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ايفا	للفنادق	واملنتجعات �ضركة	عاملية	متخ�ض�ضة	يف	جمال	تطوير	م�ضاريع	الفنادق	واملنتجعات	متعددة	ال�ضتخدامات

امل�شاريع 

ال�شرق الأو�شط

مملكة	�ضباأ،	نخلة	جمريا،	دبي	

نادي	فريمونت	ال�ضكني	اخلا�س،	نخلة	جمريا،	دبي

فريمونت	ريزيدن�ضز،	نخلة	جمريا،	دبي

فريمونت	نخلة	جمريا،	دبي

جولدن	مايل،	نخلة	جمريا،	دبي

بامل	ريزيدن�س،	دبي

لغونا	تاور،	دبي

فندق	موفنبيك	ال�ضكني	لغونا	تاور	دبي	

تالل	العبادية،	لبنان	

فندق	فور	�ضيزنز	بريوت

 

اأفريقيا واملحيط الهندي 

منتجع	زميبايل	ال�ضاحلي،	جنوب	افريقيا

فريمونت	زميبايل	لودج،	جنوب	افريقيا

منتجع	فريمونت	زميبايل،	جنوب	افريقيا

نادي	فريمونت	ال�ضكني	اخلا�س،	زميبايل،	جنوب	افريقيا

منتجع	زميبايل	ليك�س،	جنوب	افريقيا

زميبايل	اوفي�س	ا�ضتيت،	جنوب	افريقيا

بو�ضيندال،	جنوب	افريقيا

منتجع	ليجند	غولف	اآند	�ضفاري،	جنوب	افريقيا

فريمونت	زجنبار			

كمبين�ضكي	ناميبيا	

زيلوا،	جزر	�ضي�ضل

اأوروبا

يوتل،	اململكة	املتحدة	وهولندا	

منتجع	باين	كليف�س،	الربتغال	

اآ�شيا )تايالند(

ذا	ريفري،	بانكوك	

ذا	لوفت�س	يانيكارت،	بانكوك

ذا	ليك�س،	بانكوك

ذا	لوفت�س	�ضاثورن،	بانكوك

ذا	ليجيند	�ضالدجن،	بانكوك	

185	راجادامري،	بانكوك	

نورث	بوينت،	باتايا	

نورث	�ضور،	باتايا	

ذا	لوفت�س	�ضاوث	�ضور،	باتايا	

ذا	ايدج،	باتايا	

ذا	هايت�س،	بوكت	

كاتا	جاردن�س،	بوكت	

امالفي،	بوكت

اأمريكا ال�شمالية 

فندق	يف	مدينة	نيويورك	

نادي ايفا لتملك اليخوت

ايفا	دبي

ايفا	كان	

ايفا	بوكت
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46 م�شروعًا

20 فندقًا 

�أكرث من 13.750 وحدة

13 دولة

4 قار�ت 

اأع�ضاء جمل�س الإدارة

اإبراهيم �ضالح الذربان - رئي�س جمل�س الإدارة

طالل جا�ضم البحر - نائب رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب

عبد الوهاب اأحمد النقيب - ع�ضو جمل�س الإدارة

اأبية اأحمد القطامي - ع�ضو جمل�س الإدارة

ويرنر برغر - ع�ضو جمل�س الإدارة

 جيم�س ويل�ضون - ع�ضو جمل�س الإدارة
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة ونائب رئي�س جمل�س الإدارة
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�صك حافال  بال  املا�صي  العاُم  كان  الكرام،  امل�صاهني  ح�صرات 

مثل هذه  َق  نحقِّ اأن  نا  وي�صرُّ العامل،  ال�صركات حول  من  للكثري  بالتحديات 

العاملية. القت�صادية  الأزمة  رغم  الأرباح 

كويتي  دينار  مليون   30،85 بلغت  اأرباحًا  واملنتجعات  للفنادق  ايفا  قت  حقَّ

الواحد )27  لل�صهم  77،75 فل�صًا  اأي مبعدل  )108 مليون دولر امريكي( 

اإيرادات  بذلك  حمققًة   ،2009/6/30 يف  املنتهية  املالية  لل�صنة  لل�صهم(  �صنتًا 

