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رؤيـتـنــــــا
على  برتكيزها  منافسيها  عن  العقارية  مينا  تتميزشركة 
فاعاًل  إقليمياً  دورًا  تلعب  أن  إىل  رؤيتها  يف  الشركة  تسعى 
الدول  يف  التدرجيي  التوسع  مع  العقاري،  االستثمار  جمال  يف 
املستهدفة من خالل توفري فرص االستثمار العقاري اجملدية، 
ومساهميها  لعمالئها  ومستمرة  جمزية  عوائد  حتقيق  بهدف 
وذلك بتنفيذ مشاريع التطوير واالستثمار العقاري املختارة. 

وتبنـي الشركة رؤيتها على  احملاور اآلتية:

الرتكيز على مواطن امليزة التنافسية. 

الرتكيز على تلبية احتياجات العمالء، وكسب 
ثقتهم من حيث املصداقية واالحرتاف، وإجياد 
فرص استثمارية عقارية متنوعة متوافقة 
دخل  وذات  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع 

منافس ومنو مستمر. 

العقاري  السوق  املتاحة يف  الفرص  استغالل 
االسرتاتيجية  الشراكات  تكوين  خالل  من 
املشاريع  وإدارة  املتخصصة،  الشركات  مع 

املشرتكة.

اجلودة،  عالية  االستثمارية  األصول  تطوير 
واليت تتناسب مع أهداف الشركة االستثمارية 

واحتياجات العمالء. 

على  قادرة  متميزة  مؤسسية  قدرة  توفري 
االستحواذ،  خالل  من  مضافة  قيمة  إجياد 

والشراكات وإدارة املشاريع. 

املخاطر،  إدارة  يف  متكاملة  مهارات  توفري 
وأعمال التطوير وإدارة األصول واخلصوم يف 

منظومة جذابة وآمنة.
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اسرتاتيجية عملنا
على  برتكيزها  منافسيها  عن  العقارية  مينا  تتميزشركة 
وتنفيذ  تطوير  خالل  من  العليا،  السوقية  القطاعات 
مشاريع عقارية كبرية وتوفري أدوات عقارية استثمارية ذات 

رحبية تتناسب مع أهدافها املوضوعة.

العقارية  االستشارية  اخلدمات  بتوفري  الشركة  تقوم  كما 
باإلضافة إىل إنشاء وإدارة الشركات واملشاريع املختلفة حملياً 

وإقليمياً ودولياً.

قيمنا
التنافسية  القيمة  من  املزيد  منح  على  الشركة  تعمل 
لعمالئها، وبناء عالقات شراكة طويلة األمد معهم، وتقديم 
الحتياجاتهم  واالستجابة  هلم،  املتوفرة  اخلدمات  أفضل 
ومتطلباتهم اخلاصة، وتوفري خدمات ومنتجات ذات جودة 
خرباتها  من  االستفادة  على  الشركة  تعمل  كما  عالية. 
ومهاراتها العالية مع شركائها االسرتاتيجيني يف  التعرف على 
االستثمارية  الفرص  إلقتناص  واجتاهاتها  األسواق  تطورات 

املتميزة املتوافقة مع أهدافها االسرتاتيجية.

مسؤوليتنا االجتماعية
جدية  بصورة  االجتماعية  مسؤوليتها  إىل  الشركة  تنظر 
وتطوير  منو  ودعم  اجملتمع  خدمة  يف  املساهمة  ألهمية 
اإلسالمية  الشريعة  أحكام  وفق  العقاري  االستثمار  قطاع 
 2013-2012 العام  الشركة خالل  واصلت  وقد  السمحاء. 
ختصيص مبالغ للمساهمة يف دعم املشاريع اخلريية املناسبة 
تهتم  اليت  واملؤسسات  والثقافية،  التعليمية  واملؤسسات 

باخلدمة اإلنسانية يف اجملتمع.
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كلمة
 رئيس جملس اإلدارة

بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 
وعلى آله وصحبه وسلم.

يسر جملس إدارة شركة / مينا العقارية أن يضع بني 
أيديكم تقريره السنوي للعام املالي التاسع واملنتهي 

يف 31 مارس 2013م.
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د. فؤاد عبداهلل العمر  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	       رئيــس جملــس اإلدارة 	 	 	 	 	 	 	 	      	

إستكماال لإلسرتاتيجية التى تبناها جملس اإلدارة منذ العام املاضي واملتعلقة بالسعي حنو تقوية أصول الشركة وإعادة هيكلتها 
من الناحية اإلستثمارية تفادياً ألي تداعيات سلبية من جراء األزمات اإلقتصادية فى بعض الدول العربية.

وتطبيقاً لذلك فقد حرص جملس اإلدارة على الرتكيز على مراجعة إلتزامات الشركة، حيث مت ختفيض التسهيالت التمويلية 
بنسبة 19% ، كما مت ختفيض التكاليف واألعباء التمويلية بنسبة 19% وذلك مقارنة بالعام املاضي. باإلضافة إىل ذلك فقد مت 
خفض املصاريف اإلدارية والعمومية بنسة 30%،  كما سعت الشركة للمحافظة على مستوى السيولة عند نسبة 15% إىل 

إمجالي حقوق املساهمني.
كما حرص اجمللس على وضع خارطة طريق للتخارج من بعض األصول بهدف توفري السيولة الالزمة التى تدعم توجه الشركة 
حنو الدخول فى مشاريع وفرص إستثمارية جديدة ، ومع صعوبة التخارجات فى ظل االزمات السياسية احلالية، إال أنه قد مت 
بيع أرض مدينة الطاقة بدولة قطر والبالغ مساحتها )6,921 م2( بسعر )32 مليون ريال قطري( كما أنه يتم حاليا تطوير 
بعض املشاريع العقارية مبملكة البحرين على بعض األراضي اليت متلكها ومنها مشروع إنشاء جممع جتاري وتأجريه بطريقة جمدية 
تعود بالنفع على الشركة وعلى املستثمرين فيه. كما يتم أيضا دراسة الدخول فى مشاريع عقارية جديدة باجلمهورية الرتكية 

وذلك على غرار مشروع بهجة الذي مت إجنازه بنجاح.
الشركة  أصول  لكافة  الشاملة  املراجعة  استمرار تطبيق  إىل  2013م  مارس   31 يف  املنتهي  املالي  للعام  املالية  النتائج  وتعزى 
وإعادة تقييمها مبا يتناسب مع الواقع واملتغريات احلالية يف األسواق املستهدفة وأخذ املخصصات الالزمة بشأنها  ، حيث تظهر 
هذه النتائج أن صايف اخلسارة قد بلغ 2,479,878 د.ك، كما أن إمجالي أصول الشركة بلغ 26,284,103 د.ك، وجمموع حقوق 
املساهمني 15,293,124 د.ك ، ومقارنة بنفس الفرتة من العام املاضي فقد مت تقليص خسائر السهم بنسبة 15% عن العام 

املاضي، لتصل خسارة السهم إىل 12.78 فلس لكل سهم ، وتكون القيمة الدفرتية للسهم هي 79 فلساً.
ويف إطار سعي جملس اإلدارة إىل حتسني أداء الشركة يف املستقبل ، فقد مت وضع خطة عمل للسنة القادمة بهدف حتسني مؤشرات 

األداء املالي للشركة والتحول يف أقرب وقت إىل الرحبية بإذن اهلل وحتقيق طموحات السادة املساهمني. 
وبناءاًً على هذه النتائج املعتمدة، فقد قرر جملس اإلدارة اإلقرتاح إىل اجلمعية العمومية بعدم توزيع أرباح للمساهمني املسجلني 

بدفاتر الشركة بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية عن السنة املالية املنتهية يف 31 مارس 2013م.

شكر وتقدير
أود يف اخلتام باألصالة عن نفسي ، وبالنيابة عن السادة أعضاء جملس اإلدارة التعبري عن خالص التقدير والعرفان حلضرة صاحب 
السمو أمري دولة الكويت الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح ، ومسو ولي عهده الشيخ نّواف األمحد اجلابر الصباح ، ومسو رئيس 
جملس الوزراء الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح على الرعاية الكرمية واملساندة املتواصلة لإلقتصاد الكوييت . كما أتقدم بالشكر 
إىل مجيع العاملني بالشركة على ما بذلوه من جهود ملموسة يف منو الشركة وتنفيذ اسرتاتيجيتها املعتمدة ، كما نقدر ملساهمينا 
ومستثمرينا دعمهم املتواصل ألنشطة الشركة ومساهمتهم يف استثماراتها يف هذه الظروف الصعبة، مما ساهم يف احملافظة على 

أصول الشركة ومقوماتها، راجني من اهلل عز وجل السداد والتوفيق.
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اإلدارة الرشيدة

1( جملس اإلدارة:
 

جملس  رئيس  يكون  أعضاء.    9 من  اإلدارة  جملس  ويتكون 
اإلدارة مسؤواًل عن قيادة اجمللس وتطوير كفاءته، والرقابة 
التواصل  على  واحملافظة  التنفيذي،  الرئيس  أداء  على 
املستمر مع مساهمي الشركة وعمالئها.  وضمن إجراءات 
تطوير وظيفة  مت حالياً  قد  فإنه  اإلدارية  احلوكمة  تطوير 
التدقيق الداخلي ومراجعة اللوائح واإلجراءات يف الشركة 
4 اجتماعات  بلغت عدد اجتماعات اجمللس  به كما  املتعلقة 

هلذه السنة.  

2( جلان اجمللس، ويتألف اجمللس من جلنتني:

وهي  أعضاء   )5( أعضائها  وعدد  التنفيذية:  اللجنة  أواًل:  
وإدارة  ومتابعتها  االستثمارات  على  املوافقة  عن  مسؤولة 
التعيني  جلنة  مهام   - مؤقتاً   - إليها  أسند  كما  األصول.  
واملكافآت واحلوكمة اإلدارية وبلغ عدد اجتماعات اللجنة 4 

اجتماعات هلذه السنة.

ثانياً: جلنة التدقيق:  وعدد أعضائها )4( أعضاء وهي مسؤولة 
كما  باألنظمة.  وااللتزام  واخلارجي  الداخلي  التدقيق  عن 
أسند إليها مهام جلنة املخاطر مؤقتاً. وسينظر اجمللس - مع 
تطور أعمال الشركة - يف تشكيل جلان أخرى لتشمل جلان 
املخاطر وجلان التعيني واملكافآت عندما تدعو احلاجة لذلك. 
إدارة  سلطة  صالحيات  بعض  اإلدارة  جملس  ويفوض 
األعمال إىل رئيس اجمللس الذي ينتهج أسلوباً استشارياً من 
خالل اللجان العاملة يف الشركة وبلغ عدد اجتماعات اللجنة 

اجتماعني هلذه السنة.
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3( اإلدارة التنفيذية:

ويدير الرئيس التنفيذي بشكل مباشر أعمال الشركة من 
األساسية،  املواضيع  كافة  فيها  تعرض  لإلدارة  جلنة  خالل 
ويتم فيها مراجعة استثمارات الشركة بعد املوافقة عليها، 
ويقوم الرئيس التنفيذي باقرتاح وتنفيذ اسرتاتيجية عمل 
الشركة ومتابعة موازنات اإلدارات املختلفة وذلك بالتشاور 
اإلدارة صالحيات  كما فوض جملس  نائبه ومساعده.    مع 
أساسية يف إدارة األعمال إىل الرئيس التنفيذي )أو من ينوب 
جمزية  عوائد  حتقيق  عن  األول  املسؤول  يعترب  والذي  عنه(، 
طويلة املدى للمساهمني من خالل األداء املالي للشركة، ويف 
هذا االطار مت تطوير الئحة لتفويض الصالحيات لتتناسب 
مع منو حجم الشركة وتوسعها ومرور أكثر من مثانية سنوات 

على تأسيسها. 

وتعمل اللجنة وفق اهليكل التالي :-

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

أعضاء اإلدارة العليا.األعضـاء:

األداء، املسؤوليـــات: تقييم  الفرعية،  االسرتاتيجية 
العامة  واإلدارة  البشرية  املوارد  املوازنات، 

للشركة.

 وتعمل اإلدارة التنفيذية من خالل قسم إدارة األصول على 
متابعة النواحي التشغيلية لألصول االستثمارية من حيث 
إعداد تقارير العمالء، متابعة املدفوعات وآجال االستثمارات، 
كل  هيكلة  متابعة  إىل  باإلضافة  التسجيل...إخل،  العقود، 
والشرعية مع  والقانونية  االستثمارية  الناحية  صفقة من 

اجلهات املختصة، وذلك بإشراف حمامي الشركة. 
املخاطر  إدارة  سياسات  بوضع  التنفيذية  اإلدارة  وتقوم 
يف  املخاطر  دراسة  ألهمية  نظرًا  وذلك  تنفيذها.  ومتابعة 
إطارًا  الشركة  أسست  فقد  واالستثماري،  العقاري  النشاط 
مناسباً للمخاطر حبيث يتم قياسها وإدارتها وفقا للسياسات 
اجمللس،  قبل  من  عليها  املنصوص  اإلرشادية  واألنظمة 
األمور  دراسة  تتم  كما  اإلعتماد،  سلطات  حتددها  واليت 
املتعلقة باملخاطر من قبل جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية،  
وإصدار السياسات الالزمة لتلبية مجيع فئات خماطر السيولة 
والتنظيمية  القانونية  واملخاطر  والعمالت  واالستثمار 
إدارة  لنظم  املستمر  بالتطوير  الشركة  وستقوم  إخل.    ...

املخاطر  تقرير  اجمللس مبراجعة  املخاطر ومتابعتها. ويقوم 
سواء  الشركة  خماطر  أهم  على  حيتوي  والذي  سنة  ربع  كل 
موائمة  أو  السيولة  أو  السمعة  أو  اإلسرتاتيجية  اجملاالت  يف 
أو  االستثمار  أو  واإلئتمان  السيولة  أو  واخلصوم  األصول 

العمالت وغريها من املخاطر.
بدوره  والذي  الداخلي  املدقق  تعيني  مت  ذلك  إىل  واضافة 
يضيف قيمة ويطور العمليات ويساعد على حتقيق األهداف 
لتقييم وتطوير فعالية  بواسطة أسلوب منظم ومنضبط 

األنشطة وادارة املخاطر والرقابة.

4( احلوكمــة اإلدارية :

ختضع شركة مينا العقارية - باعتبارها مملوكة بنسبة كبرية 
إلطار   - عالية  مالية  مالءة  ذوي  وأفراد  مالية  ملؤسسات 
عليه  وافق  والذي  عليه  املتعارف  اإلدارية  احلوكمة  عمل 
خالله  من  الشركة  وتسعى   2009/01/25 بتاريخ  اجمللس 
والشفافية  والرقابة  األعمال  تطوير  يف  التوازن  حتقيق  إىل 
املساهمني.   الوقت جلميع  نفس  يف  املضافة  القيمة  وحتقيق 
ويقوم جملس اإلدارة مبتابعة تنفيذ ما مت اختاذه من القرارات 
بشأن إجراءات احلوكمة اإلدارية واليت مشلت مجيع حماور عمل 

الشركة واليت منها :-
1( سياسات وضوابط مكافآت جملس اإلدارة واللجان التابعة.

2( تفعيل مهام جلنة التدقيق.
3( تطوير أداء جملس اإلدارة واجتماعاته.

4( مراجعة وتطوير الئحة تفويض الصالحيات.
5( توفري احلماية القانونية للشركة بتطبيق كافة التشريعات 

ذات الصلة.

وتهدف سياسة احلوكمة اإلدارية - وهي الطريقة اليت يتم بها 
تنظيم جملس اإلدارة ملمارسة عمله بشكل فعال - إىل قيادة 
الشركة حنو حتقيق أهدافها االسرتاتيجية بنجاح تام. وحتى 
يتسنى حتقيق هذا األمر، يقوم اجمللس باعتماد اسرتاتيجية 
عمل  إطار  ضمن  أدائها  وعلى  عليها  واإلشراف  الشركة 
احلوكمة اإلدارية الصحيحة وإدارة املخاطر بصورة فعالة.

إجراءات  لتنفيذ  ومنتظمة  دورية  بصفة  املتابعة  وتتم 
احلوكمة اإلدارية لضمان حتقيق املبادئ اليت ترتكز عليها من 
إفصاح وشفافية وتطبيق للقانون وحفظ ملصاحل املساهمني 

وحقوقهم.
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اإلدارة التنفيذية

شاكر ابراهيم الشرت
الرئيس التنفيذي

عبدالرمحن هشام النصف
نائب الرئيس التنفيذي

فواز عدنان الريس
مدير ادارة توظيف االستثمار

يوسف حممد محوده
مدير ادارة تطوير املشاريع

1

4

2

3
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شركة رواج القابضة )دولة الكويت(.

شركة رأمسال القابضة )دولة الكويت(.

الشركة اخلليجية املغاربية القابضة )دولة الكويت(.

الشركة اخلليجية للتعمري العقاري )اململكة العربية السعودية(.

شركة املشاريع العقارية كبيتال )مملكة البحرين(.

شركة مينا برو )دولة الكويت(.

شركة مينا ترك العقارية )مجهورية تركيا(.

الشركات الزميلة
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شركة رواج القابضة

تتميز أسواق العقار يف منطقة الشرق األوسط باستمرارية النمو وباألمان يف اجملال العقاري مع احلاجة إىل توفري خدمات التسويق 
للمنتجات العقارية، وحتقيقا هلذا األمر فقد مت يف يونيو 2006 تأسيس شركة رواج القابضة )ش.م.ك.م( برأس مال 3,000,000 
دينار كوييت لتقديم باقة من احللول املتكاملة لتسويق الفرص واملشروعات والشركات والصناديق واحملافظ العقارية يف منطقة 
الشرق األوسط، متألفة من فريق متخصص يتمتع باخلربات الفنية والعلمية والعملية الالزمة، وتزاول الشركة مجيع أعماهلا 

وفقا إلحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء.

أنشطــة الشركـــة :

كافة  بتقديم  رواج  شركة  تقوم  1  اإلستشارات: 
املسوحات  إىل  باإلضافة  التسويقية،  الدراسات 
ومصادر  املنتجات  وتطوير  واهلاتفية،  امليدانية 
العمالء  رضا  وقياس مستوى  املتنوعة،  اإليرادات 
والزوار ومرتادي املشروعات العقارية واملستثمرين 

فيها.

2  التسويق: ويف إطار التسويق العقاري تقدم شركة 
رواج حلواًل تسويقية متكاملة تشمل بناء العالمة  
املؤسسية،  وهويته  العقاري  للمنتج  التجارية 
والتأكد  املنتج،  اسرتاتيجية مكانة  وتنفيذ  وحتديد 
من استمرار صيانته ومالءمة وضعه يف السوق، 
اخلطط  كافة  وتنفيذ  بإدارة  الشركة  تقوم  كما 
املباشر  التفاعل  وعمليات  واإلعالمية  اإلعالنية 

والعالقات العامة.

3  املبيعات: تتوىل شركة رواج القابضة إدارة وتنفيذ 
فريق  خالل  من  والتأجري  املبيعات  عمليات  كافة 

تسويق متخصص وذو كفاءة عالية.

إجنـازات الشركــة:

املشروعات  من  جمموعة  تأجري  عقود  على  1  حازت 
منطقة  يف  جتاري  جممع  مثل  الواعدة  العقارية 
الشويخ، وجممع جتاري وبرج مكاتب يف موقع مميز يف 

منطقة الساملية، وجممع جتاري يف منطقة اجلهراء.

الشركات  من  جمموعة  مع  الشركة  2  تعاقدت 
خدمات  لتقديم  التجزئة  بتجارة  املتخصصة 
أنشطتها  لتوسعة  املالئمة  املواقع  عن  البحث 
وتأجري احملالت التجارية واملكاتب واملخازن والقسائم 

الصناعية.

3  أضافت الشركة جمموعة من اخلدمات اليت يتطلبها 
التقييم  الراهنة مثل خدمات  الظروف  السوق يف 
الصكوك  وتقييم  اإلجيارية  القيم  وتقدير  العقاري 

وحقوق االنتفاع.
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شركة رأمسال القابضة

مت تأسيس شركة رأمسال القابضة )دولة الكويت( من قبل شركة مينا العقارية بالشراكة اإلسرتاتيجية مع الشركة الكويتية 
للتمويل واإلستثمار برأس مال قدره  25 مليون دينار كوييت يف مايو 2005  ويرتكز النشاط اإلستثماري األساسي للشركة يف 
اإلستثمار يف تطوير قطاع 1B من مشروع العرين والذي يعترب من أضخم املشاريع املستقبلية يف مملكة البحرين، إضافة إىل 
ذلك فقد قامت الشركة باستثمار وإدارة السيولة املتوفرة لدى الشركة يف فرص استثمارية خمتلفة من شأنها توزيع املخاطر 

والتنوع يف االستثمار.

