكون لها ت�أثري مادي على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
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 .4تابع  /التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية

 4.2تابع  /املعايري امل�صدرة من جمل�س املعايري الدولية ولكن غري املفعلة بعد

املعيار �أو التف�سري
معيار املحا�سبة الدويل رقم ) :(1عر�ض البيانات املالية – تعديل
معيار املحا�سبة الدويل رقم ) :(27البيانات املالية املجمعة واملنف�صلة -معدلة كبيانات مالية منف�صلة
معيار املحا�سبة الدويل قم ) :(28اال�ستثمار يف ال�شركات الزميلة – معدل باال�ستثمارات – �شركات زميلة و�شركات حما�صة
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ) :(7الأدوات املالية – االف�صاحات – معدل
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ) :(9الأدوات املالية -الت�صنيف والقيا�س
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ) :(10البيانات املالية املجمعة
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ) :(13قيا�س القيمة العادلة

يفعل لل�سنوات املالية التي تبد�أ يف
 1يوليو 2012
 1يناير 2013
 1يناير 2013
 1يوليو 2011
 1يناير 2015
 1يناير 2013
 1يناير 2013

 4.2.1معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)1عر�ض البيانات املالية
يتطلب التعديل على معيار املحا�سبة الدويل رقم ) (1من ال�شركات �أن تقوم بتجميع مكونات االيرادات ال�شاملة الأخرى املدرجة �ضمن بيان الدخل ال�شامل املجمع بناء على املعطيات التالية:
�أ( من املحتمل �أن يتم حتويلها اىل بيان الدخل املجمع يف الفرتات اللآحقة.
ب( لي�س من املحتمل �أن يتم حتويلها اىل بيان الدخل املجمع يف الفرتات اللآحقة .و�ستقوم املجموعة بتغيري عر�ض مكونات بيان الدخل ال�شامل املجمع مبا يتوافق مع هذا التعديل عند تفعيله.
 4.2.2معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)27البيانات املالية املجمعة واملنف�صلة – مت تعديل املعيار اىل – البيانات املالية املنف�صلة
بناء على نتائج تلك التعديالت� ،سيتعامل معيار املحا�سبة الدويل رقم ) (27مع البيانات املالية املنف�صلة.
 4.2.3معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)28اال�ستثمار يف ال�شركات الزميلة – مت تعديله اىل :اال�ستثمار يف ال�شركات الزميلة و�شركات املحا�صة
بناء على نتائج تلك التعديالت ،مت ادراج اال�ستثمار يف �شركات املحا�صة �ضمن معيار املحا�سبة الدويل رقم ) (28ولكن مل تتغري طريقة حقوق امللكية �ضمن نف�س املعيار.
 4.2.4املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)7الأدوات املالية – االف�صاحات
ان التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ) :(7الأدوات املالية – االف�صاحات هي جزء من نتاج املراجعة ال�شاملة على الأن�شطة خارج البيانات املالية� .ست�سمح تلك التعديالت على حت�سني ادراك قارئ البيانات املالية حول
حتويالت الأ�صول املالية )على �سبيل املثال ،املعامالت املالية( مبا يف ذلك ادراك ما اذا كان هناك �أية خماطر حمتملة وت�أثريها عند حتويل تلك الأ�صول .كما يتطلب املعيار اف�صاحات ا�ضافية عندما تكون معامالت التحويل اجلزئية
قد متت يف نهاية الفرتة املالية .وال يتوقع �أن يكون لتبني تلك التعديالت �أي �أثر جوهري على املركز املايل �أو نتائج �أعمال املجموعة.
 4.2.5املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)9الأدوات املالية
تنوي جلنة معايري املحا�سبة الدولية ا�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم ) :(39الأدوات املالية – التحقق والقيا�س بكامله مع نهاية عام  2010بهذا املعيار البديل لي�صبح �ساري املفعول على الفرتات املالية التي تبد�أ يف  1يناير .2015
وميثل املعيار ) (9اجلزء الأول من املرحلة الأوىل لهذا امل�شروع حيث �أن مراحله هي:
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 .4تابع  /التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية

 4.2تابع  /املعايري امل�صدرة من جمل�س املعايري الدولية ولكن غري املفعلة بعد
 4.2.5املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)9الأدوات املالية
• املرحلة الأوىل :القيا�س والت�صنيف
• املرحلة الثانية :طريقة انخفا�ض القيمة
• املرحلة الثالثة :حما�سبة التحوط
كما يوجد هناك م�شروع منف�صل يتعامل مع اال�ستبعاد
بالرغم من �أن التطبيق املبكر لهذا املعيار م�سموح به� ،أ�صدرت اللجنة الفنية املنبثقة عن وزارة التجارة وال�صناعة الكويتية قرارا بتاريخ  30دي�سمرب  2009لت�أجيل التطبيق املبكر لهذا املعيار حتى ا�شعار �آخر ،وذلك ب�سبب عدم االنتهاء
من ا�صدار كافة مراحل هذا املعيار.
 4.2.6املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)10البيانات املالية املجمعة
ي�ستبدل املعيار ) (10معيار املحا�سبة الدويل رقم ) :(27البيانات املالية املجمعة واملنف�صلة .حيث مت تعديل التعريف اخلا�ص مبيزة ال�سيطرة كذلك اجراءات تو�ضيحية ملعرفة احل�ص�ص يف ال�شركة التابعة .كما مت االبقاء على اجراءات
التجميع واملحا�سبة على ما هي مبا يف ذلك احل�ص�ص غري امل�سيطرة والتغري يف ن�سبة ال�سيطرة.
 4.2.7املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)13قيا�س القيمة العادلة
لن ي�ؤثر املعيار ) (13على �أي تقدير للقيمه العادلة لأي بند ،ولكن قام هذا املعيار بتو�ضيح تعريف القيمة العادلة حيث يتم من خالله بيان وتو�ضيح اف�صاحات مقايي�س القيمة العادلة .وال يتوقع �أن يكون لتطبيق هذا املعيار �أي ت�أثري
جوهري على املركز املايل للمجموعة �أو نتائج �أعمالها.

.5ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
� 5.1أ�س�س التجميع
مت جتميع البيانات املالية لل�شركة الأم وال�شركات التابعة لها �ضمن البيانات املالية للمجموعة .متثل ال�شركات التابعة كل املن�ش�آت التي ت�سيطر عليها املجموعة من النواحي املالية والت�شغيلية  .وحت�صل املجموعة على حق ال�سيطرة تلك
من خالل �سيطرتها على ما يزيد عن ن�صف حقوق الت�صويت .تنتهي الفرتة املالية لكل ال�شركات التابعة يف  31دي�سمرب.
لغر�ض التجميع ،مت حذف كافة املعامالت والأر�صدة بني �شركات املجموعة ،مبا يف ذلك الأرباح واخل�سائر غري املحققة من املعامالت بني �شركات املجموعة .وحيث �أن اخل�سائر غري املحققة نتيجة معامالت بيع الأ�صول بني �شركات
املجموعة قد مت عك�سها لأغرا�ض التجميع ،اال �أن تلك الأ�صول مت اختبارها لتحديد �أي انخفا�ض يف قيمتها وذلك بالن�سبة للمجموعة ككل .مت تعديل املبالغ املدرجة يف البيانات املالية لل�شركات التابعة� ،أينما وجدت ،للت�أكد من توحيد
ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة للمجموعة.
مت ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر وااليرادات ال�شاملة الأخرى اخلا�صة بال�شركات التابعة التي مت حيازتها �أو ال�شركات التي مت ا�ستبعادها خالل ال�سنة ،من تاريخ احليازة اىل تاريخ اال�ستبعاد.
ان احلقوق غري امل�سيطرة املدرجة كجزء من حقوق امللكية ،متثل اجلزء من �أرباح �أو خ�سائر و�صايف �أ�صول ال�شركة التابعة التي ال متتلكها املجموعة .تقوم املجموعة بف�صل االيرادات �أو اخل�سائر ال�شاملة لل�شركات التابعة بني مالكي
ال�شركة الأم واحلقوق غري امل�سيطرة وفق ح�ص�ص ملكية كل منهم يف تلك ال�شركات.
عند بيع ح�صة غري م�سيطرة يف ال�شركات التابعة ،فان الفرق بني �سعر البيع و�صايف قيمة اال�صول باال�ضافة اىل فرق الرتجمة الرتاكمي وال�شهرة ي�سجل يف بيان الدخل املجمع.
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 5.2دمج الأعمال
تقوم املجموعة بتطبيق طريقة ال�شراء يف حما�سبة دمج الأعمال .يتم احت�ساب املقابل املحول من قبل املجموعة لغر�ض احل�صول على ميزة ال�سيطرة على ال�شركة التابعة ،مبجموع القيم العادلة للأ�صول املحولة وااللتزامات القائمة
وحقوق امللكية امل�صدرة للمجموعة كما يف تاريخ ال�شراء والتي ت�شمل كذلك ،القيم العادلة لأي �أ�صل �أو خ�صم قد ينتج عن ترتيبات طارئة �أو حمتملة .يتم ت�سجيل تكاليف ال�شراء كم�صاريف عند حدوثها .ويف جميع معامالت دمج
الأعمال ،يقوم امل�شرتي بت�سجيل ح�صة الأطراف غري امل�سيطرة اما بالقيمة العادلة �أو بن�صيبه من ح�صته يف �صايف الأ�صول املعرفة لل�شركة امل�شرتاه.
ويف حالة ما اذا متت معاملة دمج الأعمال على مراحل ،يتم اعادة قيا�س القيمة العادلة للح�ص�ص التي مت �شرا�ؤها يف ال�سابق بقيمتها العادلة كما يف تاريخ التملك وذلك من خالل الأرباح �أو اخل�سائر.
تقوم املجموعة بت�سجيل الأ�صول املعرفة امل�شرتاه واخل�صوم القائمة التي مت احل�صول عليها نتيجة دمج الأعمال بغ�ض النظر عما اذا كانت تلك البنود قد مت ت�سجيلها �ضمن البيانات املالية لل�شركة التي مت �شرا�ؤها �أم ال ،قبل تاريخ
ال�شراء .ويتم عادة قيا�س الأ�صول امل�شرتاه واخل�صوم املنقولة وب�شكل عام ،بالقيمة العادلة بتاريخ ال�شراء.
عند قيام املجموعة ب�شراء ن�شاط معني ،تقوم االدارة بتقدير مالءمة ت�صنيفات وتوجيهات الأ�صول املالية املنقولة وااللتزامات القائمة وفقا للبنود التعاقدية والظروف االقت�صادية والظروف القائمة بتاريخ ال�شراء .يت�ضمن ذلك ف�صل
م�شتقات الأدوات املالية املوجودة �ضمن العقود املربمة من قبل ال�شركة امل�شرتاه.
يتم احت�ساب قيمة ال�شهرة بعد ت�سجيل قيمة الأ�صول التي مت تعريفها وب�شكل منف�صل .ويتم احت�سابها على �أنها الزيادة ما بني� :أ( القيمة العادلة للمقابل املقدم ،ب( القيمة امل�سجلة للح�ص�ص غري امل�سيطرة يف �سجالت ال�شركة التي مت
�شرا�ؤها ،وبني ،ج( القيمة العادلة كما يف تاريخ ال�شراء ،لأي حقوق ملكية قائمة يف ال�شركة امل�شرتاه فوق القيمة العادلة بتاريخ ال�شراء ل�صايف الأ�صول التي مت تعريفها .اذا كانت القيم العادلة للأ�صول املعرفة تزيد عن جمموع البنود
�أعاله ،يتم ت�سجيل تلك الزيادة )التي تعترب ربح نتيجة املفا�صلة( �ضمن الأرباح واخل�سائر مبا�شرة.
 5.3ال�شهرة
تتمثل ال�شهرة يف املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية الناجتة من دمج الأعمال والتي ال ميكن تعريفها وت�سجيلها ب�شكل منف�صل� .أنظر االي�ضاح � 5.2أعاله حول كيفية احت�ساب ال�شهرة ب�شكل مبدئي .تدرج قيمة ال�شهرة بالتكلفة ناق�صا
خ�سائر الهبوط يف القيمة .يرجى الرجوع اىل االي�ضاح  5.14اخلا�ص ببيان اجراءات اختبار انخفا�ض القيمة.
 5.4اال�ستثمار يف ال�شركات الزميلة
ال�شركات الزميلة ،هي تلك ال�شركات التي بامكان املجموعة ممار�سة الت�أثري الفعال عليها والتي ال تكون �شركات تابعة �أو �شركات حما�صة .يتم ت�سجيل ال�شركات الزميلة مبدئيا بالتكلفة وبعد ذلك يتم حما�سبتها با�ستخدام طريقة حقوق
امللكية .ال يتم االعرتاف بال�شهرة �أو التعديالت يف القيمة العادلة حل�صة املجموعة ب�شكل منف�صل ولكن يتم ت�سجيلها �ضمن قيمة اال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة.
عند ا�ستخدام طريقة حقوق امللكية ،يتم زيادة وتخفي�ض قيمة اال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة بح�صة املجموعة يف �أرباح �أو خ�سائر وااليرادات ال�شاملة الأخرى لتلك ال�شركة الزميلة بعد عمل التعديالت اللآزمة ملطابقة ال�سيا�سات
املحا�سبية مع �سيا�سات املجموعة.
يتم حذف الأرباح واخل�سائر غري املحققة الناجتة من املعامالت بني املجموعة وال�شركات الزميلة اىل حد ح�صة املجموعة يف تلك ال�شركات .وعندما يتم حذف اخل�سائر غري املحققة ،يتم اختبار الأ�صول املعنية بتلك املعامالت لغر�ض
الت�أكد من عدم انخفا�ض قيمتها.
ال تتعدى نهاية الفرتات املالية بني املجموعة وال�شركات الزميلة عن ثالثة �شهور .كما يتم عمل التعديالت اللآزمة للمعامالت �أو الأحداث اجلوهرية التي تتم خالل تلك الفرتة بني نهاية فرتة ال�شركة الزميلة ونهاية فرتة املجموعة .كما
يتم الت�أكد من �أن ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة من قبل ال�شركة الزميلة هي ذاتها امل�ستخدمة من قبل املجموعة يف تلك املعامالت �أو الأحداث ال�شبيهة.
عند فقدان ميزة الت�أثري الفعال على ال�شركة الزميلة ،تقوم املجموعة بقيا�س وت�سجيل احل�صة املتبقية بالقيمة العادلة ،ويتم ت�سجيل �أي فرق بني القيمة اجلارية لل�شركة الزميلة عند فقدان ميزة الت�أثري الفعال والقيمة العادلة للح�صة
املتبقية م�ضافا اليها املبالغ املح�صلة نتيجة البيع� ،ضمن بيان الدخل املجمع.
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 5.5التقارير القطاعية
للمجموعة �أربعة قطاعات ت�شغيلية � :إدارة ا�صول  ،خزينة وا�ستثمارات  ،عقارات و�أخرى  .ولغر�ض تعريف تلك القطاعات الت�شغيلية ،تقوم االدارة بتتبع اخلطوط االنتاجية للمنتجات الرئي�سية واخلدمات .يتم ادارة تلك القطاعات
الت�شغيلية ب�شكل منف�صل حيث �أن احتياجات وطرق ادارة كل قطاع تكون خمتلفة .يتم معاجلة كافة املعامالت البينية بني القطاعات بالأ�سعار املتداولة.
ولأغرا�ض االدارة ،ت�ستخدم املجموعة نف�س �سيا�سات املقايي�س امل�ستخدمة �ضمن البيانات املالية املجمعة  .باال�ضافة اىل ذلك ،فان الأ�صول �أو اخل�صوم غري املخ�ص�صة لقطاع ت�شغيلي معني ،ال يتم ادراجها للقطاع.
 5.6حتقق االيرادات
يتم ت�سجيل االيراد اىل احلد الذي يكون فيه امكانية احل�صول على املنفعة االقت�صادية للمجموعة حمتملة وميكن قيا�سها ب�شكل يعتمد عليه وبغ�ض النظر عما اذا مت حت�صيل املقابل �أم ال.
 5.6.1بيع عقارات للتطوير
يتم الإعرتاف ب�إيرادات بيع العقارات عندما يتم نقل املخاطر واملردود للم�شرتي  .املخاطر واملردود يتم حتويلها عندما ي�ستحق حتويل احلق للم�شرتي ب�شكل قانوين �أو عند نقل امللكية للم�شرتي او عند الت�سليم الفعلي للم�شرتي .
 5.6.2تكاليف االيرادات
تت�ضمن تكاليف الإيرادات تكلفة �شراء وتطوير الأر�ض  .وتكاليف تطوير الأر�ض مت�ضمنة تكلفة البنية التحتية والت�شييد  .تكاليف الإيرادات فيما يخ�ص بيع العقارات يتم الإعرتاف بها على �أ�سا�س متو�سط تكلفة الإن�شاء للقدم املربع .
يتم �إحت�ساب متو�سط تكلفة �إن�شاء القدم املربع بق�سمة �إجمايل تكلفة الإن�شاء على �إجمايل امل�ساحة املتاحة للبيع .
 5.6.3االيرادات من الإيجارات والعمليات الفندقية
ربح الإيجار من وحدات يف مكاتب وبنايات �سكنية يعرتف بها على �أ�سا�س الإ�ستحقاقات .
تتحقق الإيرادات من عمليات الفندقة واخلدمات املتعلقة بها عند تقدمي اخلدمات.
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 5.6.4ايرادات الفوائد
تتحقق �إيرادات الفوائد يف بيان الدخل املجمع عند اكت�سابها وي�ؤخذ يف االعتبار العائد الفعلي للأ�صل �أو معدل فائدة عائم يتعلق به.
 5.6.5ايرادات توزيعات االرباح
تتحقق �إيرادات توزيعات الأرباح عند ثبوت احلق يف ا�ستالم تلك الأرباح.
 5.6.6ايرادات اتعاب وعموالت
تتحقق �إيرادات الأتعاب والعموالت عند اكت�سابها.
 5.7امل�صاريف الت�شغيلية
يتم ت�سجيل امل�صاريف الت�شغيلية �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر عند ا�ستخدام اخلدمات املقدمة �أو عند حدوثها .نفقات ال�ضمان يتم ت�سجيلها وحتميلها مقابل املخ�ص�ص املجنب لها عندما مت ت�سجيل االيراد.
 5.8تكاليف االقرتا�ض
يتم ر�سملة تكاليف االقرتا�ض اخلا�صة ب�شراء �أو بناء �أو انتاج �أ�صل معني وذلك خالل الفرتة اللآزمة لالنتهاء من حت�ضري هذا الأ�صل للغر�ض املراد منه �أو لغر�ض البيع .ويتم حتميل تكاليف االقرتا�ض الأخرى كم�صاريف للفرتة التي
حدثت فيها ويتم ادراجها كتكاليف متويل.
 5.9ممتلكات و�آالت ومعدات
ً
تدرج املمتلكات التي مت �إن�شاءها لغر�ض الإ�ستخدام يف الإنتاج �أو الإيجار �أو لأغرا�ض �إدارية �أو الغرا�ض مل يتم حتديدها بعد بالتكلفة ناق�صا �أي انخفا�ض يف القيمة .ت�شمل هذه التكاليف التكاليف املهنية للأ�صول امل�ؤهلة وتكاليف
الإقرتا�ض التي مت تكبدها ح�سب ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة� .إن �إ�ستهالك هذه الأ�صول ك�إ�ستهالك الأ�صول الأخرى يبد�أ عندما ت�صبح جاهزة للإ�ستخدام.
يعترب الإ�ستهالك �شطب من تكلفة الأ�صول ماعدا الأرا�ضي ملك حر واملمتلكات حتت التطوير خالل العمر الإفرتا�ضي املقدر ب�إ�ستخدام طريقة الإ�ستهالك املبا�شر .يتم مراجعة القيمة الإ�سرتدادية وطريقة الإ�ستهالك �سنوياً وي�أخذ �أي
تغيري عليها يف الإعتبار خالل الفرتات اللآحقة .
ال يتم ا�ستهالك الأرا�ضي ملك حر .
يتم �إ�ستهالك املباين على الأرا�ضي امل�ست�أجرة على ح�سب مدة الإيجار.
تدرج الآالت واملعدات ،االثاث والتجهيزات ،ال�سيارات ،واليخوت بالتكلفة ناق�صاً اال�ستهالك املرتاكم و�أي انخفا�ض يف القيمة.
ت�ستهلك الطائره على مدة � 15سنة بعد طرح القيمة الإ�سرتدادية من قبل مق ّيمني متخ�ص�صني والتي مت تقييمها بعد تلك الفرتة مبا يعادل  85%من قيمة الطائرة .
يحت�سب اال�ستهالك بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة كما يلي:
� 50سنة
			
