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كـلمـة رئـيـ�س جمـلـ�س الإدارة والع�ضو املنتدب
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام...
�إنه ملن دواعي �سروري �أن �أرحب بكم با�سمي وبا�سم �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة العربية العقارية ،ون�ستعر�ض و�إياكم �أهم
�إجنازات ال�شركة خالل العام املنتهي يف  31دي�سمرب .2008
لقد مرت �سنة  2008وال�شركة العربية العقارية تر�سخ مكانتها يف �سوق العقار املحلي من خالل حتقيق الكثري من الإجنازات
العقارية واال�ستثمارية كما امتدت طموحات ال�شركة لأخذ مكانة مميزة يف ال�سوق العقاري االقليمى من خالل انتقاء م�شاريع مهمة يف �أ�سواق العقار امل�ستقرة يف البلدان
اخلليجية والعربية وذلك على الرغم من ال�صعوبات املالية التي اعرت�ضت االقت�صاد املحلى والعاملي من جراء الأزمة املالية العاملية يف �سبتمرب من العام املنق�ضي.

�سارت ال�شركة يف خطوات را�سخة لتثبيت مكانتها حمليا و�إقليميا من خالل خطتها الإ�سرتاتيجية املو�ضوعة �سلفاً والتي تتلخ�ص يف املحاور الرئي�سية
كما يلي:
 الت�أ�سي�س لتنمية الدخل الت�شغيلي لل�شركة وذلك من خالل:• �إدارة �أ�صول ال�شركة العاملة واخلا�ضعة للتو�سعة.
• متابعة �إجناز وت�شغيل امل�شاريع قيد الإن�شاء.
• اال�ستحواذ على م�شاريع جديدة من خالل التملك داخل �أو خارج دولة الكويت.
 الت�أ�سي�س لتطوير ن�شاط ال�شركة �ضمن معدالت منو �صناعة القطاع العقاري يف ال�سوق املحلي والإقليمي على مدى اخلم�س �سنوات القادمة ،تزامن ًا مع خطة املوارداملالية والب�شرية ملواكبة النمو امل�ستهدف.
 �إعادة هيكلة �أ�صول ال�شركة العقارية واال�ستثمارية �ضمن التوجه لتنويع اال�ستثمار وتوزيع املخاطر. �إعادة هيكلة م�صادر التمويل على �أ�سا�س التكلفة وتعزيز هوام�ش الربحية. -يتم تطوير الهيكل التنظيمي لل�شركة يف �ضوء الأهداف العامة للإدارة وو�ضع الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات واللوائح التنظيمية جلميع �أعمال ال�شركة.

مقدمــة
لقد كان د�أب ال�شركة منذ ت�أ�سي�سها هو التعامل مع الأو�ضاع االقت�صادية بحرفية متناهية ،وبنظرة �سريعة على �أداء ال�شركة العربية يف العام  2008نالحظ تغيريات
ملمو�سة طر�أت على الأداء العام نتلم�س فيه �سعى ال�شركة العربية العقارية �إىل تطوير قدراتها الإدارية والفنية والتقنية من خالل قيامها ب�إجراء تغيريات يف هيكلها
التنظيمي من خالل ا�ستحداث �إدارات جديدة فعالة وكوادر م�ؤهلة للنهو�ض بال�شركة وحتقيق �أغرا�ضها واالنطالق نحو حتقيق �أهدافها التناف�سية وتدعيم �إمكانياتها يف
ال�سوق العقاري على ال�صعيدين املحلى واالقليمى ،مما كان له اكرب الأثر يف تدعيم وبزوغ �أ�سم العربية العقارية ك�شركة م�ساهمة لها ثقلها يف ال�سوق العقاري الداخلي
واخلليجى والعربي� .إن ال�شركة العربية ت�سري وفق �آلية مدرو�سة وبخطوات منتظمة بت�أين من غري بطئ نحو �إدخال �أنظمة تكنولوجية متطورة وعالية التقنية يف جميع
م�شروعاتها العقارية لالنطالق بها �إىل ما وراء احلدود اجلغرافية املحلية ،وبد�أت باكورة ت�شغيل تلك التقنيات وجميع اخلدمات الذكية بربج العربية حيث مت توقيع عقد
�أتفاق مع �شركة التقنيات لتوفري اخلدمة الذكية يف برج العربية العقارية والتي ت�شتمل على احدث نظم االت�صاالت واملعلوماتية والتي تلبى جميع احتياجات امل�ست�أجرين.

االجنازات على امل�ستوى املحلي:
�أ -برج العربية:
مت بحمد ً
اهلل االنتهاء من ت�شييد برج العربية ب�شارع احمد اجلابر مبنطقة �شرق وبقرب الكثري من املراكز التجارية ،وذلك وفق احدث الأ�ساليب الإن�شائية والتكنولوجية
احلديثة على م�ساحة  1,300مرتا ً مربع ًا  ،امل�ساحة الإجمالية للبناء  13,121مرت مربع موزعة على  36طابق ،ب�أغرا�ض متنوعة ،وقد مت االنتهاء من ت�أجري ما يوازى
 % 60من الطوابق ،وبحمد اهلل ت�سري عملية ت�سويق وت�أجري املبنى وفق اخلطة املر�سومة لإمتام ت�أجري الربج بالكامل الذي يعترب حالي ُا �صرح معماري مميز من معامل
الكويت احلديثة .
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ب -برج الكري�ستال:
وقد �شرعت ال�شركة يف بنا�ؤه يف عام  2007بتكلفة تقارب الـ  18مليون دينار ،وهو من �أهم امل�شاريع التجارية التي �أطلقتها ال�شركة يف العامني املا�ضيني ،ملا يتفرد به عن
غريه يف العديد من املميزات �سواء من حيث املوقع �أو الت�صميم �أو امل�ساحة فمن حيث املوقع يتميز ب�إطاللته على مدخل دروازة العبد الرازق مما يجعله من العالمات
املميزة على �شارع احمد اجلابر حيث يعد من �أكرب التجمعات التجارية على هذا ال�شارع احليوي ومن حيث امل�ساحة والتي تبلغ  2,134مرت ًا مربع ًا مب�سطحات جتارية
تبلغ  23,900مرت مربع ويتكون من  46طابق ًا بالإ�ضافة �إىل مواقف لل�سيارات بطاقة ا�ستيعاب ملا يقارب � 350سيارة و�أخري ًا من حيث الت�صميم وما يتميز به من �شكل
جمايل مييزه عن غريه من الأبراج و�سوف يتم �إدخال احدث تقنيات التكنولوجيا من حيث االت�صال �أو الأمن وال�سالمة والتي تلبى جميع احتياجات ومتطلبات املنطقة
من م�ستثمرين ومتداولني ،ووفق ًا ملعدالت االجناز احلالية يتوقع االنتهاء من امل�شروع يف عام .2010
د -تو�سعة فندق هوليداى �إن “املرحلة الثانية”:
ميثل فندق هوليداى �أن �إ�ضافة حقيقية للمرافق ال�سياحية بدولة الكويت ،وي�ؤكد على �صدق �إ�سرتاتيجية ال�شركة وح�سن ب�صريتها يف �سيا�ستها التو�سعية املقبلة ،حيث
�أثبتت درا�سات اجلدوى االقت�صادية حاجة البالد �إىل املزيد من املن�شئات ال�سياحية والفندقية لتلبية حاجة املواطن الكويتي من توفري الرتفيه املحلى وتوفري عناء
ال�سفر ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أن جميع الدرا�سات ت�شري �إىل �أن تدفق رجال الأعمال وامل�ستثمرين الأجانب يف تزايد م�ستمر �إىل الكويت يف ظل التطورات االقت�صادية
وال�سيا�سية التي مرت بها منطقتنا ومنها الكويت خالل الأعوام الأربع املا�ضية والتي ت�ؤكد �أن الكويت هي البوابة الرئي�سية ال�ستكمال عمليات �إعادة �أعمار العراق.
ووفق ًا لهذه الر�ؤية مت �إجراء تو�سعة للفندق وحتويل برجني جماورين له �إىل غرف و�أجنحة فندقية و�إحلاقها بالفندق ليعمل الفندق بطاقة �إنتاجية ت�صل �إىل  300جناحا
وغرفة ،بالإ�ضافة �إىل اخلدمات املتنوعة امللحقة به من مطاعم وكافترييا وقاعة اجتماعات ومعهد �صحي على اعلي م�ستوى ،بالإ�ضافة �إىل قاعة احتفاالت ت�ستوعب عدد
� 1,000شخ�ص و�سوف تكون من �أكرب قاعات الفنادق يف دولة الكويت.
هـ -مبنى �سكنى �إ�ستثمارى مبنطقة الفروانية:
ً
ً
قامت ال�شركة باالنتهاء من �إجناز بناء على ق�سيمة بجوار فندق كراون بالزا يف منطقةالفروانية م�ساحتها  2,400مرت ًا مربعا وتتكون من  11طابقا و�أر�ضى و�سرداب
على كامل م�ساحة العقار ،وب�إجمايل � 110شقة بنظام �سكنى �إ�ستثمارى على اعلى م�ستوى من الت�شطيب واخلدمات احلديثة وهو حالي ًا م�ؤجر بالكامل.

املح�صلة:
لقد كان للخطوات التنفيذية لإ�سرتاتيجية جمل�س �إدارة ال�شركة والتطورات امللمو�سة التي طر�أت على جممل �أو�ضاعها �أبلغ الأثر على النتائج املالية بنهاية العام ،2008
�إذ حققت ال�شركة �أرباحا خالل هذه الفرتة بلغت  35,710د.ك ،حيث انه بلغت �إجمايل �إيرادات ال�شركة  8,137,246د.ك وم�صروفاتها  8,427,210د.ك.
بالإ�ضافة �إىل �أن غالبية نتائج ال�شركة ما زالت تعك�س نتائج �إيجابية وجيدة خا�صة فيما يتعلق بـ:

التفا�صيل
املوجودات
حقوق امل�ساهمني
االرا�ضى قيد التطوير
اال�ستثمارات العقارية

املبالغ باملاليني د.ك

املبالغ باملاليني د.ك

170,3

125,2

% 36

65,1

79,4

()% 18

94

43,3

% 116

17,7

10,8

% 64

2008

2007

ن�سبة الزيادة

الإخوة امل�ساهمون..
وال ي�سعني يف هذه العجالة �إال �أن �أتقدم با�سمكم جميعا �إىل جميع العاملني يف ال�شركة العربية العقارية بال�شكر والتقدير ملا بذلوه من جهود مثمرة خالل الفرتة املا�ضية
لالرتقاء بقدرات و�إمكانات �شركتكم للم�ساهمة بعمليات التنمية امل�ستدامة وتن�شيط االقت�صاد الوطني ،كما ال نن�سى كافة اجلهات احلكومية وغري احلكومية التي مدت
يد العون لنا خالل الفرتة املذكورة ،متمنيا لهم ولكم كل التوفيق والنجاح يف ظل توجيهات ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمرينا املفدى ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
وويل عهده الأمني �سمو ال�شيخ نواف الأحمد ال�صباح حفظهما اهلل ورعاهما ،واحلكومة الر�شيدة برئا�سة �سمو ال�شيخ نا�صر املحمد الأحمد ال�صباح حفظه اهلل.
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب
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ال�شركة العربية العقارية �ش.م.ك( .مقفلة)

تقرير مراقبي احل�سابات

تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني �إىل ال�سادة امل�ساهمني
تقرير عن البيانات املالية
لقد دققنا البيانات املالية املجمعة املرفقة لل�شركة العربية العقارية (�شركة م�ساهمة مقفلة) “ال�شركة الأم” و�شركتها التابعة “يعرفوا جمتمعني
باملجموعة” والتي تت�ضمن امليزانية العمومية املجمعة كما يف  31دي�سمرب  2008و بيانات الدخل والتغريات يف حقوق امللكية و التدفقات النقدية
املجمعة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وكذلك ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة و الإي�ضاحات التف�صيلية الأخرى.

م�سئولية �إدارة ال�شركة عن البيانات املالية
�إن �إعداد وعر�ض البيانات املالية املجمعة ب�شكل عادل طبق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية هو م�سئولية �إدارة ال�شركة الأم� .إن هذه امل�سئولية
تت�ضمن ت�صميم وتطبيق والإحتفاظ بنظام رقابة داخلي يتعلق ب�إعداد البيانات املالية املجمعة وعر�ضها ب�شكل عادل بحيث تكون خالية من �أية
�أخطاء مادية �سواء كانت ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ ،كما تت�ضمن اختيار وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية املنا�سبة و�إعداد التقديرات املحا�سبية
املعقولة وفق ًا للظروف املحيطة.

م�سئولية مراقبي احل�سابات
�إن م�سئوليتنا هي ابداء ر�أي على تلك البيانات املالية املجمعة اعتماد ًا على �أعمال التدقيق التي قمنا بها ،لقد قمنا بالتدقيق وفقا ملعايري التدقيق
الدولية� ،إن هذه املعايري تتطلب منا الإلتزام مبتطلبات املهنة الأخالقية و تخطيط و�أداء �أعمال التدقيق للح�صول على ت�أكيد معقول ب�أن البيانات
املالية املجمعة ال حتتوي على �أخطاء مادية.
�إن �أعمال التدقيق تتطلب تنفيذ �إجراءات للح�صول على �أدلة تدقيق على املبالغ والإي�ضاحات الواردة يف البيانات املالية املجمعة� .إن تك الإجراءات
تعتمد علي احلكم املهني ملراقب احل�سابات مبا يف ذلك تقييم خطر وجود �أخطاء مادية يف البيانات املالية املجمعة �سواء كانت ناجتة عن الغ�ش
�أو اخلط�أ .يف �سبيل تقييم تلك الأخطار ف�إن مراقب احل�سابات ي�أخذ يف عني الإعتبار الرقابة الداخلية املرتبطة ب�إعداد البيانات املالية املجمعة
وعر�ضها ب�شكل عادل وذلك بهدف ت�صميم �إجراءات التدقيق املالئمة ،ولي�س بغر�ض �إبداء ر�أي على فعالية نظم الرقابة الداخلية املطبقة بال�شركة
الأم� .إن �أعمال التدقيق تت�ضمن �أي�ض ًا تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة و مدى معقولية التقديرات املحا�سبية التي اعدتها الإدارة
بالإ�ضافة �إىل تقييم العر�ض ال�شامل للبيانات املالية املجمعة.