فقد قامت شركة رأمسال القابضة بتملك )شركة العرين للتعمري العقاري( ش.م.ب.م،  وذلك بهدف شراء ومتلك قطعة أرض جتارية 
تبلغ مساحتها  178,742 مرت مربع يف مشروع منتجع العرين الصحراوي والذي يتميز مبوقعه اإلسرتاتيجي كبوابة مشالية غربية 

للمشروع الرئيسي، ومطلة على مضمار سباق الـ Formula 1  وجامعة البحرين. 
وبعد تطوير أعمال التصميم للمجمع التجاري، قامت شركة رأمسال باملشاركة يف املشروع مع شركة التمدين العقارية ملا هلا 
من خربة واسعة يف إنشاء اجملمعات التجارية، حيث مت توسيع السوق التجاري ليشمل مكونات خمتلفة لتشكل مشروعاً مميزًا  يف 

منطقة العرين.

علما بأن تقييم أسعار األراضي يف هذه املنطقة قد شهد ارتفاعاً متواصاًل خصوصاً بعد االنتهاء من مشروع فندق ومنتجع 
بنيان تري الراقي وإجناز حديقة األلعاب املائية وتشغيلها، إضافة إىل استكمال وصلة الطريق السريع إىل أرض املشروع وقرب 
البدء يف إنشاء اجلسر الرابط بني مملكة البحرين ودولة قطر وقربه من أرض املشروع األمر الذي زاد من إسرتاتيجية املوقع 

ورفع من جاذبيته للمستثمرين.
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الشركة اخلليجية املغاربية القابضة

يف إطار جهود الشركة حنو فتح أسواق جديدة خارج دول جملس التعاون اخلليجي فقد مت تأسيس الشركة اخلليجية املغاربية 
القابضة - دولة الكويت، برأس مال وقدره 15 مليون دينار كوييت مع شركاء اسرتاتيجيني حمليني وذلك يف ديسمرب 2005 ومت 

ادراج الشركة يف سوق الكويت لألوراق املالية بتاريخ 2010/03/23. 

تهدف الشركة اخلليجية املغاربية القابضة إىل االستثمار يف القطاع العقاري بدول املغرب العربي، حيث مت استقطاب كفاءات من 
تلك الدول لتشكيل فريق عمل متخصص يتمتع خبربات واسعة يف جمال تطوير املشاريع. وقد قامت اخلليجية املغاربية بتنفيذ 
عدة مشاريع تطوير عقارية يف ليبيا واملغرب، باإلضافة إىل تنفيذ أول مشاريع الشركة، وهو تطوير ضاحية كازبالنكا يف سوريا.

وحترص الشركة على تنويع الفرص املقدمة اىل عمالئها ما بني مشاريع عقارية وسياحية ومالية وخدماتية.  وقد بدأت الشركة 
باإلستثمار املباشر يف هذه األسواق خالل فرتة قصرية األجل لتحقق نتائج إجيابية وفق خطة الشركة املعتمدة. 

إجنازات الشركة: 

1. تطوير وتسويق مشروع ضاحية كازابالنكا يف سوريا.
2. تسويق مشروع جنزور الراقي يف طرابلس - ليبيا.

3. تسويق املرحلة األوىل من مشروع دريم العقاري يف املغرب.
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الشركة اخلليجية للتعمري العقاري

اململكة  يف  العقاري  للتعمري  اخلليجية  الشركة  بتأسيس  ومؤسسات خليجية،  بنوك  مع  بالتعاون  العقارية  مينا  قامت شركة 
العربية السعودية يف ابريل 2006م، برأمسال مدفوع وقدره 150,000,000 ريال سعودي بغرض املساهمة يف تطوير املشاريع 

العقارية، واستغالل فرص اإلستثمار العقاري املتوفرة يف اململكة العربية السعودية. 

وقد بدأت الشركة باإلستثمار يف العديد من الفرص العقارية يف اململكة العربية السعودية ومن ذلك مشروع تطوير أرض 
الصفا باإلحساء واملساهمة يف مشروع تطوير برج هاجر يف مكة املكرمة وكذلك شراء حق تطوير أرض بالقرب من مكة 
املكرمة مبساحة 658,000 مرت مربع بالتعاون مع شركة مينا العقارية. كما ساهمت الشركة يف العديد من املشاريع العقارية 

املختلفة داخل اململكة وخارجها.
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شركة املشاريع العقارية كبيتال

لقد مت تأسيس شركة املشاريع العقارية كبيتال يف يونيو 2005 كشركة مساهمة حبرينية مقفلة، مرخصة لتقديم كافة اخلدمات 
واملنتجات العقارية املتنوعة داخل وخارج مملكة البحرين واليت تتماشى وأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء، ومن ثم يف عام 2007 

مت زيادة رأس مال الشركة املصرح به من مليون دينار حبريين إىل عشرة ماليني دينار حبريين.

وتتمثل اسرتاتيجية الشركة االستثمارية يف البحث عن أفضل الفرص يف جمال التطوير العقاري يف مملكة البحرين. ويف ضوء هذه 
اإلسرتاتيجية اإلستثمارية متت املوافقة من قبل جملس إدارة الشركة احلالي على القيام بتطوير مشروع عقاري متعدد األغراض 
يف منتجع العرين الصحراوي يف مملكة البحرين. كما متت املوافقة على االستثمار يف حمفظة جملموعة أسهم شركات يف مرحلة ما 
قبل االدراج.  إضافة اىل ذلك فقد قامت بالتوقيع على مذكرات تفاهم بشأن جمموعة خمتلفة من املشاريع العقارية األخرى واليت 

سوف يتم اإلعالن عنها يف وقت الحق.

إجنازات الشركة:

1. إعداد التصاميم واملخططات التفصيلية ملشروع سراب العرين السكين التجاري.

2. تنفيذ مشروع اسكاني خيدم متوسطي الدخل )بويتات الفريج(.

3. دراسة إنشاء مركز لبيع وتأجري العقار )داللة(  بطريقة الكرتونية حديثة.
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شركة مينا بـــرو

مت تأسيس شركة مينا برو - دولة الكويت، من قبل شركة مينا العقارية بالشراكة اإلسرتاتيجية مع شركة نظم حتليل وضبط 
أحناء  إدارة مشاريعها يف خمتلف  العقارية يف  الذراع األساسي لشركة مينا  2007، لتكون  الكويت وذلك يف عام  املشاريع - دولة 

املنطقة، إضافة إىل إدارة مشاريع الشركات الزميلة.

ومنذ تأسيسها قامت الشركة بإدارة أعمال التصميم واإلنشاء للمشاريع التالية: 

1. مبنى املكاتب يف قطعة أرض B-11 يف مدينة الطاقة - دولة قطر وبتكلفة إنشاء تقريبية 60 مليون ريال 
قطري لصاحل شركة مينا العقارية.

2. مبنى مكاتب يف طرابلس - ليبيا، بتكلفة إنشاء تقريبية 32.5  مليون دوالر لصاحل الشركة اخلليجية املغاربية 
القابضة.
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شركة مينا ترك العقارية 

العقارية، تستهدف املشاريع  2011 وهى شركة تابعة لشركة مينا  العقارية يف يوليو  تأسست شركة مينا ترك 
العقارية يف السوق الرتكي. وجاء دخول شركة مينا العقارية إىل السوق الرتكي بناءًا على دراسة متأنية للسوق 

العقاري والعوامل االقتصادية اليت أعطت مؤشرات إجيابية خالل الفرتة املاضية.

لذا فقد قامت الشركة بالتعاون مع شركائها بتطوير باكورة مشاريعها يف تركيا، ويتكون املشروع من 114 فيال 
سكنية يف مدنية صبنجة وتنوعت مناذج املشروع لتليب احتيجات العمالء، ومت اجناز املشروع بنجاح وتسليم الفلل 

يف الربع الثاني من عام 2013.

وتستهدف الشركة الرتكيز على تطوير الفلل بشكل يتناسب مع رغبات العمالء، حيث يعترب االستثمار يف القطاع 
السكين من الفرص اجلاذبة يف اجلمهورية الرتكية. 
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Photo by Abdulrahman Al Munayes

مشاريعنــــا

املساهمة مبشروع بوابة االستثمار
)مملكة البحرين(.

املساهمة مبشروع نورانا
)مملكة البحرين(. 

املكرمة  مكة   - هاجر  برج  يف  وحدات  متّلك 
)اململكة العربية السعودية(.

مشروع تطوير ضاحية كازابالنكا
)اجلمهورية العربية السورية(.

مشروع بهجة السكين – صبنجة
) مجهورية تركيا(.
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العقاري  االستثمار  فرص  أبرز  انتقاء  يف  الشركة  لسياسة  تأكيدًا 
بوابة  باملساهمة يف مشروع  العقارية  قامت شركة مينا  متيزًا، فقد 
االستثمار. حيث سيتضمن املشروع تطوير املرحلة األوىل من ردم 
ودفن واستصالح أرض مبساحة وقدرها 3,875,902 مرت مربع )ما 
يعادل  41,719,695  قدم مربع( يف منطقة احلد للصناعات اخلفيفة 
واليت تقع على عمق 2.5مرت من البحر واملعروف باسم مشروع بوابة 
االستثمار، واليت متتلك شركة مينا العقارية منه مساحة 1,668,753 
قدم مربع، وقد مت تقدير كلفة التطوير بـ  232 مليون د.ب. كما 
وسيتم االستعانة بشركات رائدة للقيام بدراسة أفضل السبل لدفن 

األرض وتهيئتها للتقسيم ثم العمل على بيعها.

تقع أرض املشروع يف منطقة احلد مبدينة احملرق، حيث تتميز بقربها 
من مطار البحرين الدولي من الناحية الغربية ومن ميناء الشيخ 

خليفة البحري مما يضفي عليها مميزات لوجستية.

ونظرا لندرة األراضي  يف مملكة البحرين وحرص اجلهات العليا على 
بإعادة  األرض  فقد حظيت  اململكة،  يف  الصناعي  القطاع  تطوير 
تصنيف مميز من قبل جملس التطوير االقتصادي، علما بأن األرض 
مرخصة للصناعات اخلفيفة )الغذائية، املخازن، الشحن والنقل(، 

وألغراض صناعية وجتارية أخرى.

الوثائق اخلاصة باألرض،  ويف اآلونة األخرية مت اإلنتهاء من إصدار 
حيث مت تقسيمها إىل ستة أراضي، وجيري العمل على تطوير أحد 

األراضي إلقامة جممع سكين مكون من شقق.

املساهمة مبشروع بوابة االستثمار 

مملكة البحرين
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مينا  شركة  ادارة  حرص  مع  متاشياً  نورانا  تطوير  مشروع  يأتي 
العقارية على انتقاء أفضل فرص االستثمار العقاري. حيث قامت 
القامة  البحر  واستصالح  دفن  مشروع  يف  باملساهمة  الشركة 
مبملكة  السيف  منطقة  يف  االغراض  متعددة  جزيرة  مشروع 
البحرين. حيث متتلك شركة سفانا لالستثمار قطعة األرض البالغة 
مساحتها 9,343,260 قدم مربع، واملعروفة باسم جنمة الشمال 2 
واليت متتلك شركة مينا العقارية نسبة 10% منها.  وقد قامت شركة 
سافانا باالستعانة بشركة أمريكية تقوم بدراسة أفضل السبل لدفن 

األرض ومن ثم جتزئتها وإعادة بيعها.

الشمالي  البحري  اجلزء  يف  السيف  منطقة  غرب  يف  األرض  تقع 
الغربي. ومتتد هذه املنطقة بطول الساحل الغربي مبساحة إمجالية 
تقدر حبوالي 868,010 مرت مربع وما يعادل 9,343,260 قدم مربع، 
وتربز أهمية منطقة السيف واليت تضم العديد من مراكز التسوق 
التجارة  ومركز  املالي  البحرين  مرفأ   من  مقربة  على  الفاخرة 
العاملي. وسيتم تطوير املشروع عن طريق  دفن األرض واليت بعمق 
العام  املخطط  إعداد  مت  حيث  املنطقة  هذه  يف  البحر  من  مرت   2
اهليكلي هلا يف عام  2000، كما اشتمل املشروع على األراضي واملواقع 
احتياجات  تغطي  واليت  الرئيسية  العامة  للخدمات  املخصصة 
املخصص  املوقع  كذلك  واإلسكانية،  العمرانية  الشمالية  املنطقة 
لبناء املشروع اإلسكاني الذي يشتمل على بناء وحدات سكنية ضمن 
بتوفري  املنطقة  هذه  أهمية  وتتضح  اإلسكانية.  املشاريع  برنامج 
مواقع اخلدمات واملرافق العامة الالزمة للمنطقة الغربية ملنطقة 
الرئيسي  اإلمتداد  يتكون  اجلديدة  املنطقة  هذه  إن  حيث  السيف 

ملنطقة السيف.

ومما سبق فان دفن أرض املشروع يكتسب أهمية كبرية الستكمال 
املخطط العمراني ملنطقة السيف وحمافظة املنامة ولتوفري املناطق 
الالزمة للخدمات العامة الرئيسية وتوصيل شبكات الطرق واملواقع 
الالزمة لشبكات املرافق العامة واملواقع الالزمة للمشاريع اإلسكانية.

املساهمة مبشروع نورانا 

مملكة البحرين
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العقارية  األصول  عن  العقارية  مينا  شركة  حبث  إطار  يف 
شركاتها  إحدى  خالل  من  قامت  فقد  املنطقة،  يف  املميزة 
بتملك حق انتفاع لــ  22 وحدة يف برج هاجر بهدف حتويلها 
إىل منتج مدر للدخل بالتعاون مع شركة برج هاجر، حيث 
فندقية  إدارة  خالل  من  الفندقية  الوحدات  تشغيل  سيتم 
هي شركة املوفنبيك العاملية ومن ثم يتم حتصيل اإليرادات 

بشكل دوري.

العقارية  املشاريع  أبرز  من  عبدالعزيز  امللك  وقف  ويعترب 
يف مكة املكرمة، وبرج هاجر هو أحد األبراج الرئيسية يف 
الوقف، ومن املتوقع أن يستمر تشغيل الربج كحق انتفاع 

ملدة مخسة وعشرين سنة هجرية.

متلك وحدات يف برج هاجر - مكة املكرمة  

المملكة العربية السعودية
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مشروع تطوير ضاحية كازابالنكا

الجمهورية العربية السورية

يف إطار التعاون بني شركة مينا العقارية والشركة اخلليجية 
تبلغ مساهمة شركة  كازابالنكا، حيث  املغاربية يف مشروع 

مينا العقارية يف املشروع 4,949,000 دوالر أمريكي. 

البنية  تطوير   عن  عبارة  كازابالنكا  مشروع  أن  يذكر 
وخدمية  جتارية  سياحية،  سكنية،  جمموعة  إلنشاء  التحتية 
النهائية  املشروع  مراحل  تطوير  يتم  ان  على  متكاملة.  
من خالل املستثمرين املتوقعني الحقاً وذلك لالستفادة من 
تزايد الطلب وارتفاع أسعار العقارات يف سوريا. تقع أرض 
من  بالقرب  السريع  بريوت   - دمشق  على طريق  املشروع 
ليوفر  املشروع  ختطيط  مت  حيث  اللبنانية  السورية  احلدود 
أكرب منظومة ممكنة من اخلدمات اليت حيتاجها الزائر واملقيم 
واملسجد  احلكومية  واخلدمات  للمباني  جممع  وجود  فيها  مبا 
التجارية  واملراكز  كاملطاعم  الرتفيهية  املرافق  إىل  باإلضافة 
الصحية  واملراكز  التسوق  ومراكز  والكافيرتيات  والفنادق 

وبعض املستشفيات التخصصية.
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ثالث  على  مقسمة  فيال   114 من  املشروع  يتكون 
م2   12,000 مساحة  على  ويقع  )بهجة1(  أراضي،األوىل 
 18 عدد  ويضم  البحر،  سطح  عن  م   345 ارتفاع   وعلى 
حديقة  إىل  إضافة  فيال  لكل  م2(   225( بناء  مبساحة  فيال 
خاصة لكل فيال متوسط مساحتها )220 م2(، أما مشروع 
ارتفاع  وعلى  م2   40,000 مساحة  على  فيقع   )2 )بهجة 
)500 م2( عن سطح البحر ويضم )74( فيال منها 8 فلل 
متالصقة مساحة كل منها )140 م2( موزعة على دورين 
موزعة  م2(   171( منها  كل  مساحة  مستقلة  فيال   66 و 
على  فيقع   )3 )بهجة  ملشروع  وبالنسبة  أيضاً  دورين  على 
مساحة 8,300 م2 ويضم 22 فيال متالصقة مساحة كل 
منها 140 م2 موزعة على دورين، هذا وتتميز فلل مشروع 
احمليطة  والغابات  صبنجة  حبرية  على  رائعة  بإطاللة  بهجة 
للعوائل  خاصة  اجتماعية  خدمات  إىل  باإلضافة  باملشروع 

مبختلف أعمارهم.  

مت تسليم املشروع للعمالء يف الربع الثاني من عام 2013.

مشروع بهجة السكين - صبنجة

جمهورية تركيا
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مدينة صبنجة

وكذلك  إلسطنبول  مصيف  أقرب  صبنجة  تعترب 
التزحلق على  للممارسة رياضة  هي أقرب مكان 
اجلليد لسكان اسطنبول وتصل درجة احلرارة يف 
أقصى إرتفاع هلا إىل 32 درجة سيليزية يف فصل 

الصيف وتصل إىل حتت الصفر يف فصل الشتاء.

بينها  ويربط  كم   110 األوربي  اجلانب  عن  تبعد 
مطار  عن  وتبعد  حارات  ثالث  ذو  سريع  طريق 
به طريان  تهبط  الذي  املطار  وهو  80 كم  صبيحة 
حمطة  يعترب  أنه  كما  الرتكية  واخلطوط  اجلزيرة 
مطار  اآلخر  املطار  أما  األخرى،  أوروبا  ملناطق 
املطار  وهو  كيلومرت   150 قرابة  فيبعد  أتاتورك 
اليت تهبط به اخلطوط الرتكية، تبعد عنها منطقة 
سكارية  منطقة  وكذلك  كيلومرت    15 إزميت 
على  حتتويان  املنطقتني  كال  ويف  كيلومرت    15
اجملمعات التجارية وغريها من اخلدمات املدنية، 
كما تبعد منطقة يلوه قرابة 90 كيلومرت  ومنطقة 
مكان  يف  تقع  فهي  كيلومرت،   140 قرابة  بورصة 
السياحية  املناطق  من  للعديد  ومنتصف  حيوي 

واملدن الرئيسية.

 15 إىل  طوهلا  يصل  كبرية  حبرية  صبنجة   تضم 
تتميز  وغابات  جبال  سلسلة  عن  عبارة  وهي  كم 
طبيعية  أجواء  وسط  الصغرية  الفلل  من  بالعديد 
رائعة، وكذلك ما مييز املنطقة تواضع وكرم أهلها 

والذين دائمًا يهبون ملساعدتك.
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تقرير مراقيب احلسابات املستقلني.

بيان الدخل اجملمع.

بيان الدخل الشامل اجملمع.

بيان املركز املالي اجملمع.

بيان التغريات يف حقوق امللكية اجملمع.

بيان التدفقات النقدية اجملمع.

إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة.

 البيانات املالية اجملمعة
وتقرير مراقيب  احلسابات 

املستقلني 
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شركة مينا العقارية–  ش.م.ك )مقفلة(

والشركات التابعة هلا
الكويـت 31 مارس 2013 
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التقرير حول البيانات املالية اجملمعة
لشركة  املرفقة  اجملمعة  املالية  البيانات  بتدقيق  قمنا  لقد 
مينا العقارية – شركة مساهمة كويتية )مقفلة( والشركات 
التابعة هلا ، وتشمل بيان املركز املالي اجملمع كما يف 31 مارس 
وبيان  الشامل  الدخل  وبيان  للدخل  اجملمع  والبيان   ،  2013
للسنة  النقدية  التدفقات  وبيان  امللكية  حقوق  يف  التغريات 
املنتهية يف ذلك التاريخ، وملخص ألهم السياسات احملاسبية 

واملعلومات التوضيحية  األخرى.  