مباين ملك حر
على مدى فرتة الت�أجري
		
مباين على �أرا�ضي م�ست�أجرة
� 7-5سنوات
			
�آالت ومعدات
� 10-5سنوات
			
�أثاث وجتهيزات
� 5-4سنوات
				
�سيارات
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� 10سنوات
				
يخت
� 15سنة
				
طائرة
الربح �أو اخل�سائر الناجتة عن بيع �أو �إنتهاء مدة املمتلكات والآالت واملعدات حتدد على �أنها الفرق بني عوائد املبيعات والقيمة الدفرتية للأ�صل وتدرج يف بيان الدخل املجمع.
 5.10العقارات اال�ستثمارية
متثل العقارات اال�ستثمارية تلك العقارات املحتفظ بها لغر�ض الت�أجري و� /أو لغر�ض الزيادة يف قيمتها ،ويتم حما�سبتها با�ستخدام منوذج القيمة العادلة.
يتم قيا�س العقارات اال�ستثمارية مبدئيا بالتكلفة .يتم الحقا اعادة تقييم العقارات اال�ستثمارية �سنويا وتدرج يف بيان املركز املايل املجمع بقيمها العادلة .ويتم حتديد هذه القيم من قبل مق ّيمني حمرتفني خارجيني لهم خربة كافية يف
تقييم العقارات خا�صة فيما يتعلق مبوقع وطبيعة تلك العقارات اال�ستثمارية م�ؤيدة باثباتات من ال�سوق.
يتم االعرتاف مبا�شرة ب�أي �أرباح �أو خ�سائر �سواء ناجتة عن فروقات يف القيمة العادلة �أو عن بيع العقار �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر حتت بند “التغري يف القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية”.
تتم التحويالت اىل او من العقارات اال�ستثمارية فقط عندما يكون هناك تغري يف اال�ستخدام .بالن�سبة للتحويل من العقار اال�ستثماري اىل عقار ي�شغله املالك ،فان التكلفة املعتربة للمحا�سبة الالحقة هي القيمة العادلة بتاريخ التغري يف
اال�ستخدام .فاذا ا�صبح العقار الذي ي�شغله املالك عقارا ا�ستثماريا ،عندها تقوم املجموعة باحت�ساب هذا العقار وفقا لل�سيا�سة الظاهرة �ضمن بند املمتلكات والآالت واملعدات حتى تاريخ التغري يف اال�ستخدام.
 5.11العقار قيد التطوير
متثل العقارات حتت التطوير عقارات للمتاجرة حتت التطوير  /التنفيذ  ،والتي مت �إدراجها بالتكلفة �أو �صايف القيمة التي ميكن حتقيقها ايهما �أقل .تت�ضمن التكاليف كل من تكلفة الأر�ض والإن�شاء  ،الت�صميم املعماري  .يتم ا�ضافة
الدفعات املقدمة ل�شراء العقارات والتكاليف املتعلقة بها مثل الأتعاب املهنية � ،أتعاب ادارة امل�شروع والتكاليف الهند�سية اخلا�صة بامل�شروع عند تنفيذ الأن�شطة الالزمة جلعل الأ�صول جاهزه لال�ستعمال املق�صود منها  .ت�ضاف التكاليف
املبا�شرة منذ ابتداء امل�شروع وحتى اكتماله على ح�ساب العقارات حتت التطوير  .يتحدد اكتمال امل�شروع عند ا�صدار �شهادة الإجنازات او عندما حتدد الإدارة امل�شروع على �أنه قد اكتمل .عند الإكتمال حتول العقارات غري املباعة اىل
عقارات للمتاجرة .
 5.12اعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ
ت�شمل الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ تكلفة الأرا�ضي مطروحا منها �أي انخفا�ض يف القيمة ويتم مراجعة القيمة اجلارية للأرا�ضي ح�سب الظروف للت�أكد من عدم �إنخفا�ض قيمتها �أو �أن قيمتها اجلارية ا�صبحت غري م�سرتدة  ،ويف
هذه احلالة وعند انخفا�ض قيمة تلك الأرا�ضي يتم تخفي�ض القيمة اجلارية اىل القيمة املمكن ا�سرتدادها .
كما تت�ضمن الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ تكلفة الإن�شاء والت�صميم املعماري والدفعات املقدمة ل�شراء العقارات والنفقات الأخرى املتعلقة بها مثل الأتعاب املهنية وم�صاريف �إدارة العقارات والتكاليف الهند�سية املتعلقة مب�شاريع تلك
العقارات  ،ويتم ر�سملتها حلني ت�صبح تلك العقارات جاهزة للأهداف املرجوه منها  .كما يتم ر�سملة كافة التكاليف املبا�شرة على امل�شاريع من تاريخ حدوثها حتى �إنتهاء امل�شروع.
 5.13اال�صول غري امللمو�سة
اال�صول غري امللمو�سة التي يتم �شرا�ؤها ب�صورة منف�صلة يتم قيا�سها عند التحقق املبدئي بالتكلفة .ان تكلفة اال�صول غري امللمو�سة امل�شرتاة يف عملية دمج االعمال تتمثل يف القيمة العادلة كما يف تاريخ ال�شراء .وبعد التحقق املبدئي،
تدرج اال�صول غري امللمو�سة بالتكلفة ناق�صا اي اطفاء مرتاكم وخ�سائر يف انخفا�ض القيمة .كما ان اال�صول غري امللمو�سة املنتجة داخليا ،با�ستثناء تكاليف التطوير املر�سملة ،ال يتم ر�سملتها وتظهر النفقات يف بيان الدخل املجمع يف
ال�سنة التي حتدث فيها تلك النفقات.
يتم تقييم االعمار االنتاجية لال�صول غري امللمو�سة اما ان تكون حمددة او غري حمددة.
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ان اال�صول غري امللمو�سة ذات االعمار املحددة يتم اطفا�ؤها طوال العمر االقت�صادي االنتاجي ويتم تقييمها للت�أكد من عدم انخفا�ض قيمتها كلما كان هناك م�ؤ�شرا بان اال�صل غري امللمو�س قد تنخف�ض قيمته .كما ان فرتة وطريقة
االطفاء لال�صل غري امللمو�س ذي العمر االنتاجي املحدد تتم مراجعتها على االقل يف نهاية كل �سنة مالية .ان التغريات يف العمر االنتاجي املتوقع او النموذج املتوقع ال�ستهالك املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية املج�سدة يف اال�صل يتم
احت�سابها بتغيري فرتة او طريقة االطفاء ،ح�سب االقت�ضاء ،وتتم معاملتها كتغريات يف التقديرات املحا�سبية.
ان م�صاريف االطفاء على اال�صول غري امللمو�سة ذات االعمار املحددة يتم ت�سجيلها يف بيان الدخل املجمع .اما بالن�سبة لال�صول غري امللمو�سة ذات االعمار االنتاجية غري املحددة فيتم اختبارها �سنويا او تكرارا للت�أكد من عدم انخفا�ض
قيمتها اذا ا�شارت االحداث او التغريات يف الظروف اىل ان القيمة املدرجة قد تنخف�ض قيمتها ،اما ب�صورة فردية او مب�ستوى وحدة انتاج النقد .ال يتم اطفاء مثل تلك اال�صول غري امللمو�سة .ان العمر االنتاجي لال�صل غري امللمو�س
ذي العمر غري املحدد تتم مراجعته �سنويا لتحديد فيما اذا كان تقييم العمر غري املحدد ما زال يحظى بالت�أييد .فان مل يكن االمر كذلك ،فان التغري يف تقييم العمر االنتاجي من غري حمدد اىل حمدد يتم على ا�سا�س م�ستقبلي.
االرباح او اخل�سائر الناجتة عن عدم حتقق اال�صل غري امللمو�س يتم قيا�سها كالفرق بني �صايف عائدات اال�ستبعاد والقيمة املدرجة لال�صل ويتم ت�سجيلها يف بيان الدخل املجمع عند عدم حتقق ذلك اال�صل.
 5.14اختبار انخفا�ض قيمة ال�شهرة واال�صول غري املالية
لغر�ض تقدير مبلغ االنخفا�ض ،يتم جتميع الأ�صول اىل �أدنى م�ستويات ت�شري اىل تدفقات نقدية ب�شكل كبري )وحدات منتجة للنقد( .وبناء عليه ،يتم اختبار انخفا�ض قيمة بع�ض من تلك الأ�صول وب�شكل منفرد ويتم اختبار البع�ض
الآخر على �أنه وحدة منتجة للنقد .يتم توزيع ال�شهرة على تلك الوحدات املنتجة للنقد والتي يكون من املتوقع �أن تولد ان�سيابية من العوائد نتيجة دمج الأعمال ومتثل �أقل تقدير مت و�ضعه من قبل ادارة املجموعة للعوائد املرجوة من
هذا الدمج لغر�ض مراقبة ال�شهرة.
يتم اختبار الوحدات املنتجة للنقد تلك والتي مت توزيع ال�شهرة عليها )املحددة من قبل ادارة املجموعة على انها معادلة لقطاعاتها الت�شغيلية( لغر�ض االنخفا�ض يف القيمة وب�شكل �سنوي .كما يتم اختبار كافة مفردات الأ�صول الأخرى
�أو الوحدات املنتجة للنقد يف �أي وقت تكون هناك ظروف �أو تغريات ت�شري اىل �أن القيمة املدرجة قد ال يكون من املمكن ا�سرتدادها.
يتم االعرتاف بالفرق ما بني القيمة املدرجة للأ�صل �أو الوحدة املنتجة للنقد والقيمة املمكن حتقيقها (وهي القيمة العادلة ناق�صا تكاليف بيع قيمة الأ�صل قيد اال�ستخدام) ،كخ�سارة انخفا�ض يف القيمة .ولغر�ض تقدير قيمة الأ�صل
قيد اال�ستخدام ،تقوم االدارة بتقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من هذا الأ�صل وكذلك تقدير �سعر فائدة معقول لغر�ض احت�ساب القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية امل�ستقبلية .علما ب�أن املعلومات امل�ستخدمة الختبار
انخفا�ض القيمة تكون مرتبطة مبا�شرة ب�آخر موازنة تقديرية معتمدة للمجموعة ،والتي يتم تعديلها عند ال�ضرورة ال�ستبعاد ت�أثري اعادة الهيكلة وتطوير الأ�صول .كما يتم تقدير �سعر اخل�صم ب�شكل منف�صل ولكل وحدة منتجة للنقد على
حدة وهو ميثل انعكا�س للمخاطر امل�صاحبة لهذا الأ�صل كما مت تقديرها من قبل االدارة.
يتم ا�ستخدام مبلغ انخفا�ض القيمة �أوال لتخفي�ض القيمة اجلارية لل�شهرة املرتبطة بهذا الأ�صل .ويتم توزيع ما تبقى من هذا االنخفا�ض على الأ�صول الأخرى كل ح�سب ن�سبته .وبا�ستثناء ال�شهرة ،يتم الحقا اعادة تقدير قيمة الأ�صول
التي مت تخفي�ض قيمتها يف ال�سابق كما يتم الحقا رد قيمة هذا االنخفا�ض حتى يعود هذا الأ�صل اىل قيمته اجلارية.
 5.15االدوات املالية
 5.15.1التحقق ،القيا�س املبدئي وعدم التحقق
يتم حتقق الأ�صول واخل�صوم املالية عندما ت�صبح املجموعة طرفا يف الأحكام التعاقدية للأداة املالية وتقا�س مبدئيا بالقيمة العادلة املعدلة بتكاليف املعامالت ،با�ستثناء تلك املدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخل�سائر والتي
تقا�س مبدئيا بالقيمة العادلة .مبني ادناه القيا�س الالحق لال�صول واخل�صوم املالية.
يتم ا�ستبعاد ا�صل مايل )�أو جزء من ا�صل مايل �أو جزء من جمموعة �أ�صول مالية مماثلة اذا كان ذلك منا�سبا( اما:
• عندما ينتهي احلق يف ا�ستالم التدفقات النقدية من تلك اال�صول املالية
• �أو عندما تقوم املجموعة بالتنازل عن حقها با�ستالم التدفقات النقدية من اال�صل �أو عندما تتحمل املجموعة الإلتزام بدفع التدفقات بالكامل دون ت�أخري مادي اىل طرف ثالث مبوجب ترتيب “القب�ض والدفع” �أو
)�أ( ان تقوم املجموعة بتحويل كافة خماطر ومزايا الأ�صل �أو
)ب( ان ال تقوم املجموعة بتحويل �أو االحتفاظ بكافة خماطر ومزايا الأ�صل ولكن قامت بتحويل ال�سيطرة على الأ�صل .
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 .5تابع  /ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

 5.15تابع  /االدوات املالية
 5.15.1تابع  /التحقق ،القيا�س املبدئي وعدم التحقق
عندما تقوم املجموعة بالتنازل عن حقها يف ا�ستالم التدفقات النقدية من اال�صل او تكون قد دخلت يف ترتيب القب�ض والدفع ومل تقم بتحويل او االحتفاظ جوهريا بكافة خماطر ومزايا اال�صل او حتويل ال�سيطرة على اال�صل ،عندها
يتم حتقق ا�صل جديد اىل مدى التزام املجموعة املتوا�صل بذلك اال�صل.
ال يتم حتقق التزام مايل عندما يتم االعفاء من الإلتزام املحدد او الغا�ؤه او انتهاء �صالحية ا�ستحقاقه  .عند ا�ستبدال التزام مايل حايل ب�آخر من نف�س املقر�ض ب�شروط خمتلفة ب�شكل كبري  ،او بتعديل �شروط الإلتزام املايل احلايل
ب�شكل جوهري ،يتم معاملة هذا التبديل او التعديل كعدم حتقق لاللتزام الأ�صلي وحتقق لاللتزام اجلديد  ،ويدرج الفرق يف القيمة الدفرتية ذات ال�صلة يف بيان الدخل املجمع.

 5.15.2الت�صنيف والقيا�س الالحق لال�صول املالية
لغر�ض القيا�س الالحق ،فان اال�صول املالية ،غري تلك املحددة والنافذة كادوات حتوط ،يتم ت�صنيفها اىل الفئات التالية عند التحقق املبدئي:
• قرو�ض وذمم مدينة
• �أ�صول مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر
• �أ�صول مالية متاحة للبيع
ان كافة اال�صول املالية ،غري تلك املحددة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر  ،تخ�ضع للمراجعة للت�أكد من عدم انخفا�ض قيمتها على االقل بتاريخ كل تقرير مايل وذلك لتحديد فيما اذا كان هناك اي دليل مو�ضوعي بان
احد اال�صول املالية او جمموعة ا�صول مالية قد انخف�ضت قيمتها .يتم تطبيق معايري خمتلفة لتحديد انخفا�ض القيمة لكل فئة من فئات اال�صول املالية املبينة ادناه.
ان كافة االيرادات وامل�صاريف املتعلقة باال�صول املالية امل�سجلة يف االرباح او اخل�سائر تظهر �ضمن تكاليف التمويل ،ايرادات التمويل او البنود املالية االخرى ،با�ستثناء انخفا�ض قيمة الذمم التجارية املدينة والتي تظهر �ضمن امل�صاريف االخرى.
• القرو�ض والذمم املدينة
تعترب القرو�ض والذمم املدينة �أ�صول مالية غري م�شتقة تت�ضمن دفعات حمددة غري مدرجة يف الأ�سواق املالية الن�شطة .بعد التحقق املبدئي ،يتم قيا�س تلك الأ�صول املالية با�ستخدام طريقة التكلفة املطف�أة بناء على معدل الفائدة الفعلي،
ناق�صا �أي انخفا�ض يف القيمة .ويتم الغاء خ�صم تلك الأر�صدة عندما يكون هذا اخل�صم غري مادي.
يتم عادة مراجعة مدى انخفا�ض قيمة الأر�صدة اجلوهرية املدينة عندما يكونوا قد ا�ستحقوا لفرتة �أو يكون هناك دالئل واقعية على �أن احدى اجلهات املدينة �سوف تخفق يف الت�سديد .بالن�سبة للذمم املدينة التي ال ميكن اعتبارها
منخف�ضة القيمة ب�شكل فردي ،يتم مراجعة انخفا�ض قيمتها كمجموعة وذلك عن طريق ربطها بالقطاع الت�شغيلي اخلا�ص بها وباملنطقة وغريها من املخاطر املحيطة بها .عند ذلك ي�ستند تقدير خ�سارة انخفا�ض القيمة على معدالت
التخلف التاريخية االخرية للجهة املدينة لكل جمموعة حمددة.
باال�ضافة اىل ذلك ووفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي ،يتم �أخذ خم�ص�ص عام كحد �أدنى على جميع الت�سهيالت االئتمانية املطبقة )بعد خ�صم فئات معينة من ال�ضمان( والتي مل يتم �أخذ خم�ص�ص لها على وجه التحديد.
يف مار�س � ، 2007أ�صدر بنك الكويت املركزي تعميم بتعديل �أ�سا�س احت�ساب املخ�ص�صات على الت�سهيالت حيث مت تغيري ن�سبة املخ�ص�ص من � 2%إىل  1%على الت�سهيالت النقدية و  0.5%على الت�سهيالت غري النقدية .وت�سري هذه
الن�سب املعدله اعتباراً من  1يناير  2007على �صايف الزيادة يف الت�سهيالت  ،بعد خ�صم بع�ض فئات ال�ضمانات خالل فرتة التقرير .خالل �سنة � ، 2008أجاز بنك الكويت املركزي للمجموعة عك�س فائ�ض املخ�ص�ص العام ن�سبة  1%يف
بيان الدخل املجمع على �أن يتم حتويل املبلغ اىل الإحتياطي العام.
تقوم املجموعة بت�صنيف القرو�ض والذمم املدينة اىل الفئات التالية:
• القرو�ض وال�سلف
تتمثل القرو�ض وال�سلف يف ا�صول مالية تنتجها املجموعة بتقدمي االموال مبا�شرة اىل املقرت�ض وهي ذات دفعات ثابتة او حمددة وغري مدرجة يف �سوق ن�شط.
• الذمم التجارية املدينة
تظهر الذمم التجارية املدينة مببلغ الفاتورة اال�صلي ناق�صا خم�ص�ص اي مبالغ غري قابلة للتح�صيل .يتم تقدير الديون امل�شكوك يف حت�صيلها عندما ال يكون هناك احتمال لتح�صيل املبلغ بالكامل .يتم �شطب الديون املعدومة عند حدوثها.
• النقد و�شبه النقد
يتكون النقد و�شبه النقد من نقد يف ال�صندوق وودائع حتت الطلب باال�ضافة اىل ا�ستثمارات اخرى ق�صرية االجل وعالية ال�سيولة ميكن حتويلها ب�سهولة اىل مبالغ معروفة من النقد وال تخ�ضع ملخاطر هامة من التغريات يف القيمة.
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 .5تابع  /ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