�أ�سا�س الر�أي املتحفظ
كما هو وارد بالإي�ضاح رقم ( )8من الإي�ضاحات املتممة للبيانات املالية املجمعة ،يوجد انخفا�ض هام يف القيمة العادلة لبع�ض �أدوات امللكية عن
تكلفتها مببلغ  11,261,384دينار كويتي و الذي مت �إثباته يف حقوق امللكية .وفق ًا ملعايري املحا�سبة الدولية ،ف�إن مثل هذاالإنخفا�ض يجب �إثباته يف
بيان الدخل ،ونتيجة لذلك ف�إن �صايف ربح ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2008يجب تخفي�ضه بذلك املبلغ ،وال يوجد �أثر لذلك على �إجمايل حقوق
امللكية كما يف  31دي�سمرب .2008
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الر�أي املتحفظ
فيما عدا �أثر ما ورد بفقرة �أ�سا�س الر�أي املتحفظ �أعاله ،ف�إن البيانات املالية املجمعة تعرب ب�صورة عادلة  -من جميع النواحي املادية  -عن املركز
املايل للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  2008وعن �أدائها املايل و تدفقاتها النقدية املجمعة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير
املالية.

فقرة تو�ضيحية
بدون �إبداء حتفظ ًا �إ�ضافي ًا على ر�أينا الوارد �أعاله ،ن�شري �إىل ما ورد بالإي�ضاح رقم ( )3.2من هذه البيانات املالية املجمعة حيث زادت مطلوبات
املجموعة املتداولة عن موجوداتها املتداولة كما يف  31دي�سمرب  2008ب�شكل هام� .إن ذلك �سوف يتطلب من املجموعة و�ضع اخلطط الالزمة لتوفري
ال�سيولة الالزمة ملواجهة التزاماتها املالية.

تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
بر�أينا كذلك� ،أن ال�شركة الأم مت�سك ح�سابات منتظمة و�أن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة فيما يتعلق بالبيانات
املالية املجمعة متفقة مع ما ورد يف دفاتر ال�شركة الأم ،و�أننا قد ح�صلنا على املعلومات التي ر�أيناها �ضرورية لأداء مهمتنا و�أن البيانات املالية املجمعة
ت�ضمن كل ما ن�ص قانون ال�شركات التجارية ل�سنة  1960والتعديالت الالحقة له والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم على وجوب �إثباته فيها ،و�أن اجلرد
قد �أجرى وفق ًا للأ�صول املرعية ،و�أنه يف حدود املعلومات التي توفرت لدينا مل تقع خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2008خمالفات لأحكام
ال�شركات التجارية ل�سنة  1960والتعديالت الالحقة عليه �أو للنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم على وجه ي�ؤثر مادي ًا يف ن�شاط املجموعة �أو يف مركزها
املايل املجمع ،فيما عدا قيام ال�شركة بالإ�ستثمار يف �أ�سهم غري من�صو�ص عليها يف �أغرا�ض ال�شركة.

بدر عبداهلل الوزان

�سجل مراجعي احل�سابات رقم  62فئة �أ
بدر و�شركاه  -براي�س وترهاو�س كوبرز

نا�صر عبداهلل املقيط

�سجل مراجعي احل�سابات رقم  9فئة �أ
املكتب الأهلي لتدقيق احل�سابات
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ال�شركة العربية العقارية �ش.م.ك( .مقفلة)

املي ــزانـيـ ـ ــة العم ــومي ـ ــة املجمعة
كما يف  31دي�سمرب2008

املطلوبات املتداولة
ذمم و�أر�صدة دائنة �أخرى
م�ستحق لأطراف ذات �صلة
قرو�ض وت�سهيالت بنكية
�سندات م�صدرة

4

12,139,417
32,013
94,056,602
17,792,000
25,255,632
16,187,138
165,462,802

12,594,170
43,396,899
10,831,135
22,609,203
6,190,143
95,621,550

9

234,138
22,602
3,592,291
10,812
988,177
4,848,020
170,310,822

127,638
78,141
6,732,695
21,295,356
1,374,050
29,607,880
125,229,430

13

48,556,666
5,614,733
()714,784
1,098,372
3,946,487
3,946,487
()11,348,741
14,038,152
65,137,372
55,610
65,192,982

46,244,443
5,614,733
()1,228,585
934,353
3,939,477
3,939,477
282,981
19,708,628
79,435,507
90,000
79,525,507

17

20,390,000
203,015
20,593,015

7,000,000
165,617
7,165,617

19
24
17
18

5,631,797
6,174,934
52,759,536
19,958,558
84,524,825
105,117,840
170,310,822

3,382,543
700,609
14,455,154
20,000,000
38,538,306
45,703,923
125,229,430

5
6
7
8

املوجودات املتداولة
�أرا�ضي وعقارات بغر�ض املتاجرة
خمزون
ذمم و�أر�صدة مدينة �أخرى
ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
النقد والنقد املعادل

املطلوبات غري املتداولة
قرو�ض وت�سهيالت بنكية
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

2008

( 2007املعدلة)

�إي�ضاح

املوجودات
املوجودات غري املتداولة
ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
موجودات غري ملمو�سة
عقارات قيد التطوير
ا�ستثمارات عقارية
ا�ستثمار يف �شركات زميلة
ا�ستثمارات متاحة للبيع

جمموع املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
عالوة �إ�صدار
�أ�سهم اخلزانة
�أرباح بيع �أ�سهم اخلزانة
�إحتياطي �إجباري
�إحتياطي �إختياري
�إحتياطي التغري يف القيمة العادلة
�أرباح مرحلة
حقوق امللكية املتاحة مل�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق الأقلية

(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

10
11
12

14
15
16

جمموع املطلوبات
جمموع حقوق امللكية واملطلوبات
عماد جواد بو خم�سني

رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب
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�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.

عدنان عبدالنبي املو�سى
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ال�شركة العربية العقارية �ش.م.ك( .مقفلة)

بي ــان ال ــدخ ـ ــل املجمع
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

�إي�ضاح
�صايف �إيرادات العقارات
�صايف �إيراد ت�شغيل فنادق
(خ�سائر) � /أرباح بيع ا�ستثمارات عقارية
�أرباح بيع �أرا�ضى وعقارات بغر�ض املتاجرة
�أرباح تغري يف قيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية
(خ�سائر)� /أرباح ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
�إيرادات ن�شاط �أخرى
م�صاريف �إدارية وعمومية
تكاليف موظفني
ا�ستهالكات و�إطفاءات
ربح الن�شاط
ح�صة املجموعة من نتائج �أعمال �شركات زميلة
�أرباح ا�ستثمارات متاحة للبيع
م�صاريف متويلية
فروق عملة �أجنبية
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
الزكاة
�صايف ربح العام
يوزع �إيل
م�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق الأقلية
ربحية ال�سهم (فل�س)

2008

2007

1,299,390

1,468,152

1,098,905

1,457,004

()149,000

3,518,973

-

571,900

6

4,542,288

-

20

()827,992

934,654

380,889

331,055

21

7

29

22

()654,529

()294,135

()373,431

()786,441

()869,330

()1,192,520

4,447,190

6,008,642

819,725

1,580,518

104,940

296,192

()5,220,872

()2,038,476

()115,273

()21,748

-

()25,000

-

()36,621

-

()106,115

-

()2,555

35,710

5,654,837

70,100

5,654,837

()34,390

-

35,710

5,654,837

0.15

11.83

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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ال�شركة العربية العقارية �ش.م.ك( .مقفلة)

بـ ـيـ ـ ـ ــان التــغريات يف حقوق امللكية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

الر�صيد يف  1يناير  ( 2008املعدل )
التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع
ح�صة املجموعة ال�شركة من احتياطات �شركة زميلة
بيع �أ�سهم خزانة
�صايف اخل�سائر املعرتف بها مبا�شرة بحقوق امللكية
�صايف ربح ( /خ�سارة) العام
�إجمايل (خ�سائر)  /الأرباح املعرتف بها خالل العام
توزيعات نقدية
�أ�سهم املنحة
املحول لالحتياطيات
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2008

الر�صيد يف  1يناير 2007كما �سبق عر�ضه
�أثر تعديل �سيا�سة اال�ستثمارات العقارية
الر�صيد يف  1يناير( 2007املعدل)
ح�صة املجموعة من احتياطيات �شركة زميلة
ت�أ�سي�س �شركة تابعة
�صايف االرباح املعرتف بها يف حقوق امللكية
�صايف ربح العام
�إجمايل الأرباح املعرتف بها خالل العام
املحول لالحتياطيات
الر�صيد يف  31دي�سمرب ( 2007املعدل)

23
23

8
7

6

�إي�ضاح

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()714,784

-

-

-

513,801

-

513,801

513,801

-

7,010

-

-

-

-

-

-

-

-

3,939,477

3,939,477

582,513

-

-

-

-

-

3,356,964

3,946,487 1,098,372

-

-

-

164,019

-

164,019

164,019

-

-

934,353

934,353

-

-

-

-

-

-

934,353

-

934,353

3,356,964

-

-

-

()11,631,722

-

()11,631,722

-

()370,338

()11,261,384

282,981

282,981

-

62,445

-

62,445

-

62,445

220,536

-

220,536

2,391,897

677,820

()370,338

()34,390

-

-

-

-

90,000

90,000

-

35,710

()10,953,902

677,820

()370,338

()11,261,384

79,525,507

79,525,507

-

5,654,837

-

-

5,717,282

90,000

5,654,837

()14,020

()2,312,223

-

-

55,610

-

-

-

65,192,982

-

-

()3,414,333

()10,918,192( )34,390( )10,883,802

70,100

()10,953,902

()3,414,333( )3,414,333

70,100

70,100

-

-

-

()11,261,384

79,435,507 19,708,628

-

90,000

5,807,282

90,000

90,000

-

62,445

79,435,507 19,708,628

()1,165,026

5,654,837

5,654,837

-

-

-

152,445

62,445

-

62,445

2,391,897

-

2,391,897

73,718,225 15,218,817

-

73,718,225

71,326,328 12,826,920

-

71,326,328

65,137,372 14,038,152 )11,348,741( 3,946,487

7,010

-

-

-

-

-

-

-

-

3,939,477

3,939,477

582,513

-

-

-

-

-

3,356,964

-

3,356,964

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة .

5,614,733 48,556,666

-

2,312,223

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)1,228,585( 5,614,733 46,244,443

)1,228,585( 5,614,733 46,244,443

-

-

-

-

-

-

-

-

)1,228,585( 5,614,733 46,244,443

-

)1,228,585( 5,614,733 46,244,443

ر�أ�س
املال

عالوة
�إ�صدار

�أ�سهم
اخلزانة

املجموع

حقوق
الأقلية

الإجمايل

حقوق امللكية املتاحة مل�ساهمي ال�شركة الأم
�أرباح
�أرباح بيع احتياطي احتياطي احتياطي
�إجباري اختياري التغري يف مرحلة
�أ�سهم
القيمة العادلة
اخلزانة
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ال�شركة العربية العقارية �ش.م.ك( .مقفلة)

بـ ـيـ ـ ـ ــان الت ــدفقـ ــات النقــدي ــة املجمع
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
املدفوع القتناء ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
املدفوع لأقتناء موجودات غري ملمو�سة
املدفوع عن عقارات قيد التطوير
املح�صل من بيع ا�ستثمارات عقارية
م�سدد لإقتناء �شركة زميلة
املدفوع القتناء ا�ستثمارات متاحة للبيع
املح�صل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
�أرباح توزيعات م�ستلمة
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
املح�صل من بيع �أ�سهم خزانة
�صايف املح�صل من قرو�ض
م�صاريف متويلية مدفوعة
ت�أ�سي�س �شركة تابعة
توزيعات نقدية مدفوعة
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة التمويلية
�صايف(النق�ص) /زيادة يف النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة
النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة

2008

�إي�ضاح
26

2007

7,269,577

6,932,797

()402,112

()185,800

()44,669

-

()53,228,280

()20,258,822

5,051,000

6,456,989

()2,684,319

()657,235

()1,788,586

()1,461,186

-

591,392

868,655

835,330

()52,228,311

()14,679,332

677,820

-

51,652,940

10,555,160

()4,640,876

()2,206,935

-

90,000

()3,117,023

()19,977

44,572,861

8,418,248

()385,873

671,713

1,374,050

702,337

988,177

1,374,050

12
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ال�شركة العربية العقارية �ش.م.ك( .مقفلة)

�إي�ضـاح ــات ح ــول البيــان ــات امل ــاليـ ـ ــة
لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