اأمريكي(.  دولر  مليون  كويتي )184،67  دينار  مليون   52،8 بلغت  اإجمالية 

مليون  كويتي )354،6  دينار  مليون   101،4 لتبلغ  امل�صاهمني  زادت حقوق 

العام  الفرتة ذاتها من  50% مقارنة مع  بلغت  دولر امريكي(، حمققة زيادة 

 %22 بزيادة  اي  دينار  338،26 مليون  ليبلغ  ا�صولها  زاداجمايل  املا�صي. كما 

ال�صابقة.  املالية  لل�صنة  كويتي  دينار  مليون   277،88 بـ  مقارنة 

بتطوير  والتزامنا  م�صاريعنا  لتنوع  نتيجة  احلمد،  وهلل  جناحنا،  جاء  لقد 

ذات  ا�صتثماراتنا  على  املحافظة  اىل  ا�صافة  مميزة،  عقارية  م�صاريع 

مع  وا�صيا  افريقيا  اوروبا،  الو�صط،  ال�صرق  ا�صواق  يف  املجزية  العوائد 

من  واثقون  ونحن  لعمالئنا.  راقية  عقارية  م�صاريع  توفري  على  تركيزنا 

منونا  لنوا�صل  اكت�صافها  ميكننا  التي  ال�صتثمارية  الفر�س  من  العديد  وجود 

املقبلة. الأعوام  خالل 

كان عام 2009 عام التميز العاملي ليفا للفنادق واملنتجعات حيث ح�صدت 

“اأف�صل  ال�صركة على جائزة  اإذ ح�صلت  العاملية،  خالله العديَد من اجلوائز 

ر عقاري دويل يف ال�صرق الأو�صط” لعام 2008 خالل حفل جوائز وورلد  مطوِّ

اأقيَم يف دبي. وبعد ذلك بفرتٍة وجيزٍة، نالت املجموعة الفندقية  ترافيل الذي 

2008” خالل حفل توزيع اجلوائز العاملية  لعام  الأعمال  “فندق  “يوتل” جائزَة 
اأقيم يف لندن. وموؤخرًا نال م�صروع منتجع زميبايل  ل�صفر الأعمال الذي 

ال�صاحلي يف جنوب اأفريقيا “جائزة الأعمال الأوىل يف جمال ال�صياحة” يف 

املقاطعة. ال�صياحية يف  ناتال” ملوا�صلة ودعم احلركة  “كوازولو  مقاطعة 

الأو�صط ال�صرق 

م�صاريعنا  اإجناز  هي  العام  هذا  الأو�صط  ال�صرق  مبنطقة  اأولويتنا  كانت 

معايري  تطبيق  على  حر�صنا  مع  دة،  املُحدَّ مواعيدها  يف  ملالكيها  وت�صليمها 

عمالئنا.  ر�صا  و�صمان  عالية 

للفنادق  ايفا  متتلك  والتي  الرائدة  الفندقية  العالمة  يوتل،  فنادق  اأعلنت 

العا�صمة  يف  جديدين  فندقني  اإن�صاء  عن  فيها،  الغلبية  ح�صة  واملنتجعات 

املتوقع  ومن  للفنادق.  الوطنية  اأبوظبي  �صركة  مع  بالتعاون  اأبوظبي  الإماراتية 

الدويل والأخر يف مركز املدينة.  اأبوظبي  اإن�صاء فندق يف مطار 

مطاعم  �صل�صلة  اأول  واملنتجعات  للفنادق  ايفا  افتتحت   ،2009 عام  بداية  مع 

ال�صالل  بافتتاح مطعم  “جو�صتو” ونادي  دبي  لها يف  تابعة  ترفيهية  ومرافق 

فندق  ويدير  نخلة جمريا.  ريزدن�س” يف  “بامل  م�صروع  ال�صاطئي، �صمن 

معًا. ال�صاطئي  ال�صالل  ونادي  جو�صتو  مطعم  جمريا  نخلة  فريمونت 



نتائج �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 30 يونيو 2009

ربحية �ل�شهم )فل�س( �شايف �لأرباح )دينار كويتي( 
77.75 30.85 مليون  

2009  2008  

دينار كويتي دينار كويتي  العملة 

 52.8  55.59 اجمايل الإيرادات )مليون( 

 101.38  67.47 حقوق امل�صاهمني )مليون( 

30.85  37.46 �صايف الربح )مليون( 

77.75  92.20 ربحية ال�صهم )فل�س( 

338.26  277.88 اجمايل ال�صول )مليون( 
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لتاأجري  برناجمًا  واملنتجعات  للفنادق  ايفا  اأطلقت  وجيزة،  بفرتة  ذلك  وبعد 

بداأ  وقد  جمريا،  نخلة  مايل،  جولدن  م�صروع  �صمن  الواقعة  ال�صكنية  الوحدات 

للفنادق  ايفا  بداأت  اأن  بعد  العام  نهاية  مع  منازلهم  اإىل  بالنتقال  امل�صتاأجرون 

نف�صها  املنطقة  من  املقابلة  اجلهة  ويف  ملالكيها.  املنازل  بت�صليم  واملنتجعات 