 5.15تابع  /االدوات املالية
 5.15.2تابع  /الت�صنيف والقيا�س الالحق لال�صول املالية
• اال�صول املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر
ان ت�صنيف اال�ستثمارات كا�صول مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر يعتمد على كيفية مراقبة االدارة الداء تلك اال�ستثمارات .فعندما ال يتم ت�صنيفها كا�ستثمارات حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة لكن لها قيم عادلة
متاحة ميكن االعتماد عليها والتغريات يف القيمة العادلة تدرج كجزء من بيان الدخل يف ح�سابات االدارة ،عندها يتم ت�صنيفها كا�ستثمارات حمددة بالقيمة العادلة من خالل االرباح �أو اخل�سائر عند التحقق املبدئي .كما ان جميع
االدوات املالية امل�شتقة تندرج حتت هذه الفئة ،با�ستثناء تلك االدوات املحددة والنافذة كادوات حتوط والتي تطبق عليها متطلبات حما�سبة التحوط.
يتم قيا�س اال�صول يف هذه الفئة بالقيمة العادلة واالرباح او اخل�سائر ت�سجل يف االرباح او اخل�سائر .كما ان القيم العادلة لال�صول املالية يف هذه الفئة يتم حتديدها بالرجوع اىل معامالت اال�سواق الن�شطة او با�ستخدام تقنيات تقييم
عند عدم وجود �سوق ن�شط.
• اال�صول املالية املتاحة للبيع
ان اال�صول املالية املتاحة للبيع هي ا�صول مالية غري م�شتقة اما حمددة لهذه الفئة او غري م�ؤهلة الدراجها يف اي فئات اخرى لال�صول املالية.
ان اال�صول املالية التي ال ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه يتم ادراجها بالتكلفة ناق�صا خ�سائر انخفا�ض القيمة ،ان وجدت .يتم ت�سجيل تكاليف انخفا�ض القيمة يف االرباح او اخل�سائر .ان جميع اال�صول املالية االخرى
املتاحة للبيع يتم قيا�سها بالقيمة العادلة .كما ان االرباح واخل�سائر ت�سجل يف االيرادات ال�شاملة االخرى وتدرج �ضمن احتياطي القيمة العادلة يف حقوق امللكية ،با�ستثناء خ�سائر انخفا�ض القيمة ،وفروقات حتويل العمالت االجنبية على
اال�صول النقدية ت�سجل يف االرباح او اخل�سائر .عند ا�ستبعاد اال�صل او حتديده على انه قد انخف�ضت قيمته ،فان االرباح او اخل�سائر الرتاكمية امل�سجلة يف االيرادات ال�شاملة االخرى يتم اعادة ت�صنيفها من احتياطي حقوق امللكية اىل
االرباح او اخل�سائر وتظهر كتعديل اعادة ت�صنيف �ضمن االيرادات ال�شاملة االخرى.
تقوم املجموعة بتاريخ كل تقرير مايل بالتقييم فيما اذا كان هناك دليل مو�ضوعي على ان احد اال�صول املالية املتاحة للبيع او جمموعة ا�صول مالية متاحة للبيع قد انخف�ضت قيمتها .ففي حال ا�ستثمارات اال�سهم امل�صنفة كا�صول مالية
متاحة للبيع ،يت�ضمن الدليل املو�ضوعي انخفا�ضا جوهريا او متوا�صال يف القيمة العادلة ال�ستثمار اال�سهم عن تكلفته .يتم تقييم “االنخفا�ض اجلوهري” مقابل التكلفة اال�صلية لال�ستثمار و “االنخفا�ض املتوا�صل” مقابل الفرتة التي
كانت فيها القيمة العادلة حتت تكلفتها اال�صلية .وحيثما كان هناك دليل على انخفا�ض القيمة ،يتم حذف اخل�سارة الرتاكمية من االيرادات ال�شاملة االخرى ويتم ت�سجيلها يف بيان الدخل املجمع.
يتم ت�سجيل رد خ�سائر انخفا�ض القيمة يف االيرادات ال�شاملة االخرى ،با�ستثناء اال�صول املالية التي هي عبارة عن اوراق دين ت�سجل يف االرباح او اخل�سائر فقط اذا كان باالمكان ربط الرد ب�شكل مو�ضوعي بحدث ح�صل بعد ت�سجيل
خ�سارة انخفا�ض القيمة.
 5.15.3الت�صنيف والقيا�س الالحق للخ�صوم املالية
تت�ضمن اخل�صوم املالية للمجموعة قرو�ض وذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اخرى.
يعتمد القيا�س الالحق للخ�صوم املالية على ت�صنيفها على النحو التايل:
•اخل�صوم املالية بخالف تلك املحددة بالقيمة العادلة من خالل االرباح �أو اخل�سائر
تدرج هذه اخل�صوم با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية .يتم ت�صنيف دائنون وار�صدة دائنة �أخرى ،م�ستحق اىل �أطراف ذات �صله ،قرو�ض  ،دفعات م�ستلمة مقدما من عمالء كخ�صوم مالية بخالف تلك املحددة بالقيمة العادلة من
خالل االرباح �أو اخل�سائر.
•الذمم التجارية الدائنة
يتم ت�سجيل اخل�صوم ملبالغ �سيتم دفعها يف امل�ستقبل عن ب�ضائع وخدمات ا�ستلمت �سواء �صدر بها فواتري من قبل املورد ام مل ت�صدر.
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 .5تابع  /ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

 5.15تابع  /االدوات املالية
 5.15.3تابع  /الت�صنيف والقيا�س الالحق للخ�صوم املالية
• القرو�ض
تقا�س كافة القرو�ض الحقا بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية .كما ت�سجل االرباح واخل�سائر يف بيان الدخل املجمع عندما يتم عدم حتقق اخل�صوم اي�ضا با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية ) (EIRعملية االطفاء.
• دفعات م�ستلمة مقدما من عمالء
متثل الدفعات املقدمة من العمالء الأموال امل�ستلمة من العمالء عن اق�ساط العقارات مبوجب �شروط اتفاقية البيع.

 5.15.4التكلفة املطف�أة لالدوات املالية
يتم احت�ساب هذه التكلفة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناق�صا خم�ص�ص انخفا�ض القيمة .ان عملية االحت�ساب ت�أخذ بعني االعتبار اي عالوة او خ�صم على ال�شراء وتت�ضمن تكاليف ور�سوم املعاملة التي تعترب جزءا ال يتجز�أ من
�سعر الفائدة الفعلية.
 5.15.5حما�سبة تواريخ املتاجرة وال�سداد
ان جميع امل�شرتيات واملبيعات “بالطرق املعتادة” لال�صول املالية يتم ت�سجيلها على ا�سا�س تاريخ املتاجرة ،اي بالتاريخ الذي تلتزم فيه املن�ش�أة ب�شراء او بيع اال�صول .ان امل�شرتيات اواملبيعات بالطرق املعتادة هي م�شرتيات او مبيعات
اال�صول املالية التي تتطلب ت�سليم اال�صول خالل اطار زمني يتم حتديده بالنظم او بالعرف ال�سائد يف اال�سواق.
 5.15.6ت�سوية االدوات املالية
يتم ت�سوية اال�صول واخل�صوم املالية ويتم ادراج �صايف املبلغ يف بيان املركز املايل املجمع فقط اذا كان هناك حق قانوين قابل للتنفيذ حاليا لت�سوية املبالغ امل�سجلة وكانت هناك نية للت�سوية على ا�سا�س �صايف او لتحقق اال�صول وت�سوية
اخل�صوم يف �آن واحد.
 5.15.7القيمة العادلة لالدوات املالية
ان القيمة العادلة لالدوات املالية التي يتم تداولها يف ا�سواق ن�شطة بتاريخ كل تقرير مايل يتم حتديدها بالرجوع اىل ا�سعار ال�سوق املدرجة او ا�سعار املتداولني )�سعر العر�ض للمراكز املالية الطويلة و�سعر الطلب للمراكز املالية
الق�صرية( ،دون اي خ�صم خا�ص بتكاليف املعاملة.
بالن�سبة لالدوات املالية التي ال يتم تداولها يف �سوق ن�شط ،يتم حتديد القيمة العادلة لها با�ستخدام تقنيات تقييم منا�سبة .وهذه التقنيات قد تت�ضمن ا�ستخدام معامالت على ا�س�س جتارية حديثة يف ال�سوق؛ الرجوع اىل القيمة العادلة
احلالية الداة مالية اخرى مماثلة ب�صورة جوهرية؛ حتليل تدفقات نقدية خم�صومة او ا�ساليب تقييم اخرى.
حتليل القيم العادلة لالدوات املالية وتفا�صيل اخرى عن كيفية قيا�سها متوفرة يف االي�ضاح .44.4
 5.16حقوق امللكية ،االحتياطيات ودفعات توزيعات االرباح
يتمثل ر�أ�س املال يف القيمة اال�سمية لال�سهم التي مت ا�صدارها ودفعها.
تت�ضمن عالوة ا�صدار اال�سهم اي عالوات يتم ا�ستالمها عند ا�صدار ر�أ�س املال .واي تكاليف معامالت مرتبطة با�صدار اال�سهم يتم خ�صمها من عالوة اال�صدار.
يتكون االحتياطي القانوين واالختياري من خم�ص�صات الرباح الفرتة احلالية وال�سابقة وفقا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية وعقد ت�أ�سي�س ال�شركة االم.
تت�ضمن البنود االخرى حلقوق امللكية ما يلي:
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 .5تابع  /ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

 5.15تابع  /االدوات املالية
 5.16تابع  /حقوق امللكية ،االحتياطيات ودفعات توزيعات االرباح
•احتياطي حتويل العمالت االجنية – والذي يتكون من فروقات حتويل العمالت االجنبية الناجتة عن حتويل البيانات املالية لل�شركات االجنبية للمجموعة اىل الدينار الكويتي
• احتياطي القيمة العادلة – والذي يتكون من االرباح واخل�سائر املتعلقة باال�صول املالية املتاحة للبيع
تت�ضمن االرباح املحتفظ بها كافة االرباح املحتفظ بها للفرتة احلالية وال�سابقة .وجميع املعامالت مع مالكي ال�شركة االم ت�سجل ب�صورة منف�صلة �ضمن حقوق امللكية.
توزيعات االرباح امل�ستحقة ال�صحاب حقوق امللكية تدرج يف اخل�صوم االخرى عند اعتماد تلك التوزيعات يف اجتماع اجلمعية العمومية.

� 5.17أ�سهم اخلزينة
تتكون ا�سهم اخلزينة من ا�سهم ال�شركة االم امل�صدرة والتي مت اعادة �شرائها من قبل املجموعة ومل يتم اعادة ا�صدارها او الغائها حتى الآن .يتم احت�ساب ا�سهم اخلزينة با�ستخدام طريقة التكلفة .ومبوجب هذه الطريقة ،فان متو�سط
التكلفة املوزون لال�سهم املعاد �شرا�ؤها يحمل على ح�ساب له مقابل يف حقوق امللكية.
عند اعادة ا�صدار ا�سهم اخلزينة ،تقيد االرباح بح�ساب منف�صل يف حقوق امللكية“) ،احتياطي ا�سهم اخلزينة”( ،وهو غري قابل للتوزيع .واي خ�سائر حمققة حتمل على نف�س احل�ساب اىل مدى الر�صيد الدائن على ذلك احل�ساب .كما
ان اي خ�سائر زائدة حتمل على االرباح املحتفظ بها ثم على االحتياطي القانوين واالختياري .ال يتم دفع اي ارباح نقدية على هذه اال�سهم .ان ا�صدار ا�سهم املنحة يزيد من عدد ا�سهم اخلزينة ب�صورة ن�سبية ويخف�ض من متو�سط تكلفة
ال�سهم دون الت�أثري على اجمايل التكلفة ال�سهم اخلزينة.
 5.18املخ�ص�صات ،اال�صول وااللتزامات الطارئة
يتم ت�سجيل املخ�ص�صات عندما يكون على املجموعة التزام حايل قانوين او ا�ستداليل نتيجة حلدث ما�ضي ويكون هناك احتمال الطلب من املجموعة تدفق م�صادر اقت�صادية اىل اخلارج ويكون باالمكان تقدير املبالغ ب�شكل يعتمد عليه.
ان توقيت او مبلغ هذا التدفق قد يظل غري م�ؤكد.
يتم قيا�س املخ�ص�صات بالنفقات املقدرة املطلوبة لت�سوية االلتزام احلايل ا�ستنادا اىل الدليل االكرث وثوقا واملتوفر بتاريخ التقرير املايل ،مبا يف ذلك املخاطر والتقديرات غري امل�ؤكدة املرتبطة بااللتزام احلايل .وحيثما يوجد عدد من
االلتزامات املماثلة ،فان احتمالية طلب تدفق م�صادر اقت�صادية اىل اخلارج يف الت�سوية حتدد بالنظر يف درجة االلتزامات ككل .كما يتم خ�صم املخ�ص�صات اىل قيمها احلالية ،حيث تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية.
ال يتم ت�سجيل اال�صول الطارئة يف البيانات املالية املجمعة لكن يتم االف�صاح عنها عندما يكون هناك احتمال تدفق منافع اقت�صادية اىل الداخل.
ال يتم ت�سجيل االلتزامات الطارئة يف بيان املركز املايل املجمع لكن يتم االف�صاح عنها اال اذا كان احتمال تدفق منافع اقت�صادية اىل اخلارج امرا م�ستبعدا.
 5.19ترجمة العمالت االجنبية
 5.19.1عملة العر�ض الرئي�سية
تعر�ض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي والتي هي اي�ضا العملة الرئي�سية لل�شركة االم .تقوم كل من�ش�أة يف املجموعة بتحديد عملتها الرئي�سية اخلا�صة بها والبنود املدرجة يف البيانات املالية لكل من�ش�أة يتم قيا�سها با�ستخدام
تلك العملة الرئي�سية.
 5.19.2معامالت العملة االجنبية واالر�صدة
يتم حتويل معامالت العملة االجنبية اىل العملة الرئي�سية للمن�ش�أة املعنية يف املجموعة با�ستخدام ا�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تواريخ املعامالت )�سعر ال�صرف الفوري( .ان ارباح وخ�سائر ال�صرف االجنبي الناجتة عن ت�سوية مثل تلك
املعامالت وعن اعادة قيا�س البنود النقدية املقومة بالعملة االجنبية با�سعار ال�صرف يف نهاية ال�سنة املالية ت�سجل يف االرباح او اخل�سائر .بالن�سبة للبنود غري النقدية ،اليتم يتم اعادة ترجمتها يف نهاية ال�سنة ويتم قيا�سها بالتكلفة
التاريخية )حتول با�ستخدام ا�سعار ال�صرف يف تاريخ املعاملة( ،با�ستثناء البنود غري النقدية املقا�سة بالقيمة العادلة والتي يتم ترجمتها با�ستخدام ا�سعار ال�صرف يف التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة.

41
�شركة اال�ست�شارات املالية الدولية �ش.م.ك )مقفلة( وال�شركات التابعة لها  -الكويـت
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
يف  31دي�سمرب 2011

 .5تابع  /ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

 5.19تابع  /ترجمة العمالت االجنبية
 5.19.3العمليات االجنبية
يف البيانات املالية املجمعة للمجموعة ،فان جميع اال�صول واخل�صوم واملعامالت اخلا�صة مبن�ش�آت املجموعة ذات العملة الرئي�سية بخالف الدينار الكويتي يتم ترجمتها اىل الدينار الكويتي عند التجميع .كما ان العملة الرئي�سية ملن�ش�آت
املجموعة بقيت دون تغيري خالل فرتة التقارير املالية.
مت عند التجميع حتويل اال�صول واخل�صوم اىل الدينار الكويتي ب�سعر االقفال بتاريخ التقرير .ان تعديالت ال�شهرة والقيمة العادلة النا�شئة عن �شراء من�ش�أة اجنبية قد متت معاملتها كا�صول وخ�صوم للمن�ش�أة االجنبية ومت حتويلها اىل
الدينار الكويتي ب�سعر االقفال .كما ان االيرادات وامل�صاريف قد مت حتويلها اىل الدينار الكويتي مبتو�سط ال�سعر طوال فرتة التقرير .فروقات ال�صرف حتمل على/تقيد يف االيرادات ال�شاملة االخرى وت�سجل يف احتياطي ترجمة العملة
االجنبية �ضمن حقوق امللكية .وعند بيع عملية اجنبية ،فان فروقات الرتجمة الرتاكمية املتعلقة بها وامل�سجلة يف حقوق امللكية يتم اعادة ت�صنيفها اىل االرباح او اخل�سائر وت�سجل كجزء من االرباح او اخل�سائر عند البيع.
 5.20مكاف�أة نهاية اخلدمة
تقدم املجموعة مكاف�آت نهاية اخلدمة ملوظفيها .ي�ستند ا�ستحقاق هذه املكاف�آت اىل الراتب النهائي وطول مدة اخلدمة للموظفني خ�ضوعا المتام حد ادنى من مدة اخلدمة وفقا لقانون العمل وعقود املوظفني .كما ان التكاليف املتوقعة
لهذه املكاف�آت ت�ستحق طوال فرتة التعيني .ان هذا االلتزام غري املمول ميثل املبلغ امل�ستحق الدفع لكل موظف نتيجة النتهاء اخلدمة بتاريخ التقرير.
بالن�سبة ملوظفيها الكويتيني ،تقوم املجموعة بعمل م�ساهمات للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية حتت�سب كن�سبة من رواتب املوظفني وتقت�صر التزامات املجموعة على هذه امل�ساهمات التي ت�سجل كم�صاريف عند ا�ستحقاقها.

 5.21ال�ضرائب
� 5.21.1ضريبة دعم العمالة الوطنية ()NLST
حتت�سب �ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقا للقانون رقم  19ل�سنة  2000وقرار وزير املالية رقم  24ل�سنة  2006بن�سبة  2.5%من ربح املجموعة اخلا�ضع لل�ضريبة بعد خ�صم اتعاب اع�ضاء جمل�س االدارة لل�سنة .وطبقا للقانون ،فان
االيرادات من ال�شركات الزميلة والتابعة وتوزيعات االرباح النقدية من ال�شركات املدرجة اخلا�ضعة ل�ضريبة دعم العمالة الوطنية يجب خ�صمها من ربح ال�سنة.
 5.21.2م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ()KFAS
حتت�سب ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي بن�سبة  1%من ربح املجموعة اخلا�ضع لل�ضريبة وفقا لعملية االحت�ساب املعدلة بناء على قرار اع�ضاء جمل�س امل�ؤ�س�سة والذي ين�ص على ان االيرادات من ال�شركات الزميلة والتابعة ،مكاف�آت
اع�ضاء جمل�س االدارة والتحويل اىل االحتياطي القانوين يجب ا�ستثنا�ؤها من ربح ال�سنة عند حتديد احل�صة.
 5.21.3الزكاة
حتت�سب ح�صة الزكاة بن�سبة  1%من ربح املجموعة وفقا لقرار وزارة املالية رقم  58/2007ال�ساري املفعول اعتبارا من  10دي�سمرب .2007
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2011اليوجد على ال�شركة االم اي التزام جتاه �ضريبة دعم العمالة الوطنية وم�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي والزكاة ب�سبب اخل�سائر التي مت تكبدها .ومبوجب لوائح �ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة،
ال ي�سمح برتحيل اي خ�سائر اىل ال�سنوات امل�ستقبلية او ال�سنوات ال�سابقة.
 5.21.4ال�ضريبة على ال�شركات التابعة االجنبية
حتت�سب ال�ضريبة على ال�شركات التابعة االجنبية على ا�سا�س ا�سعار ال�ضرائب املطبقة واملقررة طبقا للقوانني ال�سائدة ولوائح وتعليمات الدول التي تعمل فيها تلك ال�شركات التابعة.
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 .5تابع  /ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
� 5.22أ�صول ب�صفة االمانة
ان اال�صول والودائع املتعلقة بها املحتفظ بها ب�صفة االمانة ال يتم معاملتها كا�صول او خ�صوم للمجموعة ،وعليه ،ال يتم ادراجها يف هذه البيانات املالية املجمعة.