 .1نبذة عن ال�شركة

ت�أ�س�ست ال�شركة العربية العقارية – �شركة م�ساهمة كويتية (مقفلة) «ال�شركة الأم» يف دولة الكويت بتاريخ  21يونيو  1976وهي مدرجة يف �سوق
الكويت للأوراق املالية .ويقع املركز الرئي�سي لل�شركة يف ال�شرق – �شارع �أحمد اجلابر – مركز عماد التجاري – دولة الكويت.
يتمثل ن�شاط ال�شركة االم الرئي�سي يف :
 ممار�سة خمتلف الأعمال التجارية العقارية من �شراء وبيع الأرا�ضي والعقارات وا�ستثمارها و�إدارة عقارات الغري. القيام مبختلف �أنواع البناء وما يتفرع عنها حل�سابها �أو حل�ساب الغري وذلك يف القطاعني العام واخلا�ص مبا يف ذلك امل�ساكن امل�ستقلة والعمارات واملجمعات ال�سكنية. القيام ب�أعمال املقاوالت واملتاجرة بجميع املواد املتعلقة بالبناء واملتفرعة عنه �أو الالزمة له. �إقامة الأ�سواق التجارية واملرافق ال�سياحية الريا�ضية والرتفيهية. ويجوز لل�شركة �أن تكون لها م�صلحة �أو �أن ت�شرتك ب�أي وجه مع الهيئات التي تزاول �أعما ًال �شبيهة ب�أعمالها� ،أو التي قد تعاونها على حتقيق �أغرا�ضها يفالكويت �أو اخلارج ،ولها �أن ت�شرتي هذه الهيئات �أو تلحقها بها.
 �إدارة املحافظ العقارية حل�سابها فقط واال�ستثمار يف �أ�سهم ال�شركات وامل�شاريع التي ت�شابه �أغرا�ض ال�شركة. �إن�شاء و�إدارة �صناديق اال�ستثمار العقاري فقط. متلك الأ�سهم وال�سندات املحلية والعاملية ذات الأغرا�ض املماثلة لأغرا�ض ال�شركة. �إقامة ومتلك الفنادق و�إدارتها مبا حتويها من �أن�شطة �سياحية. �أعمال ال�صيانة بكافة �أنواعها مبا يف ذلك �صيانة وتنفيذ الأعمال املدنية وامليكانيكية والكهربائية وامل�صاعد وال�صحي والهواتف و�أعمال تكييف الهواء ،مبايكفل املحافظة على املباين و�سالمتها ومبا�شرة املقاوالت املت�صلة بالأعمال املذكورة واملتعلقة بالعقارات اململوكة لل�شركة فقط.
 �إعداد الدرا�سات وتقدمي اال�ست�شارات يف جمال اال�ستثمار العقاري بكافة �أنواعه ومبا�شرة و�إدارة وا�ستغالل العقارات بكافة �أنواعها على �أن تتوافر ال�شروطاملطلوبة فيمن يزاول هذا الن�شاط.
 ا�ستغالل الفوائ�ض املالية املتوفرة لدى ال�شركة عن طريق ا�ستثمارها يف حمافظ مالية وعقارية تدار من قبل �شركات وجهات متخ�ص�صة. بيع و�شراء �أ�سهم ال�شركات التي تزاول �أن�شطة �شبيهة ومكملة لأغرا�ض ال�شركة.�إن بع�ض ا�ستثمارات ال�شركة االم غري من�صو�ص عليها يف �أغرا�ض ال�شركة االم (�إي�ضاح .)8 ،7
�إن هذه البيانات املالية املجمعة ،تت�ضمن البيانات املالية لل�شركة الأم و�شركتها التابعة (�شركة عقارات دوت كوم العاملية� -شركة ذات م�سئولية حمدودة)
ي�شار �إليهم جمتمعني « باملجموعة».
متت املوافقة على �إ�صدار البيانات املالية املجمعة من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة الأم بتاريخ  31مار�س � .2009إن اجلمعية العمومية للم�ساهمني لديها
�صالحية تعديل تلك البيانات املالية املجمعة بعد �إ�صدارها.

 .2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
فيما يلي ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة امل�ستخدمة يف �إعداد هذه البيانات املالية� ،إن هذه ال�سيا�سات مت تطبيقها بثبات خالل كل ال�سنوات املالية
املعرو�ضة يف هذه البيانات املالية ،ما مل يتم ذكر خالف ذلك.
� 2.1أ�س�س �إعداد البيانات املالية
يتم �إعداد البيانات املالية وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ،وعلى �أ�سا�س التكلفة التاريخية املعدلة بالقيم العادلة لال�ستثمارات العقارية
ولال�ستثمارات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ولال�ستثمارات املتاحة للبيع.
�إن �إعداد البيانات املالية املجمعة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب من الإدارة و�ضع تقديرات وافرتا�ضات حما�سبية هامة كما يتطلب منها
ممار�سة بع�ض التقديرات يف تطبيق ال�سيا�سات املالية� .إن هذه التقديرات واالفرتا�ضات قد يكون لها ت�أثري على �أر�صدة املوجودات واملطلوبات والقيم
التي مت الإف�صاح عنها كموجودات ومطلوبات حمتملة كما يف تاريخ البيانات املالية ،كما ميكن �أن ت�ؤثر على قيم الإيرادات وامل�صروفات امل�سجلة خالل
ال�سنة� .إن املناطق التي تت�ضمن درجة عالية من التقدير �أو التعقيد �أو التي ت�ؤثر فيها االفرتا�ضات والتقديرات على البيانات املالية ب�شكل جوهري مت
الإف�صاح عنها يف �إي�ضاح (.)28
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تغيري ال�سيا�سة املحا�سبية فيما يتعلق باال�ستثمارات العقارية

خالل عام  ،2008قررت املجموعة تغري �سيا�ستها املحا�سبية فيما يتعلق باال�ستثمارات العقارية حيث قررت تطبيق �سيا�سة القيمة العادلة بد ًال من
�سيا�سة التكلفة� .إن �إدارة املجموعة تعتقد �أن ذلك �سوق ي�ؤدي �إيل �إظهار البيانات املالية للمجموعة ب�صورة �أكرث عدالة .طبق ًا لل�سيا�سة ال�سابقة
كانت املجموعة تتبع �سيا�سة التكلفة حيث كان يتم �أثبات اال�ستثمارات العقارية بالتكلفة التاريخية ناق�ص َا اال�ستهالك املرتاكم و�أي خ�سائر مرتاكمة
لالنخفا�ض يف القيمة ،وكان يتم ا�ستهالك اال�ستثمارات العقارية علي �أ�سا�س الق�سط الثابت علي مدار العمر الإنتاجي املقدر لها� .إن ال�سيا�سة
اجلديدة مت ذكرها تف�صي ًال ب�إي�ضاح رقم (.)2.7
�إن �أثر تعديل تلك ال�سيا�سة عل البيانات املالية للمجموعة مت ذكره تف�صي ًال ب�إي�ضاح رقم (.)6
تعديالت وتغيريات واجبة التطبيق على ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

 التعديل على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( - )39الأدوات املالية (التحقق والقيا�س) واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )7الأدوات املالية (االف�صاحات)فيما يتعلق ب�إعادة ت�صنيف املوجودات املالية� .إن �أثر تطبيق ذلك التعديل مت ذكره تف�صيال ب�إي�ضاح رقم (.)8
 التف�سري ال�صادر عن جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية رقم ( )11املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )2معامالت �أ�سهم املجموعةواخلزانة .ال يوجد �أي ت�أثري على البيانات املالية للمجموعة نتيجة تطبيق ذلك التعديل.
تف�سريات �صدرت يف عام � 2008إال �أنها لي�ست مرتبطة باملجموعة

 التف�سري ال�صادر عن جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية رقم ( )12الرتتيبات املتعلقة بخدمة االمتيازات. التف�سري ال�صادر عن جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية رقم ( )13برنامج والء العميل. املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)2الدفع على �أ�سا�س الأ�سهم (واجب التطبيق من  1يناير .)2009 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)5الأ�صول املحتفظ بها بر�سم البيع والعمليات املتواقفه (واجب التطبيق من  1يوليو .)2009 معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )41املعدل) :الزراعة (واجب التطبيق من  1يناير .)2009معايري وتف�سريات �صدرت وغري واجبة التطبيق على البيانات املالية ومل يتم عمل تطبيق مبكر لها من قبل املجموعة

فيما يلي معايري وتعديالت �صدرت وواجبة التطبيق ل�سيا�سات املجموعة ابتدءا من او بعد  1يناير � 2009أو يف الفرتة الالحقة� ،إال �أن املجموعة مل تقم
بالتطبيق املبكر لها:
 معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)23تكلفة االقرتا�ض (واجب التطبيق من  1يناير .)2009 معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)1عر�ض البيانات املالية (واجب التطبيق من  1يناير .)2009 معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)32الأدوات املالية :العر�ض (واجب التطبيق من  1يناير .)2009 معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )27البيانات املالية املوحدة واملنف�صلة (واجب التطبيق من  1يوليو .)2009 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)3اندماج الأعمال (واجب التطبيق من  1يوليو .)2009 معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)28ا�ستثمارات يف �شركات زميلة (واجب التطبيق من  1يناير .)2009 معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)36االنخفا�ض يف قيمة اال�صول (واجب التطبيق من  1يناير .)2009 معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)38املوجودات غري امللمو�سة (واجب التطبيق من  1يناير .)2009 معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)19منافع املوظفني (واجب التطبيق من  1يناير .)2009 معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)40اال�ستثمارات العقارية (واجب التطبيق من  1يناير .)2009 معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )39املعدل) :الأدوات املالية – االعرتاف والقيا�س (واجب التطبيق من  1يناير .)2009 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)8القطاعات الت�شغيلية( .واجب التطبيق من  1يناير .)2009ان هذه املعايري �سوف يتم تطبيقها على البيانات املالية املجمعة عندما ت�صبح تلك املعايري والتف�سريات واجبة التطبيق وال يتوقع �أن يكون لها �أثر مادي
على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
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� 2.2أ�س�س جتميع البيانات املالية
ال�شركات التابعة

�إن ال�شركات التابعة هي ال�شركات التي يكون للمجموعة �سيطرة على �سيا�ساتها املالية والت�شغيلية .ب�صفة عامة يفرت�ض وجود ال�سيطرة عندما يكون
للمجموعة �أكرث من  % 50من حقوق الت�صويت يف هذه ال�شركات� .إن وجود حقوق ت�صويت حمتملة والقابلة للممار�سة يتم �أخذها يف االعتبار عند
حتديد ما �إذا كانت هناك �سيطرة من املجموعة على �شركة �أخرى .ويتم جتميع البيانات املالية لل�شركات التابعة من تاريخ ال�سيطرة على تلك
ال�شركات ويتم التوقف عن التجميع عند فقد هذه ال�سيطرة.
يتم �إتباع طريقة ال�شراء عند املحا�سبة عن اقتناء �شركات تابعة .يتم قيا�س تكلفة االقتناء بالقيمة العادلة للموجودات املتنازل عنها �أو لأدوات
امللكية امل�صدرة �أو املطلوبات املتكبدة يف تاريخ االقتناء بالإ�ضافة �إىل التكاليف الأخرى املرتبطة بعملية االقتناء .يتم حتديد املوجودات واملطلوبات
وااللتزامات املحتملة املقتناة يف تاريخ االقتناء بقيمتها العادلة بغ�ض النظر عن ن�سبة حقوق الأقلية يف ال�شركة املقتناة� .إن الزيادة يف تكلفة االقتناء
عن القيمة العادلة لن�صيب املجموعة يف �صايف املوجودات املحددة املقتناة يتم �إثباتها ك�شهرة .يف حالة زيادة القيمة العادلة ل�صايف املوجودات
املقتناة عن تكلفة االقتناء ف�إن الفرق يتم االعرتاف به يف بيان الدخل مبا�شرة.
يتم ا�ستبعاد الأر�صدة واملعامالت والأرباح غري املحققة بني �شركات املجموعة� .إن اخل�سائر غري املحققة يتم ا�ستبعادها �أي�ض ًا �إال �إذا كانت ت�شري
�إىل وجود انخفا�ض يف قيمة املوجودات املحولة .يتم تغيري ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة يف ال�شركات التابعة كلما كان ذلك �ضروري ًا وذلك لتوحيد
ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة يف املجموعة.
 2.3العمالت الأجنبية
مت�سك ح�سابات املجموعة بالدينار الكويتي ،ويتم ت�سجيل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ املعاملة.
وحتول املوجودات واملطلوبات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية يف تاريخ امليزانية العمومية با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سارية يف ذلك
التاريخ ،وتدرج جميع فروق التحويل من ربح �أو خ�سارة يف بيان الدخل.
 2.4املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة التاريخية ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة ،ويتم احت�ساب اال�ستهالك بطريقة الق�سط
الثابت على مدار العمر الإنتاجي املقدر لها ،وتقوم �إدارة املجموعة مبراجعة الأعمار الإنتاجية لتلك املمتلكات واملعدات ب�صورة دورية .ويتم االعرتاف
ب�أية تغريات ناجتة عن تلك املراجعة ببيان الدخل ب�أثر م�ستقبلي.
تقدر الأعمار الإنتاجية لبنود املمتلكات واملعدات كما يلي:
مباين الفنادق
�أثاث وجتهيزات الفنادق
�أثاث وجتهيزات ال�شركة
�سيارات