مسؤولية اإلدارة حول البيانات املالية اجملمعة
ان اإلدارة هي اجلهة املسؤولة عن اعداد وعرض تلك البيانات 
للتقارير  الدولية  للمعايري  وفقا  عادل  بشكل  اجملمعة  املالية 
املالية ، وعن نظام الضبط الداخلي الذي تراه اإلدارة مناسبا 
لتمكينها من إعداد البيانات املالية اجملمعة بشكل خال من 

فروقات مادية سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ.

مسؤولية مراقيب احلسابات
املالية  البيانات  هذه  حول  الرأي  ابداء  هي  مسؤوليتنا  ان 
اجملمعة استنادا اىل أعمال التدقيق اليت قمنا بها.  لقد قمنا 
بأعمال التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق . ان هذه املعايري 
والقيام  االخالقي  السلوك  قواعد  مبتطلبات  االلتزام  تتطلب 
تأكيدات  على  للحصول  التدقيق  أعمال  وتنفيذ  بتخطيط 
معقولة حول ما إذا كانت البيانات املالية اجملمعة خالية من 

فروقات مادية.
يتضمن التدقيق، القيام باجراءات لغرض احلصول على أدلة 
املالية  البيانات  حول  واالفصاحات  املبالغ  حول  التدقيق 
املدقق  حكم  على  االجراءات  تلك  اختيار  ويعتمد  اجملمعة.  
يف  املادية  بالفروقات  املتعلقة  املخاطر  تقدير  ذلك  يف  مبا   ،
أو  الغش  عن  ناجتة  كانت  سواء  اجملمعة،  املالية  البيانات 
بعني  املدقق  يأخذ   ، املخاطر  تلك  بتقدير  وللقيام    . اخلطأ 
وعدالة  بإعداد  املتعلقة  الداخلي  الضبط  اجراءات  االعتبار 

هلم  يتسنى  لكي  للمنشأة  اجملمعة  املالية  البيانات  عرض 
تصميم اجراءات التدقيق املالئمة حسب الظروف، ولكن ليس 
الداخلي  الضبط  اجراءات  فعالية  حول  الرأي  ابداء  لغرض 
السياسات  مالئمة  تقييم  التدقيق،  يتضمن  كما   . للمنشأة 
املعدة من  التقديرات احملاسبية  املتبعة ومعقولية  احملاسبية 
قبل االدارة ، وكذلك تقييم العرض االمجالي الشامل للبيانات 

املالية اجملمعة.
كافية  تعترب  عليها  حصلنا  اليت  التدقيق  أدلة  أن  باعتقادنا 

ومالئمة لتوفر لنا أساسا البداء رأي حول أعمال التدقيق .

الرأي
من  عادلة،  بصورة  تظهر  اجملمعة  املالية  البيانات  أن  برأينا 
 – العقارية  مينا  لشركة  املالي  املركز  املادية،  النواحي  كافة 
مارس   31 يف  كما  هلا  التابعة  والشركات  )مقفلة(  ش.م.ك 
للسنة  النقدية  والتدفقات  ألعماهلا  املالية  والنتائج   ،2013
املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية .

التقرير حول املتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
وأن  منتظمة  حماسبية  بسجالت  حتتفظ  الشركة  أن  برأينا 
تقرير جملس  الواردة يف  والبيانات  املالية اجملمعة  البيانات 
إدارة الشركة فيما يتعلق بالبيانات املالية اجملمعة، متفقة مع 
ما هو وارد يف تلك السجالت، وقد حصلنا على كافة املعلومات 
وااليضاحات اليت رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما أن 
البيانات املالية اجملمعة تتضمن مجيع املعلومات اليت يتطلبها 
التأسيس  وعقد   2012 لسنة   )25( رقم  الشركات  قانون 
وأن  هلما،  الالحقة  والتعديالت   ، للشركة  األساسي  والنظام 
اجلرد قد أجري وفقا لألصول املرعية، وأنه يف حدود املعلومات 
اليت توفرت لدينا، مل تقع خالل السنة خمالفات ألحكام قانون 
الشركات الشركات رقم )25( لسنة 2012 أو عقد التأسيس 
على   ، الالحقة هلما  والتعديالت   ، للشركة  والنظام األساسي 

وجه يؤثر ماديا يف نشاط الشركة أو مركزها املالي.

تقرير مراقيب احلسابات املستقلني
إىل السادة املساهمني 

شركة مينا العقارية - ش.م.ك )مقفلة( 
الكويـت

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

جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان وشركاهم 

رابعة سعد املهنا
)سجل مراقيب احلسابات رقم 152 فئة أ(

هوروث املهنا وشركاه

الكويت, 29 مايو 2013
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بيان الدخل اجملمع

	السنة املنتهيةايضاح
يف 31 مارس2013 

	السنة املنتهية 
يف 31 مارس2012

د.كد.كاإليرادات
 21,041 21,324إيرادات اخلدمات 

 24,235 29,295ربح حمقق من بيع/ اسرتداد إستثمارات متاحة للبيع

)60,000()60,000(خسارة غري حمققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

 77,622 66,596ايرادات توزيعات أرباح نقدية من استثمارات متاحة للبيع

 149,719 114,647ايرادات اجيارات

 273,887)353,118(9)خسارة( / ربح من بيع عقارات إستثمارية

)283,244( 9376,282التغري يف القيمة العادلة لعقارات استثمارية

 15,000 715,000ربح من بيع شركات تابعة

)1,704,760()1,290,587(10هبوط يف قيمة استثمارات متاحة للبيع

 15,159)115,217()خسارة( / ربح حتويل عمالت أجنبية 

 14,379 17,751إيرادات أخرى

)1,178,027()1,456,962(

املصاريف واألعباء األخرى

 3,160 -تكاليف خدمات

 411,067 419,315تكاليف موظفني

 6,692 13,384اإلستهالك

 408,159 284,280مصروفات عموميه وإدارية واخرى

 630,250 509,804تكاليف متويل

 - 1175,805هبوط يف قيمة ذمم مدينة واصول اخرى 

1,302,588 1,459,328 

)2,916,290()2,480,615(خسارة السنة 

اخلاص بـ :

)2,915,505()2,479,878(مالكي الشركة االم

)785()737(احلصص غري املسيطرة

)2,480,615()2,916,290(

)15.02( فلس)12.78( فلس8خسارة السهم األساسية واملخففة اخلاصة مبالكي الشركة األم

ان االيضاحات املبينة على الصفحات 45 - 69 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية اجملمعه.
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بيان الدخل الشامل اجملمع  

	السنة املنتهيةايضاح
 يف 31 مارس 2013

	السنة املنتهية 
يف 31 مارس2012

د.كد.ك

)2,916,290()2,480,615(خسارة السنة

ايرادات أخرى شاملة :

)7,065()10,718(فروقات عملة ناجتة عن حتويل أنشطة اجنبية

استثمارات متاحة للبيع :

)1,262,658()696,283(-   صايف التغري يف القيمة العادلة الناجتة خالل السنة

 -)62,128(-   احملول اىل بيان الدخل اجملمع من البيع

 1,704,760 1,290,587-  احملول اىل بيان الدخل اجملمع من هبوط يف القيمة

 435,037 521,458إمجالي اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

)2,481,253()1,959,157(امجالي الدخل الشامل للسنة

اخلاص بـ :

)2,480,468()1,958,420(مالكي الشركة االم

)785()737(احلصص غري املسيطرة

)1,959,157()2,481,253(

ان االيضاحات املبينة على الصفحات 45 – 69  تشكل جزءا من هذه البيانات املالية اجملمعه.
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 السنة املنتهيةايضاح
 يف 31 مارس 2013

 السنة املنتهية 
يف 31 مارس2012

د.كد.ك
اخلصوم غري املتداوله

 794,280 -17اجيار متويلي

 2,128,595 3,180,319 18دائنو متويل اسالمي

 80,854 108,398مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

 3,003,729 3,288,717جمموع اخلصوم غري املتداولة

اخلصوم املتداولة 

 156,991 -مستحق عن شراء عقار إستثماري

 2,822,137 176,554,585ذمم دائنة وخصوم أخرى

 2,588,522 181,063,636 دائنو متويل اسالمي

 5,567,650 7,618,221جمموع اخلصوم املتداولة

 8,571,379 10,906,938جمموع اخلصوم

 25,910,383 26,284,103جمموع حقوق امللكية واخلصوم

د . فؤاد عبداهلل العمر
رئيس جملس اإلدارة 

ان االيضاحات املبينة على الصفحات 45 - 69 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية اجملمعه.

بيان املركز املالي اجملمع

 السنة املنتهيةايضاحاألصول
 يف 31 مارس 2013

 السنة املنتهية 
يف 31 مارس2012

د.كد.كاألصول غري املتداولة
 49,738 39,174ممتلكات ومعدات

 10,031,316 7,275,879 9عقارات استثمارية

 11,741,457 1011,000,733استثمارات متاحه للبيع

 21,822,511 18,315,786جمموع األصول غري املتداولة

األصول املتداولة

 1,569,383 111,055,921ذمم مدينه وأصول أخرى

 865,110 124,170,124عقارات قيد التطوير

 390,000 13330,000استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

 100,000 100,000ودائع لدى البنوك

 1,163,379 2,312,272نقد وأرصدة لدى البنوك

 4,087,872 7,968,317جمموع األصول املتداولة

 25,910,383 26,284,103جمموع األصول

حقوق امللكية واخلصوم

حقوق امللكية 

 19,650,015 1419,650,015رأس املال 

 22,500 1422,500عالوة إصدار أسهم

)266,991()269,673(15أسهم خزينة

 1,751,153 161,751,153احتياطي قانوني

 1,751,153 161,751,153احتياطي اختياري

 50)10,668(احتياطي حتويل عمالت اجنبية

)5,353( 526,823التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة

)5,648,301()8,128,179(خسائر مرتاكمة

 17,254,226 15,293,124حقوق امللكية اخلاصة مبالكي الشركة األم

 84,778 84,041احلصص غري املسيطرة

 17,339,004 15,377,165جمموع حقوق امللكية
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  بيان التغريات يف حقوق امللكية اجملمع  
اجملموعاحلصص غري املسيطرةحقوق امللكية اخلاص مبالكي الشركة االم

احتياطي حتويل احتياطي اختيارياحتياطي قانونياسهم خزينةعالوة إصدار أسهمرأس املال
عمالت أجنبية

التغريات املرتاكمة يف 
القيمة العادلة

اجملموع الفرعيخسائر مرتاكمة

د.كد.كد.كد.كد.كد.كد.كد.كد.كد.كد.ك

 17,339,004 84,778 17,254,226)5,648,301()5,353( 50 1,751,153 1,751,153)266,991( 22,500 19,650,015الرصيد يف 1 ابريل 2012 

)2,682( -)2,682( - - - - -)2,682( - -شراء اسهم خزينة

)2,682( -)2,682( - - - - -)2,682( - -معامالت مع املالكني

)2,480,615()737()2,479,878()2,479,878( - - - - - - -خسارة السنة

 521,458 - 521,458 - 532,176)10,718( - - - - -جمموع اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

)1,959,157()737()1,958,420()2,479,878( 532,176)10,718( - - - - -جمموع الدخل الشامل للسنة

 15,377,165 84,041 15,293,124)8,128,179( 526,823)10,668( 1,751,153 1,751,153)269,673( 22,500 19,650,015الرصيد يف 31 مارس 2013

19,734,694110,56319,845,257)2,732,796()447,455(1,751,1531,751,1537,115)266,991(19,650,01522,500الرصيد يف 1 ابريل 2011

 توزيعات ارباح مدفوعة للحصص غري املسيطرة

)25,000()25,000( - - - - - - - - -   من شركة تابعة

)25,000()25,000( - - - - - - - - -معامالت مع املالكني

)2,916,290()785()2,915,505()2,915,505( - - - - - - -خسارة السنة

 435,037 - 435,037 - 442,102)7,065( - - - - -جمموع اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

)2,481,253()785()2,480,468()2,915,505( 442,102)7,065( - - - - -جمموع الدخل الشامل للسنة

 17,339,004 84,778 17,254,226)5,648,301()5,353( 1,751,1531,751,15350)266,991(19,650,01522,500الرصيد يف 31 مارس 2012

 

ان االيضاحات املبينة على الصفحات 45 - 69 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية اجملمعه.
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بيان التدفقات النقدية اجملمع   

	السنة املنتهيةايضاح
 يف 31 مارس 2013

	السنة املنتهية 
يف 31 مارس2012

د.كد.كأنشطة التشغيل
)2,916,290()2,480,615(خسارة السنة

تعديالت :

 6,692 13,384استهالك 

)24,235()29,295()ربح( حمقق من بيع / اسرتداد إستثمارات متاحة للبيع

 60,000 60,000خسارة غري حمققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

)273,887( 353,118خسارة / )ربح( من بيع عقارات إستثمارية

 283,244)376,282(التغري يف القيمة العادلة لعقارات إستثمارية

)12,979()4,719(ربح من حسابات توفري

)77,622()66,596(ايرادات توزيعات أرباح نقدية من استثمارات متاحة للبيع

 1,704,760 1,290,587هبوط يف قيمة استثمارات متاحة للبيع

)15,000()15,000(ربح من بيع شركات تابعة

 - 75,805هبوط يف قيمة ذمم مدينة واصول اخرى

 21,209 27,544صايف خمصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

 630,250 509,804تكاليف متويل

)642,265()613,858(

التغريات يف اصول وخصوم التشغيل:

 55,419 283,339ذمم مدينة وأصول أخرى

 522,595 3,071,295ذمم دائنة وخصوم أخرى

)290,614()156,991(مستحق من شراء عقارات استثمارية

)326,458( 2,555,378صايف النقد الناتج من / )املستخدم يف( أنشطة التشغيل
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تابع / بيان التدفقات النقدية اجملمع  

	السنة املنتهيةايضاح
 يف 31 مارس 2013

	السنة املنتهية 
يف 31 مارس2012

د.كد.ك
أنشطه االستثمار

)42,337()2,820(صايف االضافات اىل ممتلكات ومعدات

)1,188,227()11,086(إضافات إىل عقارات إستثمارية

)473,446()3,305,014(اضافات اىل عقارات قيد التطوير

 1,331,720 2,905,667احملصل من بيع عقارات إستثمارية

 - 67,531احملصل من بيع استثمارات متاحة للبيع 

 15,000 15,000احملصل من بيع شركة تابعة

 55,275 37,446ايرادات توزيعات أرباح مستلمة

 16,373 5,565ايرادات مستلمة من حسابات توفري

)285,642()287,711(صايف النقد املستخدم يف أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل

)14,350()374(توزيعات أرباح مدفوعة

)546,236()642,556(تكاليف متويل مدفوعة

 -)2,682(شراء أسهم خزينة

)25,000( -توزيعات ارباح مدفوعة للحصص غري املسيطرة من شركة تابعة

)654,912()473,162(احلركة على دائنو متويل اسالمي 

)1,240,498()1,118,774(صايف النقد املستخدم يف أنشطة التمويل

)1,852,598( 1,148,893صايف الزيادة / )النقص( يف النقد وشبه النقد

 3,015,977 1,163,379النقد وشبه النقد يف بداية السنة

 1,163,379 2,312,272النقد وشبه النقد يف نهاية السنة

ان االيضاحات املبينة على الصفحات 45 - 69 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية اجملمعه.
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ايضاحات حول البيانات املالية اجملمعة 

التأسيس والنشاط 	.1
تأسست شركة مينا العقارية )"الشركة االم"( يف العام 2004 كشركة مساهمة كويتية مقفلة وفقا لقانون الشركات التجارية يف دولة الكويت. يشار اىل الشركة 
االم والشركات التابعة هلا معا بـ "اجملموعة". ادرجت الشركة األم ضمن سوق الكويت لألوراق املالية )السوق املوازي( بتاريخ 9 يونيو 2008 ، وقد مت إدراجها 

يف السوق الرمسي بتاريخ 31 يناير 2010 . 
األغراض األساسية اليت أسست من أجلها الشركة هي:

ممارسة مجيع األنشطة العقارية من شراء وبيع ومتلك وتقسيم وتطوير األراضي والعقارات حلساب الشركة داخل الكويت وخارجها  	   -
وكذلك إدارة أمالك الغري وكل ذلك مبا ال خيالف األحكام املنصوص عليها فى القوانني القائمة وما حظرته من اإلجتار فى قسائم السكن 

اخلاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانني.
القيام بالدراسات واإلستثمارات العقارية بكافة أنواعها. 	-

إسترياد وجتارة املواد واملعدات اإلنشائية املتعلقة بأعمال الشركة. 	-
التى  األعمال  وغريها من  والكهربائية  وامليكانيكية  املدنية  األعمال  تنفيذ وصيانة  تشمل  أنواعها حبيث  بكافة  الصيانة  بأعمال  القيام  	-

حتافظ على املباني وسالمتها واملقاوالت املتعلقة بهذه األعمال.
إستغالل العقارات وإدارتها حلساب الشركة أو حلساب الغري داخل الكويت وخارجها. 	-

القيام بنظافة املباني واجملمعات العقارية وفقا ألنشطة الشركة . 	-
والسالمة  األمن  وأجهزة  معدات  وتركيب  وبيع  إسترياد  وكذلك  واخلاصة  العامة  للمباني  واحلراسة  والسالمة  األمن  بأعمال  القيام  	-

األلكرتونية ومعدات اإلطفاء بكافة  أنواعها اخلاصة بأغراض الشركة.
جيوز للشركة التعامل بشراء وبيع األوراق املالية اخلاصة بالشركات ذات األنشطة املشابهة لنشاطها. 	-

للشركة احلق باحلصول على كافة الوكاالت املتعلقة بأنشطتها. 	-
واملعارض  واحلدائق  واملنتزهات  واإلسرتاحات  الضيافة  وبيوت  واملوتيالت  والنوادى  الفنادق  وإجيار  وإستثمار  وتشغيل  وإدارة  متلك  	-
على  وذلك  واحملالت  والرياضية  الرتوحيية  واملشروعات  والصحية  السياحية  واملنتجعات  السكنية  واجملمعات  والكافترييات  واملطاعم 

خمتلف الدرجات واملستويات شامال مجيع اخلدمات األصلية واملساعدة واملرافق امللحقة بها وغريها من اخلدمات الآلزمة هلا.
تنظيم املعارض العقارية اخلاصة مبشاريع الشركة العقارية . 	-

إقامة املزادات العقارية وذلك حسب األنظمة املعمول بها لدى الوزارة. 	-
متلك األسواق التجارية واجملمعات السكنية وإدارتها. 	-

إنشاء وإدارة الصناديق اإلستثمارية العقارية )وذلك بعد موافقة بنك الكويت املركزي(. 	-
إستغالل الفوائض املالية املتوفرة لدى الشركة عن طريق إستثمارها فى حمافظ مالية أو عقارية تدار عن طريق جهات متخصصة أخرى  	-

سواء داخل أو خارج الكـويت.
 )BOT( )املساهمة املباشرة لوضع البنية األساسية للمناطق واملشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام )البناء والتشغيل والتحويل 	-

.)BOT( وإدارة املرافق العقارية بنظام
سيتم تنفيذ االغراض اليت أسست من اجلها الشركة حسب الشريعة االسالمية، وال يتعني تنفيذ اي من أنشطة الشركة املذكورة اعاله اذا كان سيؤدي اىل معاملة 

حتمل فائدة سواء بصورة مباشرة او غري مباشرة. 
يسمح للشركة مباشرة األعمال السابق ذكرها فى دولة الكويت وفى اخلارج بصفة أصلية أو بالوكالة، وجيوز للشركة األم أن تكون هلا مصلحة أو تشرتك بأي 
وجه مع اهليئات التى تزاول أعماال شبيهة بأعماهلا أو التى قد تعاونها على حتقيق أغراضها فى الكـويت أو فى اخلارج وهلا أن تنشئ أو تشارك أو تشرتى هذه 

اهليئات أو أن تلحقها بها.
2012 اخلاص بإصدار قانون الشركات ، على الشركات القائمة توفيق  25 لسنة  2013 بتعديل بعض مواد املرسوم بالقانون رقم  97 لسنة  وفقا للقانون رقم 
اوضاعها وفقا ألحكام القانون اجلديد مبوجب القواعد والضوابط اليت حتددها الالئحة التنفيذية اليت تصدر عن وزير التجارة والصناعة خالل ستة أشهر من تاريخ 
نشره يف اجلريدة الرمسية بتاريخ 27 مارس 2013 وتصدر اجلهات الرقابية األخرى خالل املدة املذكورة القرارات املنوط بها إصدارها وفقا ألحكام هذا القانون.
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إن عنوان الشركة االم املسجل هو صندوق بريد رقم 38381 ، ضاحية عبداهلل السامل 72254، دولة الكويت.
القدرة على تعديل هذه  األم هلا  الشركة  العمومية ملساهمي  2013 ان اجلمعية  29 مايو  املالية اجملمعة لإلصدار يف  البيانات  األم  الشركة  إدارة  إعتمد جملس 

البيانات املالية اجملمعة بعد اصدارها .