با�صتكمال  ال�صركة  قامت  حيث  جمريا،  نخلة  ريزيدن�صز،  فريمونت  م�صروع  يقع 

ي�صكل عالمة مهمة يف هذا  الذي  الأمر  ال�صكني،  امل�صروع  بناء  اعمال  كافة 

للعمالء. امل�صروع  ت�صليم  ملرحلة  وميهد  الراقي  امل�صروع 

الهندي واملحيط  اأفريقيا 

على  ة  املهمَّ التطورات  من  العديَد  الهندي  املحيط  ومنطقة  اأفريقيا  �صهدت 

املا�صية. ال�صنة  مدار 

مع  اتفاقيات  ثالثة  بتوقيع  واملنتجعات  للفنادق  ايفا  قامت   ،2008 نوفمرب  ففي 

م�صاريعها  يف  ملكياتها  تعزيز  بهدف  الفندقية،  لال�صتثمارات  اململكة  �صركة 

فندق فريمونت زجنبار  م�صاريعها:  اثنني من  الأغلبية يف  عرب متلك ح�صة 
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للفنادق	 ايفا	 املقابل،	قامت	 وفندق	فريمونت	نخلة	جمريا	يف	دبي.	ويف	

اململكة	 اإىل	 كينيا	 الفنادق	يف	 من	 الأقلية	يف	خم�ضة	 بتحويل	ح�ضة	 واملنتجعات	

الفندقية. لال�ضتثمارات	

مهمني	 م�ضروعني	 واملنتجعات	 للفنادق	 ايفا	 اأطلقت	 اأفريقيا،	 جنوب	 ويف	

-	منتجع	بحريات	زميبايل)Zimbali Lakes Resort(	وم�ضروع	زميبايل	

للمكاتب	)Zimbali Office Estate(.	وميتد	منتجع	بحريات	زميبايل	 العقاري	

مليون	مرت	 	2.73 اأمريكي	على	م�ضاحة	 مليون	دولر	 	685 تكلفته	 تبلغ	 الذي	

يلزمها	من	مراكز	 وما	 �ضكنية	 1000	وحدة	 اأكرث	من	 	 لي�ضمَّ م	 مربَّع	وهو	م�ضمَّ

امل�ضروع	 ل	 وي�ضكِّ وفنادق.	 ومكاتب	 ترفيهية	 ومرافق	 ومطاعم	 ومتاجر	 ت�ضوق	

اأعمالها	 اأن	متتد	 املتوقع	 ومن	 الكربى	 اإىل	منطقة	زميبايل	 نوعيًة	 اإ�ضافًة	

للمكاتب	 العقاري	 زميبايل	 وم�ضروع	 اإ�ضافيًة.	 عامًا	 ع�ضر	 خلم�ضة	 التطويرية	

والأول	من	 الفاخر،	 الطراز	 املكتبية	من	 العقارات	 اأرقى	م�ضاريع	 اأحد	 وهو	

املنطقة. يف	 نوعه	

لإكمال	منتجع	فريمونت	 العمل	يف	زميبايل	جهودًا	كبرية	 بذَل	فريق	 كما	

نادي	 اأول	 املنتجع	 ن	 يت�ضمَّ العام.	 بداية	 مع	 لفتتاحه	 وال�ضتعداد	 زميبايل	

نادي	فريمونت	 وهو	 الأفريقية،	 القارة	 �ضكني	خا�س	يحمل	عالمًة	جتاريًة	يف	

زميبايل. اخلا�س،	 ال�ضكني	

ملكيتها	يف	جنوب	 من	 واملنتجعات	 للفنادق	 ايفا	 زت	 عزَّ وموؤخرًا،	

�ضركة	 من	 	% 	5،25 قدرها	 اإ�ضافية	 على	ح�ضة	 با�ضتحواذها	 اإفريقيا	

	.% 	37،33 اإىل	 بال�ضركة	 ح�ضتها	 اجمايل	 بذلك	 لرتفع	 »بو�ضيندال	ليميتد«،	

وم�ضاريع	 منتجعات	 لتوفري	 ال�ضركة	 اإ�ضرتاتيجية	 مع	 متا�ضيًا	 اخلطوة	 هذه	 تاأتي	

املنطقة. يف	 جديدة	 �ضكنية	

اأوروبا

الفاخرة	 »ال�ضياحة	 قطاع	 يف	 ح�ضورها	 بتعزيز	 واملنتجعات	 للفنادق	 ايفا	 قامت	

اأول	فندق	يوتل	يف	هولندا	خالل	 بافتتاح	 اأوروبا	 املنا�ضبة«	يف	 الأ�ضعار	 ذات	

�ضبتمرب2008.

وتعد	�ضل�ضلة	فنادق	يوتل	املفهوم	املبتكر	الذي	يعيد	�ضياغة	قطاع	ال�ضيافة	يف	

	افتتاح	فندق	يوتل	الثالث	 العامل	وي�ضاهم	يف	تي�ضري	رحالت	ال�ضفر	الطويلة.	وقد	متَّ

يف	مطار	�ضكيفول	باأم�ضرتدام،	فيما	يقع	الفندقان	الآخران	باململكة	املتحدة	)يف	

مطاَري	هيرثو	وجاتويك(،	حيث	ت�ضهد	الفنادق	الثالثة	ن�ضب	ت�ضغيل	عالية.