العمر الإنتاجي املقدر (�سنة)
20
10
4
3

تدرج �أرباح �أو خ�سائر بيع املمتلكات واملعدات يف بيان الدخل مبقدار الفرق بني القيمة البيعية و�صايف القيمة الدفرتية لهذه املوجودات يف تاريخ البيع.
 2.5املوجودات غري امللمو�سة
�إن التكاليف التى تتكبدها املجموعة مقابل احل�صول على حق ا�ستغالل ق�سائم يتم ر�سملتها �ضمن املوجودات غري امللمو�سة و�إطفائها بطريقة الق�سط
الثابت ح�سب �أعمارها االقت�صادية املتوقعة (� 5سنوات).
� 2.6أرا�ضي وعقارات قيد التطوير
تثبت الأرا�ضي والعقارات قيد التطوير بالتكلفة مت�ضمنة م�صاريف التطوير .عند االنتهاء من عملية التطوير يتم �إعادة ت�صنيفها �إما كا�ستثمارات عقارية
�أو �أرا�ضي وعقارات بغر�ض املتاجرة �أو كممتلكات ومعدات لغر�ض ا�ستخدام املجموعة وفق ًا لنية الإدارة لال�ستخدام امل�ستقبلي لتلك الأرا�ضي والعقارات.
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 2.7ا�ستثمارات عقارية
تدرج العقارات التي حتتفظ بها املجموعة بغر�ض حتقيق منو ر�أ�سمايل �أو بغر�ض ت�أجريها للغري �أو كالهما �ضمن اال�ستثمارات العقارية .يتم �إثبات
اال�ستثمارات العقارية عند اقتنا�ؤها بالتكلفة مت�ضمنة تكاليف املعاملة .ويتم �إعادة قيا�سها الحق ًا بالقيمة العادلة وتدرج �أرباح �أو خ�سائر التقييم
ببيان الدخل.
يتم حتميل اال�ستثمار العقاري ب�أية مدفوعات الحقة ،فقط يف حالة توقع وجود منافع م�ستقبلية لتلك املدفوعات ،و�أن تلك املنافع �سوف تتدفق �إىل
املجموعة.
�إن م�صاريف ال�صيانة والإ�صالح تدرج ببيان الدخل خالل الفرتة التي حتققت فيها.
يدرج ناجت بيع اال�ستثمارات العقارية من ربح �أو خ�سارة يف بيان الدخل عند �إمتام عملية البيع ،ويتم حتديد ناجت البيع على �أ�سا�س الفرق بني �صايف
القيمة الدفرتية لال�ستثمار والقيمة البيعية لـه.
 2.8االنخفا�ض يف قيمة املوجودات غري املالية
�إن املوجودات التي لها عمر �إنتاجي غري حمدد والتي ال يتم �إطفائها حيث يتم درا�سة االنخفا�ض يف قيمتها �سنوي ًا� .إن املوجودات التي يتم ا�ستهالكها
�أو �إطفائها يتم مراجعة مدى وجود انخفا�ض يف قيمتها عندما ت�شري الظروف �أو الأحداث �إىل �أن القيمة الدفرتية غري قابلة لال�سرتداد .ويتحدد
خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة مبقدار زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل عن قيمته القابلة لال�سرتداد ويتم حتديد �صايف القيمة امل�سرتدة على �أ�سا�س
القيمة العادلة للأ�صل ناق�ص ًا تكاليف البيع �أو قيمة اال�ستخدام �أيهما �أعلى .يتم االعرتاف بخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة على بيان الدخل يف الفرتة
التي ظهرت فيها هذه اخل�سائر.
 2.9ا�ستثمار يف �شركات زميلة
�إن ال�شركات الزميلة هي ال�شركات التي يكون لل�شركة ت�أثري جوهري عليها وال ميتد ذلك �إىل ال�سيطرة .ب�صفة عامة ف�إن م�ساهمة املجموعة بن�سبة
من � % 20إىل  % 50من حقوق الت�صويت يف ال�شركة ي�شري �إىل وجود ت�أثري جوهري.
ناق�صا
يتم املحا�سبة عن اال�ستثمار يف �شركات زميلة بطريقة حقوق امللكية ويتم �إثبات اال�ستثمار مبدئي ًا بالتكلفة .يت�ضمن ر�صيد اال�ستثمار �أي �شهرة ً
خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة (�إن وجدت).
�إن ن�صيب املجموعة من نتائج �أعمال ال�شركة الزميلة بعد االقتناء يتم االعرتاف بها يف بيان الدخل كما يتم االعرتاف بن�صيب املجموعة يف
االحتياطيات يف حقوق امللكية.
�إن الأرباح غري املحققة والناجتة عن املعامالت بني املجموعة وال�شركات الزميلة يتم حذفها يف حدود ملكية املجموعة يف هذه ال�شركات� ،إن اخل�سائر
غري املحققة يتم حذفها �إال �إذا كانت ت�شري �إىل وجود انخفا�ض يف قيمة املوجودات املحولة .يتم تغيري ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة يف ال�شركات
الزميلة كلما كان ذلك �ضروريا وذلك لتوحيد ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة يف املجموعة.
يتم �إدراج ال�شهرة الناجتة عن اقتناء �شركة زميلة �ضمن ر�صيد اال�ستثمار يف �شركات زميلة .يتم درا�سة وجود �أي انخفا�ض يف قيمة ال�شهرة �سنو ًيا،
ناق�صا خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة.
ويتم �إدراجها بالتكلفة ً
 2.10الأدوات املالية -التحقق وعدم التحقق والت�صنيف والقيا�س
تقوم املجموعة يف �إطار الن�شاط االعتيادي لها با�ستخدام الأدوات املالية التي تتمثل ب�صورة رئي�سية يف النقد والنقد املعادل ،واال�ستثمارات بالقيمة
العادلة من خالل بيان الدخل ،واال�ستثمارات املتاحة للبيع ،والذمم والأر�صدة املدينة الأخرى ،والذمم والأر�صدة الدائنة الأخرى ،وال�سندات
امل�صدرة ،والقرو�ض والت�سهيالت البنكية.
التحقق وعدم التحقق

تتحقق الأداة املالية عندما ت�صبح املجموعة طرف ًا يف التزام تعاقدي على الأداة املالية .ويتم �إثبات كافة عمليات ال�شراء والبيع للموجودات املالية
يف تاريخ ال�شراء وهو التاريخ الذي تلتزم فيه املجموعة ببيع �أو �شراء الأ�صل .ويتم حذف الأداة املالية من الدفاتر عندما ينتهي حق املجموعة يف
التدفقات النقدية من هذا الأداة �أو عند حتويل كافة املخاطر واملنافع املرتبطة مبلكيتها �إىل طرف �آخر .ويتم حذف املطلوبات املالية عند الإعفاء
من االلتزام املحدد بالعقد �أو �إلغا�ؤه �أو انتهاء �صالحية ا�ستحقاقه.
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الت�صنيف

تقوم املجموعة بتحديد الت�صنيف املنا�سب ملوجوداتها املالية يف تاريخ ال�شراء بناء على الغر�ض من االقتناء .تقوم املجموعة بت�صنيف موجوداتها
املالية «كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل» و»ومتاحة للبيع» و»قرو�ض ومدينون» .كما تقوم بت�صنيف مطلوباتها املالية «كمطلوبات
مالية بخالف تلك امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل».
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

يت�ضمن هذا الت�صنيف ت�صنيفني فرعيني هما موجودات مالية بغر�ض املتاجرة وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل عند االقتناء.
�إن املوجودات املالية بغر�ض املتاجرة هي املوجودات التي يتم اقتنائها بغر�ض بيعها يف الأجل الق�صري.
�إن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل عند االقتناء يتم ت�صنيفها كذلك عندما يتم �إدارتها وتقييم �أدائها على �أ�سا�س القيمة
العادلة طبق ًا لإ�سرتاتيجية �إدارة خماطر �أو �إ�سرتاتيجية ا�ستثمار معتمدة من الإدارة.
قرو�ض ومدينون

�إن القرو�ض واملدينون هي �أدوات مالية -بخالف امل�شتقات املالية -ذات ا�ستحقاق ثابت �أو حمدد وغري م�سعرة يف �سوق ن�شط.
يتم �إدراج القرو�ض واملدينون �ضمن املوجودات املتداولة ،فيما عدا القرو�ض واملدينون التي ت�ستحق خالل فرتة �أكرث من � 12شهر بعد تاريخ امليزانية
العمومية والتي يتم تبويبها �ضمن املوجودات غري املتداولة .تت�ضمن القرو�ض واملدينون لل�شركة الذمم والأر�صدة املدينة الأخرى والنقد والنقد
املعادل.
ا�ستثمارات متاحة للبيع

هي تلك املوجودات املالية بخالف امل�شتقات املالية وهى التي �إما مت ت�صنيفها كذلك عند االقتناء �أو التي مل يتم ت�صنيفها كموجودات مالية �أخرى
�ضمن الت�صنيفات املذكورة �أعاله .ويتم االحتفاظ بها ملدة غري حمددة وميكن بيعها عند احلاجة �إىل �سيولة �أو عند التغري يف معدالت الربحية.
يتم �إدراج املوجودات املالية املتاحة للبيع �ضمن املوجودات غري املتداولة ما مل تكن نية الإدارة الت�صرف يف هذه املوجودات خالل � 12شهر من تاريخ
امليزانية العمومية.
القيا�س

يتم قيا�س جميع املوجودات املالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة (ي�ضاف �إليها تكاليف املعاملة يف حالة ما �إذا كانت لي�ست مبوبة �ضمن الأدوات املالية
بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل) .يتم �إثبات تكاليف املعاملة املرتبطة باملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل كم�صروف
يف بيان الدخل .الحق ًا يتم قيا�س اال�ستثمارات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل واال�ستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة ،ويتم قيا�س
القرو�ض واملدينون بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام معدل الفائدة الفعلي ناق�ص ًا خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة .كما يتم �إثبات املطلوبات املالية بخالف
تلك امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
يتم �إدراج كافة الأرباح واخل�سائر الغري حمققة الناجتة من التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل �ضمن
الأرباح واخل�سائر� .إن التغري يف القيمة العادلة للأدوات النقدية بعملة �أجنبية واملبوبة كا�ستثمارات متاحة للبيع يتم حتليله �إىل فروق ترجمة ناجتة
عن التغري يف التكلفة املطف�أة للأداة املالية وتغريات �أخرى� .إن التغريات الناجتة عن الرتجمة يتم االعرتاف بها يف بيان الدخل بينما يتم االعرتاف
بالتغريات الأخرى يف حقوق امللكية .كما يتم �إدراج التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات النقدية والغري نقدية واملبوبة كمتاحة للبيع مبا�شرة يف
احتياطي التغري يف القيمة العادلة �ضمن حقوق امللكية ويف حالة بيع �أو انخفا�ض قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع يتم حتويل الر�صيد املرتاكم
للتغريات يف القيمة العادلة �ضمن حقوق امللكية �إىل بيان الدخل.
القيمة العادلة

تتحدد القيمة العادلة للأدوات املالية امل�سعرة بناء ًا على �أ�سعار �آخر �أوامر �شراء معلنة ،ويف حال كانت الأداة املالية متداولة يف �سوق غري ن�شط �أو
�إذا كانت الأداة املالية غري م�سعرة ،ت�ستنتج القيمة العادلة من �أحدث املعامالت التي تتم على �أ�سا�س جتاري بحت� ،أو من خالل حتليل التدفقات
النقدية املخ�صومة� ،أو �أي و�سائل تقييم �أخرى ي�ستخدمها امل�شاركون يف ال�سوق ب�صورة عامة �أو يتم تقدير قيمتها العادلة بالرجوع �إىل القيمة ال�سوقية
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ال�ستثمارات م�شابهة .يتم تقدير القيمة العادلة للأدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطف�أة من خالل خ�صم التدفقات النقدية التعاقدية امل�ستقبلية
مبعدالت الفائدة احلالية للأدوات املالية امل�شابهة.
بالن�سبة لال�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية التي ال ميكن حتديد قيمتها العادلة بدرجة موثوق فيها ف�إنها تدرج بالتكلفة ناق�ص ًا خم�ص�ص االنخفا�ض
يف القيمة.
االنخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية

تقوم املجموعة بتاريخ كل ميزانية عمومية بتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على انخفا�ض �أ�صل حمدد �أو جمموعة �أ�صول مت�شابهة .يف حالة
اال�ستثمارات يف �أدوات ملكية امل�صنفة كا�ستثمارات متاحة للبيع ف�إن االنخفا�ض الدائم �أو الهام يف قيمة تلك اال�ستثمارات يتم �أخذه يف االعتبار عند
حتديد ما �إذا كان هناك م�ؤ�شرات على وجود انخفا�ض يف القيمة .ويف حالة وجود دليل على ذلك االنخفا�ض ف�إن �إجمايل اخل�سائر املرتاكمة يتم
قيا�سها بالفرق بني تكلفة االقتناء والقيمة العادلة ناق�ص ًا خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة املعرتف بها يف �سنوات �سابقة ،ويتم حتويلها من حقوق امللكية
�إىل بيان الدخل� .إن خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة يف �أدوات مالية متثل حقوق ملكية ال يتم عك�سها مرة �أخرى على بيان الدخل.
يتم تكوين خم�ص�ص لالنخفا�ض يف القيمة للذمم التجارية عند توافر دليل مو�ضوعي على �أن املجموعة لن تتمكن من حت�صيل الذمم امل�ستحقة
التح�صيل وفق ًا ل�شروط التعاقد الأ�صلية� .إن قيمة املخ�ص�ص هي الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية للأ�صل
وذلك با�ستخدام معدل �سعر الفائدة التعاقدي .يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للأ�صل عن طريق ا�ستخدام ح�ساب املخ�ص�ص .يتم �إدراج قيمة
اخل�سارة ببيان الدخل.
� 2.11أرا�ضي وعقارات بغر�ض املتاجرة
يتم تبويب الأرا�ضي والعقارات التي يتم اقتناءها لبيعها ك�أرا�ضي وعقارات بغر�ض املتاجرة ويتم �إثباتها بالتكلفة �أو �صايف القيمة القابلة لال�سرتداد
مطروحا منه التكاليف املقدرة لإمتام عملية البيع.
�أيهما �أقل� .إن �صايف القيمة القابلة لال�سرتداد تتمثل يف �سعر البيع املقدر
ً
 2.12املخزون
يدرج املخزون بالتكلفة �أو �صايف القيمة املمكن حتقيقها �أيهما �أقل .وتتحدد التكلفة على �أ�سا�س متو�سط التكلفة .حتدد �صايف القيمة املمكن حتقيقها
ا�ستناد ًا �إىل �سعر البيع املقدر ناق�ص ًا �أي تكاليف �إ�ضافية يتوقع تكبدها لإمتام البيع.
 2.13النقد والنقد املعادل
يتمثل النقد والنقد املعادل يف النقدية بال�صندوق ولدى البنوك والودائع لأجل التي ت�ستحق خالل فرتة ال تتجاوز ثالثة �شهور من تاريخ الإيداع.
� 2.14أ�سهم اخلزانة
يتم ت�صنيف تكلفة �أ�سهم ال�شركة امل�شرتاه (مبا فيها التكاليف املبا�شرة) �ضمن حقوق امللكية .يتم االعرتاف بالأرباح واخل�سائر الناجتة من بيع �أ�سهم
اخلزينة �ضمن ح�ساب م�ستقل يف حقوق امل�ساهمني وهي غري قابلة للتوزيع .ال يحق لأ�سهم اخلزينة �أية توزيعات نقدية �أو حقوق �إ�صدار �أ�سهم ،وي�ؤدي
�إ�صدار �أ�سهم منحة �إيل زيادة عدد �أ�سهم اخلزينة بنف�س الن�سبـة وتخفي�ض متو�سط تكلفة ال�سهم بدون الت�أثري على �إجمايل تكلفة �أ�سهم اخلزينة.
 2.15مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
تقوم املجموعة وفقا لقانون العمل الكويتي ب�سداد مبالغ للعاملني عند ترك اخلدمة وفقا خلطة مزايا حمددة ،ويتم �سداد تلك املبالغ دفعة واحدة عند
نهاية خدمة العاملني� .إن هذا االلتزام غري ممول ويتم ح�سابه على �أ�سا�س املبلغ امل�ستحق بافرتا�ض وقوع كامل االلتزام نتيجة لإنهاء خدمة العاملني
يف تاريخ امليزانية العمومية ،تتوقع الإدارة �أن ينتج عن هذه الطريقة تقدي ًرا منا�سبا للقيمة احلالية لهذا االلتزام.
 2.16خم�ص�ص التزامات
يتم االعرتاف باملخ�ص�ص فقط عندما يكون على املجموعة التزام قانوين حايل �أو التزام متوقع نتيجة حلدث وقع يف املا�ضي ويكون قابل للتقدير
بدرجة موثوق بها .ويتوقع �أن ين�ش�أ عنه تدفقا �صادرا من موارد املجموعة االقت�صادية لت�سوية هذا االلتزام.
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 2.17حتقق الإيراد
 يتم �إثبات ناجت بيع اال�ستثمارات املالية والعقارية وكذلك الأرا�ضي والعقارات بغر�ض املتاجرة من ربح �أو خ�سارة يف بيان الدخل عند �إمتام عملية البيع. يتم �إثبات �إيرادات ت�أجري اال�ستثمارات العقارية وفق ًا لأ�سا�س اال�ستحقاق. يتم �إثبات توزيعات الأرباح عند ثبوت احلق يف ا�ستالمها. تتحقق �إيرادات الفوائد على �أ�سا�س التوزيع الزمني لها. 2.18الإيجارات
يف حال املجموعة الطرف امل�ؤجر
يتم �إدراج املوجودات امل�ؤجرة للغري مبوجب عقود �إيجار ت�شغيلي  -بخالف اال�ستثمارات العقارية � -ضمن بند املمتلكات واملعدات بامليزانية العمومية،
ويتم ا�ستهالكها على مدار الأعمار الإنتاجية للموجودات امل�شابهة لها .ويتم االعرتاف بالإيراد الناجت عن الإيجار على �أ�سا�س الق�سط الثابت خالل
مدة العقد.
يف حال املجموعة الطرف امل�ست�أجر
يتم تبويب الإيجارات التي يظل امل�ؤجر خاللها حمتفظ مبعظم املخاطر واملنافع املرتبطة بالأ�صل امل�ؤجر على �أنها �إيجارات ت�شغيلية.
يتم حتميل بيان الدخل بتكاليف الإيجار الت�شغيلي للموجودات امل�ست�أجرة بوا�سطة ال�شركة بطريقة الق�سط الثابت على مدار مدة عقود الإيجار.
� 2.19أعباء التمويل
يتم ر�سملة تكاليف االقرتا�ض التي تعزي مبا�شرة �إىل متلك �أو �إن�شاء �أو �إنتاج �أ�صل م�ؤهل كجزء من ذلك الأ�صل .يتم تعليق ر�سملة تكاليف االقرتا�ض
خالل الفرتات الطويلة التي يحدث خاللها �إعاقة للتطوير الفعلي .ويتم وقف الر�سملة عندما ت�ستكمل ب�شكل جوهري كافة الن�شاطات ال�ضرورية
لإعداد الأ�صل لال�ستخدام املزمع له .ويتم االعرتاف بتكاليف االقرتا�ض الأخرى كم�صروفات يف الفرتة التي يتم تكبدها فيها.

�	.3إدارة املخاطر
 1.3الأدوات املالية
قامت املجموعة بت�صنيف موجوداتها ومطلوباتها املالية كما يف  31دي�سمرب  2008و 2007على النحو التايل:
 موجودات مالية متاحة للبيع وتتمثل يف اال�ستثمار يف �أ�سهم وح�ص�ص ر�أ�س مال �شركات. موجودات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وتتمثل يف ا�ستثمارات يف �أ�سهم. قرو�ض ومدينون وتت�ضمن الذمم والأر�صدة املدينة الأخرى ،والنقد والنقد املعادل. املطلوبات املالية وتت�ضمن ال�سندات امل�صدرة ،والقرو�ض والت�سهيالت البنكية ،والذمم والأر�صدة الدائنة الأخرى. 2.3املخاطر املالية
�إن �أن�شطة املجموعة تعر�ضها لبع�ض املخاطر املالية وهي خماطر ال�سوق وخماطر االئتمان وخماطر ال�سيولة.
تتم �إدارة ومراقبة املخاطر املالية بوا�سطة الإدارة العليا باملجموعة� .أن �أهم املخاطر التي تتعر�ض لها ال�شركة تتمثل فيما يلي-:
خماطر ال�سوق
�إن خماطر ال�سوق هي خماطر حتقق خ�سارة نتيجة التقلبات يف القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية نتيجة التغريات يف �أ�سعار
ال�سوق .تت�ضمن خماطر ال�سوق خماطر العمالت الأجنبية وخماطر �سعر الفائدة وخماطر ال�سعر.
تقوم الإدارة العليا باملجموعة مبراقبة و�إدارة خماطر ال�سوق عن طريق املتابعة الدورية لظروف ال�سوق من حيث تغري �أ�سعار ال�صرف و�أ�سعار الفائدة
و�أ�سعار ال�سوق.
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خماطر العملة الأجنبية
هو خطر التقلبات يف القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية كنتيجة لتغريات �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية مبا ي�ؤثر على
تدفقات املجموعة النقدية �أو على تقييم املوجودات واملطلوبات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية� .إن خطر العمالت الأجنبية ينتج من
املعامالت امل�ستقبلية على الأدوات املالية املثبتة يف البيانات املالية لل�شركة .تتعر�ض املجموعة خلطر العمالت الأجنبية الناجت ب�شكل �أ�سا�سي من
التعامل يف الأدوات املالية بالدوالر الأمريكي.
تتمثل املوجودات املالية بالعمالت الأجنبية كما يف  31دي�سمرب فيما يلي:
دوالر �أمريكي
عمالت �أخرى

2008

2007

3,267,110

5,879,443

399,566

667,312

وتتمثل املطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية كما يف  31دي�سمرب فيما يلي:
2008

دوالر �أمريكي
عمالت �أخرى

2007

73,597

203,272

9,087,298

27,298

يف حالة انخفا�ض �أو زيادة الدوالر الأمريكي والعمالت الأخرى (مقابل الدينار الكويتي بن�سبة  % 10كما يف  31دي�سمرب  )2007-2008ف�إن �صايف
الربح املجموعة (قبل ح�صة امل�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ،و�ضريبة دعم العمالة ،والزكاة) كان �سوف يتغري على النحو التايل:
دوالر �أمريكي
عمالت �أخرى

2008

2007

289,082

555,823

868,773

28,029

1,157,855

583,852

�إن تلك الزيادة �أو النق�ص يف �صايف الربح ناجتة عن تغري �صايف الربح بفروق التقييم الناجت عن وجود �أر�صدة بالعمالت الأجنبية �ضمن النقد والنقد
املعادل ،واال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ،والذمم والأر�صدة املدينة الأخرى.
تقوم املجموعة ب�صفة دورية مبراقبة �أ�سعار العمالت الأجنبية �أمام الدينار الكويتي ملعرفة الأثر على بياناتها املالية واتخاذ الإجراءات الالزمة.
خماطر �سعر الفائدة
هو خطر التقلبات يف القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية كنتيجة لتغريات �أ�سعار الفائدة بال�سوق.
حيث �أن املجموعة لي�س لديها موجودات مالية هامة كما يف  31دي�سمرب  2008حمملة ب�أ�سعار فائدة ،ف�إن موجودات املجموعة لي�ست معر�ضة لذلك
اخلطر� .إن املجموعة معر�ضة ملخاطر �سعر الفائدة نظر ًا الحتفاظها باملطلوبات التالية:
 �سندات م�صدرة (�إي�ضاح .)18 قرو�ض وت�سهيالت بنكية (�إي�ضاح .)17�إن املطلوبات املالية املحملة ب�أ�سعار فائدة ثابتة تعر�ض املجموعة �إىل خطر القيمة العادلة الناجت عن التغري يف �أ�سعار الفائدة .كما �أن املطلوبات املالية
املحملة ب�أ�سعار فائدة متغرية تعر�ض املجموعة خلطر التقلبات يف التدفقات النقدية الناجتة عن التغري يف �أ�سعار الفائدة.
بتاريخ  31دي�سمرب  2008و ،2007فيما لو كانت �أ�سعار الفائدة ارتفعت مبقدار  % 1كان ذلك �سوف ي�ؤدي �إىل انخفا�ض �صايف �أرباح ال�سنة ( قبل
ح�صة امل�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ،و�ضريبة دعم العمالة ،والزكاة) مببلغ  594,536دينار كويتي تقريب ًا (عام  2007مببلغ  364,000دينار
كويتي تقريب ًا) .ويرجع ذلك �إىل زيادة الفوائد التمويلية امل�ستحقة على ال�سندات امل�صدرة والقرو�ض والت�سهيالت البنكية.
تقوم �إدارة املجموعة مبتابعة و�إدارة تلك املخاطر عن طريق املتابعة الدورية لأ�سعار الفائدة بال�سوق.
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خماطر ال�سعر
ويتمثل يف خطر تقلب القيمة العادلة لأداة مالية �أو للتدفقات النقدية امل�ستقبلية كنتيجة لتقلبات �أ�سعار ال�سوق (بخالف تلك الناجتة عن خماطر �سعر
�صرف العمالت وخماطر �سعر الفائدة) .تتعر�ض املجموعة خلطر التقلبات يف الأدوات املالية نظر ًا المتالكها ا�ستثمارات يتم ت�صنيفها بامليزانية
العمومية كموجودات متاحة للبيع وموجودات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
تت�ضمن ا�ستثمارات املجموعة كما يف  31دي�سمرب  2008و 2007والتي مت ت�صنيفها كموجودات مالية متاحة للبيع مبلغ  7,978,729دينار كويتي
كما يف  31دي�سمرب  6,190,147( 2008دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب  )2007تتمثل يف �أ�سهم غري مدرجة مت �أثباتها بالتكلفة .يف حني �أن كافة
ا�ستثمارات املجموعة كما يف  31دي�سمرب  2008و 2007والتي مت ت�صنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل تتمثل يف �أ�سهم
مدرجة .تقوم �إدارة املجموعة مبتابعة و�إدارة ذلك اخلطر عن طريق:
 قيام �إدارة املجموعة مبراقبة �أ�سعار الأ�سواق ب�شكل دورى مع �إتباع ا�سرتاتيجية التنوع يف ا�ستثماراتها. اال�ستثمار يف �أ�سهم �شركات ذات مراكز مالية جيدة حتقق �إيرادات ت�شغيلية وتوزيعات نقدية عالية.تتوقع �إدارة املجموعة �أن الأثر على حقوق امللكية و�صايف الربح ( قبل ح�صة امل�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ،و�ضريبة دعم العمالة ،والزكاة) نتيجة
تغري القيمة العادلة للأدوات املالية يف حقوق امللكية والتي مت تبويبها كا�ستثمارات متاحة للبيع  /وا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
نتيجة زيادة /انخفا�ض بواقع  % 5مب�ؤ�شرات الأ�سهم (مع افرتا�ض ثبات باقي العوامل الأخرى) هو على النحو التايل:
م�ؤ�شر ال�سوق
�سوق الكويت للأوراق املالية
�سوق القاهرة للأوراق املالية

الأثر على �صايف الربح
2008

2007

298,681

835,000

111,899

229,000

410,580

1,064,000

خماطر االئتمان
�إن خطر االئتمان هو خطر احتمال عدم قدرة �أحد �أطراف الأداة املالية على الوفاء بالتزاماته م�سبب ًا خ�سارة مالية للطرف الأخر� .إن خطر االئتمان
مركز ب�شكل كبري يف الذمم املدينة ،والنقد والنقد املعادل .تقوم املجموعة مبراقبة و�إدارة تلك املخاطر عن طريق:
 التعامل مع عمالء ذوي مالءة مالية و�سمعة طيبة. التعامل مع م�ؤ�س�سات مالية ذات ت�صنيف ائتماين عايل.وترى �إدارة املجموعة �أن �أق�صى تعر�ض ملخاطر االئتمان كما يف  31دي�سمرب هو كما يلي:
ذمم و�أر�صدة مدينة �أخرى (�إي�ضاح )10
النقد والنقد املعادل (�إي�ضاح )12