2.   أسس اإلعداد
أو  العادلة من خالل االرباح  بالقيمة  العادلة إلستثمارات  بالقيمة  القياس  لتتضمن  ، معدله  التارخيية  التكلفة  املالية اجملمعة وفقا ملبدأ  البيانات  يتم إعداد 

اخلسائر واالستثمارات املتاحة للبيع والعقارات االستثمارية.
مت عرض البيانات املالية اجملمعة بالدينار الكوييت )"د.ك"( وهي عملة العرض األساسية للشركة األم .

اختارت اجملموعة عرض "بيان الدخل الشامل" يف قائمتني "بيان الدخل" و "بيان الدخل الشامل".

3.   بيان االلتزام 
مت اعداد البيانات املالية للمجموعة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية وكذلك وفق املتطلبات الصادرة بالقرار 

الوزاري رقم 18 لسنة 1990.

4.   التغريات يف السياسات احملاسبية
أن السياسات احملاسبية املستخدمة يف اعداد البيانات املالية اجملمعة متماثلة مع تلك السياسات املطبقة خالل السنة السابقة .

4.1  املعايري اجلديدة املعدلة واملطبقة من قبل اجملموعة

ال يوجد هناك معايري دولية للتقارير املالية أو تفسريات جلنة املعايري الدولية للتقارير املالية نافذة للمرة االوىل للسنة املالية اليت تبدأ يف أو بعد 1 ابريل 2012 واليت 
يتوقع ان يكون هلا تأثريا جوهريا على اجملموعة .

4.2  املعايري املصدرة من جملس املعايري الدولية ولكن غري املفعلة بعد

بتاريخ املصادقة على تلك البيانات املالية اجملمعة ،  مت اصدار بعض املعايري/ التعديالت والتفسريات  من قبل جملس املعايري الدولية ولكن مل يتم تفعيلها بعد 
ومل يتم تطبيقها مبكرا من قبل اجملموعة.

تتوقع االدارة أن يتم تبين كافة التعديالت ضمن السياسات احملاسبية للمجموعة وللمرة األوىل خالل الفرتة اليت تبدأ يف أو بعد تاريخ تفعيل املعيار اجلديد أو 
التعديل أو التفسري املتوقع أن يكون له ارتباط بالبيانات املالية للمجموعة و املبينة أدناه . هناك بعض التفسريات واملعايرياالخرى اليت صدرت ولكن ليس من 

املتوقع أن يكون هلا تأثري مادي على البيانات املالية للمجموعة.

يفعل للسنوات املالية املعيار أو التفسري
اليت تبدأ يف

1 يوليو 2012معيار احملاسبة الدولي رقم )1(: عرض البيانات املالية – تعديل

معيار احملاسبة الدولي رقم IAS 27(  27( البيانات املالية اجملمعة واملنفصلة – معدل ليصبح معيار احملاسبة 
الدولي رقم IAS 27(   27( البيانات املالية املنفصلة

1 يناير 2013

1 يناير 2015املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )9(: األدوات املالية

1 يناير 2013املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )10(: البيانات املالية اجملمعة

1 يناير 2013املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )12(: اإلفصاح عن احلصص يف املنشآت األخرى

1 يناير 2013املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )13(: قياس القيمة العادلة

1 يناير 2014معيار احملاسبة الدولي IAS 32( 32(: االدوات املالية: العرض – تعديالت

1 يناير 2013املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )7(: االدوات املالية: االفصاحات – تعديالت

1 يناير 2013التحسينات السنوية 2009-2011 
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4.2.1   معيار احملاسبة الدولي رقم)1(: عرض البيانات املالية

يتطلب التعديل على معيار احملاسبة الدولي رقم )1( من الشركات أن تقوم بتجميع مكونات االيرادات الشاملة األخرى املدرجة ضمن بيان الدخل الشامل 
بناء على املعطيات التالية:

من احملتمل أن يتم حتويلها اىل بيان الدخل اجملمع يف الفرتات الآلحقة، و أ (	
ليس من احملتمل أن يتم حتويلها اىل بيان الدخل اجملمع الحقا.  ب (	

ستقوم اجملموعة بتغيري العرض احلالي لبيان الدخل الشامل اجملمع عند تفعيل هذا التعديل ، لكن ، لن يؤثر على قياس أو حتقق تلك البنود.

4.2.2   معيار احملاسبة الدولي رقم IAS 27(  27( البيانات املالية اجملمعة واملنفصلة – معدل ليصبح معيار احملاسبة الدولي رقم 27   )IAS 27( البيانات 

املالية املنفصلة
نتيجة للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم )10( و املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )12( اجلديدان ، فان معيار احملاسبة الدولي رقم )27( يعنى فقط يف البيانات 

املالية املنفصلة .

4.2.3   املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )9(: األدوات املالية

ينوي جملس معايري احملاسبة الدولية IASB استبدال كامل معيار احملاسبة الدولي )IAS( رقم 39: األدوات املالية – التحقق والقياس . إن املعيار البديل هو 
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )IFRS 9(  )9( يتم اصداره على مراحل . حتى تارخيه، مت اصدار الفصول املتعلقة بالتحقق والتصنيف والقياس واالستبعاد 
املتعلقة باألصول واخلصوم املالية. ومت تفعيل تطبيق تلك الفصول للسنوات املالية اليت تبدأ يف 1 يناير 2015. وال تزال الفصول األخرى املتعلقة بطرق اخنفاض 
القيمة وحماسبة التحوط قيد التطوير. باالضافة اىل ذلك، يف نوفمرب 2011، قررت جلنة معايري احملاسبة الدولية النظر مؤقتا يف اجراء تعديالت حمدودة على 

منوذج تصنيف االصول املالية للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9 وذلك ملعاجلة أمور التطبيق. 
بالرغم من التطبيق املبكر هلذا املعيار ، إال أن اللجنة الفنية املنبثقة عن وزارة التجارة والصناعة يف دولة الكويت قررت يف 30 ديسمرب 2009 ، تأجيل التطبيق 

املبكر هلذا املعيار حتى اشعار آخر .
مل تقم اإلدارة بتقييم التأثري احملتمل من هذه التعديالت على البيانات املالية للمجموعة . لكن ، ال تتوقع اإلدارة تطبيق التعديالت حتى يتم نشر مجيع اقسام 

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم IFRS 9(  9( وبالتالي يستطيعون عمل تقييم شامل لتأثري التغريات .

4.2.4   معايري التجميع

هنالك جمموعة من معايري التجميع سارية املفعول للفرتات السنوية اليت تبدأ من او بعد 1 يناير 2013. معلومات عن هذه املعايري اجلديدة موضحة ادناه. مازال 
على ادارة اجملموعة تقييم اثر هذه املعايري اجلديدة واملعدلة على البيانات املالية اجملمعة للمجموعة.

4.2.4.1  املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )10(: البيانات املالية اجملمعة

 )SIC 12( 12 البيانات املالية اجملمعة واملنفصلة وجلنة تفسريات املعايري :)يستبدل املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )10( معيار احملاسبة الدولي رقم )27
: جتميع البيانات املالية للمنشات ذات األغراض اخلاصة. حيث يعدل التعريف اخلاص مبيزة السيطرة كذلك اجراءات توضيحية ملعرفة احلصص يف الشركة 

التابعة. ان هذه املتطلبات اجلديدة هلا القدرة على التاثري على اي من شركات اجملموعة املستثمر فيها تعترب شركات تابعة وبالتالي تغيري نطاق التجميع. 
 لكن مت االبقاء على اجراءات التجميع واحملاسبة على ما هي مبا يف ذلك احلصص غري املسيطرة والتغري يف نسبة السيطرة. ان حتليل االدارة املؤقت هو ان املعيار 

الدولي للتقارير املالية رقم 10 لن يغري تصنيف )كشركات تابعة او غريها( اي من شركات اجملموعة احلالية املستثمر فيها كما يف 31 مارس 2013. 

4.2.4.2  املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )12(: االفصاح عن احلصص يف املنشآت األخرى

يقوم املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )12( بدمج وتنسيق متطلبات االفصاح ألنواع خمتلفة من االستثمارات اليت تتضمن الشركات التابعة ، والرتتيبات 
، والشركات الزميلة و املنشات املنتظمة غري اجملمعة. كما ويقدم متطلبات إفصاح جديدة حول املخاطر اليت تتعرض هلا املنشأة من مشاركتها مع  املشرتكة 

املنشات املنتظمة.

توجيه االنتقال اخلاص باملعايري الدولية للتقارير املالية 10، 11، 12  
الحقا لتاريخ إصدار املعايري اجلديدة، قامت جلنة معايري احملاسبة الدولية باجراء بعض التغيريات على االحكام االنتقالية يف املعايري الدولية للتقارير املالية 10 و 
11 و 12. يؤكد التوجه على انه ال يطلب من املنشأة تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 10 بأثر رجعي يف ظروف معينة ويوضح املتطلبات لعرض معلومات 

مقارنة معدلة. يقوم التوجه ايضا باجراء تغيريات على املعايري الدولية للتقارير املالية ارقام 11 و 12 مما يوفر اعفاء مماثال من عرض او تعديل معلومات املقارنة 
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للفرتات اليت تسبق الفرتة السابقة. باالضافة اىل ذلك، يوفر هذا اعفاء اضافيا بازالة شرط عرض معلومات املقارنة لالفصاحات املتعلقة باملنشآت املنتظمة غري 
اجملمعة الي فرتة قبل الفرتة السنوية االوىل اليت بشأنها يتم تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 12. 

يتم تفعيل التوجيه اجلديد ايضا للفرتات السنوية اليت تبدأ يف او بعد 1 يناير 2013. 

4.2.5   املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )13(: قياس القيمة العادلة

قام هذا املعيار بتوضيح تعريف القيمة العادلة و تقديم توضيحات و افصاحات معززه مرتبطة بقياس القيمة العادلة. ال يؤثر هذا املعيار على اي البنود مطلوب 
تقييمها بالقيمة العادلة. يتم تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 13 بصورة مستقبلية للفرتات السنوية اليت تبدأ يف او بعد 1 يناير 2013. تقوم االدارة حاليا 

مبراجعة طرق تقييمها لتتفق مع املتطلبات اجلديدة كما يتعني عليها استكمال تقييمها لتأثري هذه املتطلبات على البيانات املالية اجملمعة للمجموعة.     

تسوية االصول واخلصوم املالية )التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم 32(    	4.2.6

تقوم التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم 32 باضافة توجيهات تطبيقية ملعاجلة التناقضات يف تطبيق معيار احملاسبة الدولي رقم 32 لتسوية االصول 
واخلصوم املالية يف اجملالني التاليني: 

معنى "لديها حاليا حق قانوني ملزم للتسوية" 	•

ان بعض امجالي انظمة التسوية قد تعترب معادلة لصايف التسوية.  	•

يتم تفعيل التعديالت للفرتات السنوية اليت تبدأ يف او بعد 1 يناير 2014 وسيطلب تطبيقها بأثر رجعي. ال تتوقع االدارة تأثريا جوهريا على البيانات املالية 
اجملمعة للمجموعة من هذه التعديالت. 

4.2.7   االفصاحات – تسوية االصول واخلصوم املالية )التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 7(

مت اضافة افصاحات نوعية وكمية اىل املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 7 "االدوات املالية: االفصاحات" تتعلق بامجالي وصايف مبالغ االدوات املالية املسجلة 
واليت مت )أ( تسويتها يف بيان املركز املالي )ب( ختضع لرتتيبات مقاصة رئيسية ملزمة واتفاقيات مماثلة، حتى لو مل تتم تسويتها يف بيان املركز املالي. يتم تفعيل 
التعديالت لفرتات التقارير املالية السنوية اليت تبدأ يف او بعد 1 يناير 2013 والفرتات املرحلية ضمن تلك الفرتات السنوية. كما ان االفصاحات املطلوبة جيب 

توفريها بأثر رجعي. ال تتوقع االدارة تأثريا جوهريا على البيانات املالية اجملمعة للمجموعة من هذه التعديالت. 

4.2.8  التحسينات السنوية 2011-2009 )التحسينات السنوية(

 قامت التحسينات السنوية 2011-2009 )التحسينات السنوية( بادخال عدة تعديالت طفيفة على عدد من املعايري الدولية للتقارير املالية. فيما يلي ملخص 
للتعديالت املرتبطة باجملموعة: 

توضيح املتطلبات اخلاصة ببيان املركز املالي االفتتاحي: 
يوضح بان التاريخ املناسب لبيان املركز املالي االفتتاحي هو بداية الفرتة السابقة )االيضاحات املتعلقة بها مل يعد مطلوب عرضها( 	•

باجراء  تقوم  او  احملاسبية  السياسات  بتغيري  املنشأة  تقوم  عندما  االفتتاحي  املالي  املركز  ببيان  اخلاصة  املقارنة  متطلبات  يتناول  	•

تعديالت او اعادة تصنيفات بأثر رجعي وفقا ملعيار احملاسبة الدولي رقم 8.
توضيح املتطلبات اخلاصة مبعلومات املقارنة املقدمة غري احلد االدنى للمتطلبات: 

يوضح بان اي معلومات بيانات مالية اضافية ال حتتاج اىل عرض على شكل جمموعة كاملة من البيانات املالية للفرتات غري احلد االدنى  	•

للمتطلبات
يتطلب بان اي معلومات اضافية معروضة جيب عرضها وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية كما جيب على املنشأة عرض معلومات  	•

املقارنة يف االيضاحات ذات الصلة لتلك املعلومات االضافية. 
معلومات القطاعات اخلاصة مبجموع االصول واخلصوم: 

توضح بان جمموع االصول واخلصوم لقطاع خاص معلن عنه يف التقارير املالية مطلوب االفصاح عنه يف املعلومات املالية املرحلية فقط  	•

اذا: )1( مت تقديم قياس جملموع االصول او اخلصوم )او كليهما( بشكل منتظم اىل رئيس صناع القرارات التشغيلية؛ )2( كان هناك 
تغيري جوهري من تلك القياسات املفصح عنها يف البيانات املالية السنوية السابقة لذلك القطاع. 

ان التحسينات السنوية املذكورة اعاله يتم تفعيلها للفرتات السنوية اليت تبدأ يف او بعد 1 يناير 2013. ال تتوقع االدارة تأثريا جوهريا على البيانات املالية اجملمعة 
للمجموعة من هذه التعديالت.  
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ملخص السياسات احملاسبية اهلامة	 	.5
ان اهم السياسات احملاسبية و أسس القياسات احملاسبية املستخدمة يف اعداد البيانات املالية اجملمعة ملخصة أدناه .

5.1    أسس التجميع

إن البيانات املالية للمجموعة جتمع الشركة األم و مجيع شركاتها التابعة . إن الشركات التابعة هي تلك الشركات اليت يكون لدى اجملموعة القدرة على التحكم 
يف السياسات املالية والتشغيلية هلا . متتلك اجملموعة و متارس السيطره عن طريق اكثر من نصف حقوق التصويت . يتم اعداد البيانات املالية للشركات التابعة 
لتاريخ التقرير و اليت ال تزيد عن ثالثة اشهر من تاريخ التقرير للشركة األم ، بإستخدام سياسات حماسبية مماثلة . يتم عمل التعديالت لتعكس تأثري املعامالت 
اهلامة واألحداث األخرى اليت تقع بني هذا التاريخ و تاريخ التقرير للبيانات املالية للشركة االم . تظهر  تفاصيل الشركات التابعه اجملمعة الرئيسية يف ايضاح 

)7( حول البيانات املاليه اجملمعه.
يتم عند التجميع استبعاد االرصدة واملعامالت اجلوهرية املتبادلة بني شركات اجملموعة ، مبا فيها االرباح واخلسائر غري احملققة من العمليات بني شركات 
اجملموعة . و حيثما يتم استبعاد اخلسائر غري احملققه من بيع اصل بني شركات اجملموعة عند التجميع ، إال ان هذا االصل جيب فحصة ايضا مبا يتعلق يف هبوط 
القيمة بالنسبة للمجموعة . يتم تعديل املبالغ املسجلة يف البيانات املالية للشركات التابعة و ذلك للتأكد من توافقها مع السياسات احملاسبية املطبقة من قبل 

اجملموعة .
إن الربح او اخلسارة و االيرادات الشاملة األخرى للشركات التابعة اليت مت احلصول عليها و املباعة خالل السنة تتحقق من التاريخ الفعلي للحيازة او اىل التاريخ 

الفعلي للبيع ، حسب التطبيق .
إن احلصص غري املسيطرة ، تعرض كجزء من حقوق امللكية ، و هي متثل النسبة يف الربح او اخلسارة وصايف االصول للشركات التابعة و غري احملتفظ بها من قبل 
اجملموعة . تقوم اجملموعة بتوزيع احلصص من جمموع االيرادات او اخلسائر الشاملة للشركات التابعة بني مالكي الشركة األم و احلصص غري املسيطرة بناءا 

على حصة ملكية كالهما .
ان اخلسائر يف الشركات التابعة خمصصة للحصص غري املسيطرة حتى لو كانت النتائج متثل رصيد عجز .

ان التغري يف نسبة ملكية الشركة التابعة ، دون فقد السيطرة يتم احملاسبة عليه كعملية ضمن حقوق امللكية . اذا فقدت اجملموعة السيطرة على الشركة التابعة 
فإنه يتم :

عدم حتقق األصول )يتضمن الشهرة( واخلصوم للشركة التابعة . 	•

عدم حتقق القيم املدرجة ألي حصة غري مسيطرة . 	•

عدم حتقق فروقات التحويل املرتاكمة ، املسجلة ضمن حقوق امللكية . 	•

حتقق القيمة العادلة للمبلغ املستلم . 	•

حتقق القيمة العادلة ألي استثمارات متبقية . 	•

حتقق أي فائض أو عجز يف األرباح واخلسائر . 	•

اعادة تصنيف حصة الشركة األم يف احملتويات احملققة سابقا يف اإليرادات الشاملة األخرى اىل األرباح واخلسائر او األرباح احملتجزة ،  	•

كما هو مناسب.
5.2    إندماج االعمال 

تقوم اجملموعة باحملاسبة على عمليات دمج االعمال باستخدام طريقة الشراء . يتب احتساب املبلغ احملول من قبل اجملموعة للحصول على السيطرة على شركة 
تابعة كمجموع القيمة العادلة يف تاريخ الشراء لألصول احملولة ، او األلتزامات املستحقة و احلصة يف امللكية املصدرة من قبل اجملموعة ، و اليت تتضمن القيمة 

العادلة ألي اصل أو إلتزام تاتج عن ترتيبات املبلغ احملتمل . يتم تسجيل تكاليف الشراء عند حدوثها . 
يقوم املشرتي لكل عملية دمج لالعمال بقياس احلصة غري املسيطرة يف حصص املشرتى اما بالقيمة العادلة او باحلصة املكافئة لصايف االصول احملددة للمشرتى .
اذا مت حتقيق عملية دمج االعمال على مراحل، فان القيمة العادلة بتاريخ الشراء حلصة ملكية املشرتي احملتفظ بها سابقا يف حصص املشرتى يتم اعادة قياسها 

اىل القيمة العادلة كما يف تاريخ الشراء وذلك من خالل االرباح واخلسائر. 
تقوم اجملموعة بتسجيل األصول اليت حصلت عليها و اإللتزامات اليت تكبدتها من دمج األعمال بغض النظر عن ما اذا كانت مسجلة سابقا يف البيانات املالية 

للشركة املشرتاه قبل عملية الشراء . يتم قياس األصول احملصول عليها و اإللتزامات املتكبده بشكل عام بقيمها العادلة يف تاريخ احليازة . 
التعاقدية  للبنود  القائمة وفقا  املنقولة وااللتزامات  املالية  عند قيام اجملموعة بشراء نشاط معني، تقوم االدارة بتقدير مالئمة تصنيفات وتوجيهات األصول 

والظروف االقتصادية والظروف القائمة بتاريخ الشراء.  يتضمن ذلك فصل مشتقات األدوات املالية املوجودة ضمن العقود املربمة من قبل الشركة املشرتاه.
ان اي مبلغ حمتمل يتم حتويله من قبل املشرتي سيتم تسجيله بالقيمة العادلة بتاريخ الشراء. كما ان التغريات الالحقة على القيمة العادلة للمبلغ احملتمل الذي 
يعترب اما اصال او التزاما سيتم تسجيلها وفقا ملعيار احملاسبة الدولي IAS 39 اما يف األرباح او اخلسائر او كتغري يف ايرادات شاملة اخرى. إذا مت تصنيف املبلغ 

احملتمل كحقوق ملكية، فانه لن تتم اعادة قياسه حتى تتم تسويته نهائيا ضمن اإليرادات الشاملة األخرى.
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يتم احتساب قيمة الشهرة بعد تسجيل قيمة األصول اليت مت تعريفها وبشكل منفصل.  ويتم احتسابها على أنها الزيادة ما بني: أ( القيمة العادلة للمقابل املقدم، 
ب( القيمة املسجلة للحصص غري املسيطرة يف سجالت الشركة اليت مت شراؤها، وبني، ج( القيمة العادلة كما يف تاريخ الشراء، ألي حقوق ملكية قائمة يف الشركة 
املشرتاه فوق القيمة العادلة بتاريخ الشراء لصايف األصول اليت مت تعريفها.  اذا كانت القيم العادلة لألصول املعرفة تزيد عن جمموع البنود أعاله، يتم تسجيل تلك 

الزيادة )اليت تعترب ربح نتيجة املفاصلة( ضمن األرباح واخلسائر مباشرة.   