�ضيا اآ

وذلك	من	 تايالند،	 الآ�ضيوية	حاليا	يف	 القارة	 ا�ضتثماراتنا	يف	 كافة	 توجد	

الوحدات	 تطوير	 يف	 �ضة	 املتخ�ضِّ التايلندية	 ال�ضركة	 لند،	 رميون	 �ضركة	 خالل	

فيها. ح�ضًة	 واملنتجعات	 للفنادق	 ايفا	 متلك	 والتي	 الفخمة	 العقارية	

ت�ضري	م�ضاريعنا	ال�ضكنية	يف	بانكوك	وبوكيت	وباتايا	ح�ضب	اخلطة	املو�ضوعة	لها.	

كما	قمنا	موؤخرًا	بت�ضليم	م�ضروع	»ذا	هايت�س	بوكيت«	ال�ضكني	ملالكيه،	وتتوا�ضل	

الأعمال	يف	م�ضروعي	»نورث	بوينت	باتايا«	و»ذا	ريفر«.

عت	ايفا	للفنادق	واملنتجعات	نطاق	نادي	ايفا	لتمّلك	اليخوت	بتوفري	 هذا	وقد	و�ضَّ

كلمة رئي�س	جمل�س	الإدارة	ونائب	رئي�س	جمل�س	الإدارة	)تابع(



يخت	يف	ميناء	بوكيت،	الأمر	الذي	ي�ضكل	اإ�ضافة	نوعية	لعمالء	�ضركة	رميون	لند.

القادمة ال�ضنة	

امل�ضاريع	 من	 العديد	 ون�ضلِّم	 �ضنفتتح	 اإذ	 لنا،	 كبرية	 اأهمية	 ذات	 القادمة	 ال�ضنة	

�ضنطلق	 كما	 اأفريقيا.	 وجنوب	 وتايالند	 ولبنان	 دبي	 يف	 واملنتجعات	 ال�ضكنية	

حاليا.	 فيها	 املتواجدين	 ال�ضواق	 يف	 العقارية	 واملنتجات	 امل�ضاريع	 من	 املزيد	

و�ضتكون	القارة	الآ�ضيوية	اإحدى	اأ�ضواقنا	الرئي�ضية.	ومع	بداية	هذه	ال�ضنة	املالية،	

قامت	ايفا	للفنادق	واملنتجعات	با�ضتحواذها	على	ح�ضة	14،92%	يف	�ضركة	رميون	

لند	لرتفع	بذلك	اإجمايل	ح�ضتها	بال�ضركة	اإىل	41،07%.	نعتقد	اأن	م�ضاريعنا	يف	

تايالند	لها	اأهميًة	كبرية	�ضمن	جمموعة	م�ضاريعنا	العاملية.	لذا،	�ضنوا�ضل	دعمنا	

لل�ضركة	لتحويلها	اىل	احدى	اكرب	�ضركات	التطوير	العقاري	يف	اآ�ضيا.

اأن�ضطة	 من	 الت�ضغيلي	 اجلانب	 على	 كبري	 ب�ضكل	 القادمة	 ال�ضنة	 يف	 نركز	 و�ضوف	

والفندقي. ال�ضتثماري	 القطاع	 يف	 �ضركائنا	 كافة	 مع	 بالتعاون	 ال�ضركة	

واأخريًا،	نود	اأن	نتقدم	بجزيل	ال�ضكر	جلميع	م�ضتثمرينا	وم�ضاهمينا	و�ضركائنا	

وعمالئنا	والعاملني	يف	ال�ضركة	واإن	�ضاء	اهلل	�ضنوا�ضل	تعزيز	حقوق	امل�ضاهمني.

الذربان �شالح   ابراهيم 

الدارة رئي�س	جمل�س	

البحر جا�شم  طالل 

املنتدب والع�ضو	 الإدارة	 رئي�س	جمل�س	 نائب	
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بامل	ريزيدن�س،	دبيفريمونت	ريزيدن�ضز،	نخلة	جمريا،	دبي

ايفا	للفنادق	واملنتجعات ال�ضرق	الأو�ضط

ال�ضفحة	8 | التقرير	ال�ضنوي	ل�ضركة	ايفا	للفنادق	واملنتجعات	لعام	2009

الكويت

الإمارات	العربية	املتحدة

لبنان



فندق موفنبيك ال�سكني الغونا تاور دبي 

جولدن مايل، نخلة جمريا، دبي
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مطعم جو�ستو، دبي



تالل العبادية، لبنان  فندق فور �سيزنز بريوتنادي فريمونت ال�سكني اخلا�ص، مملكة �سباأ، دبي

ايفا للفنادق واملنتجعات ال�سرق االأو�سط )تابع(

ال�صفحة 10 | التقرير ال�سنوي ل�سركة ايفا للفنادق واملنتجعات لعام 2009

الكويت

االإمارات العربية املتحدة

لبنان
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بلقي�س رزيدن�س، مملكة �سب�أ، دبي