� .6أحكام االدارة الهامة وعدم الت�أكد من التقديرات
ان اعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة يتطلب من االدارة اتخاذ االحكام والتقديرات واالفرتا�ضات التي ت�ؤثر على القيمة املدرجة لكل من االيرادات وامل�صاريف واال�صول واخل�صوم واالف�صاح عن االلتزامات الطارئة يف نهاية فرتة
التقارير املالية .مع ذلك ،فان عدم الت�أكد من تلك االفرتا�ضات والتقديرات قد ت�ؤدي اىل نتائج تتطلب تعديال جوهريا على القيمة املدرجة لكل من اال�صول واخل�صوم والتي قد تت�أثر يف الفرتات امل�ستقبلية.
� 6.1أحكام االدارة الهامة
عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة ،تقوم االدارة باتخاذ االحكام الهامة التالية والتي لها اكرب االثر على املبالغ املدرجة يف البيانات املالية املجمعة:
 6.1.1ت�صنيف االدوات املالية
يتم اتخاذ احكام يف ت�صنيف االدوات املالية بناء على نية االدارة بال�شراء.
تقوم املجموعة بت�صنيف اال�صول املالية كا�صول حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة اذا متت حيازتها ب�صفة ا�سا�سية من اجل حتقيق ربح ق�صري االجل.
ان ت�صنيف اال�صول املالية كا�صول حمددة بالقيمة العادلة من خالل االرباح �أو اخل�سائر يعتمد على كيفية قيام االدارة مبراقبة اداء تلك اال�صول املالية .وعندما ال يتم ت�صنيفها للمتاجرة ولكن يكون لها قيم عادلة متوفرة ب�سهولة
والتغريات يف القيم العادلة يتم ادراجها كجزء من االرباح او اخل�سائر يف ح�سابات االدارة ،عندها يتم ت�صنيفها بالقيمة العادلة من خالل االرباح �أو اخل�سائر.
ان ت�صنيف اال�صول كقرو�ض ومدينني يعتمد على طبيعة تلك اال�صول .فاذا مل تتمكن املجموعة من املتاجرة يف هذه اال�صول املالية ب�سبب �سوق غري ن�شط وكانت النية هي ا�ستالم دفعات ثابتة او حمددة ،عندها يتم ت�صنيف اال�صول
املالية كقرو�ض ومدينني.
جميع اال�صول املالية االخرى يتم ت�صنيفها كا�صول متاحة للبيع.
 6.1.2ت�صنيف العقارات
يتعني على االدارة اتخاذ قرار ب�ش�أن حيازة عقار معني �سواء كان يجب ت�صنيفه كعقار للمتاجرة ان عقار قيد التطوير او عقار ا�ستثماري.
تقوم املجموعة بت�صنيف العقار كعقار للمتاجرة اذا مت حيازته ب�صفة ا�سا�سية بغر�ض بيعه �ضمن ن�شاط االعمال العادية.
تقوم املجموعة بت�صنيف العقار كعقار قيد التطوير اذا مت حيازته بنية تطويره.
وتقوم املجموعة بت�صنيف العقار كعقار ا�ستثماري اذا مت حيازته لتحقيق ايرادات من ت�أجريه او لرفع قيمته او ال�ستخدامات م�ستقبلية غري حمددة.
 6.1.3القيم العادلة لال�صول واخل�صوم امل�شرتاة
ان حتديد القيمة العادلة لكل من اال�صول واخل�صوم وااللتزامات الطارئة نتيجة لدمج االعمال يتطلب احكاما هامة.
 6.2عدم الت�أكد من التقديرات
ان املعلومات حول التقديرات واالفرت�ضات التي لها اهم االثر على حتقق وقيا�س اال�صول واخل�صوم وااليرادات وامل�صاريف مبينة ادناه .قد تختلف النتائج الفعلية ب�صورة جوهرية.
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 .6تابع � /أحكام االدارة الهامة وعدم الت�أكد من التقديرات

 6.2تابع  /عدم الت�أكد من التقديرات
 6.2.1انخفا�ض قيمة ال�شهرة واال�صول غري امللمو�سة االخرى
حتدد املجموعة فيما اذا كانت ال�شهرة واال�صول غري امللمو�سة قد انخف�ضت قيمتها على ا�سا�س �سنوي على االقل االمر الذي يتطلب تقديرا للقيمة امل�ستخدمة للوحدات املنتجة للنقد التي يتم توزيع ال�شهرة عليها .يتطلب تقدير القيمة
امل�ستخدمة ان تقوم املجموعة بعمل تقدير للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من الوحدة املنتجة للنقد وكذلك اختيار معدل خ�صم منا�سب من اجل احت�ساب القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية )اي�ضاح .(5.14
 6.2.2انخفا�ض قيمة ال�شركات الزميلة
تقوم املجموعة بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية بالتحديد فيما اذا كان من ال�ضروري ت�سجيل اي خ�سارة انخفا�ض يف القيمة على ا�ستثمار املجموعة يف ال�شركات الزميلة بتاريخ كل تقرير مايل بناء على وجود اي دليل مو�ضوعي على
ان اال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة قد انخف�ضت قيمته .فاذا كان هذا هو احلال ،تقوم املجموعة باحت�ساب مبلغ االنخفا�ض كالفرق بني املبلغ املمكن ا�سرتداده لل�شركة الزميلة وقيمته املدرجة وت�سجيل املبلغ يف بيان الدخل املجمع.

 6.2.3انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات اال�سهم املتاحة للبيع
تقوم املجموعة مبعاملة ا�ستثمارات اال�سهم املتاحة للبيع على انها انخف�ضت قيمتها عندما يكون هناك انخفا�ض جوهري او متوا�صل يف القيمة العادلة عن تكلفتها او عند وجود دليل مو�ضوعي على انخفا�ض القيمة .ان حتديد االنخفا�ض
“اجلوهري” او “املتوا�صل” يتطلب تقديرات هامة.
 6.2.4انخفا�ض قيمة الذمم التجارية املدينة
يتم عمل تقدير للمبلغ املمكن حت�صيله لالر�صدة التجارية املدينة عند عدم امكانية حت�صيل املبلغ بالكامل .بالن�سبة للمبالغ الهامة الفردية ،يتم عمل هذا التقدير على ا�سا�س افرادي .اما بالن�سبة للمبالغ غري الهامة ب�صورة فردية ولكن
فات موعد ا�ستحقاقها ،فيتم تقييمها ب�صورة جممعة ويتم تطبيق خم�ص�ص لها ح�سب طول مدة الت�أخري ا�ستنادا اىل معدالت اال�سرتداد التاريخية.
 6.2.5االعمار االنتاجية لال�صول القابلة لال�ستهالك
تقوم االدارة مبراجعة تقديرها لالعمار االنتاجية لال�صول القابلة لال�ستهالك بتاريخ كل تقرير مايل ا�ستنادا اىل اال�ستخدام املتوقع لال�صول .كما ان التقديرات غري امل�ؤكدة يف هذه التقديرات تتعلق بتقادم فني قد يغري ا�ستخدام بع�ض
الربامج واملعدات.
 6.2.6دمج االعمال
ت�ستخدم االدارة تقنيات تقييم يف حتديد القيم العادلة للعنا�صر املختلفة لعمليات دمج االعمال .وب�صفة خا�صة ،فان القيمة العادلة ملبلغ حمتمل تعتمد على نتيجة العديد من التغريات التي ت�ؤثر على الربحية امل�ستقبلية )�أنظر اي�ضاح
.(5.2
 6.2.7القيمة العادلة لالدوات املالية
تقوم االدارة بتطبيق تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة لالدوات املالية عندما التتوفر هناك ا�سعار �سوق ن�شط .وهذا يتطلب من االدارة تطوير تقديرات وافرتا�ضات ا�ستنادا اىل معطيات �سوقية وذلك با�ستخدام بيانات مر�صودة
�سيتم ا�ستخدامها من قبل املتداولني يف ال�سوق يف ت�سعري االداة املالية .فاذا كانت تلك البيانات غري مر�صودة ،تقوم االدارة با�ستخدام اف�ضل تقديراتها .قد تختلف القيم العادلة املقدرة لالدوات املالية عن اال�سعار الفعلية التي �سيتم
حتقيقها يف معاملة على ا�س�س جتارية بتاريخ التقرير ) �أنظر اي�ضاح .(5.15.7
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� .7إيرادات فوائد وما �شابهها
نتجت ايرادات الفوائد وما �شابهها من الأ�صول املالية كما يلي :
ال�سنه املنتهية

يف  31دي�سمرب 2011

د.ك

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر
متويل عقود الأجل
قرو�ض مدينة
النقد والنقد املعادل
دفعات مت�أخرة من العمالء
قرو�ض الطراف ذات �صلة
�إيرادات فوائد وما �شابهها من اال�صول املالية بالقيمة العادلة
�إيرادات فوائد وما �شابهها من اال�صول املالية لي�ست بالقيمة العادلة

33,605
130,373
540,216
147,766
49,392
901,352
901,352
901,352

ال�سنه املنتهية

يف  31دي�سمرب 2010

د.ك

54,031
63,979
187,734
1,464,537
540,593
102,055
2,412,929
54,031
2,358,898
2,412,929

� .8إيرادات �أتعاب �إدارة وعموالت
ال�سنه املنتهية

يف  31دي�سمرب 2011

د.ك

�أتعاب �إدارية من الأ�صول املدارة
اتعاب الودائع و�إدارة ال�صناديق
اتعاب �إ�ست�شارية من الأ�صول املدارة

159,897
121
723,623
883,641

ال�سنه املنتهية

يف  31دي�سمرب 2010

د.ك

220,335
5,337
1,265,038
1,490,710

� .9إيرادات توزيعات �أرباح
نتجت ايرادات توزيعات الأرباح من الأ�صول املالية كما يلي :
ال�سنه املنتهية

يف  31دي�سمرب 2011

د.ك

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر
�إ�ستثمارات متاحة للبيع

383,887
865,225
1,249,112

ال�سنه املنتهية

يف  31دي�سمرب 2010

د.ك

291,826
574,950
866,776
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� .10صايف الدخل من عمليات الفندقة واخلدمات املتعلقة بها
ال�سنه املنتهية

يف  31دي�سمرب 2011

7,543,907
()2,639,986
4,903,921

9,027,100
()3,799,632
5,227,468

د.ك

الإيرادات
التكاليف

ال�سنه املنتهية

يف  31دي�سمرب 2010

د.ك

� .11صافـي اخل�سارة من الإ�ستثمارات
مت حتليل فئات �صايف اخل�سارة من الإ�ستثمارات لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2011و  31دي�سمرب  2010كالتايل:
 31دي�سمرب 2011

�أرباح)/خ�سائر( حمققة
خ�سائر غري حمققة

ا�ستثمارات بالقيمة
العادلة
د.ك

ا�ستثمارات متاحة
للبيع
د.ك

203,128
()2,322,564
()2,119,436

()14,318
()14,318

 31دي�سمرب 2010
املجموع
د.ك
188,810

()2,322,564
()2,133,754

ا�ستثمارات بالقيمة
العادلة
د.ك

ا�ستثمارات متاحة
للبيع
د.ك

1,726,283
()977,460
748,823

()3,288,105
()3,288,105

املجموع
د.ك
()1,561,822
()977,460
()2,539,282

� .12صايف الأرباح ( /اخل�سائر) من عقارات �إ�ستثمارية
ال�سنه املنتهية

يف  31دي�سمرب 2011

د.ك

خ�سائر حمققة من بيع عقارات ا�ستثمارية
�أرباح ) /خ�سائر( غري حمققة عن �إعادة التقييم )اي�ضاح (25.3

()1,299,302
5,464,745
4,165,443

ال�سنه املنتهية

يف  31دي�سمرب 2010

د.ك

()38,443
()101,838
()140,281

� .13أرباح بيع عقارات حتت التطوير
متثل �أرباح بيع العقارات حتت التطوير الإيرادات والتكاليف املتعلقة بالعقارات حتت التطوير والتي مت امتالكها من قبل املجموعة بهدف التطوير و�إعادة بيعها للعمالء .
ال�سنه املنتهية

يف  31دي�سمرب 2011

30,468,623
()20,435,966
10,032,657

31,250,032
()26,654,897
4,595,135

د.ك

�إيراد املبيعات
تكلفة املبيعات

ال�سنه املنتهية

يف  31دي�سمرب 2010

د.ك
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 .14ربح ناجت عن خمالفة العمالء لبنود التعاقد البيعية للوحدات ال�سكنية املباعة
وافقت اجلهات احلكومية يف امارة دبي  ،الإمارات العربية املتحدة  ،على ان تقوم ال�شركة التابعة )ايفا للفنادق واملنتجعات –�ش.م.ك )مقفلة(( بالإحتفاظ بجزء من الدفعات املقدمة من عمالء الوحدات ال�سكنية قيد التطوير واملباعة لهم
وذلك ب�سبب اخفاق ه�ؤالء العمالء على ت�سديد الدفعات املتبقية وامل�ستحقة عليهم وفق �شروط التعاقد البيعية  .بلغ ر�صيد مبالغ الدفعات املقدمة التي احتفظت بها ال�شركة التابعة والتي مت يف املقابل الغاء عقود البيع اخلا�صة بها مبلغ
اجمايل قدره  79,695,245درهم اماراتي او ما يعادل  6,031,424د.ك ) : 2010مبلغ  57,359,514درهم اماراتي او ما يعادل  4,418,976د.ك( ادرج �ضمن بيان الدخل املجمع لل�سنة .

� .15إيرادات اخرى
تتكون االيرادات االخرى مما يلي:
ال�سنه املنتهية

يف  31دي�سمرب 2011

د.ك

�صايف �إيرادات خدمات الطريان
�إيرادات ت�أجري العقارات
�أرباح تقييم العملة االجنبية
�صايف �إيراد بيع تذاكر وخدمات متعلقة بها
رد الفائ�ض من خم�ص�ص قرو�ض الهام�ش
�إيردات �أخرى متنوعة

2,828
155,852
302,906
105,306
101,141
1,099,491
1,767,524

ال�سنه املنتهية

يف  31دي�سمرب 2010

د.ك

167,227
916,056
1,642,843
190,763
50,773
1,749,763
4,717,425

 .16م�صروفات فوائد وما �شابهها
ان م�صروفات الفوائد وما �شابهها ناجتة من �أن�شطة املجموعة من عمليات الإقرتا�ض ق�صري ومتو�سط وطويل االجل .تظهر االلتزامات املالية للمجموعة بالتكلفة املطف�أة .

 .17خ�سارة ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة اخلا�صة مبالكي ال�شركة الأم
حتت�سب خ�سارة ال�سهم بتق�سيم خ�سارة ال�سنة اخلا�صة مبالكي ال�شركة الأم على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة لل�شركة الأم خالل ال�سنة بعد خ�صم �أ�سهم اخلزينة وعلى النحو التايل :
ال�سنه املنتهية

يف  31دي�سمرب 2011

()20,742,338
671,456,944
()30.89

()18,261,435
657,363,804
()27.78

د.ك

خ�سارة ال�سنة اخلا�صة مبالكي ال�شركة الأم )د.ك(
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة )بعد ا�ستبعاد �أ�سهم اخلزينة( )�سهم(
خ�سارة ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة اخلا�صة مبالكي ال�شركة الأم )فل�س(

ال�سنه املنتهية

يف  31دي�سمرب 2010

د.ك
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 .18النقد والنقد املعادل
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

8,129,376
926,446
()1,334,728
7,721,094

19,029,623
5,262,775
()1,125,916
23,166,482

د.ك

�أر�صدة لدى البنوك ونقد
ودائع ثابتة
م�ستحق �إىل البنوك
النقد والنقد املعادل كما ظهر يف بيان التدفقات النقدية املجمع

د.ك

� .19إ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر
 31دي�سمرب 2011

د.ك

حمتفظ بها بغر�ض املتاجرة :
حملية
اوراق مالية م�سعره و�صناديق مداره
اوراق مالية غري م�سعرة
�أجنبية
اوراق مالية م�سعره
املجموع

 31دي�سمرب 2010

د.ك

13,759,158
881,592
14,640,750

8,946,802
1,838,936
10,785,738

4,787,990
19,428,740

10,412,350
21,198,088

ان االوراق املالية امل�سعرة تت�ضمن ا�ستثمار يف �شركة جيزان القاب�ضة مببلغ  829,206د.ك مت مبادلتها ب�أ�سهم يف ال�شركة الدولية للتمويل– �ش.م.ك )مقفلة( )�إي�ضاح .(26

 .20مدينون وار�صدة مدينة �أخرى
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

342,619
11,920,678
2,684,284
149,544
199,149
664,924
2,476,103
6,365,124
24,802,425

718,813
14,790,494
18,367,577
34,274
112,970
365,716
3,910,121
15,450,419
53,750,384

د.ك

ذمم مدينة على عقود الآجل
ذمم مدينة جتارية
دفعات مقدمة )�أنظر �أدناه(
ذمم ال�شركة الكويتية للمقا�صة
ذمم موظفني
م�صاريف مدفوعه مقدما
دفعات مقدمة للمقاولني
ذمم �أخرى

د.ك
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 .20تابع  /مدينون وار�صدة مدينة �أخرى
مت حتويل مبلغ الدفعة املقدمة  12,619,021د.ك ) 12,745,812 : 2010د.ك( ويعادل  166,830,000درهم اماراتي ) 166,830,000 : 2010درهم اماراتي( اىل بند عقارات ا�ستثمارية )اي�ضاح  (25.3وهي عبارة عن تكلفة �شراء
ار�ض يف منتجع النخلة جمريا عن طريق �إحدى ال�شركات التابعة – بلقي�س ريزيدن�س )�أف زي �إي( � .سيتم تكوين �شركة حما�صة مع جمموعة يف االمارات العربية املتحدة )نخيل( لتطوير هذه الأر�ض.

 .21قرو�ض مدينة
� 21.1أر�صدة القرو�ض وا�سعار الفائدة الفعلية هي كما يلي :

 31دي�سمرب 2011

معدل �سعر
الفائدة الفعلي

 31دي�سمرب 2010

معدل �سعر الفائدة
الفعلي

55,641
809,020
6,000,254
1,111
6,866,026
()2,290,148
4,575,878

%6
% 10 - % 6
%5-%2
% 11 - % 7

55,641
809,020
9,316,926
1,111
10,182,698
()2,081,758
8,100,940

%6
% 10 - % 6
%5-%2
% 11 - % 7

د.ك

ا�ستهالكية
عقارية
قرو�ض هام�ش
�إعادة جدولة
خم�ص�صات

د.ك

 21.2احلركة على املخ�ص�صات كما يلي :
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

2,081,758
309,531
()101,141
2,290,148

2,118,084
17,831
()54,157
2,081,758

د.ك

الر�صيد الإفتتاحي
خم�ص�ص حممل خالل ال�سنة )�ضمن م�صاريف ت�شغيلية �أخرى(
عك�س املخ�ص�ص الفائ�ض )انتفت احلاجة اليه(
الر�صيد النهائي
�إن �سيا�سة ال�شركة الأم يف احت�ساب املخ�ص�صات على �أر�صدة القرو�ض املدينة تـتفق من جميع النواحي املادية مع متطلبات بنك الكويت املركزي اخلا�صة باملخ�ص�صات املحددة والعامة.