5.3     التقارير القطاعية

ترتكز أنشطة اجملموعة يف قطاع العقارات اإلستثمارية، وجغرافيا ترتكز انشطة اجملموعة ضمن قطاعني جغرافيني رئيسني: حملي ودولي. ولغرض تعريف تلك 
القطاعات التشغيلية، تقوم االدارة بتتبع خطوط اخلدمات للمجموعة و اليت متثل منتجاتها و خدماتها الرئيسية. يتم ادارة تلك القطاعات التشغيلية بشكل 

منفصل حيث أن احتياجات و مصادر كل قطاع تكون خمتلفة.  
وألغراض االدارة، تستخدم اجملموعة نفس سياسات املقاييس املستخدمة ضمن البيانات املالية. باالضافة اىل ذلك، فان األصول أو اخلصوم غري املخصصة 

لقطاع تشغيلي بشكل مباشر ، ال يتم ادراجها للقطاع.

5.4   اإليرادات

تتحقق اإليرادات عندما يكون من احملتمل أن تتدفق املنافع االقتصادية إىل اجملموعة وميكن قياس مبلغ اإليراد بصورة موثوق منها بغض النظر متى يتم الدفع. 
إن املقاييس احملددة التالية جيب أن تطبق قبل االعرتاف باإليرادات:

5.4.1   ربح من بيع عقارات

يتم تسجيل األرباح الناجتة من بيع عقارات عند حتويل خماطر هامة ومنافع امللكية اىل املشرتي وميكن قياس مبلغ اإليراد بصوره موثوق منها .
5.4.2   إيراد خدمات

يتم إثبات إيرادات اخلدمات عندما يتم تقديم اخلدمة .
5.4.3   إيرادات توزيعات ارباح 

تسجل إيرادات توزيعات األرباح عند ثبوت احلق يف استالمها.
5.4.4   ايرادات االجيار 

تكتسب اجملموعة ايرادات االجيار ايضا من ايرادات يف عقارات استثمارية . يتم تسجيل ايرادات االجيار على مدى فرتة االتفاقية .

5.5   املصاريف التشغيلية

يتم تسجيل املصاريف التشغيلية ضمن األرباح أو اخلسائر عند استخدام اخلدمات املقدمة أو عند حدوثها.  

5.6  تكاليف متويل

حتتسب تكاليف التمويل وتسجل على أساس الفرتة الزمنية مع األخذ باإلعتبار رصيد القرض القائم ونسبة الفائدة املطبقة .
إن تكاليف التمويل اليت تتعلق مباشرة حبيازة أو إنشاء أصل حيتاج إنشاؤه إىل فرتة زمنية طويلة لكي يصبح جاهزًا لالستعمال املزمع له أو بيعه يتم رمسلتها 
كجزء من تكلفة ذلك األصل . يتم إيقاف رمسلة تكاليف االقرتاض عندما يتم استكمال كافة األنشطة الضرورية لتجهيز األصل لالستخدام املزمع له أو البيع . 

تسجل تكاليف التمويل األخرى كمصروف يف الفرتة اليت يتم تكبدها خالهلا .

5.7  ممتلكات ومعدات واإلستهالك

تسجل املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك املرتاكم وخسائر اخنفاض القيمة . يتم مراجعة القيمة الدفرتية بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا 
كانت هذه املبالغ مسجلة بأكثر من قيمتها املمكن اسرتدادها . وعندما تتجاوز القيم الدفرتية املبالغ املمكن اسرتدادها يتم ختفيض املوجودات إىل قيمها املمكن 
العمر اإلنتاجي  التكلفة لكل أصل على مدى  الثابت على كافة املمتلكات واملعدات مبعدالت حمتسبة لشطب  اسرتدادها . حيمل االستهالك بطريقة القسط 

املتوقع هلا و البالغ 5 سنوات .
يتم مراجعة العمر اإلقتصادي اإلنتاجي املقدر للمتلكات واملعدات يف كل نهاية سنة مالية وتعديله عند الضرورة .

5.8   األصول املؤجرة

5.8.1  التأجري التمويلي

يتم نقل امللكية االقتصادية لألصول املؤجرة اىل املستأجر عندما يتحمل هذا املستأجر كافة املزايا واملخاطر املرتبطة بهذا األصل.  وعندما تكون اجملموعة هي 
املستأجر يف تلك املعامالت، يتم تسجيل األصل املعين يف بداية التأجري بالقيمة العادلة لألصل املستأجر أو القيمة احلالية لدفعات االجيار زائدا الدفعات العرضية 

)ان وجدت(، أيهما أقل. يتم تسجيل مبلغ مقابل كالتزام تأجري متويلي.  
ويتم ختفيض التزام التأجري التمويلي املقابل بدفعات االجيار بعد خصم تكاليف التمويل. كما يتمثل عنصر الفائدة لدفعات االجيار يف نسبة ثابتة لرصيد رأس 

املال القائم ويتم حتميله على االرباح او اخلسائر كتكاليف متويل طوال فرتة االجيار. 
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االجيار التشغيلي    	5.8.2

كافة االجيارات االخرى تتم معاملتها كاجيارات تشغيلية. عندما تكون اجملموعة هي املستأجر، فان الدفعات على اتفاقيات االجيار التشغيلي يتم تسجيلها 
كمصاريف على اساس القسط الثابت طوال مدة االجيار اال اذا كانت شروط عقد االجيار مرهقة ، يف هذه احلالة يتم اخذ املخصص لصايف القيمة احلالية لإللتزام 

احملتمل. اما بالنسبة للتكاليف املرتبطة بها، كالصيانة والتأمني، فيتم تسجيلها كمصاريف عند حدوثها. 

5.9   العقارات االستثمارية

متثل العقارات االستثمارية تلك العقارات احملتفظ بها لغرض التأجري و/ أو لغرض الزيادة يف قيمتها، ويتم حماسبتها باستخدام منوذج القيمة العادلة.
تسجل العقارات االستثمارية )مبا فيها العقارات اإلستثمارية قيد اإلنشاء( مبدئيًا بالتكلفة . بعد التسجيل املبدئي يعاد قياس تلك العقارات االستثمارية وفقًا 

للقيمة العادلة. يدرج التغري يف القيمة العادلة يف بيان الدخل اجملمع. ومت تقدير القيمة العادلة من قبل االدارة مبساعدة مقيم خارجي معتمد ومستقل.
يتم عدم اإلعرتاف بالعقارات اإلستثمارية  عندما يتم التخلص منها او عزهلا عن اإلستخدام بشكل دائم حيث ال يوجد مكاسب اقتصادية متوقعة بعد التخلص 
منها . يتم اإلعرتاف باي ربح أو خسارة من عزل او ختلص من عقار استثماري يف بيان الدخل اجملمع للسنة اليت مت فيها العزل او التخلص لذلك اإلستثمار 

العقاري .
يتم التحويل اىل حساب العقارات اإلستثمارية فقط اذا حدث تغري يف اإلستخدام ، بدليل انهاء اشغاله من قبل املالك او بدء اجيار تشغيلي جلهة أخرى . يتم 
التحويل من حساب العقارات اإلستثمارية فقط اذا حدث تغري يف اإلستخدام بدليل بدء اشغاله من قبل املالك او بدء تطويره بغرض بيعه . فاذا اصبح العقار 
الذي يشغله املالك عقارا استثماريا، عندها تقوم اجملموعة باحتساب هذا العقار وفقا للسياسة الظاهرة ضمن بند املمتلكات واآلالت واملعدات حتى تاريخ التغري 

يف االستخدام. 

عقارات قيد التطوير 	5.10

تتضمن  أقل.  ايهما  اليت ميكن حتقيقها  القيمة  أو صايف  بالتكلفة  إدراجها  واليت مت   ، التنفيذ   / التطوير  للمتاجرة حتت  عقارات  التطوير  قيد  العقارات  متثل 
التكاليف كل من تكلفة اإلنشاء ، التصميم املعماري . يتم اضافة التكاليف املتعلقة بها مثل األتعاب املهنية ، أتعاب ادارة املشروع والتكاليف اهلندسية اخلاصة 
باملشروع عند تنفيذ األنشطة الالزمة جلعل األصول جاهزه لالستعمال املقصود منها . تضاف التكاليف املباشرة منذ ابتداء املشروع وحتى اكتماله على حساب 
العقارات قيد التطوير . يتحدد اكتمال املشروع عند اصدار شهادة اإلجنازات او عندما حتدد اإلدارة املشروع على أنه قد اكتمل . تقدر صايف القيمة املمكن حتقيقها 

بقيمة البيع يف وضع العمل الطبيعي ناقصا تكلفة اإلنتهاء املتوقعة والتكلفة الالزمة املقدرة لتحقق البيع. 

اختبار اخنفاض االصول غري املالية  	5.11

لغرض تقدير مبلغ االخنفاض، يتم جتميع األصول اىل أدنى مستويات تشري اىل تدفقات نقدية بشكل كبري )وحدات منتجة  للنقد(.  وبناء عليه، يتم اختبار 
اخنفاض قيمة بعض من تلك األصول وبشكل منفرد ويتم اختبار البعض اآلخر على أنه وحدة منتجة للنقد. 

املمكن  املدرجة قد ال يكون من  القيمة  أن  أو تغريات تشري اىل  للنقد يف أي وقت تكون هناك ظروف  املنتجة  الوحدات  أو  يتم اختبار مفردات األصول  كما 
اسرتدادها. 

يتم االعرتاف خبسائر هبوط القيمة باملبلغ الذي ميثل الزيادة للقيمة املدرجة لألصل أو الوحدة املنتجة للنقد عن القيمة املمكن اسرتدادها، و هي األعلى ما بني 
املستقبلية  النقدية  التدفقات  بتقدير  االدارة  تقوم  قيد االستخدام،  تقدير قيمة األصل  لغرض   . قيد اإلستخدام  القيمة  و  البيع  تكاليف  ناقصا  العادلة  القيمة 
املتوقعة من هذا األصل او وحدة انتاج النقد وكذلك تقدير سعر فائدة معقول لغرض احتساب القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية املستقبلية. إن املعلومات 
املستخدمة الختبار اخنفاض القيمة تكون مرتبطة مباشرة بآخر موازنة تقديرية معتمدة للمجموعة، واليت يتم تعديلها عند الضرورة الستبعاد تأثري اعادة اهليكلة 
وتطوير األصول املستقبلي . يتم تقدير سعر اخلصم بشكل منفصل لكل اصل او وحدة منتجة للنقد على حدة وهو يعكس تقدير االدارة للمخاطر ، كعوامل خماطر 

السوق و األصول احملددة.
ويتم توزيع من هذا االخنفاض على األصول كل حسب نسبته ، يتم الحقا اعادة تقدير قيمة األصول اليت مت ختفيض قيمتها يف السابق كما يتم الحقا رد قيمة هذا 

االخنفاض حتى يعود هذا األصل اىل قيمته اجلارية.

االدوات املالية  	5.12

التحقق، القياس املبدئي وعدم التحقق  	5.12.1

يتم حتقق األصول واخلصوم املالية عندما تصبح اجملموعة طرفا يف األحكام التعاقدية لألداة املالية وتقاس مبدئيا بالقيمة العادلة املعدلة بتكاليف املعامالت، 
باستثناء تلك املدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخلسائر واليت تقاس مبدئيا بالقيمة العادلة. مبني ادناه القياس الالحق لالصول واخلصوم املالية.  

يتم استبعاد اصل مالي )أو جزء من اصل مالي أو جزء من جمموعة أصول مالية مماثلة اذا كان ذلك مناسبا( اما 
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-   عندما ينتهي احلق يف استالم التدفقات النقدية من تلك االصول املالية 
-   أو عندما تقوم اجملموعة بالتنازل عن حقها باستالم التدفقات النقدية من االصل أو عندما تتحمل الشركة اإللتزام بدفع التدفقات بالكامل 

دون تأخري مادي اىل طرف ثالث مبوجب ترتيب "القبض والدفع" أو
)أ( ان تقوم اجملموعة بتحويل كافة خماطر ومزايا األصل أو 

)ب( ان ال تقوم اجملموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة خماطر ومزايا األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل .
عندما تقوم اجملموعة بالتنازل عن حقها يف استالم التدفقات النقدية من االصل او تكون قد دخلت يف ترتيب القبض والدفع، تقوم اجملموعة بتقييم إذا ما كانت 
و اىل اي مدى حتتفظ مبخاطر ومزايا امللكية. وإذا مل تقم اجملموعة بتحويل او االحتفاظ جوهريا بكافة خماطر ومزايا االصل او حتويل السيطرة على االصل، عندها 
يتم حتقق األصل اىل مدى التزام اجملموعة املتواصل بذلك االصل وبهذه احلالة تقوم اجملموعة بتحقيق اإللتزام املتعلق به. ان االصل احملول و االلتزام املرتبط به 

يتم قياسها على اسس تعكس احلقوق و االلتزامات اليت حتتفظ بها اجملموعة.
إن استمرار اإللتزام الذي يتخذ شكل الضمان على األصل احملول يتم إحتسابه على اساس األقل بني القيمة املدرجة األصلية لالصل وقيمة أعلى مبلغ قد تدفعه 

اجملموعة. 
ال يتم حتقق التزام مالي عندما يتم االعفاء من اإللتزام احملدد او إعفاؤه او الغاؤه او انتهاء صالحية استحقاقه . عند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس 
املقرض بشروط خمتلفة بشكل كبري ، او بتعديل شروط اإللتزام املالي احلالي بشكل جوهري ، يتم معاملة هذا التبديل او التعديل كعدم حتقق لاللتزام األصلي 

وحتقق لاللتزام اجلديد ، ويدرج الفرق يف القيمة الدفرتية ذات الصلة يف بيان الدخل اجملمع.

5.12.2   التصنيف والقياس الالحق لالصول املالية 	

لغرض القياس الالحق، فان االصول املالية، غري تلك احملددة والنافذة كادوات حتوط، يتم تصنيفها اىل الفئات التالية عند التحقق املبدئي: 
قروض وذمم مدينة   	•

)FVTPL( أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر 	•

 .)AFS( أصول مالية متاحة للبيع 	•

ان كافة االصول املالية، غري تلك احملددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر ، ختضع للمراجعة للتأكد من عدم اخنفاض قيمتها على االقل بتاريخ كل 
تقرير مالي وذلك لتحديد فيما اذا كان هناك اي دليل موضوعي بان احد االصول املالية او جمموعة اصول مالية قد اخنفضت قيمتها. يتم تطبيق معايري خمتلفة 

لتحديد اخنفاض القيمة لكل فئة من فئات االصول املالية املبينة ادناه. 
ان كافة االيرادات واملصاريف اهلامة املتعلقة باالصول املالية املسجلة يف االرباح او اخلسائر تظهر ضمن بنود منفصلة يف بيان الدخل اجملمع. 

•     القروض والذمم املدينة   
تعترب القروض والذمم املدينة أصول مالية غري مشتقة تتضمن دفعات حمددة غري مدرجة يف األسواق املالية النشطة. بعد التحقق املبدئي، يتم قياس تلك األصول 
املالية باستخدام طريقة التكلفة املطفأة بناء على معدل الفائدة الفعلي، ناقصا أي اخنفاض يف القيمة. يتم تضمينها يف األصول اجلاريه فيما عدا تلك اليت هلا 
تاريخ استحقاق اكثر من 12 شهرا من تاريخ نهايه فرتة التقرير، يتم تصنيفها كأصول غري جارية. يتم الغاء خصم تلك األرصدة عندما يكون هذا اخلصم غري مادي. 
يتم مراجعة مدى اخنفاض قيمة األرصدة املدينة اجلوهرية على حدا عندما يكونوا قد استحقوا لفرتة أو يكون هناك دالئل واقعية على أن احدى اجلهات املدينة 
سوف ختفق يف التسديد. بالنسبة للذمم املدينة اليت ال ميكن اعتبارها منخفضة القيمة بشكل فردي، يتم مراجعة اخنفاض قيمتها كمجموعة وذلك عن طريق 
ربطها بالقطاع التشغيلي اخلاص بها وباملنطقة وغريها من املخاطر احمليطة بها. عند ذلك يستند تقدير خسارة اخنفاض القيمة على معدالت التخلف التارخيية 

االخرية للجهة املدينة لكل جمموعة حمددة. 
تقوم اجملموعة بتصنيف القروض والذمم املدينة اىل الفئات التالية: 

• ودائع لدى البنوك ونقد وأرصدة لدى البنوك

متثل الودائع ودائع مودعة يف مؤسسة مالية اسالمية وتاريخ استحقاقها اقل من سنة واحدة. يتكون النقد واألرصدة لدى البنوك من نقد يف الصندوق وودائع 
حتت الطلب.

• الذمم التجارية املدينة و االصول املالية األخرى
تظهر الذمم التجارية املدينة مببلغ الفاتورة االصلي ناقصا خمصص اي مبالغ غري قابلة للتحصيل. يتم تقدير الديون املشكوك يف حتصيلها عندما ال يكون هناك 

احتمال لتحصيل املبلغ بالكامل. يتم شطب الديون املعدومة عند حدوثها. 
ان القروض و املدينون اليت ال يتم تصنيفها ضمن اي من الفئات اعاله يتم تصنيفها "كذمم مدينة اخرى/اصول ماليه اخرى".

• االصول املالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح و اخلسائر
ان تصنيف االستثمارات كاصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح و اخلسائر يعتمد على كيفية مراقبة االدارة الداء تلك االستثمارات. 

ان االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر تصنف "حمددة" عند التحقق املبدأي.
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تقوم اجملموعة بتصنيف اإلستثمارات كإستثمارات حمددة عندما تكون هناك قيم عادلة موثوق منها والتغريات يف القيمة العادلة تدرج كجزء من بيان الدخل 
يف حسابات االدارة، عندها يتم تصنيفها كاستثمارات حمددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او اخلسائر عند التحقق املبدئي. 

يتم قياس االصول يف هذه الفئة بالقيمة العادلة ويتم تسجيل االرباح او اخلسائر يف حساب االرباح او اخلسائر. ان القيم العادلة لالصول املالية يف هذه الفئة يتم 
حتديدها بالرجوع اىل معامالت االسواق النشطة او باستخدام تقنيات تقييم عند عدم وجود سوق نشط. ان األصول ضمن هذه الفئه يتم تصينفها كأصول جارية 

اذا ما كان يتوقع تسويتها خالل إثين عشر شهرا ، وخالف ذلك يتم تصنيفها كاصول غري جارية.

• االصول املالية املتاحة للبيع  
ان االصول املالية املتاحة للبيع هي اصول مالية غري مشتقة اما حمددة هلذه الفئة او غري مؤهلة الدراجها يف اي فئات اخرى لالصول املالية. 