ايف� للفن�دق واملنتجع�ت افريقي� واملحيط الهندي

ال�سفحة 12 | التقرير ال�سنوي ل�سركة ايف� للفن�دق واملنتجع�ت لع�م 2009

جنوب افريقي�

تانزانيا

ناميبيا

جزر �سي�سل

ن�دي فريمونت ال�سكني اخل��س، زميب�يل، جنوب افريقي�
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فريمونت زميبايل لوج، جنوب افريقيا

منتجع زميبايل ليك�س، جنوب افريقيا منتجع فريمونت زميبايل، جنوب افريقيا



ايفا للفنادق واملنتجعات افريقيا واملحيط الهندي )تابع(

ال�صفحة 14 | التقرير ال�شنوي ل�شركة ايفا للفنادق واملنتجعات لعام 2009

منتجع ليجند جولف اآند �شافاري، جنوب افريقيا

جنوب افريقيا

تانزانيا

ناميبيا

جزر �شي�شل

زيلوا، جزر �شي�شل بو�شندال، جنوب افريقيا
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منتجع ليجند جولف اآند �شافاري، جنوب افريقيا

فندق فريمونت زجنبار، تانزانيا



ايفا للفنادق واملنتجعات اآ�شيا

ال�صفحة 16 | التقرير ال�شنوي ل�شركة ايفا للفنادق واملنتجعات لعام 2009

تايالند

ذا ريفر، بانكوك
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ذا هايت�س، بوكت

تايالند

نورث بوينت، باتايا



ايفا للفنادق واملنتجعات اأوروبا

منتجع باين كليف�س، الربتغالال�صفحة 18 | التقرير ال�شنوي ل�شركة ايفا للفنادق واملنتجعات لعام 2009 يوتل، اململكة املتحدة وهولندا
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نادي ايفا لتملك اليخوت

اململكة املتحدة

هولندا

الربتغال

فرن�شا

ايفا لل�شياحة وال�شفر
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 تقرير مراقبي احل�شابات امل�شتقلني

بيان الدخل املجمع   

 امليزانية العمومية املجمعة

بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع

بيان التدفقات النقديه املجمع     

اي�شاحات حول البيانات املالية املجمعة

      

22   

23

24

25

27

28  

املحتويات

البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني

�سركة ايفا للفنادق واملنتجعات - �ش.م.ك )مقفلة( و�سركاتها التابعة

الكويت 30 يونيو 2009
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ال�ساده امل�ساهمني �سركة ايفا للفنادق 

واملنتجعات - �ش.م.ك )مقفلة( 

الكويـت

التقرير حول البيانات املالية املجمعة

لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�شركة 

ايفا للفنادق واملنتجعات – �شركة م�شاهمة كويتية )مقفلة( 

)»ال�شركة االم«( وال�شركات التابعة لها )»املجموعة«(، 

وت�شمل امليزانية العمومية املجمعة كما يف 30 يونيو 2009، 

والبيانات املجمعة املتعلقة بها، للدخل والتغريات يف حقوق 

امللكية والتدفقات النقدية لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ، 

ومــلخ�ص الأهم ال�شيـا�شـات املـحا�شـبيـة وااليـ�شـاحــات 

التف�شيلية االأخرى.  

م�شئولية االدارة حول البيانات املالية املجمعة

ان ادارة ال�شركة االم هي اجلهة امل�شوؤولة عن اعداد 

البيانات املالية املجمعة وعر�شها ب�شكل عادل وفقا للمعايري 

الدولية للتقارير املالية. تت�شمن تلك امل�شوؤولية: ت�شميم 

وتطبيق واملحافظة على نظام �شبط داخلي يتعلق باعداد 

البيانات املالية املجمعة وعر�شها ب�شكل عادل بحيث تكون 

خالية من اأية فروقات مادية. �شواء كانت ناجتة عن الغ�ص 

اأو اخلطاأ. كما تت�شمن اختيار وتطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية 

املالئمة واعداد التقديرات املحا�شبية املعقولة يف ظل 

الظروف املحيطة بها.

م�شوؤولية مراقبي احل�شابات

ان م�شوؤوليتنا هي ابداء الراأي حول هذه البيانات املالية 

املجمعة ا�شتنادا اىل اأعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا 

باأعمال التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق. ان هذه 

املعايري تتطلب االلتزام مبتطلبات قواعد ال�شلوك االخالقي 

والقيام بتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�شول على 

تاأكيدات معقولة باأن البيانات املالية املجمعة خالية من 

فروقات مادية.