2008

2007

3,592,291

6,732,695

988,177

1,374,050

4,580,468

8,106,745

خماطر ال�سيولة
تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها املالية عند ا�ستحقاقها� .إن �إدارة خطر ال�سيولة تتمثل يف �شكل �أ�سا�سي يف
االحتفاظ بر�صيد كايف من النقد والأدوات املالية عالية ال�سيولة و�إتاحة املوارد املالية لتلبية احتياجات املجموعة من ال�سيولة.
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فيما يلي بيان يو�ضح تواريخ ا�ستحقاق االلتزامات املالية على املجموعة:

 31دي�سمرب 2008

خالل �سنة

�أكرث من �سنة �أكرث من �سنتني
و�أقل من 5
و�أقل من �سنتني
�سنوات

�أكرث من 5

املجموع

�سنوات

-

قرو�ض وت�سهيالت بنكية (�إي�ضاح )17
�سندات م�صدرة (�إي�ضاح )18
ذمم و�أر�صدة دائنة �أخرى (�إي�ضاح )19

57,959,537

6,624,000

12,766,000

1,000,000

78,349,537

21,500,000

-

-

-

21,500,000

5,631,797

-

-

-

5,631,797

 31دي�سمرب 2007

خالل �سنة
قرو�ض وت�سهيالت بنكية (�إي�ضاح )17
�سندات م�صدرة (�إي�ضاح )18
ذمم و�أر�صدة دائنة �أخرى (�إي�ضاح )19

�أكرث من �سنة �أكرث من �سنتني
و�أقل من �سنتني و�أقل من 5
�سنوات

�أكرث من 5

�سنوات

املجموع

15,130,619

622,500

3,236,757

7,835,507

26,825,383

21,349,000

-

-

-

21,349,000

4,083,152

-

-

-

4,083,152

تقوم �إدارة املجموعة بت�سهيل عمليات التمويل عن طريق توفري ت�سهيالت ائتمانية من خالل االرتباطات االئتمانية مع بنوك ،كما تقوم الإدارة مبتابعة
احتياطي ال�سيولة باملجموعة عن طريق التدفقات النقدية املتوقعة .وفيما يلي احتياطي ال�سيولة املتوقع كما يف  31دي�سمرب : 2008
2009

النقد والنقد املعادل �أول املدة ( �إي�ضاح )12
ت�سهيالت وقرو�ض بنكية غري م�ستخدمة
متح�صالت الن�شاط
مدفوعات الن�شاط
ت�سديدات توزيعات

988,177
7,000,000
4,000,000
()10,000,000
()500,000
1,488,177

خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2008زاد اجلزء املتداول من القرو�ض والت�سهيالت البنكية بن�سبة كبرية وذلك ملواجهة الإنفاق على عقارات املجموعة
قيد التطوير .كما قامت املجموعة �أي�ض ًا خالل ال�سنة ب�إعادة ت�صنيف بع�ض ا�ستثماراتها من خالل بيان الدخل والتي كانت مدرجة �ضمن املوجودات املتداولة
�إىل ا�ستثمارات متاحة للبيع �ضمن املوجودات غري املتداولة مما �أدى �إىل نق�ص املوجودات املتداولة لل�شركة كما يف  31دي�سمرب  .2008وقد نتج عن ذلك
زيادة مطلوبات املجموعة املتداولة عن موجوداتها املتداولة كما يف  31دي�سمرب  2008ب�شكل هام .ويف �سبيل مواجهة ذلك تقوم املجموعة بدرا�سة ما يلي:
 �إ�صدار �سندات جديدة لل�شركة العربية العقارية ملدة خم�س �سنوات بقيمة  24,000,000دينار كويتي لت�ستحق يف عام  2014يتم من خاللها �سدادمديونية �سندات بيت اال�ستثمار العاملي القائمة كما يف  31دي�سمرب .2008
� -إعادة هيكلة قرو�ض بنك اخلليج لقرو�ض طويلة الأجل من � 3إيل � 5سنوات.
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� 1.3إدارة خماطر ر�أ�س املال
�إن �أهداف املجموعة عند �إدارة ر�أ�س املال هو حماية قدرتها على اال�ستمرارية بهدف توفري عائد للم�ساهمني ومنافع للم�ستفيدين الآخرين .وللإبقاء
على �أو تعديل هيكل ر�أ�س املال ،قد تعدل املجموعة التوزيعات للم�ساهمني� ،أو تقوم ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة �أو تبيع �أ�صول لتخفي�ض ديونها.
كما تقوم املجموعة مبتابعة ر�أ�س املال على �أ�سا�س ن�سب املديونية �إىل �إجمايل ر�أ�س املال� .إن ن�سبة املديونية �إىل �إجمايل ر�أ�س املال كما يف  31دي�سمرب
هي على النحو التايل:
�إجمايل القرو�ض والت�سهيالت البنكية (�إي�ضاح )17
�سندات م�صدرة (�إي�ضاح )18
ناق�صاً :النقد والنقد املعادل (�إي�ضاح )12
�صايف الديون
�إجمايل حقوق امللكية
�إجمايل ر�أ�س املال
ن�سبة الديون �إىل �إجمايل ر�أ�س املال

2008

2007

73,149,537

21,455,154

19,958,558

20,000,000

()988,177

()1,374,050

92,119,918

40,081,104

65,192,982

79,525,507

157,312,900

119,606,611

%58.56

%33.51

�إن زيادة ن�سبة الديون �إىل �إجمايل ر�أ�س املال خالل  2008ترجع ب�صورة رئي�سية �إىل زيادة �إجمايل القرو�ض والت�سهيالت البنكية بن�سبة �أكرب من
الزيادة يف ر�أ�س املال.
ويف �سبيل احلفاظ على هيكل ر�أ�س مال يحقق �أغرا�ض املجموعة مبا يتنا�سب مع حجم املجموعة وتو�سعاتها امل�ستقبلية ويف نف�س الوقت االحتفاظ ب�أقل
ن�سبة مديونية �إىل �إجمايل ر�أ�س املال ،قامت ال�شركة االم خالل  2008بزيادة ر�أ�س املال على النحو التايل بتوزيع �أ�سهم منحة بن�سبة  % 5من ر�أ�س
املال املدفوع وقدرها (� 23,122,232سهم) مبا يعادل � 5سهم لكل � 100سهم على امل�ساهمني.
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2,405,078

()158,111

-

-

2,563,189

2,563,189

()1,260,572

3,823,761

2,563,189

()193,612

-

2,756,801

2,756,801

()1,066,960

3,823,761

مبنى فندق
روتانا
(ال�شارقة)

8,515,476

()406,157

-

-

8,921,633

8,921,633

()868,169

9,789,802

8,921,633

()404,881

57,816

9,268,698

9,268,698

()463,288

9,731,986

مبنى فندق
هوليدي �إن
(الكويت)

()63,852

()179

()22,185

26,741

7,213

()11,606

-

3,950

14,869

14,869

()42,491

57,360

14,869

()18,929

-

33,798

33,798

()23,562

12,139,417

()856,686

()179

402,112

12,594,170

12,594,170

()3,377,085

15,971,255

12,594,170

()809,261

185,800

13,217,631

13,217,631

()2,567,824

291,360

280,947

74,444

74,444

()132,219

206,663

74,444

69,888

69,888

()110,034

ك�ضمان لقرو�ض وت�سهيالت بنكية (�إي�ضاح .)17
 �إن مبنى فندق روتانا (ال�شارقة ) بقيمة دفرتية  2,405,078دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب  ( 2008ال�شيء دينار كويتي  31دي�سمرب  )2007مرهون ل�صالح �أحدى البنوك اخلارجية ل�ضمانلقرو�ض وت�سهيالت بنكية (�إي�ضاح .)17

دينار كويتي 31 -دي�سمرب  )2007مرهون ل�صالح �أحد البنوك املحلية

920,290

()216,960

-

117,215

1,020,035

1,020,035

()1,073,634

2,093,669

1,020,035

()169,654

101,243

1,088,446

1,088,446

()903,980

1,992,426

15,785,455

179,922

57,360

�سيارات

الإجمايل

�أثاث وجتهيزات �أثاث وجتهيزات
ال�شركة
الفنادق

� -إن مبنى فندق هوليداي �إن (الكويت) بقيمة دفرتية  8,515,476دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب 8,921,633( 2008

كما يف  1يناير 2007
التكلفة
اال�ستهالك املرتاكم
�صايف القيمة الدفرتية
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2007
�صايف القيمة الدفرتية كما يف  1يناير 2007
�إ�ضافات خالل العام
�إهالك العام
�صايف القيمة الدفرتية كما يف  31دي�سمرب 2007
كما يف  1يناير 2008
التكلفة
اال�ستهالك املرتاكم
�صايف القيمة الدفرتية
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008
�صايف القيمة الدفرتية كما يف  1يناير 2008
�إ�ضافات خالل العام
ا�ستبعادات بال�صايف
�إهالك العام
�صايف القيمة الدفرتية كما يف  31دي�سمرب 2008

 .4ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
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 .5عقارات قيد التطوير
2008

الر�صيد يف بداية ال�سنة
الإ�ضافات
حمول من ا�ستثمارات عقارية (�إي�ضاح )6
حمول �إىل اال�ستثمارات العقارية (�إي�ضاح )6
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2007

43,396,899

28,818,861

53,228,280

15,859,147

370,000

-

()2,938,577

()1,281,109

94,056,602

43,396,899

�إن بع�ض العقارات قيد التطوير بقيمة دفرتية  30,994,017دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب  20,723,267( 2008دينار كويتي 31 -دي�سمرب
 )2007مرهونة ل�صالح �أحد البنوك املحلية ك�ضمان لقرو�ض وت�سهيالت بنكية (�إي�ضاح  .)17كذلك تت�ضمن عقارات قيد التطوير بقيمة دفرتية
 10,403,714دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب  8,123,300( 2008دينار كويتي 31 -دي�سمرب  )2007مرهونة ل�صالح �شركة ا�ستثمارية حملية
مقابل �سندات م�صدرة خالل عام �( 2003إي�ضاح .)18

 .6ا�ستثمارات عقارية
الر�صيد كما يف  1يناير
اال�ضافات خالل العام
املحول �إىل عقارات قيد التطوير(�إي�ضاح )5
املحول من عقارات قيد التطوير(�إي�ضاح )5
اال�ستبعادات خالل العام
�إهالك العام
التغري يف القيمة العادلة
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب

2008

( 2007املعدل)

10,831,135

16,193,959

-

48,454

()370,000

-

2,938,577

1,281,109

()150,000

()8,701,025

-

()383,259

4,542,288

2,391,897

17,792,000

10,831,135

قامت املجموعة خالل عام  ،2008بتغري �سيا�ستها املحا�سبية فيما يتعلق باال�ستثمارات العقارية لت�صبح وفق َا للقيمة العادلة بد ًال من �سيا�سة التكلفة
(اي�ضاح  .)2.1مت تعديل ر�صيد االرباح املرحلة �أول املدة مببلغ  2,391,897دينار كويتي والذي يتمثل يف التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات
العقارية كما يف  1يناير  2007وتعديل رقم املقارنة لال�ستثمارات العقارية بذات القيمة كما يف  31دي�سمرب .2007
 تت�ضمن اال�ستثمارات العقارية ا�ستثمارات بقيمة دفرتية  3,045,000دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب  3,200,000( 2008دينار كويتي- 31دي�سمرب  )2007مرهونة ل�صالح �أحد البنوك املحلية ك�ضمان لقرو�ض وت�سهيالت بنكية (�إي�ضاح .)17
 �إن بع�ض اال�ستثمارات العقارية البالغ قيمتها الدفرتية  8,000,000دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب  4,250,000( 2008دينار كويتي- 31دي�سمرب  )2007مرهونة ل�صالح �شركة ا�ستثمارية حملية مقابل �سندات م�صدرة خالل عام �( 2003إي�ضاح .)18

 .7ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
�أ�سم ال�شركة
�شركة ال�سينما الكويتية الوطنية (�ش.م.م)
�شركة �شارم درميز للتنمية العقارية (�ش.م.م)
�شركة ليان العقارية (ذ.م.م)

بلد الت�أ�سي�س
الكويت
جمهورية م�صر العربية
دولة الأمارات املتحدة

ن�سبة امل�ساهمة

2008

2007

% 17.22

21,936,310

21,974,199

% 25

1,863,313

635,004

% 25

1,456,009

-

25,255,632

22,609,203

تبلغ ن�سبة م�ساهمة ال�شركة يف �شركة ال�سينما الكويتية الوطنية  % 17.22كما يف  31دي�سمرب  % 17.22( 2008كما يف  31دي�سمرب  )2007وقد
مت ت�صنيفها ك�شركة زميلة نظ ًرا لوجود متثيل م�ؤثر لل�شركة يف جمل�س �إدارة ال�شركة الزميلة.
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فيما يلي بيان بحركة اال�ستثمار يف �شركات زميلة خالل العام:
الر�صيد كما يف  1يناير
املدفوع القتناء �شركات زميلة
ن�صيب املجموعة من يف نتائج �أعمال �شركات زميلة
توزيعات نقدية من ال�شركة الزميلة
ن�صيب املجموعة من احتياطيات �شركات زميلة
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب

2008

2007

22,609,203

21,144,335

2,684,318

657,235

819,725

1,580,518

()487,276

()835,330

()370,338

62,445

25,255,632

22,609,203

بلغ �إجمايل موجودات ومطلوبات �شركة ال�سينما الكويتية الوطنية كما يف  31دي�سمرب  2008و�إيراداتها و�صايف ربحها عن ال�سنة املنتهية يف ذلك
التاريخ  62,308,496دينار كويتي 17,194,930 ،دينار كويتي 28,896,061 ،دينار كويتي 4,706,798 ،دينار كويتي على التوايل (65,892,351
دينار كويتي 20,498,329 ،دينار كويتي 20,512,623 ،دينار كويتي 9,081,457 ،دينار كويتي على التوايل.)2007 -
 �إن �شركة �شارم درميز للتنمية العقارية مت ت�أ�سي�سها يف يوليو  ،2007وال توجد لها بيانات مالية متاحة حتى تاريخ �إعداد هذه البيانات املالية املجمعة. �إن �شركة ليان العقارية مت ت�أ�سي�سها يف مار�س  ،2008ومل تبد�أ ن�شاطها بعد وال توجد لها بيانات مالية متاحة حتى تاريخ �إعداد هذه البياناتاملالية املجمعة.
 تت�ضمن اال�ستثمارات يف �شركات زميلة �شهرة مببلغ  6,618,263دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب  6,618,263( 2008دينار كويتي كما يف 31دي�سمرب .)2007
 -بلغت القيمة ال�سوقية لال�ستثمار يف �شركة ال�سينما الكويتية الوطنية مبلغ  16,880,626دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب 16,149,713( 2008

دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب .)2007

 يت�ضمن ر�صيد اال�ستثمار يف �شركة ال�سينما الكويتية الوطنية �أ�سهم مرهونة مقابل �سندات م�صدرة بقيمة دفرتية  19,853,053دينار كويتي كمايف  31دي�سمرب  19,908,000( 2008دينار كويتي 31 -دي�سمرب �(-)2007إي�ضاح .)18
� -إن اال�ستثمارات يف �شركات زميلة ال يتفق مع ما هو وارد �ضمن �أغرا�ض ال�شركة الأم.
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 .8ا�ستثمارات متاحة للبيع
تتمثل احلركة على اال�ستثمارات املتاحة للبيع فيما يلي -:
الر�صيد يف  1يناير
�إ�ضافات
ا�ستبعادات
املحول من اال�ستثمارات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
التغري يف القيمة العادلة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

2008

2007

6,190,143

5,024,157

1,788,586

1,461,186

-

()295,200

19,469,793

-

()11,261,384

-

16,187,138

6,190,143

يتمثل ر�صيد اال�ستثمارات املتاحة للبيع كما يف  31دي�سمرب فيما يلي:
�أ�سهم مدرجة
�أ�سهم غري مدرجة

2008

2007

8,208,409

-

7,978,729

6,190,143

16,187,138

6,190,143

تت�ضمن اال�ستثمارات املتاحة للبيع ا�ستثمارات مببلغ  7,978,729دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب  ،2008لـم تتمكن ال�شركة من حتديد القيمة
العادلة لتلك اال�ستثمارات ب�صورة موثوق بها ،حيث �إنه ال يوجد �سوق ن�شط لها وال توجد معاملة حديثة توفر دلي ًال على القيمة العادلة احلالية لتلك
ناق�صا االنخفا�ض يف القيمة ( 6,190,143دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب .)2007
اال�ستثمارات ،ولذلك مت �إدراجها بالتكلفة ً
تتمثل قيمة اال�ستثمارات املتاحة للبيع كما يف  31دي�سمرب يف العمالت التالية:
الدينار الكويتي
الدوالر الأمريكي
عمالت �أخرى

2008

2007

13,263,975

5,504,958

2,538,866

300,889

384,296

384,296

16,187,138

6,190,143

�إن بع�ض اال�ستثمارات املتاحة للبيع بقيمة دفرتية  13,879,883دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب  4,074,584( 2008دينار كويتي كما فى 31
دي�سمرب  )2007ال يتفق مع ما هو وارد �ضمن �أغرا�ض ال�شركة الأم.

 خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2008قامت املجموعة ب�إعادة ت�صنيف بع�ض اال�سهم امل�سعرة وامل�صنفة كا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلةمن خالل بيان الدخل �إىل ا�ستثمارات متاحة للبيع وفق �أخر تعديالت على املعيار ( « )39الأدوات املالية « ،وقد مت �إعادة الت�صنيف لبع�ض ا�ستثماراتها
اعتبارا من  1يوليو  2008والبع�ض الأخر اعتبارا من � 1أكتوبر  .2008بلغت القيمة الدفرتية لتلك اال�ستثمارات  8,208,409دينار كويتى كما يف
 31دي�سمرب  ،2008هذا وقد بلغت اخل�سائر غري املحققة الناجتة عن تلك اال�ستثمارات  11,261,384دينار كويتي خالل الفرتة املنتهية يف
 31دي�سمرب  2008مت �إثباتها �ضمن حقوق امللكية علم ًا ب�أن اخل�سائر غري املحققة املثبته خالل الفرتة املنتهية حتى تاريخ �إعادة التبويب لنف�س
اال�ستثمارات املعاد تبويبها كانت قد بلغت  937,480دينار كويتى والتي مت �أثباتها ببيان الدخل.
 يت�ضمن ر�صيد اال�ستثمارات املتاحة للبيع كما يف  31دي�سمرب � 2008أ�سهم بقيمة  3,651,647دينار كويتى مرهونة مقابل �سندات ( ال�شيء كمايف  31دي�سمرب .)2007
 يت�ضمن ر�صيد اال�ستثمارات املتاحة للبيع كما يف  31دي�سمرب  2008ا�ستثمارات بقيمة دفرتية  1,937,128دينار كويتى مرهونة مقابل قرو�ضوت�سهيالت بنكية ممنوحة من �أحدى البنوك املحلية ( ال�شيء كما يف  31دي�سمرب .)2007
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� .9أرا�ضي وعقارات بغر�ض املتاجرة
التكلفة يف  1يناير
�إ�ضافات خالل العام
ا�ستبعادات
التكلفة يف  31دي�سمرب
خم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة

2008

2007

1,826,440

2,776,548

106,500

19,216

-

()969,324

1,932,940

1,826,440

()1,698,802

()1,698,802

234,138

127,638

 .10ذمم و�أر�صدة مدينة �أخـرى
ذمم مدينة
ذمم موظفني
مدينو بيع ا�ستثمارات عقارية
م�ستحق من �أطراف ذات �صلة (�إي�ضاح )24
امل�سدد حتت ح�ساب �شراء ا�ستثمارات
�إيرادات م�ستحقة
مقدما
م�صروفات مدفوعة ً
�أر�صدة مدينة �أخـرى

2008

2007

802,147

515,138

20,507

22,256

1,267,837

5,763,009

655,736

140,667

713,009

97,407

3,155

35,670

114,363

140,474
18,074

3,592,291

6,732,695

15,537

�إن كافة �أر�صدة الذمم والأر�صدة املدينة الأخرى بالدينار الكويتي� .إن القيمة الدفرتية للذمم والأر�صدة املدينة الأخرى تقارب قيمتها العادلة.
 �إن البنود الأخرى �ضمن الذمم والأر�صدة املدينة الأخرى ،ال تت�ضمن موجودات واجبة التخفي�ض� .إن �أق�صي مبلغ يتعر�ض ملخاطر االئتمان يفتاريخ البيانات املالية هو القيمة العادلة لكل بند من بنود الذمم املذكورة �أعاله .ال حتتفظ املجموعة ب�أية �ضمانات للتح�صيل.
تتمثل القيمة الدفرتية للذمم والأر�صدة املدينة الأخرى يف العمالت التالية -:
دينار كويتي
دوالر �أمريكي
عمالت �أخرى

2008

2007

2,586,711

5,482,840

713,009

963,009

292,571

286,846

3,592,291

6,732,695

 .11ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
�أ�سهم حملية
�أ�سهم خارجية

2008

2007

3,181

16,708,692

7,631
10,812

4,586,664
21,295,356

يت�ضمن ر�صيد اال�ستثمارات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل كما يف  31دي�سمرب  2008ا�ستثمارات بقيمة دفرتية ال�شيء دينار كويتي
( 5,267,354دينار كويتي 31 -دي�سمرب  )2007مرهونة مقابل قرو�ض وت�سهيالت بنكية ممنوحة من �أحد البنوك املحلية (�إي�ضاح .)17
 يت�ضمن ر�صيد اال�ستثمارات املالية بالقيمة من خالل بيان الدخل كما يف  31دي�سمرب � 2007أ�سهم بقيمة دفرتية ال�شيء دينار كويتي مرهونةمقابل �سندات ( 9,929,400دينار كويتي 31 -دي�سمرب �( )2007إي�ضاح .)18
 �إن بع�ض اال�ستثمارات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل البالغ قيمتها ال �شيء دينار كويتي ( 20,407,273دينار كويتي 31 -دي�سمرب )2007ال يتفق مع ما هو وارد �ضمن �أغرا�ض ال�شركة.
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 .12النقد والنقد املعادل
2008

نقدية بال�صندوق
ح�سابات جارية لدى البنوك
ودائع لأجل ( ت�ستحق خالل فرتة �أقل من ثالث �أ�شهر)
نقد لدى حمافظ ا�ستثمارية

2007

13,610

29,679

756,130

1,038,752

215,657

121,563

2,780

184,056

988,177

1,374,050

 .13ر�أ�س املال
بتاريخ � 28أبريل  ،2008اعتمدت اجلمعية العمومية مل�ساهمي ال�شركة الأم زيادة ر�أ�س مال ال�شركة الأم من  46,244,443دينار كويتى
�إىل  48,556,666دينار كويتى وذلك عن طريق توزيع �أ�سهم منحة بواقع  % 5من ر�أ�س املال ،لي�صبح ر�أ�س مال ال�شركة الأم امل�صدر
واملدفوع  48,556,666دينار كويتى موزعة على � 485,566,665سهم قيمة ال�سهم  100فل�س وجميع الأ�سهم نقدية .وقد مت الت�أ�شري يف ال�سجل
التجارى بتلك الزيادة بتاريخ  28مايو  .2008وبذلك ي�صبح ر�أ�س مال ال�شركة الأم امل�صدر واملدفوع كما يلي:
ر�أ�س املال امل�صدر
عدد الأ�سهم (�سهم)
القيمة اال�سمية (فل�س)
ر�أ�س املال املدفوع

2008

2007

48,556,666

46,244,443

485,566,660

462,444,433

100

100

48,556,666

46,244,443

� .14أ�سهم اخلزانة
عدد الأ�سهم (�سهم)
الن�سبة للأ�سهم امل�صدرة
التكلفة
القيمة ال�سوقية

2008

2007

4,399,964

7,200,109

%0.91

% 1.56

714,784

1,228,585

228,798

1,051,216

 .15االحتياطي الإجباري

وفق ًا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية لعام  1960وتعديالته والنظام الأ�سا�سي لل�شركة يجب حتويل  % 10من �صايف ربح ال�سنة �إىل ح�ساب
االحتياطي الإجباري ويجوز لل�شركة وقف التحويل لالحتياطي الإجباري �إذا بلغ ر�صيد االحتياطي  % 50من ر�أ�س املال املدفوع .ال يجوز ا�ستخدام
هذا االحتياطي �إال لتوزيع �أرباح ت�صل �إىل  % 5من ر�أ�س املال املدفوع يف ال�سنوات التي ال ت�سمح فيها الأرباح مبثل هذه التوزيعات.

 .16االحتياطي االختياري

وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة يتم حتويل  % 10من �صايف ربح ال�سنة �إىل االحتياطي االختياري ويجوز وقف هذا التحويل بقرار من اجلمعية العامة
بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة .ال يوجد �أي قيود على توزيع االحتياطي االختياري.
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 .17قرو�ض وت�سهيالت بنكية
2008

اجلزء املتداول
�سحب على املك�شوف
قرو�ض
اجلزء غري املتداول
قرو�ض

2007

16,431,703

14,455,154

36,327,833

-

52,759,536

14,455,154

20,390,000
73,149,536

7,000,000
21,455,154

�إن القرو�ض والت�سهيالت ممنوحة من �أحد البنوك املحلية بفائدة �سنوية ترتاوح بني � % 2.25إيل  % 3.5فوق �سعر اخل�صم املعلن من قبل بنك
الكويت املركزي (� % 4.2إىل  % 3فوق �سعر اخل�صم املعلن من قبل بنك الكويت املركزي كما فى  31دي�سمرب � )2007إن هذه القرو�ض ممنوحة
مقابل رهن املوجودات التالية:
ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات (�إي�ضاح )4
عقارات قيد التطوير (�إي�ضاح )5
ا�ستثمارات عقارية (�إي�ضاح )6
ا�ستثمارات متاحة للبيع (�إي�ضاح )8
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل (�إي�ضاح )11

2008

2007

10,920,554

8,921,633

30,994,017

20,723,267

3,045,000

3,200,000

1,937,128

-

46,896,699

5,267,354
38,112,254

�إن تواريخ اال�ستحقاق للقرو�ض والت�سهيالت البنكية املمنوحة لل�شركة على النحو التايل :
�أقل من � 6شهور
من � 6إىل � 12شهر
اجلزء املتداول
من � 1إىل � 5سنوات
�أكرث من � 5سنوات
اجلزء غري املتداول
�إجمايل القرو�ض والت�سهيالت البنكية