ان االصول املالية اليت ال ميكن قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم ادراجها بالتكلفة ناقصا خسائر اخنفاض القيمة، ان وجدت. يتم تسجيل تكاليف 
اخنفاض القيمة يف االرباح او اخلسائر. ان مجيع االصول املالية االخرى املتاحة للبيع يتم قياسها بالقيمة العادلة. كما ان االرباح واخلسائر تسجل يف االيرادات 
الشاملة االخرى وتدرج ضمن احتياطي القيمة العادلة يف حقوق امللكية، باستثناء خسائر اخنفاض القيمة، وفروقات حتويل العمالت االجنبية على االصول 
النقدية  تسجل يف االرباح او اخلسائر. عند استبعاد االصل او حتديده على انه قد اخنفضت قيمته، فان االرباح او اخلسائر الرتاكمية املسجلة يف االيرادات 

الشاملة االخرى يتم اعادة تصنيفها من احتياطي حقوق امللكية اىل االرباح او اخلسائر وتظهر كتعديل اعادة تصنيف ضمن االيرادات الشاملة االخرى. 
تقوم اجملموعة بتاريخ كل تقرير مالي بالتقييم فيما اذا كان هناك دليل موضوعي على ان احد االصول املالية املتاحة للبيع او جمموعة اصول مالية متاحة 
للبيع قد اخنفضت قيمتها. ففي حال استثمارات االسهم املصنفة كاصول مالية متاحة للبيع، يتضمن الدليل املوضوعي اخنفاضا جوهريا او متواصال يف القيمة 
العادلة الستثمار االسهم عن تكلفته. يتم تقييم "االخنفاض اجلوهري" مقابل التكلفة االصلية لالستثمار و "االخنفاض املتواصل" مقابل الفرتة اليت كانت فيها 
القيمة العادلة حتت تكلفتها االصلية. وحيثما كان هناك دليل على اخنفاض القيمة، يتم حذف اخلسارة الرتاكمية من االيرادات الشاملة االخرى ويتم تسجيلها 

يف بيان الدخل اجملمع. 
يتم تسجيل رد خسائر اخنفاض القيمة يف االيرادات الشاملة االخرى، باستثناء االصول املالية اليت هي عبارة عن اوراق دين تسجل يف االرباح او اخلسائر فقط 

اذا كان باالمكان ربط الرد بشكل موضوعي حبدث حصل بعد تسجيل خسارة اخنفاض القيمة.  
يتم تسجيل األصول املالية املتاحة للبيع حتت بند األصول غري اجلارية ، ما مل يستحق او كانت نية اإلدارة استبعاده خالل اثين عشر شهرا من نهاية فرتة التقرير.

التصنيف والقياس الالحق للخصوم املالية  	5.12.3

تتضمن اخلصوم املالية للمجموعة "اجيار متويلي" ، "دائنو متويل اسالمي" ، "مستحق عن شراء عقار استثماري" و "ذمم دائنة وخصوم اخرى". 
تقوم اجملموعة بتصنيف كافة خصومها املالية "كخصوم مالية خبالف تلك احملددة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخلسائر". 

يعتمد القياس الالحق للخصوم املالية على تصنيفها على النحو التالي:

• اخلصوم املالية خبالف تلك احملددة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخلسائر
تدرج هذه اخلصوم بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. تقوم اجملموعة بتصنيف اخلصوم املالية خبالف تلك احملددة بالقيمة العادلة من 

خالل االرباح و اخلسائر اىل الفئات التالية.
• دائنو متويل إسالمى

يتمثل دائنو التمويل اإلسالمى فى املبالغ املستحقة على أساس الدفعات املستقبلية املؤجلة. يدرج دائنو التمويل اإلسالمى بصافى املبالغ املستحقة بعد خصم 
االرباح املؤجلة . حتمل األرباح املستحقة كمصروفات على أساس نسبى زمنى مع إحتساب معدل األرباح مقارنة مع الرصيد القائم.

• التأجري التمويلي
ان االصول اليت يتم حيازتها عن طريق اتفاقيات االجيار التمويلي يتم رمسلتها ، كما ان االلتزامات املتعلقه بها فيما عدا رسوم التمويل متضمنة يف االلتزامات 

. ان رسوم التمويل فيما يتعلق بكل التزام يتم تسجيلها ضمن بيان الدخل اجملمع عند حدوثها.
• الذمم الدائنة و اخلصوم املالية األخرى 

يتم تسجيل اخلصوم ملبالغ سيتم دفعها يف املستقبل عن بضائع أو خدمات استلمت سواء صدر بها فواتري من قبل املورد ام مل تصدر و تصنف كخصوم جتارية. 
إن اخلصوم املالية خبالف تلك احملددة بالقيمة العادلة من خالل االرباح أواخلسائر غري املصنفة ضمن أي من املذكور أعاله تصنف كـ "خصوم مالية أخرى" .

التكلفة املطفأة لالدوات املالية 	5.12.4

يتم احتساب هذه التكلفة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا خمصص اخنفاض القيمة. ان عملية االحتساب تأخذ بعني االعتبار اي عالوة او خصم على 
الشراء وتتضمن تكاليف ورسوم املعاملة اليت تعترب جزءا ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلية. 
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حماسبة تواريخ املتاجرة والسداد  	5.12.5

ان مجيع املشرتيات واملبيعات "بالطرق املعتادة" لالصول املالية يتم تسجيلها على اساس تاريخ املتاجرة، اي بالتاريخ الذي تلتزم فيه املنشأة بشراء او بيع 
االصول. ان املشرتيات اواملبيعات بالطرق املعتادة هي مشرتيات او مبيعات االصول املالية اليت تتطلب تسليم االصول خالل اطار زمين يتم حتديده بالنظم او 

بالعرف السائد يف االسواق.   

تسوية االدوات املالية  	5.12.6

يتم تسوية االصول واخلصوم املالية ويتم ادراج صايف املبلغ يف بيان املركز املالي اجملمع فقط اذا كان هناك حق قانوني قابل للتنفيذ حاليا لتسوية املبالغ املسجلة 
وكانت هناك نية للتسوية على اساس صايف او لتحقق االصول وتسوية اخلصوم يف آن واحد. 

القيمة العادلة لالدوات املالية      	5.12.7

ان القيمة العادلة لالدوات املالية اليت يتم تداوهلا يف اسواق نشطة بتاريخ كل تقرير مالي يتم حتديدها بالرجوع اىل اسعار السوق املدرجة او اسعار املتداولني 
)سعر العرض للمراكز املالية الطويلة وسعر الطلب للمراكز املالية القصرية(، دون اي خصم خاص بتكاليف املعاملة. 

بالنسبة لالدوات املالية اليت ال يتم تداوهلا يف سوق نشط، يتم حتديد القيمة العادلة هلا باستخدام تقنيات تقييم مناسبة. وهذه التقنيات قد تتضمن استخدام 
معامالت على اسس جتارية حديثة يف السوق؛ الرجوع اىل القيمة العادلة احلالية الداة مالية اخرى مماثلة بصورة جوهرية؛ حتليل تدفقات نقدية خمصومة او 

اساليب تقييم اخرى. 
حتليل القيم العادلة لالدوات املالية وتفاصيل اخرى عن كيفية قياسها متوفرة يف االيضاح 23.2 .

5.13     استثمار يف أصول خاضعة  لسيطرة مشرتكة 

االستثمار يف االصول املسيطر عليها بصفة مشرتكة يتم احتسابه بطريقة التجميع النسيب الذي مبوجبه تقوم اجملموعة بالتحقق من حصتها يف االصول واخلصوم 
وااليرادات واملصاريف املتعلقة باالصول على اساس افرادي والتبويب طبقا لطبيعتهم . 

حقوق امللكية، االحتياطيات ودفعات توزيعات االرباح  	5.14

يتمثل رأس املال يف القيمة االمسية لالسهم اليت مت اصدارها ودفعها. 
تتضمن عالوة اصدار االسهم اي عالوات يتم استالمها عند اصدار رأس املال. واي تكاليف معامالت مرتبطة باصدار االسهم يتم خصمها من عالوة االصدار.  

يتكون االحتياطي القانوني واالختياري من خمصصات الرباح الفرتة السابقة وفقا ملتطلبات قانون الشركات وعقد تأسيس الشركة االم. 
تتضمن البنود االخرى حلقوق امللكية ما يلي: 

احتياطي حتويل العمالت االجنية – والذي يتكون من فروقات حتويل العمالت االجنبية الناجتة عن حتويل البيانات املالية للشركات  	•

االجنبية للمجموعة اىل الدينار الكوييت
احتياطي القيمة العادلة – والذي يتكون من االرباح واخلسائر املتعلقة باالصول املالية املتاحة للبيع 	•

االم تسجل بصورة  الشركة  مالكي  املعامالت مع  والسابقة. ومجيع  للفرتة احلالية  املرتاكمة  / اخلسائر  بها  االرباح احملتفظ  كافة  املرتاكمة  تتضمن اخلسائر 
منفصلة ضمن حقوق امللكية. 

توزيعات االرباح املستحقة الصحاب حقوق امللكية تدرج يف اخلصوم االخرى عند اعتماد تلك التوزيعات يف اجتماع اجلمعية العمومية. 

أسهم اخلزينة  	5.15

تتكون اسهم اخلزينة من اسهم الشركة االم املصدرة واليت مت اعادة شرائها من قبل اجملموعة ومل يتم اعادة اصدارها او الغائها حتى اآلن. يتم احتساب اسهم 
اخلزينة باستخدام طريقة التكلفة. ومبوجب هذه الطريقة، فان متوسط التكلفة املوزون لالسهم املعاد شراؤها حيمل على حساب له مقابل يف حقوق امللكية. 

عند اعادة اصدار اسهم اخلزينة، تقيد االرباح حبساب منفصل يف حقوق امللكية، )"أرباح بيع احتياطي اسهم اخلزينة"(، وهو غري قابل للتوزيع. واي خسائر 
الدائن على ذلك احلساب. كما ان اي خسائر زائدة حتمل على االرباح احملتفظ بها ثم على االحتياطي  حمققة حتمل على نفس احلساب اىل مدى الرصيد 
القانوني واالختياري. ال يتم دفع اي ارباح نقدية على هذه االسهم. ان اصدار اسهم املنحة يزيد من عدد اسهم اخلزينة بصورة نسبية وخيفض من متوسط تكلفة 

السهم دون التأثري على امجالي التكلفة السهم اخلزينة. 

5.16    املخصصات، االصول وااللتزامات الطارئة   

يتم تسجيل املخصصات عندما يكون على اجملموعة التزام حالي قانوني او استداللي نتيجة حلدث ماضي ويكون هناك احتمال الطلب من اجملموعة تدفق 
مصادر اقتصادية اىل اخلارج ويكون باالمكان تقدير املبالغ بشكل يعتمد عليه. ان توقيت او مبلغ هذا التدفق قد يظل غري مؤكد. 
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يتم قياس املخصصات بالنفقات املقدرة املطلوبة لتسوية االلتزام احلالي استنادا اىل الدليل االكثر وثوقا واملتوفر بتاريخ التقرير املالي، مبا يف ذلك املخاطر 
والتقديرات غري املؤكدة املرتبطة بااللتزام احلالي. وحيثما يوجد عدد من االلتزامات املماثلة، فان احتمالية طلب تدفق مصادر اقتصادية اىل اخلارج يف التسوية 

حتدد بالنظر يف درجة االلتزامات ككل. كما يتم خصم املخصصات اىل قيمها احلالية، حيث تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية. 
ال يتم تسجيل االصول الطارئة يف البيانات املالية اجملمعة لكن يتم االفصاح عنها عندما يكون هناك احتمال تدفق منافع اقتصادية اىل الداخل. 

ال يتم تسجيل االلتزامات الطارئة يف بيان املركز املالي اجملمع لكن يتم االفصاح عنها اال اذا كان احتمال تدفق منافع اقتصادية اىل اخلارج امرا مستبعدا. 

ترمجة العمالت االجنبية   	5.17

عملة العرض الرئيسية    	5.17.1

تعرض البيانات املالية اجملمعة بالدينار الكوييت واليت هي ايضا العملة الرئيسية للشركة االم. تقوم كل منشأة يف اجملموعة بتحديد عملتها الرئيسية اخلاصة بها 
والبنود املدرجة يف البيانات املالية لكل منشأة يتم قياسها باستخدام تلك العملة الرئيسية.  

معامالت العملة االجنبية واالرصدة  	5.17.2

يتم حتويل معامالت العملة االجنبية اىل العملة الرئيسية للمنشأة املعنية يف اجملموعة باستخدام اسعار الصرف السائدة يف تواريخ املعامالت )سعر الصرف 
الفوري(. ان ارباح وخسائر الصرف االجنيب الناجتة عن تسوية مثل تلك املعامالت وعن اعادة قياس البنود النقدية املقومة بالعملة االجنبية باسعار الصرف 
يف نهاية السنة املالية تسجل يف االرباح او اخلسائر. بالنسبة للبنود غري النقدية، اليتم يتم اعادة ترمجتها يف نهاية السنة ويتم قياسها بالتكلفة التارخيية )حتول 
باستخدام اسعار الصرف يف تاريخ املعاملة(، باستثناء البنود غري النقدية املقاسة بالقيمة العادلة واليت يتم ترمجتها باستخدام اسعار الصرف يف التاريخ الذي 
مت فيه حتديد القيمة العادلة. ان فروق التحويل على األصول الغري نقدية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح و اخلسائر تدرج كجزء من ارباح أو خسائر 

القيمة العادلة يف بيان الدخل اجملمع واألصول املتاحة للبيع متضمنة يف التغريات املرتاكمة بالقيمة العادلة املدرجة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى.

العمليات االجنبية  	5.17.3

يف البيانات املالية للمجموعة، فان مجيع االصول واخلصوم واملعامالت اخلاصة مبنشآت اجملموعة ذات العملة الرئيسية خبالف الدينار الكوييت يتم ترمجتها 
اىل الدينار الكوييت عند التجميع. 

الكوييت  الدينار  االيرادات واملصاريف قد مت حتويلها اىل  التقرير. كما ان  بتاريخ  الكوييت بسعر االقفال  الدينار  التجميع حتويل االصول واخلصوم اىل  مت عند 
مبتوسط السعر طوال فرتة التقرير. فروقات الصرف حتمل على/تقيد يف االيرادات الشاملة االخرى وتسجل يف احتياطي ترمجة العملة االجنبية ضمن حقوق 
امللكية. وعند بيع عملية اجنبية، فان فروقات الرتمجة الرتاكمية املتعلقة بها واملسجلة يف حقوق امللكية يتم اعادة تصنيفها اىل االرباح او اخلسائر وتسجل كجزء 

من االرباح او اخلسائر عند البيع. 

مكافأة نهاية اخلدمة   	5.18

تقدم الشركة األم وشركاتها التابعة احمللية مكافآت نهاية اخلدمة ملوظفيها. يستند استحقاق هذه املكافآت اىل الراتب النهائي وطول مدة اخلدمة للموظفني 
خضوعا المتام حد ادنى من مدة اخلدمة وفقا لقانون العمل وعقود املوظفني. ان التكاليف املتوقعة هلذه املكافآت تستحق طوال فرتة التعيني. ان هذا االلتزام غري 

املمول ميثل املبلغ املستحق الدفع لكل موظف نتيجة النتهاء اخلدمة بتاريخ التقرير.  
بالنسبة ملوظفيها الكويتيني، تقوم اجملموعة بعمل مساهمات للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية حتتسب كنسبة من رواتب املوظفني وتقتصر التزامات 

اجملموعة على هذه املساهمات اليت تسجل كمصاريف عند استحقاقها.

5.19   النقد وشبه النقد 

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

5.20   الضرائب 

 )NLST( ضريبة دعم العمالة الوطنية 	5.20.1

حتتسب ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2000 وقرار وزير املالية رقم 24 لسنة 2006 بنسبة %2.5 من ربح اجملموعة اخلاضع للضريبة . 
حسب القانون فإن اخلصومات املسموح بها تتضمن ، توزيعات االرباح النقدية من الشركات املدرجة اخلاضعة لضريبة دعم العمالة الوطنية. 

 )KFAS( مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 	5.20.2

بناء على قرار اعضاء جملس  املعدلة  لعملية االحتساب  للضريبة وفقا  %1 من ربح اجملموعة اخلاضع  العلمي بنسبة  للتقدم  الكويت  حتتسب حصة مؤسسة 
املؤسسة والذي ينص على ان االيرادات من الشركات الزميلة والتابعة الكويتية املساهمة والتحويل اىل االحتياطي القانوني جيب استثناؤها من ربح السنة 

عند حتديد احلصة. 
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الزكاة  	5.20.3

حتتسب حصة الزكاة بنسبة %1 من ربح اجملموعة وفقا لقرار وزارة املالية رقم 58/2007 الساري املفعول اعتبارا من 10 ديسمرب 2007. 
للسنة املنتهية يف 31 مارس 2012 و 2013 ، اليوجد على الشركة االم اي التزام جتاه ضريبة دعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة بسبب 

اخلسائر اليت مت تكبدها. ومبوجب لوائح ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، ال يسمح برتحيل اي خسائر اىل السنوات املستقبلية او السنوات السابقة. 

أصول بصفة االمانة   	5.21

ان االصول احملتفظ بها بصفة االمانة ال يتم معاملتها كأصول للمجموعة، وعليه، ال يتم ادراجها يف هذه البيانات املالية اجملمعة.   

6.      أحكام  االدارة اهلامة وعدم التأكد من التقديرات
االيرادات  لكل من  املدرجة  القيمة  على  تؤثر  اليت  واالفرتاضات  والتقديرات  االحكام  االدارة اختاذ  يتطلب من  للمجموعة  املالية اجملمعة  البيانات  اعداد  ان 
واملصاريف واالصول واخلصوم واالفصاح عن االلتزامات الطارئة يف نهاية فرتة التقارير املالية. مع ذلك، فان عدم التأكد من تلك االفرتاضات والتقديرات قد 

تؤدي اىل نتائج تتطلب تعديال جوهريا على القيمة املدرجة لكل من االصول واخلصوم واليت قد تتأثر يف الفرتات املستقبلية. 

أحكام االدارة اهلامة   	6.1

عند تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة، تقوم االدارة باختاذ االحكام اهلامة التالية واليت هلا اكرب االثر على املبالغ املدرجة يف البيانات املالية اجملمعة:

تصنيف االدوات املالية 	6.1.1

يتم اختاذ احكام يف تصنيف االدوات املالية بناء على نية االدارة بالشراء. تقوم هذه االحكام بتحديد ما إذا مت قياسها الحقا بالتكلفة أو بالتكلفة املطفأة أو 
بالقيمة العادلة وفيما اذا كانت التغريات يف القيمة العادلة لالدوات املالية مدرجة يف بيان الدخل او يف االيرادات الشاملة االخرى .

ان تصنيف االصول املالية كاصول بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو اخلسائر يعتمد على كيفية قيام االدارة مبراقبة اداء تلك االصول املالية. عندما ال يتم 
تصنيفها للمتاجرة ولكن يكون هلا قيم عادلة متوفرة بسهولة والتغريات يف القيم العادلة يتم ادراجها كجزء من االرباح او اخلسائر يف حسابات االدارة، عندها 

يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األرباح او اخلسائر. 
ان تصنيف االصول كقروض ومدينني يعتمد على طبيعة تلك االصول. فاذا مل تتمكن اجملموعة من املتاجرة يف هذه االصول املالية بسبب سوق غري نشط وكانت 

النية هي استالم دفعات ثابتة او حمددة، عندها يتم تصنيف االصول املالية كقروض ومدينني. 
مجيع االصول املالية االخرى يتم تصنيفها كاصول متاحة للبيع. 

تصنيف العقارات   	6.1.2

تتخذ االدارة عند حيازة عقار معني سواء كان جيب تصنيفه كعقار للمتاجرة ان عقار قيد التطوير او عقار استثماري. ان مثل هذه االحكام عند احليازه ستحدد 
الحقا ما اذا كانت هذه العقارات ستقاس الحقا بالتكلفة ناقصا االخنفاض يف القيمة ، او بالتكلفة او القيمة احملققة ايهما اقل ، او بالقيمة العادلة ، و اذا ما 

كانت التغريات يف القيمة العادلة لتلك العقارات ستسجل يف بيان الدخل او يف االيرادات الشاملة األخرى.
تقوم اجملموعة بتصنيف العقار كعقار قيد التطوير اذا مت حيازته بنية تطويره ثم بيعه او اذا مت تطوير عقار حالي بغرض بيعه.

وتقوم اجملموعة بتصنيف العقار كعقار استثماري اذا مت حيازته لتحقيق ايرادات من تأجريه او لرفع قيمته او الستخدامات مستقبلية غري حمددة. 

عدم التأكد من التقديرات  	6.2

ان املعلومات حول التقديرات واالفرتضات اليت هلا اهم االثر على حتقق وقياس االصول واخلصوم وااليرادات واملصاريف مبينة ادناه. قد ختتلف النتائج الفعلية 
بصورة جوهرية. 