يت�شمن التدقيق، القيام باجراءات لغر�ص احل�شول على 

اأدلة التدقيق حول املبالغ واالف�شاحات حول البيانات املالية 

املجمعة. ويعتمد اختيار تلك االجراءات على حكم املدققني، 

مبا يف ذلك تقدير املخاطر املتعلقة بالفروقات املادية يف 

البيانات املالية املجمعة، �شواء كانت ناجتة عن الغ�ص اأو 

اخلطاأ. وللقيام بتقدير تلك املخاطر، ياأخذ املدققني بعني 

االعتبار اجراءات ال�شبط الداخلي املتعلقة باعداد وعدالة 

عر�ص البيانات املالية املجمعة للمن�شاأة لكي يت�شنى لهم 

ت�شميم اجراءات التدقيق املالئمة ح�شب الظروف، ولكن 

لي�ص لغر�ص ابداء الراأي حول فعالية اجراءات ال�شبط 

الداخلي للمن�شاأة. كما يت�شمن التدقيق، تقييم مالءمة 

ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�شبية 

املعدة من قبل االدارة، وكذلك تقييم العر�ص االجمايل 

ال�شامل للبيانات املالية املجمعة. 

باعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها تعترب كافية 

ومالئمة لتوفر لنا اأ�شا�شا البداء راأي حول اأعمال التدقيق.

الـراأي

براأينا اأن البيانات املالية املجمعة تظهر ب�شورة عادلة، 

من كافة النواحي املادية. املركز املايل للمجموعة كما 

فـي 30 يونيو 2009، والنتائج املالية الأعمالها والتدفقات 

النقدية لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية 

للتقارير املالية.

التقرير حول املتطلبات القانونية و الت�سريعية االخرى

براأينا اأن املجموعة حتتفظ ب�شجالت حما�شبية منتظمة واأن 

البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�ص 

ادارة ال�شركة االم فيما يتعلق بالبيانات املالية املجمعة، 

متفقة مع ما هو وارد يف تلك ال�شجالت، وقد ح�شلنا على 

كافة املعلومات واالي�شاحات التي راأيناها �شرورية الأغرا�ص 

التدقيق، كما اأن البيانات املالية املجمعة تت�شمن جميع 

املعلومات التي يتطلبها قانون ال�شركات التجارية ل�شنة 

1960 وعقد تاأ�شي�ص ال�شركة االم والتعديالت الالآحقة لهما، 

واأن اجلرد قد اأجري وفقا لالأ�شول املرعية، واأنه يف حدود 

املعلومات التي توفرت لدينا، مل تقع خالل ال�شنة املالية املنتهية 

يف 30 يونيو 2009 خمالفات الأحكام قانون ال�شركات التجارية 

اأو عقد تاأ�شي�ص ال�شركة االم والتعديالت الالآحقة لهما على 

وجه يوؤثر ماديا يف ن�شاط املجموعة اأو مركزها املايل.

  )CPA( عبداللطيف حممد العيبان

)مراقب مرخ�ص رقم 94 فئة اأ(

جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان و�شركاهم   

علي عبد الرحمن احل�شاوي 

 مراقب ح�شابات مرخ�ص فئة )اأ( رقم 30 

Rödl ال�شرق االأو�شط

 برقان – حما�شبون عامليون 

    

الكويت

9 اغ�شط�ص 2009

تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني
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بيان الدخل املجمع
ال�سنه املنتهية يف 30 اي�شاح

يونيو

2009

ال�شنه املنتهية يف 

30 يونيو

2008

د.ك د.ك

6112.048.71186.424.532ايرادات من بيع عقارات وت�سغيل فنادق

)41.008.524()61.407.546(6تكلفة بيع العقارات وت�شغيل فنادق

50.641.16545.416.008الربح من العقارات وت�شغيل الفنادق

-173.739�شايف الربح من بيع تذاكر ال�شفر واخلدمات املتعلقة بها

2.066.2393.441.424ايرادات اتعاب وعموالت

1.329.271)319.987(15التغري يف القيمة العادلة لعقارات ا�شتثمارية

30.708-ارباح حمققه من بيع ا�شتثمارات بالقيمة العادله من خالل بيان الدخل

)خ�شائر( / ارباح غري حمققة من ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 بيان الدخل
)4.350(194.238

)120.557()741.618(17 جخ�شائر حمققة من بيع ا�شتثمارات متاحة للبيع

881.565)1.905.820(16ح�شة يف نتائج �شركات زميله

-)1.661.643(17 هـهبوط قيمة ا�شتثمارات متاحة للبيع

74.178.5514.021.748ايرادات فوائد

181.923399.506ايرادات اأخرى

52.608.19955.593.911

امل�ساريف واالأعباء االخرى

5.798.5984.263.121تكاليف موظفني

89.302.2259.895.094م�شاريف ت�شغيل واأعباء اأخرى

1.376.209923.459االإ�شتهالك

94.168.4621.498.672 بتكاليف متويل

20.645.49416.580.346جمموع امل�ساريف واالأعباء االأخرى

 الربح قبل ال�سرائب وح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�سريبة دعم العماله الوطنية 