د.ك

49
�شركة اال�ست�شارات املالية الدولية �ش.م.ك )مقفلة( وال�شركات التابعة لها  -الكويـت
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
يف  31دي�سمرب 2011

 .22م�ستحق من �/إىل �أطراف ذات �صله
 31دي�سمرب 2011

د.ك

م�ستحق من �أطراف ذات �صله:
�شركة اال�ستثمارات املتحدة – الربتغال
�شركة الباب التجارية  -ذ.م.م
�شركة �إيفا للو�ساطة العقارية
�شركة �إيفا لليخوت �شارترجن )ال ال �سي(
جمموعة يونيف�ست � -ش.م.ك )مقفلة(
�شركة مرا�سي الأفق للتجارة العامة – ذ.م.م
�شركة منارة الأفق للتجارة العامة – ذ.م.م
�شركة زلوا املحدوده
�شركة �أوليفا للفنادق واملنتجعات ناميبيا) -بي تي واي( املحدودة
�شركة �إيفا للإ�ستثمار الفندقي
�شركة �إيفا للفنادق واملنتجعات – زجنبار
�شركة ا�ستثمار )بي جي �أ�س �سي(
�أخرى
خم�ص�ص ذمم م�شكوك يف حت�صيلها )�أ(
م�ستحق �إىل �أطراف ذات �صله:
�شركة ايفا زمبايل للفنادق و املنتجعات )بي تي واي( املحدودة
�شركة التالل للإ�ستثمار – ذ.م.م
ال�شركة الدولية للتمويل � -ش.م.ك )مقفلة( )�شركة زميلة(
�شركة عقارت الكويت� -ش.م.ك
�شركة الرنا للتجارة العامة – ذ.م.م
�شركة الكويت القاب�ضة� -ش.م.ك
�شركة �إيفا للفنادق واملنتجعات  2املحدوده
�شركة الديرة القاب�ضة – �ش.م.ك )مقفلة(
�شركة �إيفا للخدمات الإ�ست�شارية – ذ.م.م
�شركة املنتجعات الدولية – �ش.م.ك )مقفلة(
�أخرى

 31دي�سمرب 2010

د.ك

1,590,506
5,314
221,319
4,813,329
149
1,551,746
1,287,647
677,454
474,519
1,304,893
818,567
12,745,443
()7,329,407
5,416,036

1,588,334
1,460,964
538,826
4,580,224
893,132
1,551,746
1,431,839
1,300,111
1,296,824
919,327
535,975
16,097,302
()7,329,407
8,767,895

65,586
1,219,741
10,080,111
588,149
1,282,004
244,311
103,105
169,170
144,718
134,616
14,031,511

1,102,492
8,471,769
2,876,122
257,574
176,536
230,958
115,560
137,741
13,368,452
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 .22تابع /م�ستحق من �/إىل �أطراف ذات �صله
�أ  -مت خالل عام  ، 2010وبناء على تعليمات بنك الكويت املركزي � ،إحت�ساب خم�ص�ص مقابل االر�صدة امل�ستحقة من �أطراف ذات �صله وبن�سبة  20%على االر�صدة القائمة كما يف نهاية ال�سنة  ،وبلغ ر�صيد املخ�ص�ص املحت�سب عن تلك
ال�سنة مبلغ  7,329,407د.ك ادرج �ضمن بيان الدخل املجمع لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ، 2010ومل يتم �إحت�ساب اي خم�ص�ص عن عام .2011
ب  -خالل ال�سنة احلالية ،اعرتفت املجموعة بخ�سارة هبوط لأر�صدة م�ستحقة من �أطراف ذات �صلة مببلغ  720,907د.ك ) :2010ال �شيء د.ك( بناءا على تقديرات االدارة و املعلومات املتوفرة كما يف تاريخ بيان املركز املايل املجمع.

 .23عقارات للمتاجرة

 23.1العقارات للمتاجرة تتكون من:
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

313,444
5,370,314
5,683,758

3,176,569
6,512,630
9,689,199

د.ك

�شقق �سكنية يف دبي )الإمارات العربية املتحده(
عقارات يف جنوب افريقيا

د.ك

 23.2احلركة على عقارات للمتاجرة كالتايل:
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

9,689,199
296,813
()3,010,692
()1,291,562
5,683,758

12,392,395
2,901,193
321,947
()964,106
()5,440,658
478,428
9,689,199

د.ك

الر�صيد الإفتتاحي
حمول من عقارات حتت التطوير )اي�ضاح (28.2
�إ�ضافات خالل ال�سنة
املحمل على تكلفة املبيعات
املحول اىل اعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ )اي�ضاح (29.2
فروق حتويل عملة �أجنبية
الر�صيد النهائي

�أ( تتمثل العقارات للمتاجرة الواقعة يف دبي يف وحدات كاملة لكن غري مباعة من �سـوق ريزيدن�س )�أف زي �إي(– ترنك ريزيدنــ�س )�أف زي �إي(.
ب( �إن العقارات للمتاجرة يف جنوب افريقيا هي عبارة عن ق�سائم �أرا�ضي م�شرتاه يف جنوب �أفريقيا لأغرا�ض املتاجرة بها وتتكون من �أر�ض بالتكلفة وم�صروفات تطوير خا�صة بعقارات غري مباعة.

د.ك
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� .24إ�ستثمارات متاحة للبيع

 24.1تتكون اال�ستثمارات املتاحة للبيع من :
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

3,637,289
38,289,016
41,926,305

12,354,317
46,100,600
58,454,917

د.ك

اوراق مالية م�سعره
اوراق مالية غري م�سعرة

د.ك

تت�ضمن االوراق املالية الغري م�سعرة �أوراق مالية مببلغ  16,547,778د.ك ) 22,690,895 :2010د.ك( مدرجة بالتكلفة كما يف تاريخ بيان املركز املايل املجمع ب�سبب عدم توفر م�صادر موثوق بها لتحديد قيمتها العادلة  ،منها مبلغ
 1,748,587د.ك ) 3,505,323 : 2010د.ك( مت �شرا�ؤها خالل ال�سنة احلالية .ت�شمل تلك الإ�ستثمارات  ،امل�ساهمة يف ر�ؤو�س �أموال �شركات مت ت�أ�سي�سها حديثا ومل تبد�أ يف مزاولة �أن�شطتها �أو �شركات بد�أت يف مزاولة �أن�شطتها م�ؤخرا
ولكن مل ت�صدر عنها بيانات مالية  .بناء على طرق التقييم املتاحة ،مل تظهر �أية م�ؤ�شرات عن انخفا�ض قيمة امل�ساهمة بتلك ال�شركات .كما �أنه ال يتوفر لدى الإدارة ما ي�شري اىل �أي انخفا�ض يف قيمة هذه اال�ستثمارات كما يف تاريخ بيان
املركز املايل املجمع.
�إن ر�صيد الأوراق املالية امل�سعرة يف  31دي�سمرب  2010يت�ضمن ا�ستثمار يف �شركة كويت انف�ست القاب�ضة مببلغ  6,635,998د.ك مت مبادلتها ب�أ�سهم يف ال�شركة الدولية للتمويل والتي ا�صبحت �شركة زميلة )اي�ضاح .(26
قامت املجموعة خالل ال�سنة بالإعرتاف بخ�سائر هبوط يف قيمة ا�ستثمارات حملية مدرجة وغري مدرجة مببلغ  10,805,366د.ك ) 3,543,896 : 2010د.ك( وذلك نتيجة الإنخفا�ض اجلوهري كما يف نهاية ال�سنة  ،يف القيمة العادلة
لتلك الإ�ستثمارات عن التكلفة .

 24.2احلركة على الإ�ستثمارات املتاحة للبيع هي كما يلي :
 31دي�سمرب 2011

د.ك

الر�صيد الإفتتاحي
�شراء خالل ال�سنة
البيع خالل ال�سنة
�صايف احلركة يف القيمة العادلة
خ�سارة هبوط يف القيمة خالل ال�سنة
الر�صيد النهائي

58,454,917
4,007,650
()13,902,508
4,171,612
()10,805,366
41,926,305

 31دي�سمرب 2010

د.ك

81,998,165
18,861,046
()33,547,245
()5,313,153
()3,543,896
58,454,917
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 24.3احلركة على ر�صيد التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة هي كما يلي :

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

()1,164,110
()4,978,498
10,805,366
()568,609
4,094,149

4,554,811
()7,953,572
3,543,896
()1,309,245
()1,164,110

د.ك

الر�صيد الإفتتاحي
التغري يف القيمة العادلة خالل ال�سنة
حمول اىل بيان الدخل املجمع نتيجة هبوط القيمة
حمول اىل بيان الدخل املجمع نتيجة البيع
الر�صيد النهائي

د.ك

 .25عقارات ا�ستثمارية

 25.1العقارت الإ�ستثمارية موزعة جغرافيا كما يلي:
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

2,606,538
1,013,182
19,098,718
354,966
8,982,064
178,034
32,233,502

8,463,500
2,655,953
404,544
2,605,695
354,966
9,223,863
221,745
23,930,266

د.ك

الكويت
لبنان
االردن
الإمارات العربية املتحدة
جمهورية م�صر العربية
الربتغال
جنوب �أفريقيا

د.ك
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 25.2متثل العقارات الإ�ستثمارية ما يلي :
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

178,034
1,013,182
410,113
354,966
677,748
2,606,538
8,982,064
18,010,857
32,233,502

221,745
404,544
413,123
354,966
8,463,500
1,023,106
2,655,953
9,223,863
1,169,466
23,930,266

د.ك

�أر�ض ملك حر يف زمبايل – جنوب افريقيا
�أر�ض يف الأردن
�أر�ض يف الإمارات العربية املتحدة
�أر�ض يف جمهورية م�صر العربية
عقارات يف الكويت
وحدات �سكنية يف دبي – الإمارات العربية املتحدة
مبنى يف لبنان
�شقق يف الربتغال
الهالل والنخلة جمرية )�أر�ض ملك حر يف منطقة الهالل(

د.ك

 25.3احلركة على العقارات الإ�ستثمارية هي كما يلي :
 31دي�سمرب 2011

د.ك

بالقيمة العادلة
الر�صيد الإفتتاحي
�إ�ضافات خالل ال�سنة )�إي�ضاح (20
اال�ستبعادات خالل ال�سنة )�إي�ضاح �أدناه(
�أرباح) /خ�سائر( غري حمققة عن اعادة التقييم )�إي�ضاح (12
�صايف فروقات حتويل العملة الأجنبية
الر�صيد النهائي

23,930,266
13,189,068
()10,001,253
5,464,745
()349,324
32,233,502

 31دي�سمرب 2010

د.ك

16,010,250
8,366,078
()236,764
()101,838
()107,460
23,930,266

خالل ال�سنة قامت املجموعة ببيع عقاراتها الإ�ستثمارية يف الكويت مببلغ  7,558,192د.ك والتي نتج عنها �صايف خ�سارة مببلغ  905,308د.ك ) :2010خ�سارة مببلغ  38,443د.ك( �أدرجت �ضمن �صايف اخل�سائر من عقارات �إ�ستثمارية
يف بيان الدخل املجمع.
مل يتم تقييم العقارات اال�ستثمارية االخرى اخلارجية بقيمة مدرجة مببلغ  3,341,975د.ك ) 3,391,390 : 2010د.ك ( من قبل مقيمني خارجيني م�ستقلني امنا مت �إدراجهم بالتكلفة والتي ال تختلف ب�شكل مادي عن القيمة العادلة
وذلك وفق تقديرات الإدارة لقيمة تلك العقارات يف نهاية ال�سنة .
مت تقدير القيمة العادلة للعقارات الإ�ستثمارية الأخرى خارج دولة الكويت من قبل مقيم خارجي م�ستقل حيث بلغ فرق �إعادة التقييم مبلغ  5,464,745د.ك ) :2010خ�سارة مببلغ  101,838د.ك( )اي�ضاح .(12
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 .26ا�ستثمار يف �شركات زميلة

� 26.1إن تفا�صيل ال�شركات الزميلة هي كما يلي :
ا�سم ال�شركة الزميلة

بو�شندال املحدوده )بي تي واي(
�شركة رميون الند العامة املحدوده – مدرجة
بريبل بلم للعقارات املحدوده
�شركة زمزم لل�سياحة الدينية
ليجند وايفا للتطوير )بي تي واي( املحدودة
ال�شركة الدولية للتمويل – �ش.م.ك )مقفلة( – مدرجة

الن�شاط اال�سا�سي
العقارات
تطوير و�إن�شاء العقارات
تطوير العقارات
خدمات احلج والعمره
تطوير العقارات
متويل

بلد التا�سي�س
جنوب افريقيا
تايلند
جنوب افريقيا
الكويت
جنوب افريقيا
الكويت

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

%

د.ك

%

د.ك

37.33
41.08
37.33
20
50
20.15

2,587,950
12,126,583
50,000
11,291,733
34,435,577
60,491,843

37.33
41.08
37.33
20
50
28.63

6,342,388
13,304,583
1
50,000
14,903,758
30,343,333
64,944,063

يتكون ما �سبق مما يلي :
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

46,612,172
13,879,671
60,491,843

44,179,358
20,764,705
64,944,063

د.ك

ا�ستثمارات مبا�شرة يف ر�ؤو�س �أموال ال�شركات
قرو�ض امل�ساهمني

د.ك

�أ( �إعرتفت املجموعة خالل ال�سنة بخ�سائر هبوط يف قيمة ا�ستثمار يف �شركة زميلة )ال�شركة الدولية للتمويل – �ش.م.ك )مقفلة(( مببلغ  1,333,499د.ك ) :2010ال �شيء د.ك( حيث تبني ان هناك انخفا�ض يف القيمة العادلة للإ�ستثمار
عن القيمة املدرجة بالدفاتر ب�إ�ستخدام طريقة التدفقات النقدية املخ�صومة لتقدير القيمة من قبل الإدارة .ان القيمة ال�سوقية لل�شركات الزميلة الأخرى تتجاوز القيمة املدرجة لهذه ال�شركات يف �سجالت املجموعة.
ب( يت�ضمن الإ�ستثمار يف بو�شندال املحدوده )بي تي واي( وليجند وايفا للتطوير )بي تي واي( املحدودة قرو�ض من امل�ساهميـن مببلــغ  13,879,671د.ك ) 20,764,705 : 2010د.ك( منها مبلغ  12,962,726د.ك ): 2010
 4,901,113د.ك( ال حتمل فائدة .ان هذه القرو�ض غري م�ضمونة وال ت�ستحق قبل  31دي�سمرب  . 2012القرو�ض ذات الفائدة حتمل فائدة مبعدل فعلي بن�سبة � 1%سنويا.
ج( اجمايل القيمة العادلة ال�سوقية للإ�ستثمارات املدرجة كما يلي :
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

46,562,160
30,599,297

43,647,916
42,876,252

د.ك

القيمة املدرجة للأوراق املالية امل�سعرة
القيمة العادلة للأوراق املالية امل�سعرة

د.ك
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 .26تابع  /ا�ستثمار يف �شركات زميلة

 26.1تابع � /إن تفا�صيل ال�شركات الزميلة هي كما يلي :
د( خالل ال�سنة  ،انخف�ضت ن�سبة ملكية املجموعة يف ال�شركة الدولية للتمويل – �ش.م.ك )مقفلة( من  28.63%يف ملكية ال�شركة قبل الإندماج اىل  20.01%يف ملكية ال�شركة اجلديدة بعد الإندماج  ،متت عملية الإندماج على النحو التايل:
 ح�صلت ال�شركة الأم على � 21,005,285سهم يف ال�شركة الدولية للتمويل – �ش.م.ك )مقفلة( بالإ�ضافة �إىل مبلغ نقـدي مقـداره  1,005,068د.ك مقابـل �إ�ستثمارهـا يف �شركة كويت انف�ست البالغ  6,635,998د.ك )اي�ضاح  .(24ونتجعن ذلك خ�سارة لل�شركة الأم مببلغ  1,050,167د.ك من التبادل.
 ح�صلت ال�شركة الأم على � 6,310,775سهم يف ال�شركة الدولية للتمويل – �ش.م.ك )مقفلة( مقابل �إ�ستثمارها يف �شركة جيزان البالغ  829,206د.ك )اي�ضاح  . (19ونتج عن ذلك �أرباح حمققة بقيمة  780,042د.ك من التبادل.ونتيجة ملعاملة تبادل الأ�سهم اعاله ،تكبدت املجموعة تكلفة ا�ضافية يف تلك ال�شركة الزميلة اجلديدة مببلغ  4,923,909د.ك �أدرجت �ضمن تكلفة الإ�ستثمار يف تلك ال�شركة الزميلة ك�شهرة مت�ضمنة  ،وت�ؤكد �إدارة املجموعة ب�أنه ال يوجد
انخفا�ض يف قيمة تلك ال�شهرة عدا ما مت الإعرتاف به خالل ال�سنة احلالية كخ�سارة هبوط )انظر )�أ( �أعاله(.
 26.2ملخ�ص للمعلومات املالية فيما يتعلق بح�صة املجموعة يف ال�شركات الزميلة هي كما يلي :
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

جمموع الأ�صول
جمموع اخل�صوم
جمموع حقوق امللكية
ح�صة املجموعة يف �صايف الأ�صول لل�شركات الزميلة بالقيمة املدرجة
ال�شهرة يف تاريخ التملك )اي�ضاح (26.3
�إ�ستثمار يف �شركات زميلة يف  31دي�سمرب

318,209,524
()186,134,650
132,074,874
46,028,570
14,463,273
60,491,843

225,129,298
()131,200,638
93,928,660
52,309,174
12,634,889
64,944,063

�إجمايل الإيرادات
ح�صة املجموعة يف خ�سائر ال�شركات الزميلة

4,478,048
()2,210,737

10,305,274
()3,494,646

د.ك

د.ك

 26.3ال�شهرة يف ال�شركات الزميلة املدرجة �ضمن قيمة الإ�ستثمار :
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

12,634,889
4,923,909
()1,343,254
()1,333,499
()418,772
14,463,273

12,095,477
539,412
12,634,889

د.ك

الر�صيد الإفتتاحي
الإ�ضافات خالل ال�سنة ))د( (26.1
الإ�ستبعادات خالل ال�سنة
خ�سارة هبوط يف القيمة ))�أ( (26.1
فروقات حتويل عملة �أجنبية
الر�صيد النهائي

د.ك
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 .27ال�شهرة
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

49,031,197
()332,982
()19,023
48,679,192

49,022,661
8,536
49,031,197

د.ك

الر�صيد الإفتتاحي
خ�سارة الهبوط يف القيمة
فروقات حتويل عملة �أجنبية
الر�صيد النهائي

د.ك

�إختبار هبوط القيمة
قامت املجموعة بتقدير قيمة ال�شهرة وذلك ب�إ�ستخدام طريقة التدفقات النقدية املخ�صومة وعلى �أ�سا�س �سعر خ�صم مبعدل  .15%مل ينتج عن التقييم �أي م�ؤ�شر يف هبوط القيمة كما يف تاريخ بيان املركز املايل املجمع عدا اخل�سارة
امل�سجلة �أعاله خالل ال�سنة مببلغ  332,982د.ك.

 .28عقارات حتت التطوير

 28.1تتكون العقارات حتت التطوير من التايل :
 31دي�سمرب 2011

د.ك

)�أ( الإمارات العربية املتحدة )�إي�ضاح (28.2
تكلفة الأرا�ضي
 بلقي�س لل�شقق ال�سكنية اجلذع النخلة  -جمرية امليل الذهبي النخلة – جمرية بحرية جمريه دبي منطقة مملكة �سب�أ الرتاثية�أعمال �أ�سا�سات و�إن�شاءات
تكاليف �أخرى مرتبطة بالإن�شاءات
)ب( جنوب افريقيا )اي�ضاح (28.3
)ج( لبنان
املجموع

23,450,430
2,311,151
4,122,496
67,965,048
20,811,874
118,660,999
8,918,321
19,486,047
147,065,367

 31دي�سمرب 2010

د.ك

23,569,342
1,279,517
428,446
2,683,495
4,163,917
73,315,615
12,815,685
118,256,017
11,232,982
18,277,518
147,766,517
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 .28تابع  /عقارات حتت التطوير

 28.2احلركة على العقارات حتت التطوير يف دولة االمارات العربية املتحدة هي كما يلي :
 31دي�سمرب 2011

د.ك

�أر�ض :
الر�صيد الإفتتاحي
اال�ضافات خالل ال�سنة
املحمل على تكلفة املبيعات
املحول اىل اعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ )اي�ضاح (29.2
الر�صيد النهائي
االنفاق على التطوير :
الر�صيد الإفتتاحي
الإ�ضافات خالل ال�سنة
حمول اىل عقارات للمتاجرة ) اي�ضاح (23.2
املحمل على تكلفة املبيعات
املحول اىل اعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ ) اي�ضاح (29.2
الر�صيد النهائي
فروقات حتويل العملة الأجنبية
املجموع

 31دي�سمرب 2010

د.ك

32,079,624
205,604
()2,126,680
30,158,548

36,416,667
535,373
()2,601,083
()2,271,333
32,079,624

85,923,843
19,019,574
()15,517,147
89,426,270
119,584,818
()923,819
118,660,999

83,066,190
31,881,694
()2,901,193
()23,104,414
()3,018,434
85,923,843
118,003,467
252,550
118,256,017
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 .28تابع  /عقارات حتت التطوير
 28.3احلركة على العقارات حتت التطوير يف جنوب �أفريقيا هي كما يلي :
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

2,454,265
4,031
()3,696
2,454,600

3,273,797
()61,585
()757,947
2,454,265

4,065,251
434,796
()576,610
3,923,437
2,540,284
8,918,321

24,429,314
330,860
()2,408,345
()18,286,578
4,065,251
4,713,466
11,232,982

د.ك

ار�ض :
الر�صيد الإفتتاحي
�إ�ضافات
املحمل على تكلفة املبيعات
املحول اىل ممتلكات و�آالت ومعدات )اي�ضاح (30
الر�صيد النهائي
االنفاق على التطوير:
الر�صيد الإفتتاحي
الإ�ضافات خالل ال�سنة
املحمل على تكلفة املبيعات
املحول اىل ممتلكات و�آالت ومعدات )اي�ضاح (30
الر�صيد النهائي
فروقات حتويل العملة الأجنبية
املجموع

د.ك

) (1تتعلق امل�شاريع قيد التنفيذ يف امل�شاريع املعرو�ضة للبيع لغر�ض حتقيق الدخل .
بر�أي الإدارة  ،لي�س هناك اي هبوط يف القيم املدرجة للعقارات حتت التطوير كما يف  31دي�سمرب  : 2010) 2011ال �شئ د.ك(.