6.2.1  اخنفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع

العادلة مبا  القيمة  أو متواصل يف  إذا كان هناك اخنفاض كبري  للبيع يف أسهم كاستثمارات اخنفضت قيمتها  املتاحة  تقوم اجملموعة مبعاملة االستثمارات 
يقل عن تكلفتها أو عندما يكون هناك دليل إجيابي آخر بوجود اخنفاض يف القيمة. إن عملية حتديد االخنفاض "الكبري" أو "املتواصل" تتطلب قرارات هامة . 
إضافة إىل ذلك، تقوم اجملموعة بتقييم العوامل األخرى مبا يف ذلك التقلبات العادية يف أسعار األسهم بالنسبة لألسهم املسعرة والتدفقات النقدية املستقبلية 
وعوامل اخلصم لألسهم غري املسعرة. مت اإلعرتاف خالل السنة املنتهية 31 مارس 2013 خبسائر هبوط بقيمة اإلستثمارات املتاحة للبيع والبالغة 1,290,587 

د.ك )2012: 1,704,760 د.ك(.
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اخنفاض قيمة القروض والذمم املدينة 	6.2.2

تقوم ادارة اجملموعة مبراجعة البنود املصنفة كقروض ومدينون  بشكل دوري لتقييم اذا كان جيب تسجيل خمصص هبوط القيمة يف بيان الدخل اجملمع . بشكل 
خاص ، فإن األحكام مطلوبة من اإلدارة يف تقدير الكميات والتوقيت للتدفقات النقدية املستقبلية عند حتديد مستوى املخصصات املطلوبة . مثل هذه التقديرات 
ضرورية بناءا على افرتاضات حول عدة عوامل تتضمن درجات خمتلفة من األحكام وعدم التأكد . خالل السنة املنتهية يف 31 مارس 2013 ، فإن خسارة يف هبوط 

القيمة مت ادراجها مقابل قروض وذمم مدينة مببلغ 75,805 د.ك )2012: ال شيء د.ك(.

6.2.3   اعادة تقييم العقارات اإلستثمارية

تسجل اجملموعة العقارات اإلستثمارية بالقيمة العادلة ، مع تسجيل التغريات يف القيمة العادلة يف بيان الدخل اجملمع . تقوم اجملموعة بتعيني خمتصني تقييم 
مستقلني لتحديد القيمة العادلة. ان املختصني يستخدمون تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة. قد ختتلف القيمة العادلة املقدرة للعقارات اإلستثمارية عن 

االسعار احلقيقية اليت ميكن حتقيقها يف املعامالت التجارية البحتة يف تاريخ التقرير.

6.2.4   القيمة العادلة لالدوات املالية

تقوم االدارة بتطبيق تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة لالدوات املالية عندما التتوفر هناك اسعار سوق نشط. وهذا يتطلب من االدارة تطوير تقديرات 
وافرتاضات استنادا اىل معطيات سوقية وذلك باستخدام بيانات مرصودة سيتم استخدامها من قبل املتداولني يف السوق يف تسعري االداة املالية. فاذا كانت 
تلك البيانات غري مرصودة، تقوم االدارة باستخدام افضل تقديراتها. قد ختتلف القيم العادلة املقدرة لالدوات املالية عن االسعار الفعلية اليت سيتم حتقيقها يف 

معاملة على اسس جتارية بتاريخ التقرير.

7 .   الشركات التابعة
إن الشركات التابعة للمجموعة هي كما يلي :

نسبة نسبة امللكيةبلد التأسيس
امللكية

األنشطة

الرئيسية20132012

العقارات%100%100البحرينشركة منشآت للتطوير العقاري – ش.م.ب )مقفلة(

العقارات%100%100البحرينشركة جي دي آر إي سي للمشاريع العقارية - ذ.م.م

العقارات%99%99الكويتشركة الدوحة الوطنية للتجارة العامة و املقاوالت – ذ.م.م

العقارات%96%96الكويتشركة التعمري اخلليجي العقارية –ِ ش.م.ك )مقفلة(

العقارات%100%100السعوديةشركة مينا السعودية العقارية – ش.م.س  

استشارات%50%50الكويتشركة مينا برو إلدارة املشاريع – ذ.م.م  

العقارات%100%100تركياشركة مينا الرتكية العقارية

*    خالل السنة قامت احدى الشركات التابعة للمجموعة بيع حصتها بالكامل يف شركة تابعة واململوكة هلا بنسبة %100 )شركة تابعة فرعية( شركة املعمار 
لالستثمار العقاري – ش.م.ك )مقفلة( مقابل مبلغ 15,000 د.ك ، بعد حتويل مجيع اصوهلا وخصومها اىل الشركة االم ، مما نتج عن عملية البيع ربح قدره 

15,000 د.ك .

8 .   خسارة السهم األساسية واملخففة
يتم احتساب خسارة السهم بتقسيم خسارة السنة اخلاص مبالكي الشركة األم على املتوسط املوزون لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما يلي:

السنة املنتهية يف 31 
مارس 2013

السنة املنتهية يف 31 
مارس 2012

)2,915,505()2,479,878(خسارة السنة اخلاص مبالكي الشركة األم )د.ك(

 194,049,150 194,010,949املتوسط املوزون لعدد األسهم القائمة خالل السنة )باستثناء أسهم اخلزينة(

)15.02( فلس)12.78( فلسخسارة السهم األساسية واملخففة اخلاصة مبالكي الشركة األم
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9 .   عقارات استثمارية
	 31 مارس 2013

د.ك
"31 مارس 2012

د.ك

 9,831,339 10,031,316القيمة املدرجة يف بداية السنة

 1,188,227 127,066إضافات خالل السنة

 744,491 -احملول من دفعات مقدمة للمشاريع 

)1,057,833()3,258,785(استبعادات خالل السنة

)391,664( -احملول اىل عقار قيد التطوير عند البدء يف التطوير لغرض البيع )انظر ايضاح 12(

)283,244( 376,282التغري فى القيمة العادلة لعقارات استثمارية

 10,031,316 7,275,879القيمة املدرجة يف نهاية السنة

تتضمن أرصدة العقارات اإلستثمارية مبلغ 2,638,177 د.ك )2012 : 2,307,527 د.ك( والذي ميثل حصة اجملموعة فى ملكية عقار مشرتك فى مملكة البحرين 
مت متويله جزئيًا بواسطة إتفاقية متويل إسالمي ، مت اإلتفاق عليها مع مؤسسة مالية إسالمية حبرينية مسجلة. قامت اجملموعة بإحتساب حصتها من إلتزام 

التمويل اإلسالمي هذا واملتعلق فى هذا العقار املشرتك. )إيضاح رقم 18(. 
كما تتضمن العقارات ايضا عقارات قيد اإلنشاء بقيمة مدرجة تبلغ 432,486 د.ك )2012 : 782,531 د.ك( كما يف تاريخ التقرير.

تتضمن العقارات اإلستثمارية إستثمارات ذات إدارة مشرتكة مببلغ 2,638,177 د.ك )2012 : 3,644,822  د.ك( .
العقارات اإلستثمارية بقيمة مدرجة تبلغ 5,357,844 د.ك )2012 : 4,766,436 د.ك( مرهونة مقابل احلصول على تسهيالت متويل إسالمي )إيضاح رقم 18( .
إن عقارات بقيمة مدرجة تبلغ 3,579,371 د.ك )2012 : 3,644,822 د.ك( مسجلة بإسم طرف خارجي مع وجود خطاب تنازل لصاحل اجملموعة ،وذلك 

لوجود عوائق قانونية وإجرائية مبملكة البحرين حتوول دون متلك هذه العقارات بإسم اجملموعة مباشرة.
مجيع العقارات اإلستثمارية للمجموعة تقع خارج دولة الكويت.

خالل السنة قامت اجملموعة ببيع عقارات استثمارية قيمتها املدرجة 3,258,785 د.ك مقابل مبلغ 2,905,667 د.ك مما نتج عن عملية البيع خسارة بقيمة 
353,118 د.ك .

تتمثل التحويالت يف املبلغ املدفوع سابقا حليازة عقار يف اململكة العربية السعودية حيث مت االنتهاء من البنود خالل السنة السابقة.

10.   إستثمارات متاحة للبيع
	 31 مارس 2013

د.ك
"31 مارس 2012

د.ك

 43,729 18,149صندوق عقاري

 10,448,665 9,749,280أسهم غري مسعرة

 1,249,063 1,233,304أسهم مسعرة 

11,000,733 11,741,457 

مت تسجيل اسهم غري مسعرة بقيمتها البالغة 2,736,491 د.ك )2012 : 3,581,011 د.ك( بالتكلفة حيث أنه ال ميكن حتديد قيمتها العادلة بصورة موثوقة. إن 
إدارة اجملموعة ليس لديها أى مؤشر يدل على إخنفاض فى قيمة تلك اإلستثمارات.

فى نهاية السنة، سجلت اجملموعة خسائر إخنفاض فى القيمة مببلغ 33,329 د.ك )2012 : 1,324,412 د.ك( مقابل بعض اإلستثمارات يف اسهم حملية 
واجنبية مسعرة ، حيث اخنفضت قيمتها السوقية كما يف تاريخ التقرير بشكل جوهري عن تكلفتها. كما قامت اجملموعة بتسجيل خسارة اخنفاض يف القيمة 
مببلغ 1,257,258 د.ك )2012 : 380,348 د.ك( مقابل بعض االستثمارات يف اسهم غري مسعرة استنادا اىل توقعات اإلدارة بناء على آخر معلومات متاحة 

مت تقدميها من قبل مديري اإلستثمار يف تاريخ التقرير.
بالرغم من أن اجملموعة متتلك نسبة %30 )2012 : %30( من شركة كابيتال للمشاريع العقارية )ش.م.حبرينية(، و %24 )2012 : ٪24( من شركة عمان للتعمري 

)ش.م.ع.م(، فإنها ال متارس تأثريًا فعاال عليهما ولذلك فإن اإلدارة قامت بتصنيف تلك اإلستثمارات كإستثمارات متاحة للبيع.
ان اسهم مسعرة وغري مسعرة تبلغ قيمتها العادلة 2,240,634 د.ك )2012: 2,355,125 د.ك( مرهونة مقابل دائنو متويـل اسالمي )انظـر ايضاح 18(.
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11.   ذمم مدينة وأصول أخرى

أصول مالية
	 31 مارس 2013

د.ك
"31 مارس 2012

د.ك

 1,223,950 921,532ذمم مدينة

 246,961 59,887مستحق من أطراف ذات صلة )ايضاح 22(

 59,439 34,653اصول مالية اخرى

1,016,072 1,530,350 

أصول غري مالية

 39,033 39,849مصاريف مدفوعة مقدمًا وأصول أخرى

39,849 39,033 

1,055,921 1,569,383 

خالل السنة ، اعرتفت اجملموعة بهبوط يف القيمة مببلغ 75,805 د.ك )2012 : ال شيء د.ك( مقابل بعض الذمم املدينة اليت مل تعد قابلة لالسرتداد.

12.   عقارات قيد التطوير
تتعلق عقارات قيد التطوير بتطوير وانشاء فلل سكنية يف تركيا لغرض البيع. التفاصيل كما يلي :

	 31 مارس 2013
د.ك

"31 مارس 2012

د.ك

-865,110القيمة املدرجة يف بداية السنة

391,664-احملول من عقارات استثمارية )ايضاح 9(

3,305,014473,446التكلفة املتكبدة خالل السنة

4,170,124865,110

13.   إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او اخلسائر
تتمثل يف إستثمارات يف أسهم حملية غري مسعرة مت إدراجها بالقيمة العادلة.

14.   رأس املال وعالوة اإلصدار
كما يف 31 مارس 2013 يتكون رأس مال الشركة األم املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل من 196,500,150 سهم بقيمة 100 فلس لكل  أ (	

سهم )2012 : 196,500,150 سهم بقيمة 100 فلس لكل سهم( ومجيع االسهم نقدية .
ب(  إن عالوة إصدار األسهم غري قابلة للتوزيِع.
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15.   أسهم خزينة

	 31 مارس 2013
د.ك

"31 مارس 2012

د.ك

 2,451,000 2,521,330عدد األسهم

 %1.25 %1.28نسبة األسهم املصدرة

 73,530 141,194القيمة السوقية )د.ك(

 266,991 269,673تكلفة )د.ك(
إن إحتياطيات الشركة األم املعادلة لتكلفة أسهم اخلزينة مت حتديدها على أنها غري قابلة للتوزيع.

16.   إحتياطي قانوني و أختياري
وفقًا لقانون الشركات وعقد تأسيس الشركة األم، يتم حتويل %10من ربح السنة اخلاص مبالكي الشركة األم قبل طرح حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
%50 من  والزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية ومكافأة أعضاء جملس اإلدارة اىل حساب االحتياطي القانوني إىل أن يصل رصيد االحتياطي القانوني إىل 
رأمسال الشركة األم املصدر واملدفوع. وتتم أي حتويالت بعد ذلك إىل االحتياطي القانوني بعد موافقة اجلمعية العمومية. ال يتم التحويل يف السنة اليت تتكبد فيها 

الشركة األم خسائر او عند وجود خسائر مرتاكمة.
ان التوزيع من االحتياطي القانوني حمدد باملبلغ املطلوب لتأمني توزيع أرباح بنسبة %5 من رأس املال املدفوع يف السنوات اليت ال تسمح فيها االرباح احملتفظ 

بها بتأمني هذا احلد .
وفقا لعقد تأسيس الشركة األم ، يتم حتويل نسبة %10 من ربح السنة اخلاص مبالكي الشركة األم قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة وضريبة دعم 
العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء جملس اإلدارة إىل االحتياطي االختياري، حيق بقرار من جملس إدارة الشركة األم إيقاف هذا التحويل . ال يوجد قيود 
على توزيع اإلحتياطي اإلختياري شريطة ان تتم املوافقة على التوزيع من قبل اجلمعية العمومية ملساهمي الشركة األم. ال يتم التحويل يف السنة اليت تتكبد فيها 

الشركة األم خسائر او عند وجود خسائر مرتاكمة.

17.   ذمم دائنة وخصوم أخرى

خصوم مالية
	 31 مارس 2013

د.ك
"31 مارس 2012

د.ك

 314,684 288,975ذمم دائنة

 1,496,750 794,280اجيار متويلي )انظر 17.1(

 139,080 142,655مستحق إىل أطراف ذات صلة )ايضاح 22(

 78,668 78,726خمصص أجازات العاملني

 302,669 275,009مصاريف مستحقة

 8,648 8,273توزيعات أرباح مستحقة

 1,581 1,515خصوم اخرى

1,589,433 2,342,080 

)794,280( -ناقصا : اجيار متويلي مستحق بعد سنة 

1,589,433 1,547,800 

خصوم غري مالية

 1,274,337 4,965,152دفعات مستلمة مقدما من العمالء  )انظر 17.2(

4,965,152 1,274,337 

6,554,585 2,822,137 
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اإلجيار التمويلي ميثل متويل مقدم اىل إحدى الشركات التابعة، بصفتها مدير املشروع ، من مؤسسة مالية اسالمية لتمويل احد مشاريعها .  	 17.1

تتمثل يف الدفعات املستلمة مقدما من العمالء مقابل بيع فلل سكنية جاهزة قيد التطوير حاليا )انظر ايضاح 12(. وحيث انه من املتوقع استكمال  	 17.2

التطوير خالل 12 شهرا القادمة فقد مت تصنيفها كخصوم متداولة.

18.   دائنو متويل إسالمي
	 31 مارس 2013

د.ك
"31 مارس 2012

د.ك

 2,588,522 1,063,636مستحق خالل سنة 

 2,128,595 3,180,319مستحق بعد سنة 

4,243,955 4,717,117 

تتضمن األرصدة أعاله ، إتفاقية مشاركة مببلغ 2,212,988 د.ك )2012 : 2,271,041 د.ك( دخلت فيها اجملموعة مع مؤسسة مالية  أ( 	
إسالمية أجنبية وحتمل معدل ربح فعلي بنسبة %8 سنويا )2012 : 9%( . 

كما تضمن ايضا عقد تسهيالت حصلت عليه الشركة األم مببلغ 1,846,098 د.ك )2012 : 1,894,526 د.ك( مبوجب اتفاقية مشاركة  	
من املؤسسة املالية اإلسالمية األجنبية املذكورة أعاله لشراء عقارات ذات ملكية مشرتكة مع أطراف أخرى )انظر ايضاح 9(. قامت 
، بينما مت  1,246,076 د.ك( كما يف تاريخ التقرير   : 1,180,967 د.ك )2012  اجملموعة باإلعرتاف حبصتها من هذا اإللتزام البالغة 

اإلفصاح عن اإللتزامات املتعلقة باألطراف األخرى حتت بند اإللتزامات الطارئة مببلغ 665,131 د.ك )2012: 648,450 د.ك(.
ان العقارات االستثمارية مرهونة مقابل التسهيالت املذكورة اعاله )انظر ايضاح 9( . 	

تتضمن أرصدة دائين متويل اسالمي ، ارصدة مراحبة مستحقة ملؤسسة مالية حملية مببلغ 850,000 د.ك )2012 : 1,200,000 د.ك(.  ب(	
مت احلصول على هذه التسهيالت لتمويل شراء عقار ومتويل متطلبات رأس املال العامل واليت حتمل نسبة ربح فعلية 6% )2012 : 7%( 

سنويا .ان استثمارات متاحة للبيع مرهونة مقابل التسهيالت املذكورة اعاله )انظر ايضاح 10(.

19.   توزيعات أرباح
اقرتح جملس إدارة الشركة األم عدم توزيع أية أرباح عن السنة املنتهية يف 31 مارس 2013 )2012: ال شيء( .

مت املوافقة على إقرتاح جملس اإلدارة للشركة األم بعدم توزيع اية ارباح للسنة املنتهية يف 31 مارس 2012 ، من قبل مساهمي الشركة األم يف اجتماع اجلمعية 
العمومية املنعقدة يف 26 يونيو 2012.

20.   حتليل القطاعات
ترتكز أنشطة اجملموعة يف قطاع اإلستثمارات العقارية، وجغرافيا ترتكز انشطة اجملموعة ضمن قطاعني جغرافيني رئيسني: حملي ودولي . فيما يلي معلومات 

القطاعات واليت تتناسب مع التقارير الداخلية املقدمة لإلدارة :

31 مارس 2013

حملي
د.ك

دولي
د.ك

اجملموع
د.ك

)1,178,027()890,464()287,563(اإليرادات

)2,480,615()1,561,228()919,387(خسارة السنة

 26,284,103 20,899,494 5,384,609جمموع األصول

)10,906,938()3,608,945()7,297,993(جمموع اخلصوم 

 15,377,165 17,290,549)1,913,384(صايف األصول
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 509,804 441,892 67,912تكاليف متويل

 1,290,587 1,054,587 236,000هبوط يف قيمة استثمارات متاحة للبيع

 129,886 127,066 2,820مصروفات رأمسالية

 13,384 - 13,384اإلستهالك

 75,805 75,805 -هبوط يف قيمة مدينون واصول اخرى

31 مارس 2012

حملي
د.ك

دولي
د.ك

اجملموع
د.ك

)1,456,962()514,597()942,365(اإليرادات

)2,916,290()1,107,370()1,808,920(خسارة السنة

 25,910,383 21,168,849 4,741,534جمموع األصول

)8,571,379()3,747,949()4,823,430(جمموع اخلصوم 

 17,339,004 17,420,900)81,896(صايف األصول

 630,250 535,690 94,560تكاليف متويل

 1,704,760 790,150 914,610هبوط يف قيمة استثمارات متاحة للبيع

 1,975,055 1,932,718 42,337مصروفات رأمسالية

 6,692 - 6,692اإلستهالك

21.   إلتزامات رأمسالية وإلتزامات طارئة
بتاريخ التقرير ، كان على اجملموعة إلتزامات رأمسالية مببلغ 1,257,385 د.ك )2012 : 1,808,891 د.ك( مقابل عقارات قيد التطوير وعقارات استثمارية 

واستثمارات.
بتاريخ التقرير ، كان على اجملموعة إلتزامات طارئة مببلغ 665,131 د.ك )2012 : 648,450 د.ك( فيما خيص التسهيالت التمويلية من مؤسسات إسالمية 

واملتعلقة بعقارات استثمارية ذات ملكية مشرتكة )إيضاح رقم 18(.