31.962.70539.013.565وخم�س�ش الزكاة ومكافاأة اع�ساء جمل�ش االدارة

10243.580680.431ايرادات �شرائب متعلقة ب�شركات تابعه اجنبية

)351.567()291.278(ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي

)976.575()839.897(�شريبة دعم العماله الوطنية

)221.357()335.958(11خم�ش�ص زكاة

)50.000()50.000(مكافاأة اع�شاء جمل�ص االداره

30.689.15238.094.497ربح ال�سنة 

خم�س�ش كما يلي:

30.847.10237.463.501م�شاهمي ال�شركة االأم

630.996)157.950(حقوق االأقلية

30.689.15238.094.497ربح ال�سنه 

92.20 فل�ص77.75 فل�ش12الربح اال�سا�سي واملخفف لل�سهم مل�ساهمي ال�سركة االم
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امليزانية العمومية املجمعة
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االأ�سول

30 يونيواي�شاح

2009

30 يونيو

2008

د.كد.كاال�سول غري املتداوله

239.58077.159ال�شهره

1318.696.27613.046.388ممتلكات واآالت ومعدات

1459.137.19438.202.143اعمال راأ�شمالية قيد التنفيذ

151.864.8092.016.785عقارات ا�شتثماريه

1624.853.37418.751.199ا�شتثمار يف �شركات زميله

1724.514.73616.953.027ا�شتثمارات متاحه للبيع

129.305.96989.046.701جمموع اال�سول غري املتداوله

االأ�سول املتداولة

1880.889.32761.979.563ذمم مدينة وا�شول اأخرى

1969.728.62361.202.915عقارات حتت التطوير

2036.522.69114.276.858عقارات للمتاجره

211.6502.681.526ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

2221.816.24248.694.114النقد والنقد املعادل

208.958.533188.834.976جمموع اال�سول املتداوله

338.264.502277.881.677جمموع االأ�سول

حقوق امللكية واخل�سوم

حقوق امللكية

حقوق ملكية م�ساهمي ال�سركة االأم

2341.262.00034.385.000راأ�ص املال 

)9.932.955()14.344.392(24اأ�شهم اخلزينة

2513.437.09610.200.672احتياطي قانوين

2510.211.0146.974.590احتياطي اختياري

-478.778التغريات املرتاكمة يف القيمة العادله

)10.406.564()3.409.365(احتياطي حتويل عمله اأجنبية

53.742.51636.245.262ارباح حمتفظ بها

101.377.64767.466.005جمموع حقوق ملكية م�ساهمي ال�سركة االأم

4.643.5428.401.768حقوق االأقلية

106.021.18975.867.773جمموع حقوق امللكية

اخل�سوم غري املتداولة

5.234.897-26االأق�شاط امل�شتحقة عن �شراء عقارات

2718.384.8619.164.437قرو�ص الجل

286.034.9316.492.012خ�شوم مالية اخرى

24.419.79220.891.346جمموع اخل�سوم غري املتداوله

اخل�سوم املتداولة

3437.159.73850.582.547م�شتحق اإىل اأطراف ذات �شله

2969.010.61838.974.382ذمم دائنة وخ�شوم اأخرى

2734.346.7374.595.440قرو�ص الجل

3067.306.42886.970.189دفعات مقدمة من العمالء

207.823.521181.122.558جمموع اخل�سوم املتداوله

232.243.313202.013.904جمموع اخل�سوم

338.264.502277.881.677جمموع حقوق امللكية واخل�سوم

اإبراهيم �شالح الذربان

رئي�ص جمل�ص االإدارة
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بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع

حقوق امللكية اخلا�سة مب�ساهمي ال�سركة االأم

راأ�ش 

املال

د.ك

ا�سهم 

خزينة

د.ك

احتياطي قانوين

د.ك

احتياطي

اختياري

د.ك

 التغريات 

 املرتاكمة 

يف القيمة

العادلة

د.ك

 احتياطي 

 حتويل 

عمالت اأجنبية

د.ك

ارباح 

حمتفظ بها

د.ك

املجموع

الفرعي

د.ك

حقوق االقليه

د.ك

املجموع

د.ك

36.245.26267.466.0058.401.76875.867.773)10.406.564(-10.200.6726.974.590)9.932.955(34.385.000الر�سيد يف 30 يونيو 2008

)1.182.865(-)1.182.865(--)1.182.865(----التغريات يف القيمة العادلة الإ�شتثمارات متاحة للبيع

1.661.643-1.661.643--1.661.643----املحول اىل بيان الدخل من هبوط قيمة ا�شتثمارات متاحة للبيع

6.997.199814.2937.811.492-6.997.199-----تعديل حتويل عملة اأجنبية املتعلقة بال�شركات الزميلة والتابعة