� .29أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ
 29.1ان االعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ تتمثل يف ما يلي :
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

6,543,941
1,155,127
3,446,309
6,318,547
61,497,473
24,719,187
103,680,584

6,609,691
1,166,734
3,480,937
6,382,033
46,766,194
15,096,931
79,502,520

د.ك

تكلفة الأر�ض :
 اجلذع النخلة  -جمريه الهالل النخلة – جمريه امليل الذهبي النخلة – جمريه فندق مملكة �سب�أ�أعمال ا�سا�سات و�إن�شاءات
تكاليف �أخرى مرتبطة بالإن�شاءات
املجموع

د.ك
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 .29تابع �/أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ
 29.2احلركة على �أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ تتمثل يف :
 31دي�سمرب 2011

د.ك

الأر�ض :
الر�صيد الإفتتاحي
اال�ضافات خالل ال�سنة
املحول من عقارات حتت التطوير )�إي�ضاح (28.2
الر�صيد النهائي
االنفاق على التطوير :
الر�صيد الإفتتاحي
الإ�ضافات خالل ال�سنة
املحول من عقارات للمتاجرة )�إي�ضاح (23.2
املحول من عقارات حتت التطوير )�إي�ضاح (28.2
الر�صيد النهائي
فروقات حتويل العملة الأجنبية
املجموع
متثل الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ ب�شكل ا�سا�سي فنادق حتت الإن�شاء يف دبي – الإمارات العربية املتحدة واململكة املتحدة و�أوروبا.

 31دي�سمرب 2010

د.ك

20,097,434
20,097,434

16,705,775
1,120,326
2,271,333
20,097,434

59,962,251
25,018,428
84,980,679
()1,397,529
103,680,584

47,764,535
3,738,624
5,440,658
3,018,434
59,962,251
()557,165
79,502,520
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 .30ممتلكات و�آالت ومعدات

مباين على �أرا�ضي

مبنى على �أر�ض

�أر�ض ملك حر
د.ك

التكلفة
يف  1يناير 2011
الإ�ضافات
اال�ستبعادات
تعديل حتويل عملة �أجنبية
يف  31دي�سمرب 2011
اال�ستهالك
يف  1يناير 2011
املحمل لل�سنة
متعلق بالإ�ستبعادات
تعديل حتويل عمله �أجنبية
يف  31دي�سمرب 2011
�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب 2011

ملك حر

م�ست�أجرة

�آالت ومعدات

�أثاث وجتهيزات

�سيارات

يخت

طائرة

املجموع

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

824,576

19,240,667

9,401,061

1,655,507

6,270,184

296,265

1,386,106

7,156,416

46,230,782

45,776

4,565,367

115,331

116,960

393,947

7,903

-

-

5,245,284

-

-

-

()14,095

-

()3,290

-

-

()17,385

()159,526

()3,343,640

()103,465

()80,075

()741,120

()16,907

-

-

()4,444,733

710,826

20,462,394

9,412,927

1,678,297

5,923,011

283,971

1,386,106

7,156,416

-

1,118,033

1,366,553

1,175,029

1,979,347

196,940

635,638

305,928

6,777,468

-

717,209

453,078

328,958

556,625

29,764

138,611

71,565

2,295,810

-

-

-

()14,095

()24,107

()3,290

-

-

()41,492

-

()209,124

71,770

()56,810

()19,639

()10,338

-

-

()224,141

-

1,626,118

1,891,401

1,433,082

2,492,226

213,076

774,249

377,493

8,807,645

710,826

18,836,276

7,521,526

245,215

3,430,785

70,895

611,857

6,778,923

38,206,303

47,013,948

�إن املبنى على �أر�ض م�ست�أجرة ي�شمل فندق با�سم “فنادق ومنتجعات �شاطئ زجنبار” م�ؤجر اىل �إيفا للفنادق واملنتجعات ) (2املحدوده  .وقد مت �إن�شاء هذه املباين على �أر�ض م�ست�أجرة من حكومة زجنبار الثورية .وتبد�أ فرتة الإيجار من
 2نوفمرب  2000لفرتة  33عاماً.
تت�ضمن اال�ضافات خالل ال�سنة مبلغ  40,884,268درهم اماراتي �أي ما يعادل  3,094,167د.ك ) : 2010ال �شئ د.ك( مت �إ�ضافته اىل بند املباين على ارا�ضي ملك حر وميثل تكلفة املنطقة التجارية و منطقة النوادي ال�صحية يف ترنك
ريزيدن�س  FZEالعائدة لل�شركة التابعة الإماراتية  ،علماً ب�أن وحدات هذا املبنى قد مت بيعها بالكامل.
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 .30ممتلكات و�آالت ومعدات

�أر�ض ملك حر
د.ك

التكلفة
يف  1يناير 2010
الإ�ضافات
املحول من عقارات حتت
التطوير )اي�ضاح (28.3
اال�ستبعادات
تعديل حتويل عملة �أجنبية
يف  31دي�سمرب 2010
اال�ستهالك
يف  1يناير 2010
املحمل لل�سنة
متعلق بالإ�ستبعادات
تعديل حتويل عمله �أجنبية
يف  31دي�سمرب 2010
�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب 2010

مباين على �أرا�ضي

مبنى على �أر�ض

ملك حر

م�ست�أجرة

�آالت ومعدات

د.ك

د.ك

د.ك

�أثاث وجتهيزات

�سيارات

يخت

طائرة

املجموع

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

-

7,159,821

9,521,866

2,002,987

2,445,080

291,063

1,386,106

7,127,191

29,934,114

-

119,243

141,322

83,370

121,101

15,503

-

29,225

509,764

-

19,044,525

824,576

14,135,841

-

-

4,084,108

-

-

-

()2,610,275

()232

()105,371

()272,409

()51,135

-

-

()3,039,422

-

436,037

()261,895

()325,479

()107,696

40,834

-

-

()218,199

824,576

19,240,667

9,401,061

1,655,507

6,270,184

296,265

1,386,106

7,156,416

46,230,782

-

752,643

906,561

1,124,237

1,292,634

138,348

497,027

234,386

4,945,836

-

498,617

508,835

281,057

698,441

42,043

138,611

71,542

2,239,146

-

()87

-

()46,242

()71,459

()15,694

-

-

()133,482

-

()133,140

()48,843

()184,023

59,731

32,243

-

-

()274,032

-

1,118,033

1,366,553

1,175,029

1,979,347

196,940

635,638

305,928

6,777,468

824,576

18,122,634

8,034,508

480,478

4,290,837

99,325

750,468

6,850,488

39,453,314
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 .31دائنون وار�صدة دائنة �أخرى

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

5,261,025
23,342,667
525,111
8,071,579
10,251
2,391,770
7,457,996
573,329
2,095,382
73,966
1,721,630
11,272,699
7,455,059
2,903,158
2,666,883
7,445,666
83,268,171

6,146,304
24,601,615
1,365,347
9,323,970
277,261
2,390,077
7,456,461
572,716
1,980,989
6,876,475
2,088,557
9,675,449
1,714,996
2,806,154
2,909,468
6,534,583
86,720,422

د.ك

فوائد دائنة م�ستحقة
ذمم دائنة
توزيعات ارباح م�ستحقة
التزامات مقابل �شراء �أر�ض ) �أنظر �أدناه (
م�صاريف م�ستحقة
م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
خم�ص�ص الزكاة
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة واالجازات
خم�ص�ص �إلتزامات طارئة )اي�ضاح (39
�إيرادات م�ؤجلة
حجوزات �ضمان م�ستحقة
تكاليف بناء م�ستحقة
الأ�سهم املمتازة القابلة للإ�سرتداد
ت�أمينات م�سرتدة عن �إلغاء و�إعادة بيع الوحدات
ذمم دائنة �أخرى

د.ك

التزامات مقابل �شراء �أر�ض تتكون من مبلغ م�ستحق عن �شراء قطعة �أر�ض يف منطقة الهالل – النخلة – جمريه دبي وقطعة ار�ض تقع يف بحرية اجلمريه يف دبي.

 .32قر�ض لأجل من طرف ذي �صلة

العمل ــة

د.ك

�أ�صل القر�ض

من تاريخ

إلى تاريخ

سعر الفائده

1,720,000

2008/ 6/ 3

2012/ 7/ 3

% 6.5

د.ك

 31ديسمبر 2011

 31ديسمبر 2010

د.ك

د.ك

1,720,000

1,720,000
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 .33قرو�ض بنكية

تتمثل �أر�صدة القرو�ض والت�سهيالت البنكية للمجموعة كما يف تاريخ بيان املركز املايل املجمع ما يلي :
الر�صيد كما
يف  31دي�سمرب
2011
د.ك

الر�صيد كما
يف  31دي�سمرب
2010
د.ك

1

دوالر �أمريكي

28-12-2005

28-12-2019

 + % 2.5ليبور

متويل �إ�ستثمارات املجموعة

�أ�سهم ال�شركة الأم و�إيفا للفنادق واملنتجعات

33,475,200

33,720,000

2

يورو

15-6-2007

28-12-2019

 + % 2.5يورو ليبور

متويل �إ�ستثمارات املجموعة

�أ�سهم �إيفا للفنادق واملنتجعات وا�ستثمار متاح للبيع

7,213,068

3

دوالر �أمريكي

27-6-2008

29-6-2011

 + % 2ليبور

ت�سديد الدين

حمفظة حملية بتغطية % 140

-

4

ديناركويتي

26-6-2011

30-6-2019

� + % 2.75سعر خ�صم بنك الكويت املركزي

ت�سديد الدين

حمفظة حملية بتغطية % 150

25,000,000

5

ديناركويتي

5-1-2011

31-12-2015

� + % 2.5سعر خ�صم بنك الكويت املركزي

متويل ا�سهم حملية

حمفظة مالية بتغطية % 200

20,000,000

6

دوالر �أمريكي

26-7-2007

26-7-2015

 + % 2ليبور

�شراء طائرة

الطائرة

3,577,662

7

دوالر �أمريكي

21-6-2006

21-6-2012

 + % 3ليبور

متويل ا�ستثمارات املجموعة

عقارات ا�ستثمارية يف �شركتني تابعتني

8

ديناركويتي

8-11-2006

8-11-2017

� + % 3سعر خ�صم بنك الكويت املركزي

�شراء عقارات �إ�ستثمارية

انظر �أدناه

5,226,202

9

دينار كويتي

16-6-2011

15-3-2015

� + % 2.5سعر خ�صم بنك الكويت املركزي

متويل �أ�سهم حملية

�إ�ستثمارات مالية متاحة للبيع وا�سهم ايفا للفنادق واملنتجعات

6,500,000

10

درهم �إماراتي

1-5-2007

30-4-2015

فائدة بخ�صم اليور وملدة � 3أ�شهر  +معدل ربحية

متويل امل�شاريع

عقارات يف النخلة – جمريه  ،الإمارات العربية املتحدة ،

54,038,528

11

راند

23-5-2007

21-5-2017

 % 1.75اقل من الأ�سا�س

متويل �إ�ستثمارات املجموعة

12

دوالر �أمريكي

15-5-2008

15-6-2018

 + % 1.5ليبور

13

دوالر �أمريكي

1-1-2011

31-12-2012

%8

متويل �إ�ستثمارات املجموعة

14

يورو

العملة

فرتة الإ�ستحقاق
من

الفائدة

الغر�ض

الأ�صــل املرهــون

اىل

847,341

7,434,136
24,587,500
20,000,000
4,137,725
1,707,075
5,558,192
7,000,000
41,054,487

وودائع مقيدة يف ح�ساب بنك �أجنبي
�إ�ستثمار يف بو�شندال )بي.تي.واي( املحدوده )�شركة زميلة(

19,208,660

22,948,928

و�سند �ضمان بقيمة  120مليون راند على قطعة رقم 189
مبيناء زمبايل ورهن عقارات حتت التطوير معينة.

 15جنيه ا�سرتليني

مبلغ �إ�ضايف و�أ�سهم م�ستقبلية وموجودة يف �إيفا للفنادق

2,406,876

ملنتجعات –  2املحدودة

2,336,734

2,659,663

15-9-2010

15-3-2024

يورو ليبور +جاري الفائدة

�شراء عقارات

�أر�ض مدرجة �ضمن عقارات قيد التطوير

6,898,629

7,706,988

1-8-2008

31-7-2018

 % 1.5فوق �سعر البنك

�شراء عقارات

عقارات مملوكة ل�شركة تابعة

املعلن

متويل ا�ستثمارات املجموعة

ا�صول ل�شركة مطارات يوتيل املحدوده

438,836

2,604,968

486,669

181,606,331 187,167,736

بتاريخ  8مار�س  2012قامت ال�شركة الأم ب�سداد كامل ر�صيد القر�ض امل�ستحق �أعاله ب�إ�ستخدام ح�صيلة بيع العقارين املرهونني مقابل هذا القر�ض والتي مت بيعها خالل عام .2011
ان فرتات ا�ستحقاق القرو�ض �أعاله مدرجة �ضمن اي�ضاح . 43.4
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ً
مقدما من عمالء
 .34دفعات م�ستلمة

متثل هذه الأر�صدة املبالغ املح�صلة مقدماً من عمالء احدى ال�شركات التابعة للمجموعة عن بيع �شقق �سكنية قيد الإن�شاء حالياً من قبل املجموعة  .يتم حتويل الدفعات املقدمة من ه�ؤالء العمالء اىل بند االيرادات عند اكتمال بناء
الوحدة املباعة  ،وت�سليمها للعميل.

 .35ر�أ�س املال  ،عالوة الإ�صدار وا�سهم خزينة
ر�أ�س املال
يتكون ر�أ�س مال ال�شركة االم امل�صرح به واملدفوع كما يف  31دي�سمرب  2011من � 720,000,000سهم قيمة كل �سهم  100فل�س جميعها م�صدرة ومدفوعة بالكامل )� 720,000,000 :2010سهم بقيمة  100فل�س لكل �سهم(.
عالوة الإ�صدار
ان عالوة اال�صدار غري قابلة للتوزيع ما مل تن�ص القوانني املحلية بغري ذلك .
�أ�سهم خزينة
 31دي�سمرب 2011
عدد اال�سهم

الر�صيد بداية ال�سنة
�صايف احلركة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

47,849,248
1,800,000
49,649,248

 31دي�سمرب 2010

%

القيمة ال�سوقية د.ك

6.65

2,823,106

6.90

1,961,145

عدد اال�سهم

65,737,248
()17,888,000
47,849,248

%

القيمة ال�سوقية د.ك

9.13

5,850,615

6.65

2,823,106

�إن احتياطيات ال�شركة االم امل�ساوية لتكلفة ا�سهم اخلزينة مت تخ�صي�صها ك�إحتياطيات غري قابلة للتوزيع .

 .36احتياطي قانوين واختياري

وفقاً لقانون ال�شركات التجارية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،يتم حتويل  10%من ربح ال�سنة العائد على مالكي ال�شركة الأم (قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س
الإدارة) �إىل ح�ساب االحتياطي القانوين .يجوز لل�شركة الأم �أن توقف مثل ذلك التحويل ال�سنوي عندما ي�صل ر�صيد االحتياطي القانوين �إىل  50%من ر�أ�س املال املدفوع.
�إن توزيع هذا االحتياطي حمدد باملبلغ املطلوب لتوزيع �أرباح ال تزيد عن  5%من ر�أ�س املال املدفوع يف ال�سنوات التي ال ت�سمح فيها الأرباح املرتاكمة بت�أمني هذا احلد.
وفقاً للنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم  ،يتم حتويل  10%من ربح ال�سنة العائد على مالكي ال�شركة الأم )قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة( اىل الإحتياطي
الإختياري .
ال يتم �أي حتويل يف ال�سنة التي حتقق فيها خ�سائر .

 .37ح�سابات الأمانة
تت�ضمن ح�سابات الأمانة �أر�صدة املحافظ الإ�ستثمارية والودائع لأجل التي حتتفظ بها املجموعة نيابة عن عمالئها ك�ضمانات هام�شية مقابل التزامات العميل بالأن�شطة املتعلقة باملتاجرة والتي بلغ جمموعها  78,763,582د.ك )2010
85,337,234 :د.ك(.
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 .38توزيعات �أرباح مقرتحة

الحقاً لتاريخ بيان املركز املايل املجمع  ،اقرتح �أع�ضاء جمل�س الإدارة عدم توزيع اية ارباح عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2011ويخ�ضع هذا الإقرتاح ملوافقة م�ساهمي ال�شركة الأم عند انعقاد اجلمعية العمومية ال�سنوية.
يف  24مايو  2011اعتمدت اجلمعية العمومية للم�ساهمني البيانات املالية املجمعة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2010وعدم توزيع اية ارباح عن ال�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ .

 .39التزامات طارئة
يف �سنة � 1993أقام م�صفي احد البنوك يف دولة البحرين دعوى ق�ضائية يف �إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية املتحده �ضد ال�شركة الأم و�شركة املجموعة اخلليجية للم�شاريع وال�صناعة  ،مطالبا �إياهم مببلغ وقدره 27,714,944
دوالر �أمريكي وميثل هذا املبلغ ر�صيد دين مطلوب من طرف ثالث� .صدر يف هذه الدعوى خالل عامي  1995و  1996حكمان من املحكمة الإبتدائية ل�صالح ال�شركة الأم  .بالإ�ضافة اىل ذلك� ،صدر حكم الإ�ستئناف عام  1998القا�ضي
برف�ض الطعن وت�أييد احلكم ال�صادر من املحكمة الإبتدائية ل�صالح ال�شركة الأم .
�صدر بتاريخ  25يناير  2006احلكم يف الق�ضية ب�إلزام �شركة املجموعة اخلليجية للم�شاريع وال�صناعة )الطرف الآخر يف الق�ضية( و�شركة الإ�ست�شارات املالية الدولية )ال�شركة الأم( بالت�ضامن ب�أداء مبلغ  1,788,944د.ك )22,431,145
درهم اماراتي( ك�أ�صل الدين املتبقي حتى  29ابريل  1985ومبلغ  3,272,312د.ك ) 41,032,903درهم اماراتي( فوائد ا�صل الدين من تاريخ  29ابريل  1985وحتى تاريخ رفع الدعوى يف  12اغ�سط�س  .1993قامت ال�شركة الأم
بتكوين خم�ص�ص حل�صتها من املبلغ املحكوم به وفوائده مببلغ اجمايل قدره  5,061,256د.ك خالل عام .2005
خالل �سنة  ، 2007قامت ال�شركة الأم بتكوين مبلغ ا�ضايف وقدره  1,815,219د.ك ) 29,041,265درهم �إماراتي( كفوائد للفرتة من � 13أغ�سط�س  1993اىل  31دي�سمرب ) 2007اي�ضاح . (31
�أ�صدرت حمكمة ا�ستئناف عجمان حكمها النهائي ل�صالح �أحد البنوك �ضد ال�شركة االم و�شركة اخرى ذات �صله بالت�ضامن بينهما لدفع مبلغ اجمايل قدره  27مليون دوالر �أمريكي اىل ذلك البنك ولقد ا�صبح احلكم قابل للتنفيذ وبناء
عليه قامت ال�شركة االم وخالل الربع االول من عام  2011بزيادة خم�ص�ص الإلتزامات الطارئة مقابل تلك الدعوى مببلغ  581,987د.ك لتغطية ن�صيبها من اخل�سائر الناجتة عن هذا احلكم � ،أدرج هذا املبلغ �ضمن امل�صاريف الت�شغيلية
 .الحقا وخالل الربع الثاين قامت ال�شركة االم بدفع مبلغ  7,384,496د.ك كدفعة عن هذا االلتزام .
خالل ال�سنة ال�سابقة  ،قام املطور الرئي�سي مل�شروع عقارات )نخيل( بال�شروع يف اجراءات قانونية للمطالبة مببلغ  7,640,000د.ك ) 100مليون درهم اماراتي( �ضد �شركة املحا�صة التي مت �إن�شا�ؤها بني �شركة تابعة �إمارتية وطرف
خارجي  ،وقام �أطراف �شركة املحا�صة تلك برفع دعوى مقابلة للمطالبة مببلغ  70,288,000د.ك )ما يعادل  920مليون درهم اماراتي( مقابل بيع امل�ساحة التجارية من م�شروع امليل الذهبي ،وحيث ان هذه الدعاوي مازالت يف مراحلها
االولية  ،ال ميكن تقدير النتائج املحتملة يف هذه املرحلة .