22.   معامالت مع أطراف ذات صلة
فيها  رئيسيون وشركات ميتلك  وأطراف أخرى ذات صلة كمساهمون  للمجموعة  العليا  اإلدارة  وموظفى  اإلدارة  أعضاء جملس  األطراف ذات صلة  تتضمن 
أعضاء جملس اإلدارة وموظفى اإلدارة العليا حصصًا رئيسية أو ميارسون عليها تأثريًا هامًا أو سيطرة مشرتكة. يتم املوافقة على سياسات التسعري وشروط هذه 

التعامالت مع األطراف ذات صلة من قبل إدارة اجملموعة.
إن تفاصيل التعامالت واألرصدة اهلامة مع أطراف ذات صلة كما يلى :

األرصدة املتضمنة يف بيان املركز املالي اجملمع :
	 31 مارس 2013

د.ك
"31 مارس 2012

د.ك

 246,961 59,887املستحق من أطراف ذات صله )إيضاح 11(

 139,080 142,655املستحق اىل أطراف ذات صله )ايضاح 17(
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السنة املنتهية 
يف 31 مارس

2013"

د.ك

السنة املنتهية 
يف 31 مارس

2012"

د.ك

مكافآت موظفي اإلدارة العليا للمجموعة :

 73,050 78,000مزايا قصرية األجل

 6,874 6,845مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني

84,845 79,924 

23.   ملخص فئات األصول واخلصوم املالية
23.1     فئات األصول واخلصوم املالية

ان القيمة املدرجة لألصول واخلصوم املالية للمجموعة الواردة يف بيان املركز املالي اجملمع ميكن ان تصنف على النحو التالي :

مدينون وقروض :
	 31 مارس 2013

د.ك
"31 مارس 2012

د.ك

 1,163,379 2,312,272•	نقد وارصدة لدى البنوك

 1,530,350 1,016,072•	ذمم مدينة وأصول أخرى )انظر ايضاح 11(

 100,000 100,000•	ودائع لدى البنوك

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر :

 390,000 330,000•	حمدده عند التحقق املبدئي

 11,741,457 11,000,733استثمارات متاحة للبيع 

14,759,077 14,925,186 

خصوم مالية :

 1,547,800 1,589,433•	ذمم دائنة وخصوم أخرى )انظر ايضاح 17(

 4,717,117 4,243,955•	دائنو متويل اسالمي

 794,280 -•	اجيار متويلي

 156,991 -•	مستحق عن شراء عقار استثماري

5,833,388 7,216,188 

تتمثل القيمه العادلة يف السعر الذي يتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام يف معاملة منتظمة بني املشاركني يف السوق بتاريخ القياس . حسب رأي إدارة 
الشركة األم فانه باستثناء بعض االستثمارات املتاحه للبيع واليت تظهر بالتكلفه وذلك لالسباب املوضحـه يف ايضاح )10( حول البيانات املاليه فان االصول 

واخلصوم املاليه كما يف 31 مارس 2013  و 2012 تقارب قيمتها العادله.

االدوات املالية املقاسة بالقيمة العادلة 	23.2

يوضح اجلدول التالي األصول واخلصوم املالية املقاسة بالقيمة العادلة ضمن بيان املركز املالي وفقا للتسلسل اهلرمي للقيمة العادلة. 
يقوم التسلسل اهلرمي بتصنيف األصول واخلصوم املالية اىل ثالثة مستويات استنادا اىل اهمية املدخالت املستخدمة يف قياس القيمة العادلة لالصول واخلصوم 

املالية. فيما يلي مستويات التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة: 
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اسعار مدرجة )غري معدلة( يف اسواق نشطة الصول وخصوم مماثلة. مستوى 1 :	 	-
1 واليت ميكن تتبعها لألصول واخلصوم سواء بصورة مباشرة  معطيات غري االسعار املدرجة املتضمنة يف مستوى  مستوى 2 :	 	-

)كاالسعار( او بصورة غري مباشرة )معطيات متعلقة باألسعار( . و
معطيات االصول واخلصوم اليت ال تستند اىل معلومات سوقية ميكن تتبعها )معطيات غري قابلة للمراقبة(. مستوى 3 :	 	-

إن املستوى الذي تصنف ضمنه األصول واخلصوم املالية يتم حتديده بناء على ادنى مستوى للمعطيات اهلامة لقياس القيمة العادلة.
إن االصول املالية املقاسة بالقيمة العادلة يف بيان املركز املالي اجملمع مت تصنيفها حسب التسلسل اهلرمي املستخدم لقياس القيمة العادلة كما يلي: 

اجملموعمستوى 3مستوى 2مستوى 311 مارس 2013

د.كد.كد.كد.كايضاحاصول بالقيمة العادلة

استثمار بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

   أو اخلسائر

330,000330,000--أ-  أسهم غري مسعرة

استثمارات متاحة للبيع

18,149-18,149-ب-  صندوق عقاري

7,012,7897,012,789--أ-  اسهم غري مسعرة

1,233,304--1,233,304ج-  اسهم مسعرة

1,233,30418,1497,342,7898,594,242جمموع األصول

اجملموعمستوى 3مستوى 2مستوى 311 مارس 2012

د.كد.كد.كد.كايضاحاصول بالقيمة العادلة

استثمار بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

   أو اخلسائر

390,000390,000--أ-  أسهم غري مسعرة

استثمارات متاحة للبيع

43,729-43,729-ب-  صندوق عقاري

6,867,6546,867,654--أ-  اسهم غري مسعرة

1,249,063--1,249,063ج-  اسهم مسعرة

1,249,06343,7297,257,6548,550,446جمموع األصول

قياسات القيمة العادلة 
ان قياس اجملموعة لألصول واخلصوم املالية املصنفة يف املستوى )3( تستخدم تقنيات تقييم غري مبنية على البيانات السوقية املرصودة. إن االدوات املالية ضمن 

هذا املستوى ميكن تسويتها من االرصدة االفتتاحية اىل االرصدة اخلتامية على النحو التالي: 

مدينون وقروض :
	 31 مارس 2013

د.ك
"31 مارس 2012

د.ك

 7,133,125 7,257,654الرصيد االفتتاحي

)809,871( 472,042صايف التغري يف القيمة العادلة

 1,314,748 844,520احملول من االستثمار املدرجة بالتكلفة اىل استثمارات بالقيمة العادلة

)380,348()1,231,427(هبوط يف قيمة استثمارات املستوى )3(

 7,257,654 7,342,789الرصيد النهائي
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ان تغيري املدخالت لتقييمات املستوى )3( بناء على افرتاضات بديلة حمتملة معقولة لن يغري بشكل كبري املبالغ املسجلة يف بيان األرباح او اخلسائر او امجالي 
األصول او امجالي اخلصوم او امجالي حقوق امللكية. 

القياس بالقيمة العادلة   
فيما يلي الطرق وتقنيات التقييم املستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة .

أ(  اسهم غري مسعرة 
يتضمن هذا اإلستثمار ملكيات يف اوراق مالية حملية وأجنبية غري مسعرة واليت يتم قياسها بالقيمة العادلة. كما يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام متوسط 

اسعار املعامالت احلديثة لتلك اإلستثمارات و / او اساليب تقييم أخرى.

ب( صندوق عقاري
ان اإلستثمارات يف الصندوق العقاري تتمثل أساسا يف استثمارات عقارية حملية وأجنبية. ان املعلومات اخلاصة باإلستثمارات مقتصرة على تقارير مالية 
دورية يقدمها مدراء اإلستثمار. يتم تسجيل اإلستثمارات بصايف قيم األصول املقررة من قبل مدير اإلستثمار. ونظرا لطبيعة هذا اإلستثمار، فإن صايف قيم األصول 

املقررة من قبل مدير اإلستثمار متثل افضل تقدير للقيمة العادلة املتاحة هلذه اإلستثمارات.

ج( أسهم مسعرة
متثل األسهم املسعرة مجيع االسهم املدرجة واليت يتم تداوهلا يف األسواق املالية . مت حتديد القيم العادلة بالرجوع اىل آخر عروض اسعار بتاريخ التقارير املالية. 

24.   أهداف وسياسات إدارة املخاطر
تتمثل اخلصوم املالية الرئيسية للمجموعة فى "مستحق عن شراء عقارات استثمارية" "وذمم دائنة وخصوم أخرى" و "اجيار متويلي" و "دائنو متويل إسالمي" . 
إن الغاية الرئيسية هلذه اخلصوم املالية هي متويل عمليات اجملموعة . إن اجملموعة لديها أصول مالية متعددة تتمثل يف "الذمم املدينة واالصول االخرى" "النقد 

وشبه النقد" "وودائع لدى بنوك"  "وإستثمارات فى أوراق مالية" والتى تنشأ مباشرة من عمليات التشغيل.

تتعرض اجملموعة نتيجة ألنشطتها إىل العديد من املخاطر املالية مثل: خماطر السوق وتشمل )خماطر سعر العملة وخماطر سعر الفائدة وخماطر تقلبات أسعار 
األسهم(، خماطر اإلئتمان وخماطر السيولة.

 يتوىل جملس إدارة الشركة األم مسئولية حتديد سياسات ختفيض املخاطر املذكورة أدناه.
 إن اجملموعة ال تتعامل مع مشتقات االدوات املالية .

 فيما يلى أهم املخاطر املالية التى تتعرض هلا اجملموعة:

24.1 . خماطر السوق 

أ( خماطر العملة األجنبية
تعمل اجملموعة بشكل أساسى فى دول جملس التعاون اخلليجى، وهى بذلك تكون معرضة ملخاطر العملة األجنبية الناجتة من تغريات فى أسعار صرف الريال 
السعودى، الريال القطرى، الدينار البحرينى ، الريال العماني والدوالر األمريكى. قد يتأثر بيان املركز املالي اجملمع للمجموعة بشكل كبري نتيجة للتغري فى أسعار 

صرف هذه العمالت. وللتخفيف من تعرض اجملموعة ملخاطر العمالت األجنبية ، يتم مراقبة التدفقات النقدية بغري الدينار الكوييت .

خماطر العملة األجنبية تدار على أساس قيود حمدده من جملس إدارة الشركة األم وتقييم منتظم للوضع املفتوح للمجموعة . 
تقوم اجملموعة ، حيثما أمكن ، مبقابلة تعرضها ملخاطر العملة املوجودة يف بعض أصوهلا خبصوم حتمل نفس العملة أو عملة مشابهة.

للدينارالكوييت يف سعر  املالية حمولة  التقارير  تاريخ  النقدية يف  املطلوبات  بالعملة األجنبية ناقصا  املقومة  املالية  إن صايف تعرض اجملموعة ملخاطر األصول 
اإلغالق كالتالي :
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مدينون وقروض :
	 31 مارس 2013

د.ك
"31 مارس 2012

د.ك

 436,174588,936ريال سعودي

 1,774,799697,359دوالر أمريكي

)156,659(340ريال قطري

)3,280,425()3,087,854(دينارحبريين

 86,611539,535ريال عماني

تقدر إدارة الشركة األم احتمال تغري معقول يف سعر الصرف أعاله يبلغ 2% .
 يف حالة ارتفاع سعر صرف الدينار الكوييت مقابل تلك العمالت األجنبية %2 )2012 : %2( ، يكون تأثري ذلك على اخلسائر للسنةكما يلي ، وال يوجد أي تأثري 

على اإليرادات الشاملة األخرى للمجموعة.

خسارة السنة

مدينون وقروض :
	 31 مارس 2013

د.ك
"31 مارس 2012

د.ك

)11,779()8,723(ريال سعودي

)13,947()35,496(دوالر أمريكي

 3,133)7(ريال قطري

 61,75765,609دينارحبريين

)10,791()1,732(ريال عماني

15,79932,225 

يف حالة اخنفاض سعر صرف الدينار الكوييت مقابل تلك العمالت األجنبية %2 )2012: %2( ، يكون تأثري ذلك على خسائرالسنة معادل ومعاكس .
وتتفاوت خماطر تقلبات صرف العملة األجنبية خالل السنة حسب حجم وطبيعة املعامالت.  ولكن، ميكن اعتبار التحاليل أعاله على أنها متثل مدى تعرض 

اجملموعة ملخاطر تقلبات أسعار العملة األجنبية.

خماطر معدالت أسعار الفائدة ب(	
تنشأ خماطر معدالت أسعار الفائدة عادة من احتمال تأثري التغريات يف معدالت أسعار الفائدة على األرباح املستقبلية أو القيم العادلة لألدوات املالية . ال متتلك 
اجملموعة أية اسعار فائدة مكتسبة على األصول املالية / حمملة على اخلصوم املالية لذلك فإن اجملموعة غري معرضة ملخاطر اساسية من معدالت اسعار الفائدة 

. دائنو التمويل اإلسالمي للمجموعة غري معرضني ملخاطر معدالت أسعار الفائدة مبا أنهم يدفعون / يكتسبون األرباح مبعدالت ثابتة حلني استحقاقها .

املخاطر السعرية ج(	
إن املخاطر السعرية هي خماطر احتمال تقلب قيمة األدوات املالية نتيجة للتغريات يف أسعار السوق ، سواء كان السبب يف تلك التغريات عوامل حمدده للورقة 

املالية مبفردها أو مصدرها أو بسبب عوامل تؤثر على مجيع األوراق املالية املتاجر بها يف السوق .
الكويت  املوجوده بشكل أساسي يف  املدرجة  امللكية  املتعلقة باستثماراتها يف مساهمات  ، خاصة  السعرية إلستثماراتها  التقلبات  تتعرض اجملموعة ملخاطر 

والبحرين ويتم تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع .
يتم حتديد حساسية املخاطر السعرية بناء على مدى التعرض للمخاطر السعرية يف تاريخ البيانات املالية . اذا تغريت أسعار األوراق املالية بالزيادة / النقصان 

%10 فإن التأثري على خسارة السنة واإليرادات الشاملة األخرى للسنة املنتهية يف 31 مارس ستكون كما يلي: 

الرقم اإلجيابي أدناه اىل نقصان يف خسارة السنة وزيادة يف اإليرادات الشاملة األخرى حينما يزيد سعر السهم بالنسبة املذكورة أعاله مع بقاء مجيع  يشري 
التغريات األخرى ثابتة .
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اإليرادات الشاملة األخرىخسارة السنة

2013201220132012

د.كد.كد.كد.ك

-30,209124,90693,121استثمارات متاحة للبيع

30,209124,90693,121-

يف حال نقصان اسعار االسهم بنسبة %10 ، سيكون هناك تأثري مساو ومعاكس على خسارة السنة واإليرادات الشاملة األخرى واملبالغ الظاهرة ستكون سلبية. 

24.2  خماطر االئتمان

خماطر االئتمان هي تلك املخاطر اليت تنتج عن عدم قدرة طرف من أطراف األدوات املالية الوفاء بالتزاماته جتاه الطرف اآلخر مسببا بذلك خسارة الطرف 
اآلخر.  ان سياسة اجملموعة اإلئتمانية جتاه تعرضها ملخاطر االئتمان تتطلب مراقبة تلك املخاطر بشكل دائم.  كما حتاول اجملموعة عدم تركيز تلك املخاطر على 

أفراد أو جمموعة عمالء يف مناطق أو أعمال حمددة من خالل تنويع تعامالتها يف أنشطة خمتلفة.

ان مدى تعرض اجملموعة ملخاطر االئتمان حمدود باملبالغ املدرجة ضمن األصول املالية كما يف تاريخ التقارير املالية وامللخصة على النحو التالي:

مدينون وقروض :
	 31 مارس 2013

د.ك
"31 مارس 2012

د.ك

2,310,9461,162,766ارصدة لدى البنوك

100,000100,000ودائع لدى البنوك

1,016,0721,530,350ذمم مدينة وأصول اخرى )انظر ايضاح 11(

3,427,0182,793,116

تراقب اجملموعة بإستمرار عدم سداد حسابات عمالئها واألطراف األخرى املعرضني كافراد أو كمجموعة وتوظف هذه املعلومات بضوابط خماطر اإلئتمان .
سياسة اجملموعة ان تتعامل فقط مع أطراف ذات كفاءة إئتمانية عالية . ال شئ من األصول املالية املوضحة أعاله فات موعد استحقاقها او تعرضت هلبوط 
يف القيمة فيما عدا ذمم مدينة واصول أخرى )انظر ايضاح 11(. تعترب إدارة اجملموعة األصول املالية اعاله واليت مل تتجاوز مدة استحقاقها ومل تتعرض هلبوط 

بقيمتها يف مجيع تواريخ البيانات املالية حتت املراجعة ذات كفاءة إئتمانية عالية .
ال يوجد رهن او اي تعزيزات إئتمانية أخرى مقابل األصول املالية للمجموعة . 

خماطر اإلئتمان لألرصدة لدى البنوك والودائع لدى البنوك تعترب غري هامة بسبب ان األطراف عبارة عن بنوك ومؤسسات مالية ذات كفاءه ائتمانية عالية .

24.3   تركز األصول 

إن توزيع األصول حسب اإلقليم اجلغرايف للعامني كما يلي :

31 مارس 2013 :

الكويت
د.ك

خارج الكويت
د.ك

اجملموع
د.ك

2,023,783288,4892,312,272نقد وأرصدة لدى البنوك

100,000-100,000ودائع لدى البنوك

330,000-330,000استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

610,518405,5541,016,072ذمم مدينة واصول اخرى )انظر ايضاح 11(

2,399,5408,601,19311,000,733استثمارات متاحة للبيع

5,463,8419,295,23614,759,077
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31 مارس 2012 :

1,104,69658,6831,163,379نقد وأرصدة لدى البنوك

100,000-100,000ودائع لدى البنوك

390,000-390,000استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

558,174972,1761,530,350ذمم مدينة واصول اخرى )انظر ايضاح 11(

2,499,9709,241,48711,741,457استثمارات متاحة للبيع

4,652,84010,272,34614,925,186

24.4   خماطر السيولة

ان خماطر السيولة هي تلك املخاطر اليت تؤدي اىل عدم قدرة اجملموعة على الوفاء بالتزاماتها جتاه الغري عند استحقاقها.  وللحد من تلك املخاطر، قامت ادارة 
الشركة األم بتنويع مصادر التمويل وادارة أصوهلا بعد األخذ بعني االعتبار السيولة ومراقبة تلك السيولة بشكل منتظم.

تستند اإلستحقاقات التعاقدية للخصوم املالية على التدفقات النقدية غري املخصومة كما يلي :

31 مارس 2013 :

خالل 3
أشهر
د.ك

3 اىل 12
شهر
د.ك

اكثر من 
سنة
د.ك

اجملموع
د.ك

اخلصوم املالية

1,617,464-489,1841,128,280ذمم دائنة و خصوم اخرى

45,0331,285,9213,464,3484,795,302دائنو متويل إسالمي 

534,2172,414,2013,464,3486,412,766

31 مارس 2012 :

اخلصوم املالية

156,991--156,991مستحق عن شراء عقار استثماري

1,624,947-502,3661,122,581ذمم دائنة و خصوم اخرى

1,435,1241,403,0752,180,7655,018,964دائنو متويل إسالمي 

870,000870,000--اجيار متويلي

2,094,4812,525,6563,050,7657,670,902
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25.   اهداف ادارة رأس املال  
ان اهداف ادارة رأس مال اجملموعة هي لتأكيد مقدرة اجملموعة احملافظة على تصنيف ائتماني قوي ونسب سليمة حتى تدعم نشاطها واليت تنعكس اجيابيا 

على حقوق املساهمني . 
تدير اجملموعة هيكلة رأس املال وتقوم بالتعديل يف ضوء التغريات يف الظروف االقتصادية ودرجات املخاطر لالصول املدرجة . البقاء او تعديل هيكلة رأس املال 

ميكن للمجموعة تعديل مبلغ توزيعات االرباح املدفوعة للمساهمني أو إعادة شراء أسهم اخلزينة واصدار اسهم جديدة او بيع اصول لتخفيض املديونية . 
هيكلة راس املال للمجموعة يتضمن ما يلي :

مدينون وقروض :
	 31 مارس 2013

د.ك
"31 مارس 2012

د.ك

 156,991 -مستحق عن شراء عقار استثماري

 1,496,750 794,280اجيار متويلي )انظر ايضاح 17(

 4,717,117 4,243,955دائنو متويل إسالمي )انظر ايضاح 18(

)1,163,379()2,312,272(ناقصا : نقد وارصدة لدى البنوك

 5,207,479 2,725,963صايف املديونية

 17,339,004 15,377,165إمجالي حقوق امللكية

متاشيا مع اجلهات األخرى يف نفس القطاع، تقوم اجملموعة مبراقبة رأس املال عن طريق نسبة املديونية اىل حقوق امللكية . 
مت احتساب هذه النسبة عن طريق قسمة صايف املديونية على جمموع حقوق امللكية كما يلي :

	 31 مارس 2013
د.ك

"31 مارس 2012

د.ك

 5,207,479 2,725,963صايف املديونية 

 17,339,004 15,377,165إمجالي حقوق امللكية

 %30 %18نسبة صايف املديونية اىل امجالي حقوق امللكية
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