2008

2007

51,259,536

-

1,500,000

14,455,154

52,759,536

14,455,154

19,390,000

1,500,000

1,000,000

5,500,000

20,390,00
73,149,536

7,000,000
21,455,154

� .18سندات م�صدرة

يتمثل الر�صيد البالغ  19,958,558دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب  20,000,000( 2008دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب  )2007يف
قيمة �سندات ال�شركة امل�صدرة لالكتتاب العام حلامله خالل عام  2003موزعة على �شريحتني ،ال�شريحة الأوىل مببلغ  10,000,000دينار
كويتي كما يف  31دي�سمرب  10,000,000( 2008دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب  )2007بقيمة ا�سمية  5,000دينار كويتي وبفائدة ثابتة
 % 5.75تدفع كل �ستة �أ�شهر ،وال�شريحة الثانية مببلغ  9,958,558دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب  10,000,000( 2008دينار كويتي
كما يف  31دي�سمرب  )2007بقيمة ا�سمية  5,000دينار كويتي بفائدة متغرية تبلغ  % 1.75فوق �سعر اخل�صم املعلن من قبل بنك الكويت
املركزي تدفع كل �ستة �أ�شهر ،ت�ستحق تلك ال�سندات بعد خم�س �سنوات من تاريخ الإ�صدار .وفق ُا لقرار الهيئة املوحدة حلملة ال�سندات بتاريخ
 21دي�سمرب  ،2008مت املوافقة على الأتي-:
 متديد تاريخ ا�ستحقاق ال�سندات ملدة �ستة �أ�شهر لت�ستحق يف  24يونيو  2009بد ًال من  24دي�سمرب .2008 زيادة مقدار الفائدة ال�سنوية الثابتة عن ال�شريحة الأوىل من ال�سندات من  % 5.75لت�صبح  % 7.5عن فرتة ال�ستة �أ�شهر املتبقية. زيادة مقدار الفائدة ال�سنوية املتغرية عن ال�شريحة الثانية من ال�سندات  % 1.75فوق �سعر خ�صم البنك املركزى الكويتي لت�صبح % 2.25فوق �سعر خ�صم البنك املركزى الكويتي عن فرتة ال�ستة �أ�شهر املتبقية.
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ال�سندات امل�صدرة م�ضمونة مبا يلي :
عقارات قيد التطوير (�إي�ضاح )5
ا�ستثمارات عقارية (�إي�ضاح )6
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة (�إي�ضاح )7
ا�ستثمارات متاحة للبيع ( �إي�ضاح )8
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل (�إي�ضاح )11

2008

2007

10,403,714

8,123,300

8,000,000

4,250,000

19,853,053

19,908,000

3,651,647

-

-

9,929,400

41,908,414

42,210,400

 .19ذمم و�أر�صدة دائنة �أخــرى
ذمم جتارية
دائنو توزيعات
م�صاريف و�أجازات م�ستحقة
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
زكاة
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�إيرادات مقدمة
�أر�صدة دائنة �أخرى

2008

2007

3,130,970

1,273,674

1,028,979

731,669

393,969

438,422

218,766

290,791

236,137

298,863

-

2,555

-

25,000

463,099

144,225

159,877

177,344

5,631,797

3,382,543

( .20خ�سائر)� /أرباح ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
(خ�سائر)� /أرباح تداول
التغري يف القيمة العادلة
توزيعات نقدية

2008

2007

()166,389

4,427

()938,041

649,617

276,438

280,610

()827,992

934,654

 .21تكلفة العمالة
رواتب و�أجور
مكاف�أة نهاية اخلدمة والأجازات
�أخـ ــرى
عدد املوظفني (موظف)

36

2008

2007

288,272

392,112

38,327

98,343

46,832

295,986

373,431

786,441

18
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 .22ربحية ال�سهم
2008

�صايف ربح ال�سنة
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة( �سهم)
ربحية ال�سهم (فل�س)

2007

70,100

5,654,837

479,286,971

478,006,540

0.15

11.83

مت �إعادة احت�ساب ربحية ال�سهم عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2007طبق ًا ملتطلبات معيار املحا�سبة الدوىل رقم ( «)33ربحية ال�سهم « حيث
قامت ال�شركة الأم خالل العام ب�إ�صدار �أ�سهم منحة (�إي�ضاح .)23

 .23توزيعات الأرباح
بتاريخ � 28أبريل  ،2008اعتمدت اجلمعية العمومية مل�ساهمي ال�شركة الأم البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2007كما مت اعتماد
التوزيعات التالية:
 توزيع �أرباح نقدية بواقع  % 7.5من القيمة اال�سمية لل�سهم. توزيع �أ�سهم منحة بواقع  % 5من ر�أ�س املال املدفوع.يتم ت�سجيل توزيعات الأرباح يف البيانات املالية املجمعة يف تاريخ موافقة اجلمعية العامة للم�ساهمني على التوزيع املقرتح من قبل جمل�س الإدارة.
لـم يقرتح جمل�س �إدارة ال�شركة الأم املنعقد بتاريخ  31مار�س � 2009أية توزيعات عن عام .2008

 .24املعامالت مع الأطراف ذات ال�صلة
تعترب الأطراف ذات �صلة �إذا كان �أحدهما قادر على التحكم يف الطرف الآخر وممار�سة ت�أثريها عليه يف �صنع قرارات مالية �أو ت�شغيلية ،يف
�إطار الن�شاط االعتيادي ت�ضمنت معامالت املجموعة خالل ال�سنة معامالت مع �أطراف ذات �صلة متمثلني يف امل�ساهمني وال�شركات التي ميتلكون
ح�ص�صا رئي�سية فيها ،والإدارة العليا لل�شركة الأم.
ً
وفيما يلي بيان بتلك املعامالت والأر�صدة الناجتة عنها :
2008

بيان الدخل
م�صاريف �إيجارات
مزايا الإدارة العليا:
رواتب
مزايا �أخــرى
امليزانية العمومية
امل�ستحق من �أطراف ذات �صلة
امل�ستحق لأطراف ذات �صلة

2007

40,800

40,800

62,250

114,000

-

8,287

2008

2007

655,736

140,667

6,174,134

700,609
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 .25حتليل القطاعات
يتم عر�ض املعلومات القطاعية فيما يتعلق بن�شاطات ال�شركة� .إن ال�شكل الأويل لقطاعات الأن�شطة مبنية على �أ�سا�س هيكل �إدارة ال�شركة ونظام
التقارير الداخلية.معلومات قطاعية �أولية:
فيما يلي املعلومات املالية عن قطاعات الن�شاط التجاري :
القطاع العقاري
�إيرادات القطاعات
تكاليف القطاعات
نتائج العمليات
�إيرادات موزعة
م�صاريف موزعة
م�صاريف غري موزعة
�إيرادات غري موزعة
�صايف الربح

الإجمايل

القطاع الفندقي

2008

2007

2008

2007

2008

2007

1,428,475

1,539,619

1,119,719

4,618,339

2,548,194

6,157,958

()129,085

()71,467

()20,814

()3,161,335

()149,899

()3,232,802

1,299,390

1,468,152

1,098,905

1,457,004

2,398,295

2,925,156

4,542,288

4,090,873

-

-

4,542,288

4,090,873

()149,000

()383,259

()792,176

()768,147

()941,176

()1,151,406

()3,352,205( )6,441,259
477,562
35,710

3,142,419
5,654,837

القطاعات اجلغرافية:
متار�س ال�شركة �أن�شطتها ب�صورة رئي�سية بدولة الكويت ،كما توجد بع�ض موجودات ومطلوبات ال�شركة يف دول �أخرى يف ال�شرق الأو�سط ،تبلغ
�إجمايل تلك املوجودات واملطلوبات  54,533,916دينار كويتى و 9,440,634دينار كويتى على التواىل كما يف  31دي�سمرب 13,702,376( 2008
دينار كويتي و 507,140دينار كويتي على التوايل كما يف  31دي�سمرب .)2007

 .26التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف ربح ال�سنة
ت�سويات :
ا�ستهالكات و�إطفاءات
�أرباح بيع ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
ارباح التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية
خ�سائر�( /أرباح) بيع ا�ستبعاد ا�ستثمارات عقارية
ح�صة املجموعة من نتائج �أعمال �شركات زميلة
�أرباح ا�ستثمارات متاحة للبيع
خ�سائر�( /أرباح) ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
م�صاريف متويلية
ربح العمليات قبل التغري يف ر�أ�س املال العامل
�أرا�ضي وعقارات بغر�ض املتاجرة
خمـ ــزون
ذمم و�أر�صدة مدينة �أخرى
امل�ستحق من �أطراف ذات �صلة
ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
ذمم و�أر�صدة دائنة �أخرى
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية

38

2008

2007

35,710

5,654,837

869,342

1,192,520

179

-

()4,542,288

-

149,000

()3,518,973

()819,725

()1,580,518

()104,940

()296,192

827,992

()934,654

5,220,872

2,038,476

1,636,142

2,555,496

()106,500

5,349,783

55,539

()51,745

()1,394,527

()217,026

()515,069

472,745

710,321

()1,012,577

37,398

()14,201

6,846,273

()149,678

7,269,577

6,932,797

 .27االلتزامات املحتملة واالرتباطات الر�أ�سمالية
ر�أ�س مال غري م�سدد عن ا�ستثمار يف �شركات زميلة
خطابات �ضمان
ارتباطات عن عقود ل�شراء �أرا�ضي
ارتباطات ر�أ�سمالية عن عقارات قيد التطوير

2008

2007

1,405,000

1,905,000

50,000

690,000

40,000,0000

90,000,000

14,000,000

22,000,000
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طبق ًا لل�سيا�سات املحا�سبية التي تت�ضمنها املعايري الدولية للتقارير املالية واملطبقة من قبل املجموعة ،تتطلب هذه املعايري من الإدارة �أن تقوم بعمل
التقديرات واالفرتا�ضات التالية التي قد ت�ؤثر على القيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات.
التقديرات والأحكام
ت�صنيف اال�ستثمارات

تقرر الإدارة عند اقتناء اال�ستثمارات فيما لو يجب �أن ت�صنف كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل �أو متاحة للبيع �أو قرو�ض و
مدينون .يف �سبيل و�ضع هذا احلكم تقوم املجموعة بالأخذ يف االعتبار الغر�ض الأ�سا�سي القتناء الأداة املالية وكيفية �إدارة والتقرير عن �أداء تلك
الأداة� .إن هذا احلكم يقرر ما �إذا كان الحق ًا �سوف يتم �إعادة قيا�س الأداة املالية بالقيمة العادلة �أو بالتكلفة وما �إذا كان التغري يف القيمة العادلة
�سوف يتم �إثباته يف بيان الدخل �أو �ضمن حقوق امللكية.
االنخفا�ض يف القيمة

يف تاريخ كل ميزانية عمومية تقوم الإدارة بتحديد ما �إذا كان هناك انخفا�ض يف قيمة اال�ستثمارات املتاحة للبيع� .إن حتديد االنخفا�ض يف القيمة
يتطلب القيام بتقديرات هامة وعلى �أ�س�س معقولة تدخل فيها عوامل تقييم ت�شمل طبيعة ال�صناعة وظروف ال�سوق.
يف تاريخ كل ميزانية عمومية تقوم الإدارة بتحديد فيما �إذا كان هناك انخفا�ض يف قيمة الب�ضاعة ،املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات والعقارات قيد
التطوير� .إن حتديد االنخفا�ض يتطلب القيام بتقديرات هامة وعلى �أ�س�س معقولة تدخل فيها عوامل تقييم ت�شمل طبيعة ال�صناعة وظروف ال�سوق.
م�صادر تقدير عدم الت�أكد
القيمة العادلة  -ا�ستثمارات يف �أوراق مالية غري م�سعرة

�إن و�سائل التقييم الفنية لال�ستثمارات يف �أوراق مالية غري م�سعرة يتم فيها ا�ستخدام تقديرات مثل التدفقات النقدية امل�ستقبلية� ،أ�سعار اخل�صم،
منحنيات العائد� ،أ�سعار ال�سوق احلالية املعدلة ،االئتمان ومناذج املخاطر والتكاليف املرتبطة بها بالإ�ضافة �إيل و�سائل تقييم فنية �أخرى ي�ستخدمها
امل�شاركون يف ال�سوق ب�صورة عامة.
مدينون

تقوم املجموعة ب�صفة دورية مبراجعة الذمم املدينة امل�شكوك يف حت�صيلها لتقدير وجود انخفا�ض يجب �إثباته ببيان الدخل .وحتتاج الإدارة ب�صفة
خا�صة �إىل و�ضع تقديرات لتحديد قيم وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية عند حتديد قيمة املخ�ص�ص املطلوب .هذه التقديرات يتم و�ضعها بنا ًء
على افرتا�ضات مبنية على عدة عوامل تت�ضمن تفاوتًا كب ًريا يف درجة احلكم ال�شخ�صي وعدم الت�أكد.
الأعمار الإنتاجية للممتلكات واملن�ش�آت واملعدات

تقوم �إدارة املجموعة بتحديد الأعمار الإنتاجية والإهالكات للممتلكات واملن�ش�آت واملعدات� .إن الإدارة تقوم بزيادة اال�ستهالك عندما تقل الأعمار
الإنتاجية املقدرة عن الأعمار املقدرة لها من قبل� .أو تقوم بحذف �أو تخفي�ض قيمة املوجودات املتقادمة �أو املوجودات غري الإ�سرتاتيجية التي يتم
اال�ستغناء عنها �أو بيعها.
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 .29ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�صايف الربح قبل اال�ستقطاعات
يخ�صم:
ت�صيب ال�شركة الأم من نتائج �أعمال �شركات زميلة
املحول لالحتياطي القانوين
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمى بواقع ()% 1

2008

2007

70,100

5,825,128

()819,725

()1,580,518

()7,010

()582,513

()756,635

3,662,097

-

36,621

� .30أرقام املقارنة
 مت تعديل �أرقام املقارنة لر�صيد الأرباح املرحلة كما يف  31دي�سمرب  2007واال�ستثمارات العقارية كما يف  31دي�سمرب  2007لتعك�س �أثر تعديلال�سيا�سة املحا�سبة للمجموعة فيما يتعلق باال�ستثمارات العقارية (�إي�ضاح .)6
 لـم يتم جتميع البيانات املالية لل�شركة التابعة �ضمن البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  .2007عند �إعداد البيانات املالية املجمعةلل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2008مت جتميع البيانات املالية لل�شركة التابعة ب�أثر رجعي وتعديل �أرقام املقارنة.
 -يتم �إعادة ت�صنيف بع�ض �أرقام املقارنة كلما كان ذلك �ضروريا لتتنا�سب مع العر�ض احلايل للبيانات املالية املجمعة.
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