 .40التزامات ر�أ�سمالية
التزامات �إنفاق ر�أ�سمايل
يوجد على املجموعة كما يف  31دي�سمرب � 2011إلتزامات ر�أ�سمالية ب�أن ت�سدد كافة الأموال الالزمة لت�سديد باقي ح�صتها من متويل �إن�شاء امل�شاريع العقارية يف كل من دبي )الإمارات العربية املتحده( وبريوت )لبنان( وجنوب �إفريقيا
والواليات املتحدة الأمريكية� .إن ح�صة املجموعة من الأموال الالزمة لتمويل تلك امل�شاريع هي كالتايل :
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

10,821,000
43,530,000
54,351,000

29,621,000
59,200,000
88,821,000

د.ك

التوقعات والتعاقدات لإلتزامات يف ممتلكات و�آالت ومعدات واعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
التوقعات والتعاقدات لالنفاق الر�أ�سمايل لإن�شاء العقارات حتت التطوير وعقارات للمتاجرة

د.ك
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 .40تابع  /التزامات ر�أ�سمالية
تتوقع املجموعة �أن متول التزاماتها لالنفاق امل�ستقبلي من امل�صادر التالية :
بيع عقارات ا�ستثمارية .
�أ (
الدفعات املقدمة من العمالء .
ب(
زيادة ر�أ�س املال .
ج(
الدفعات املقدمة من امل�ساهمني واملن�ش�آت ذات العالقة وال�شركات املحا�صة٫
د(
الإقرتا�ض �إذا دعت احلاجة .
هـ(
ترتاوح معدالت التمويل املتوقعة �أعاله ح�سب طبيعة م�صدره وتقديرات الإدارة مل�صادر التمويل املتاحة يف وقت ا�ستحقاقها .

 .41معلومات القطاعات
قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  – 8قطاعات الت�شغيل اعتبارا من  1يناير  .2009ومبوجب هذا املعيار ،فان ارباح القطاع املعلنة ت�ستند اىل معلومات التقارير املالية الداخلية لالدارة والتي تتم مراجعتها بانتظام
من قبل رئي�س �صنّاع القرار الت�شغيلي من اجل توزيع امل�صادر على القطاع وتقييم ادائه ،ومن ثم مطابقتها مع ارباح او خ�سائر املجموعة .باملقابل ،فان املعيار ال�سابق )معيار املحا�سبة الدويل رقم  – 14تقارير القطاع( يتطلب بان تقوم
املن�ش�أة بتحديد جمموعتني من القطاعات )قطاع االعمال والقطاع اجلغرايف( .ان تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  8نتج عنه تغيري يف حتديد قطاعات املجموعة .ان �سيا�سات القيا�س التي ت�ستخدمها املجموعة لتقارير القطاعات
مبوجب املعيار الدويل رقم  8هي نف�س ال�سيا�سات امل�ستخدمة يف بياناتها املالية.
تعمل املجموعة ب�شكل ا�سا�سي يف جمال واحد من االعمال وهو اال�ستثمار  .وعليه ،فقد مت يف �سنوات �سابقة حتليل معلومات القطاع املعلنة خارجيا على ا�سا�س جغرايف .ومع ذلك ،فان املعلومات املعلنة ل�صنّاع قرار املجموعة لغر�ض توزيع
امل�صادر وتقييم االداء مرتكزة �أكرث حتديدا على انواع االن�شطة اال�ستثمارية .فيما يلي قطاعات املجموعة مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم : 8
ادارة اال�صول
 ا�ستثمارات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وال�شرق االو�سط و�شمال افريقيا �صناديق ا�ستثمارية دولية مدارة . �إدارة تقديرية وغري تقديرية ملحافظ مالية خدمات ادارة.خزينة وا�ستثمارات
 ملكية خا�صة ا�ستثمار يف �أ�سهم م�سعرة دولية الإقرا�ض لل�شركات والأفراد �إدارة متطلبات ال�سيولة لل�شركةالعقارات
 بيع و�شراء العقارت -العمولة والإ�ست�شارات العقارية
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 . 41تابع  /معلومات القطاعات
فيما يلي ملخ�ص للخ�سائر واالرباح التي حققتها املجموعة من قطاعات االعمال:

�إدارة �أ�صول

عقارات

خزينة وا�ستثمارات

املجموع

�أخرى

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

�ألف د.ك

�ألف د.ك

�ألف د.ك

�ألف د.ك

�ألف د.ك

�ألف د.ك

�ألف د.ك

�ألف د.ك

�ألف د.ك

�ألف د.ك

ايرادات ) /خ�سائر( القطاع
(خ�سارة) /ربح القطاع لل�سنة

884
()1,412

1,491
()748

()2,193
()26,569

()2,753
()18,054

22,195
22,195

15,017
15,017

4,705
()14,956

3,800
()14,476

25,591
()20,742

17,555
()18,261

اال�ستهالك
الهبوط

-

-

-

-

-

-

-

-

2,296
13,193

2,239
3,544

بيان املركز املايل
جمموع �أ�صول القطاع
جمموع خ�صوم القطاع
�صايف �أ�صول القطاع

42,782
42,782

ا�صول غري موزعة
خ�صوم غري موزعة
�صايف الأ�صول

42,782

47,554
47,554

47,554

178,248
()188,888
()10,640

()10,640

216,795
()183,326
33,469

33,469

288,663
()131,671
156,992

156,992

260,889
()160,416
100,473

100,473

-

-

-

-

509,693
()320,559
189,134

525,238
()343,742
181,496

30,218
()97,299
122,053

62,518
()100,089
143,925

.42معامالت مع �أطراف ذات �صلة
متثل تلك املعامالت التي متت مع اطراف ذات �صلة � ،أي امل�ساهمني واع�ضاء جمل�س االدارة واالدارة العليا لل�شركة الأم و�شركاتها التي ميلكون فيها ح�ص�صا رئي�سية  .يتم اعتماد �سيا�سات ت�سعري و�شروط مدة املعامالت من قبل
ادارة ال�شركة الأم.
ان املعامالت مع اطراف ذات �صلة املدرجة �ضمن البيانات املالية املجمعة هي كما يلي :
 31دي�سمرب 2011

د.ك

االر�صدة املت�ضمنة يف بيان املركز املايل املجمع :
مبالغ م�ستحقة من �أطراف ذات �صله )اي�ضاح (22
مبالغ م�ستحقة اىل �أطراف ذات �صله )اي�ضاح (22
قر�ض لأجل من طرف ذي �صلة )اي�ضاح (32
املعامالت املت�ضمنة يف بيان الدخل املجمع :
م�صاريف فوائد

 31دي�سمرب 2010

د.ك

5,416,036
()14,031,511
()1,720,000

8,767,895
()13,368,452
()1,720,000

104,777

74,119
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 .42تابع  /معامالت مع �أطراف ذات �صلة
 31دي�سمرب 2011

د.ك

ايرادات فوائد
)خ�سارة(  /ربح من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
ربح من بيع ا�ستثمار بالقيمة العادلة
خ�سارة من بيع عقارات ا�ستثمارية
مكاف�أة الإدارة العليا للمجموعة :
منافع ق�صرية الأجل للموظفني

 31دي�سمرب 2010

د.ك

49,392
()1,050,167
780,042
()905,308

102,055
4,179,256
-

465,928

964,196

ان �أر�صدة االطراف ذات ال�صلة القائمة يف نهاية ال�سنة الناجتة عن حتويل الأموال مدرجة �ضمن املبالغ امل�ستحقة من �أطراف ذات �صلة واملبالغ امل�ستحقة �إىل �أطراف ذات �صلة )�إي�ضاح .(22

�.43أهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر
ن�شاطات املجموعة تتعر�ض اىل ت�شكيلة املخاطر املالية التالية  :خماطر ال�سوق )تت�ضمن خماطر العملة وخماطر �سعر الفائدة واملخاطر ال�سعرية(  ،خماطر الإئتمان وخماطر ال�سيولة .
تتوىل االدارة املركزية للمخاطر  ،م�سئولية ادارة خماطر املجموعة .ويرتكز عمل تلك االدارة ،وب�شكل �أ�سا�سي ،على ت�أمني االحتياجات النقدية ق�صرية ومتو�سطة الأجل للمجموعة والتقليل من احتمالية التفاعل مع امل�ؤ�شرات ال�سلبية
التي قد ت�ؤدي اىل الت�أثري على نتائج �أن�شطة املجموعة وذلك عن طريق اعداد تقارير املخاطر الدورية التي تو�ضح مدى تعر�ض املجموعة لتلك املخاطر وحجمها و�أهميتها .وتدار اال�ستثمارات املالية طويلة الأجل على �أ�سا�س �أنها
�ستعطي مردودا دائما.
ان جمل�س ادارة ال�شركة االم م�س�ؤول يف النهاية عن اعالن اال�سرتاتيجيات واالهداف وال�سيا�سات اخلا�صة باملخاطر الدارتهم .
ان �أهم املخاطر املالية التي تتعر�ض لها املجموعة هي كما يلي:
 43.1خماطر ال�سوق
�أ) خماطر العملة الأجنبية
تعمل املجموعة ،وب�شكل �أ�سا�سي ،يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وجنوب �أفريقيا وبع�ض الدول ال�شرق �أو�سطية ،وهي بذلك عر�ضة ملخاطر العملة الأجنبية الناجتة من العديد من العمالت الأجنبية ،وب�شكل رئي�سي املرتبطة ب�أ�سعار
�صرف درهم �إماراتي واليورو والراند جنوب افريقي واجلنيه الإ�سرتليني والدوالر الأمريكي .تن�ش�أ خماطر العملة الأجنبية من املعامالت التجارية امل�ستقبلية والأ�صول واخل�صوم و�صايف اال�ستثمارات اخلا�صة مبعامالت الأن�شطة
الأجنبية.
للتخفيف من تعر�ض املجموعة ملخاطر العملة الأجنبية ،يتم مراقبة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية ،غري الكويتية ،ويتم الدخول يف عقود التبادل الآجلة وفقا ملتطلبات �سيا�سة املجموعة الدارة املخاطر .وب�شكل عام ،تتطلب
االجراءات املتبعة لدى املجموعة ف�صل التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية ق�صرية الأجل )التي ت�ستحق خالل فرتة � 12شهرا( عن التدفقات النقدية طويلة الأجل .ويف حالة التوقع ب�أن املبالغ امل�ستحق دفعها واملبالغ املتوقع ا�ستالمها
قد يتم ت�سويتها بع�ضها ببع�ض ،ال يتم عمل �أية اجراءات حتوط لتلك املعامالت .ويتم الدخول يف عقود التبادل الآجلة للعملة الأجنبية عند ن�شوء عوار�ض خماطر جوهرية طويلة الأجل للعملة الأجنبية والتي لن يتم ت�سويتها مبعامالت
عملة �أجنبية �أخرى.
تتعر�ض املجموعة ملخاطر العملة الأجنبية التالية والتي مت حتويلها اىل الدينارالكويتي ب�أ�سعار الإقفال يف نهاية ال�سنة :
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.43تابع � /أهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر
 43.1تابع  /خماطر ال�سوق

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

�ألف د.ك

�ألف د.ك

درهم �إماراتي
يورو
راند جنوب افريقي
جنية �إ�سرتليني
دوالر امريكي

()19,020
()13,396
()21,863
()1,199
()50,809

()36,898
()14,424
()30,406
()748
()73,043

ويف حالة ما �إذا �إرتفع �أو انخف�ض �سعر �صرف الدينارالكويتي مقابل تلك العمالت الأجنبية وب�إفرتا�ض ن�سبة احل�سا�سية املبينة يف اجلدول �أدناه  ،يكون تاثري ذلك على ربح ) /خ�سارة( ال�سنة كما يلي :

 31دي�سمرب 2011

درهم �إماراتي
يورو
راند جنوب افريقي
جنية �إ�سرتليني
دوالر امريكي

 31دي�سمرب 2010

الزيادة ( /النق�ص)

ربح ( /خ�سارة) ال�سنة

الزيادة ) /النق�ص(

ربح ) /خ�سارة( ال�سنة

%

�ألف د.ك

%

�ألف د.ك

+ 1.15
- 1.15
+ 3.75
- 3.75
+ 20.42
- 20.42
+ 1.25
- 1.25
+ 1.08
- 1.08

()219
219
()502
502
()4,464
4,464
()15
15
()551
551

+1.33
-1.33
+9.04
-9.04
+9.88
-9.88
+5.26
-5.26
+1.33
-1.33

()492
492
()1,304
1,304
()3,004
3,004
()39
39
()969
969

مت تقدير ن�سبة احل�سا�سية �أعاله بناء على معدل تقلبات ا�سعار ال�سوق لل�صرف الأجنبي خالل الإثني ع�شر �شهرا املا�ضية .
وتتفاوت خماطر تقلبات �صرف العملة الأجنبية خالل ال�سنة ح�سب حجم وطبيعة املعامالت  .ولكن  ،ميكن اعتبار التحاليل �أعاله على �أنها متثل مدى تعر�ض املجموعة ملخاطر تقلبات ا�سعار العملة الأجنبية .
ب) خماطر معدالت �أ�سعار الفائدة
تن�ش�أ خماطر معدالت �أ�سعار الفائدة عادة من احتمال ت�أثري التغريات يف معدالت �أ�سعار الفائدة على الأرباح امل�ستقبلية �أو القيم العادلة للأدوات املالية  .كما حدد جمل�س االدارة مدى ال�شرائح الواجب الإلتزام بها ملخاطر معدالت
ا�سعار الفائدة وكذلك مدى انحرافات فجوات �أ�سعار الفائدة خالل فرتات معينة.
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 .43تابع � /أهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر

 43.1تابع  /خماطر ال�سوق
ب) خماطر معدالت �أ�سعار الفائدة
وتقوم املجموعة مبراقبة ح�ساب املخ�ص�صات ب�إنتظام  ،كما �أن خطط املجموعة ب�ش�أن التحوط مو�ضوعة لأهداف املحافظة على مراكزها املالية �ضمن تلك احلدود.
ان معدالت الفائدة الفعلية )املعدالت الفعلية اجلارية( على الأدوات املالية ذات الطبيعة النقدية هي تلك املعدالت التي ينتج عنها احت�ساب القيمة اجلارية للأداة املالية وذلك عن طريق ا�ستخدام طريقة القيمة احلالية .وتعترب
معدالت الفائدة الثابتة على الأدوات املالية ،معدالت تاريخية يتم ادراجها با�ستخدام طريقة التكلفة املطف�أة ويف املقابل يتم ا�ستخدام املعدالت احلالية لقيا�س القيمة العادلة للأدوات ذات املعدالت املتغرية.
حتليل ح�سا�سية ا�سعار الفائدة
اجلدول التايل يو�ضح درجات احل�سا�سية على )خ�سائر( � /أرباح ال�سنة بناء على تغريات معقولة يف معدالت �أ�سعار الفائدة  ،ترتاوح بني  % 1 +و –  : 2010) % 1ترتاوح بني  % 1 +و –  (% 1وب�أثر رجعي من بداية ال�سنة.
وتعترب تلك التغريات معقولة بناء على معدالت �أ�سعار الفائدة يف ال�سوق .متت عملية االحت�ساب على الأدوات املالية للمجموعة املحتفظ بها يف تاريخ بيان املركز املايل املجمع مع الأخذ بعني االعتبار �أن كافة املتغريات بقيت ثابتة.

 31دي�سمرب 2011
+

)خ�سائر( � /أرباح ال�سنة

% 1

-

 31دي�سمرب 2010
% 1

%1 +

%1 -

�ألف د.ك

�ألف د.ك

�ألف د.ك

�ألف د.ك

()1,674

1,674

()1,392

1,392

ج) املخاطر ال�سعرية
تتعر�ض املجموعة ملخاطر التقلبات ال�سعرية لإ�ستثماراتها  ،خا�صة املتعلقة با�ستثماراتها يف م�ساهمات امللكية .يتم ت�صنيف اال�ستثمارات يف م�ساهمات امللكية كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر )مت�ضمنة
�أوراق املتاجرة( وا�ستثمارات متاحة للبيع.
والدارة املخاطر الناجتة عن التقلبات ال�سعرية ال�ستثماراتها يف الأوراق املالية تقوم املجموعة بتنويع حمافظها اال�ستثمارية .وتتم عملية التنويع تلك  ،بناء على حدود مو�ضوعة من قبل املجموعة.
خماطر ح�سا�سية التقلبات ال�سعرية حددت بناءا على الفر�ضيات التالية :

ال�سوق الكويتي
�سوق لندن
�سوق الواليات املتحدة الأمريكية
�سوق ال�صني
�سوق الربتغال
�سوق دبي
�سوق اململكة العربية ال�سعودية

 31دي�سمرب 2011
%

 31دي�سمرب 2010
%

- 16
-7
5
- 21
- 29
- 19
-4

1
7
9
6
-12
-13
8

مت تقدير الن�سبة �أعاله بناء على متو�سط حركة ال�سوق خالل ال�سنة  .يو�ضح اجلدول التايل درجات احل�سا�سية التي تتعر�ض لها املجموعة واملتعلقة با�ستثماراتها يف الأوراق املالية ،وعلى �أ�سا�س املخاطر املحتملة لأ�سعار تلك الأوراق
كما يف تاريخ بيان املركز املايل املجمع.
التحليل يعك�س ت�أثري التغري ال�سلبي لأ�سعار تلك الأوراق كما يف الأعلى – فر�ضيات ح�سا�سية التقلبات ال�سعرية .
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 .43تابع � /أهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر
 43.1تابع  /خماطر ال�سوق

خ�سارة ال�سنة

ا�ستثمارات لغر�ض املتاجرة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
املجموع

حقوق امللكية

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

�ألف د.ك

�ألف د.ك

�ألف د.ك

�ألف د.ك

()2,299

355
355

-

()2,299

()324
()324

()31
()31

 43.2خماطر االئتمان
خماطر االئتمان هي تلك املخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من �أطراف الأدوات املالية الوفاء بالتزاماته جتاه الطرف الآخر م�سببا بذلك خ�سارة الطرف الآخر .ان �سيا�سة املجموعة جتاه تعر�ضها ملخاطر االئتمان تتطلب مراقبة
تلك املخاطر ب�شكل دائم .كما حتاول املجموعة عدم تركيز تلك املخاطر على �أفراد �أو جمموعة عمالء يف مناطق حمددة �أو من خالل تنويع تعامالتها يف �أن�شطة خمتلفة .كما يتم احل�صول على �ضمانات حيثما كان ذلك منا�سبا.
تتكون القرو�ض املدينة �أ�سا�سا من هوام�ش  ،كما يتم تقييم الإئتمان بناء على ال�شروط املالية لهذه القرو�ض حيثما ترد تغطية منا�سبة لل�ضمانات .ان خماطر الإئتمان اخلا�صة بالأموال ال�سائلة حمدوده لأن الأطراف النظريه هي
البنوك ذات معدالت الإئتمان العالية التي تقوم بتحديدها وكاالت ائتمان دولية .
ان مدى تعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان حمدود باملبالغ املدرجة �ضمن الأ�صول املالية كما يف تاريخ بيان املركز املايل املجمع وامللخ�صة على النحو التايل:

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

7,721
24,802
4,576
5,416
42,515

23,166
53,750
8,101
8,768
93,785

�ألف د.ك

النقد والنقد املعادل
مدينون وار�صدة مدينة �أخرى
قرو�ض مدينة
م�ستحق من اطراف ذات �صله
املعلومات حول مواقع التمركز الرئي�سية ملخاطر الإئتمان مت بيانها �ضمن الإي�ضاح . 43.3

�ألف د.ك
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 43.3مواقع متركز الأ�صول
تعمل املجموعة يف مناطق جغرافية خمتلفة  .ان توزيع اال�صول ح�سب االقليم اجلغرايف كان كما يلي :

يف  31دي�سمرب 2011
الأ�صول
النقد والنقد املعادل
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر
مدينون وار�صدة مدينة �أخرى
قرو�ض مدينة
م�ستحق من �أطراف ذات �صلة
عقارات للمتاجرة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
عقارات ا�ستثمارية
ا�ستثمار يف �شركات زميلة
ال�شهرة
عقارات حتت التطوير
�أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ
ممتلكات و�آالت ومعدات
جمموع الأ�صول
يف  31دي�سمرب 2010
الأ�صول
النقد والنقد املعادل
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر
مدينون وار�صدة مدينة �أخرى
قرو�ض مدينة
م�ستحق من �أطراف ذات �صلة
عقارات للمتاجرة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
عقارات ا�ستثمارية
ا�ستثمار يف �شركات زميلة
ال�شهرة
عقارات حتت التطوير
�أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ
ممتلكات و�آالت ومعدات
جمموع الأ�صول

دول جمل�س التعاون
اخلليجي
الف د.ك

�آ�سيا
الف د.ك

�أفريقيا
الف د.ك

�أوروبا
الف د.ك

الواليات املتحدة
الأمريكية
الف د.ك

املجموع
الف د.ك

6,209
14,673
18,438
4,576
3,374
5,684
23,615
19,099
34,486
47,015
118,661
103,681
12,871
412,382

555
162
449
2,490
3,620
12,126
1,664
19,486
270
40,822

243
3,847
1,071
562
533
13,880
8,919
17,375
46,430

672
2,663
911
522
1,712
8,982
3,891
19,353

42
2,092
1,444
13,547
3,799
20,924

7,721
19,428
24,802
4,576
5,416
5,684
41,926
32,234
60,492
48,679
147,066
103,681
38,206
539,911

دول جمل�س التعاون
اخلليجي
الف د.ك

�آ�سيا
الف د.ك

�أفريقيا
الف د.ك

�أوروبا
الف د.ك

الواليات املتحدة
الأمريكية
الف د.ك

املجموع
الف د.ك

517
5,720
1,195
1,594
5,687
9,224
333
4,325
28,595

46
4,640
1,315
11,654
3,849
21,504

23,166
21,198
53,750
8,101
8,768
9,689
58,455
23,930
64,944
49,031
147,767
79,503
39,454
587,756

21,838
10,838
45,215
8,101
4,522
9,689
35,996
11,069
30,393
47,034
118,256
79,503
9,555
432,009

471
963
55
4,966
3,060
13,305
1,664
18,278
271
43,033

294
5,062
2,597
152
577
21,246
11,233
21,454
62,615
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 .43تابع � /أهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر

 43.4ادارة خماطر ال�سيولة
تكمن امل�س�ؤولية النهائية عن �إدارة خماطر ال�سيولة يف جمل�س الإدارة الذي قام ببناء اطار منا�سب ملخاطر ال�سيولة لإدارة التمويل ق�صري ومتو�سط وطويل الأجل بالإ�ضافة اىل متطلبات ادارة ال�سيولة  .كما تقوم املجموعة ب�إدارة
خماطر ال�سيولة وذلك بالإحتفاظ باحتياطيات كافية  ،ت�سهيالت بنكية وت�سهيالت قرو�ض احتياطية وذلك باملراقبة امل�ستمرة للتدفقات النقدية املتوقعة والفعلية ومطابقة تواريخ الإ�ستحقاق للأ�صول واخل�صومات املالية.
�إن اجلدول التايل يو�ضح الإ�ستحقاق التعاقدي لال�صول واخل�صوم املالية الغري م�شتقة للمجموعة .

يف  31دي�سمرب 2011

خالل �شهرواحد
الف د .ك

الأ�صول
النقد والنقد املعادل
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر
مدينون وار�صدة مدينة �أخرى
قرو�ض مدينة
م�ستحق من �أطراف ذات �صلة
عقارات للمتاجرة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
عقارات ا�ستثمارية
ا�ستثمار يف �شركات زميلة
ال�شهرة
عقارات حتت التطوير
اعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ
ممتلكات و�آالت ومعدات
جمموع الأ�صول

6,795
6,795

اخل�صوم
دائنون وار�صدة دائنة �أخرى
م�ستحق اىل �أطراف ذات �صلة
قر�ض لأجل من طرف ذي �صله
قرو�ض بنكية
دفعات م�ستلمة مقدما من عمالء
جمموع اخل�صوم

133
133

 1اىل 3
�أ�شهر
الف د .ك

19,428
19,428

5,726
5,726

 3اىل 12
�شهر
الف د .ك

926
24,802
5,416
5,684
36,828

58,281
14,031
1,720
52,866
126,898

ما يزيد عن �سنة
الف د .ك

4,576
41,926
32,234
60,492
48,679
147,066
103,681
38,206
476,860

24,987
128,443
131,671
285,101

املجموع
الف د .ك

7,721
19,428
24,802
4,576
5,416
5,684
41,926
32,234
60,492
48,679
147,066
103,681
38,206
539,911

83,268
14,031
1,720
187,168
131,671
417,858
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 .43تابع � /أهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر
 43.4تابع  /ادارة خماطر ال�سيولة

يف  31دي�سمرب 2010

خالل �شهرواحد
الف د .ك

 1اىل 3
�أ�شهر
الف د .ك

 3اىل 12
�شهر
الف د .ك

ما يزيد عن �سنة
الف د .ك

املجموع
الف د .ك

الأ�صول
النقد والنقد املعادل
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر
مدينون وار�صدة مدينة �أخرى
قرو�ض مدينة
م�ستحق من �أطراف ذات �صلة
عقارات للمتاجرة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
عقارات ا�ستثمارية
ا�ستثمار يف �شركات زميلة
ال�شهرة
عقارات حتت التطوير
اعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ
ممتلكات و�آالت ومعدات
جمموع الأ�صول

22,235
22,235

20,248
20,248

931
950
12,891
8,768
9,689
33,229

40,859
8,101
58,455
23,930
64,944
49,031
147,767
79,503
39,454
512,044

23,166
21,198
53,750
8,101
8,768
9,689
58,455
23,930
64,944
49,031
147,767
79,503
39,454
587,756

اخل�صوم
دائنون وار�صدة دائنة �أخرى
م�ستحق اىل �أطراف ذات �صلة
قر�ض لأجل من طرف ذي �صله
قرو�ض بنكية
دفعات م�ستلمة مقدما من عمالء
جمموع اخل�صوم

133
133

-

65,554
13,369
1,720
84,778
165,421

21,166
96,695
160,416
278,277

86,720
13,369
1,720
181,606
160,416
443,831

� .44أهداف ادارة خماطر ر�أ�س املال
ان �أهداف املجموعة اخلا�صة بادارة خماطر ر�أ�س املال هي الرتكيز على مبد�أ اال�ستمرارية للمجموعة وحتقيق العائد املنا�سب للم�ساهمني ،وذلك من خالل ا�ستغالل �أف�ضل لهيكلة ر�أ�س املال.
تقوم املجموعة بادارة هيكلة ر�أ�س املال وعمل التعديالت اللآزمة  ،على �ضوء املتغريات يف الظروف االقت�صادية واملتغريات الأخرى املتعلقة باملخاطر املرتبطة ب�أ�صول املجموعة .وللمحافظة على هيكلة ر�أ�س املال �أوتعديلها ،قد تقوم
املجموعة بتعديل املبالغ املدفوعة عن �أرباح امل�ساهمني وعوائد ر�أ�س املال على امل�ساهمني �أو ا�صدار �أ�سهم جديدة �أو بيع �أ�صول لتخفي�ض املديونيات.
يتكون هيكل ر�أ�س مال املجموعة من البنود التالية:
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 .44تابع � /أهداف ادارة خماطر ر�أ�س املال

 44.1ن�سبة املديونية اىل ر�أ�س املال
تقوم �إدارة خماطر املجموعة مبراجعة هيكلة ر�أ�س املال على �أ�سا�س ن�صف �سنوي  .كجزء من هذه املراجعة تعترب الإدارة ان تكلفة ر�أ�س املال وخماطرها مرتبطة بكل فئة من فئات ر�أ�س املال.
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

188,887,736
()7,721,094
181,166,642
128,622,370
% 141

183,326,331
()23,166,482
160,159,849
143,924,732
% 111

د.ك

املديونيات )�أ(
النقد والنقد املعادل
�صايف املديونيات
حقوق امللكية )ب(
�صايف املديونيات اىل ن�سبة حقوق امللكية

د.ك

�أ( تعريف الدين  :القرو�ض ق�صرية وطويلة االجل.
ب( ت�شمل حقوق امللكية كامل را�س املال و�إحتياطيات املجموعة.

 44.2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
ِ
ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة وطرقِ تطبيقها  ،مت�ضمنة حاالت الإعرتاف  ،مبادئ القيا�س ومبادئ الإعرتاف بالإيرادات وامل�صاريف لكل فئات الأ�صول املالية والإلتزامات املالية و�أدوات حقوق امللكية مت الإف�صاح عنها يف اي�ضاح
تفا�صيل
رقم ) (5يف البيانات املالية املجمعة .

 44.3ت�صنيف االدوات املالية
يتم ت�صنيف املبالغ املدرجة للأ�صول واخل�صوم املالية للمجموعة كما تظهر يف بيان املركز املايل املجمع على النحو التايل :
 31دي�سمرب 2011
القيمة العادلة

القيمة الدفرتية

القيمة العادلة

�ألف د.ك

�ألف د.ك

�ألف د.ك

اال�صول املالية

النقد والنقد املعادل
�إ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
قرو�ض مدينة
م�ستحق من اطراف ذات �صله
ا�ستثمارات متاحة للبيع

 31دي�سمرب 2010

18,398
28,510
46,908

7,721
1,030
24,802
4,576
5,416
13,416
56,961

19,359
35,764
55,123

القيمة الدفرتية
�ألف د.ك

23,166
1,839
53,750
8,101
8,768
22,691
118,315
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 .44تابع � /أهداف ادارة خماطر ر�أ�س املال
 44.3ت�صنيف االدوات املالية

 31دي�سمرب 2010

 31دي�سمرب 2011

خ�صوم مالية بالتكلفة املطف�أة
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
م�ستحق اىل اطراف ذات �صله
قر�ض الجل من طرف ذي �صله
قرو�ض بنكية
دفعات م�ستلمة مقدما من عمالء

القيمة العادلة

القيمة الدفرتية

القيمة العادلة

�ألف د.ك

�ألف د.ك

�ألف د.ك

-

83,268
14,031
1,720
187,168
131,671
417,858

-

-

القيمة الدفرتية
�ألف د.ك

86,720
13,369
1,720
181,606
160,416
443,831

تعتقد الإدارة �أن القيمة الدفرتية للأدوات املالية تقارب قيمتها العادلة .

 44.4االدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة
يو�ضح اجلدول التايل اال�صول واخل�صوم املالية املقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن بيان املركز املايل املجمع وفقا للت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة.
يقوم الت�سل�سل الهرمي للمجموعة بت�صنيف اال�صول واخل�صوم املالية اىل ثالثة م�ستويات ا�ستنادا اىل اهمية املدخالت امل�ستخدمة يف قيا�س القيمة العادلة لال�صول واخل�صوم املالية .فيما يلي م�ستويات الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة:
 م�ستوى  : 1ا�سعار مدرجة )غري معدلة( يف ا�سواق ن�شطة ال�صول او خ�صوم مماثلة. م�ستوى  : 2معطيات غري اال�سعار املدرجة املت�ضمنة يف م�ستوى  1والتي ميكن تتبعها لال�صول اواخل�صوم �سواء ب�صورة مبا�شرة )كاال�سعار( او ب�صورة غري مبا�شرة )معطيات متعلقة بالأ�سعار( . م�ستوى  : 3معطيات لال�صول او اخل�صوم التي ال ت�ستند اىل معلومات �سوقية ميكن تتبعها )معطيات غري قابلة للمراقبة(.امل�ستوى الذي ت�صنف �ضمنه اال�صول او اخل�صوم املالية يتم حتديده بناء على ادنى م�ستوى للمعطيات الهامة التي �أدت اىل قيا�س القيمة العادلة.
مت ت�صنيف جماميع اال�صول واخل�صوم املالية املقا�سة بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل املجمع ح�سب الت�سل�سل الهرمي امل�ستخدم لقيا�س القيمة العادلة كما يلي:

 31دي�سمرب 2011
اال�صول:
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر
ا�ستثمارات حمتفظ بها للمتاجرة
حملية :
�أوراق مالية م�سعره و�صناديق مدارة
اجنبية :
اوراق مالية م�سعرة

اي�ضاح

م�ستوى 2
الف د .ك

م�ستوى 1
الف د .ك

م�ستوى 3
الف د .ك

املجموع
الف د .ك

�أ  +ب

13,257

502

-

13,759

�أ

4,788

-

-

4,788
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 .44تابع  /اهداف ادارة خماطر ر�أ�س املال
 44.4تابع  /االدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة

 31دي�سمرب 2011
ا�صول مالية متاحة للبيع
اوراق مالية م�سعره
�صناديق مداره
اوراق مالية غري م�سعره
اخل�صوم
�صايف القيمة العادلة

اي�ضاح

أ�
ب
ج
د

 31دي�سمرب 2010

م�ستوى 1
الف د .ك

3,637
21,682
21,682

اي�ضاح

م�ستوى 2
الف د .ك

1,473
1,975
1,975

م�ستوى 2
الف د .ك

م�ستوى 1
الف د .ك

م�ستوى 3
الف د .ك

20,268
20,268
20,268

م�ستوى 3
الف د .ك

املجموع
الف د .ك
3,637
1,473
20,268
43,925
43,925

املجموع
الف د .ك

اال�صول:
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر
ا�ستثمارات حمتفظ بها للمتاجرة
حملية :
�أوراق مالية م�سعره و�صناديق مدارة
اجنبية :
اوراق مالية م�سعرة

�أ  +ب

8,250

697

-

8,947

�أ

10,412

-

-

10,412

ا�صول مالية متاحة للبيع
اوراق مالية م�سعره
�صناديق مداره
اوراق مالية غري م�سعره

أ�
ب
ج

12,354
31,016
31,016

1,402
2,099
2,099

22,008
22,008
22,008

12,354
1,402
22,008
55,123
55,123

اخل�صوم
�صايف القيمة العادلة
مل تكن هنالك حتويالت جوهرية بني امل�ستويني  1و  2خالل فرتة التقارير املالية.

د
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 .44تابع  /اهداف ادارة خماطر ر�أ�س املال

 44.4تابع  /االدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة
القيا�س بالقيمة العادلة
الطرق وتقنيات التقييم امل�ستخدمة لغر�ض قيا�س القيمة العادلة مل تتغري باملقارنة مع فرتة التقارير املالية ال�سابقة.
�أ) اوراق مالية م�سعرة
جميع اال�سهم العادية املدرجة يتم تداولها عموما يف ا�سواق االوراق املالية .كما مت حتديد القيم العادلة بالرجوع اىل �آخر عرو�ض ا�سعار بتاريخ التقارير املالية.
ب) �صناديق مدارة
ا�ستثمارات ال�صناديق املحلية املدارة تتكون ا�سا�سا من اوراق مالية حملية م�سعرة مت حتديد قيمها العادلة بالرجوع اىل �آخر عرو�ض ا�سعار بتاريخ التقارير املالية.
ج) اوراق مالية غري م�سعرة
تت�ضمن البيانات املالية املجمعة ملكيات يف اوراق مالية غري مدرجة يتم قيا�سها بالقيمة العادلة .كما يتم تقدير القيمة العادلة با�ستخدام طرق خمتلفة مثل طريقة التدفقات النقدية املخ�صومة والتي تت�ضمن بع�ض االفرتا�ضات غري
املدعومة من ا�سعار او معدالت �سوقية مر�صودة .
د) خ�صوم مالية
لي�س لدى املجموعة اية خ�صوم مالية بالقيمة العادلة.
م�ستوى  : 3قيا�سات القيمة العادلة
ان ا�صول وخ�صوم املجموعة املالية امل�صنفة �ضمن امل�ستوى  3تعتمد على تقنيات تقييم ت�ستند اىل معطيات هامة ال تعتمد على بيانات �سوقية مر�صودة  .كما ان االدوات املالية �ضمن هذا امل�ستوى ميكن ت�سويتها من بداية ال�سنة املالية
اىل نهايتها كما يلي:
 31دي�سمرب 2011
ا�ستثمارات متاحة للبيع
اوراق مالية غري م�سعرة
الف د.ك

الف د.ك

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة
من خالل الأرباح او اخل�سائر
اوراق مالية غري م�سعرة
الف د.ك

ا�ستثمارات متاحة للبيع
اوراق مالية غري م�سعرة
الف د.ك

الف د.ك

-

22,008

22,008

-

17,617

17,617

-

()2,374
1,023
()389
20,268

()2,374
1,023
()389
20,268

-

()3,711
10,071
()1,969
22,008

()3,711
10,071
()1,969
22,008

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة
من خالل الأرباح او اخل�سائر
اوراق مالية غري م�سعرة
الف د.ك

الأر�صدة االفتتاحية
ارباح او خ�سائر م�سجلة يف:
 خ�سائر �شاملة اخرىامل�شرتيات
املبيعات
االر�صدة النهائية

 31دي�سمرب 2010
املجموع

املجموع

تغيري املعطيات اىل امل�ستوى  – 3عمليات التقييم بناء على افرتا�ضات بديلة حمتملة ومعقولة لن يغيرّ ب�صورة جوهرية املبالغ امل�سجلة يف كل من بيان الدخل املجمع ،اجمايل اال�صول او اجمايل اخل�صوم او اجمايل حقوق امللكية.

79
�شركة اال�ست�شارات املالية الدولية �ش.م.ك )مقفلة( وال�شركات التابعة لها  -الكويـت
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
يف  31دي�سمرب 2011

� .45أرقام املقارنة
قامت املجموعة خالل ال�سنة باعادة ت�صنيف ا�ستثمارها يف حمفظة ا�ستثمارية مداره من قبل الغري وذلك عن طريق ادراج �صايف قيمة املحفظة �ضمن ار�صدة اال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح �أو اخل�سائر بدال من الت�صنيف
ال�سابق الوارد يف البيانات املالية املجمعة كما فـي  31دي�سمرب  2010والذي اعتمد على اظهار ار�صدة مكونات تلك املحفظة من نقد وذمم مدينة وار�صدة ا�ستثمارات وذمم دائنة وقرو�ض كل على حده  ،وعلى النحو التايل :

 31دي�سمرب 2010
النقد والنقد املعادل
مدينون وار�صدة مدينة اخرى
دائنون وار�صدة دائنة اخرى
قرو�ض بنكية
ال�صايف الظاهر كمحفظة مدارة �ضمن اال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح �أو اخل�سائر
ب�إ�ستثناء ر�صيد النقد والنقد املعادل الظاهر �ضمن بيان التدفقات النقدية املجمع ،مل يكن لإعادة الت�صنيف تلك �أي �أثر على نتائج الأعمال وحقوق امللكية.

الر�صيد قبل اعادة
الت�صنيف
د.ك

مبلغ اعادة
الت�صنيف
د.ك

36,170,938
53,801,260
86,844,700
189,991,933

()13,004,456
()50,876
()124,278
()8,385,602
4,545,452

الر�صيد بعد اعادة
الت�صنيف
د.ك
23,166,482
53,750,384
86,720,422
181,606,331
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