7.475.977814.2938.290.270-478.7786.997.199----�شايف االيرادات املدرجة مبا�شرة يف حقوق امللكية 

30.689.152)157.950(30.847.10230.847.102------ربح ال�شنة

478.7786.997.19930.847.10238.323.079656.34338.979.422----جمموع االيرادات املحققه لل�شنة

---)6.877.000(-----6.877.000ا�شدار ا�شهم منحة )انظر اي�شاح 31(

)4.411.437(-)4.411.437(-----)4.411.437(-�شراء اأ�شهم خزينة

---)6.472.848(--3.236.4243.236.424--املحول لالحتياطيات

)5.031.771()5.031.771(--------�شراء ح�ش�ص من م�شاهمي االأقلية

617.202617.202-------- تغريات اأخرى يف حقوق االقليه

6.877.000)4.411.437(3.236.4243.236.424--)13.349.848()4.411.437()4.414.569()8.826.006(

53.742.516101.377.6474.643.542106.021.189)3.409.365(13.437.09610.211.014478.778)14.344.392(41.262.000الر�سيد يف 30 يونيو 2009 
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حقوق امللكية اخلا�سة مب�ساهمي ال�سركة االأم

راأ�ش 

املال

د.ك

ا�سهم 

خزينة

د.ك

 احتياطي 

قانوين

د.ك

احتياطي

اختياري

د.ك

 التغريات 

املرتاكمة يف 

القيمة

العادلة

د.ك

 احتياطي 

 ارباح ا�سهم 

خزينة

د.ك

 احتياطي 

حتويل عمالت 

اأجنبية

د.ك

ارباح 

حمتفظ بها

د.ك

املجموع

الفرعي

د.ك

حقوق االقليه

د.ك

املجموع

د.ك

20.766.76452.463.3049.106.45861.569.762)2.274.412(25.131)657.006(6.294.3723.068.290)4.659.835(29.900.000الر�سيد يف 30 يونيو 2007

515.006-515.006---515.006----التغريات يف القيمة العادلة الإ�شتثمارات متاحة للبيع

142.000-142.000---142.000----املحول اىل بيان الدخل من هبوط قيمة ا�شتثمارات متاحة للبيع

)8.992.335()860.183()8.132.152(-)8.132.152(------تعديل حتويل عملة اأجنبية املتعلقة بال�شركات الزميلة والتابعة

)8.335.329()860.183()7.475.146(-)8.132.152(-657.006----�شايف االيرادات / )امل�شاريف( املدرجة مبا�شرة يف حقوق امللكية 

37.463.50137.463.501630.99638.094.497-------ربح ال�شنة

29.759.168)229.187(37.463.50129.988.355)8.132.152(-657.006----جمموع االيرادات / )امل�شاريف( املحققه لل�شنة

---)4.485.000(------4.485.000ا�شدار ا�شهم منحة 

)8.824.530(-)8.824.530()8.824.530(-------توزيعات ارباح نقدية

)48.660.012(-)48.660.012(------)48.660.012(-�شراء اأ�شهم خزينة

43.386.892-43.386.892------43.386.892-بيع اأ�شهم خزينة

)888.004(-)888.004()862.873(-)25.131(-----خ�شارة بيع اأ�شهم خزينة

---)7.812.600(---3.906.3003.906.300--املحول لالحتياطيات

)475.503()475.503(---------التغريات يف حقوق االقليه

4.485.000)5.273.120(3.906.3003.906.300-)25.131(-)21.985.003()14.985.654()475.503()15.461.157(

36.245.26267.466.0058.401.76875.867.773)10.406.564(--10.200.6726.974.590)9.932.955(34.385.000الر�سيد يف 30 يونيو 2008 
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بيان التدفقات النقدية املجمع

ال�سنه املنتهية يف 30 اي�شاح

يونيو

2009

ال�شنه املنتهية يف 30 يونيو

2008

د.كد.كاأن�سطة الت�سغيل

31.962.705الربح قبل ال�سرائب وح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�سريبة دعم العمالة الوطنية وخم�س�ش الزكاة ومكافاة اع�ساء جمل�ش االدارة
39.013.565

تعديالت:

)30.708(-ارباح حمققة من بيع ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

خ�شائر / )ارباح( غري حمققة من ا�شتثمارات بالقيمة العادلة 

 من خالل بيان الدخل
4.350)194.238(

741.618120.557خ�شائر حمققة من بيع ا�شتثمارات متاحة للبيع

)881.565(1.905.820ح�شة يف نتائج �شركات زميلة

319.9871.329.271التغري بالقيمة العادلة لعقارات ا�شتثمارية

)4.021.748()4.178.551(اإيرادات فوائد

1.376.209923.459االإ�شتهالك 

4.168.4621.498.672تكاليف متويل

-1.661.643هبوط يف قيمة االإ�شتثمارات املتاحة للبيع

37.962.24335.098.723

التغريات يف ا�سول وخ�سوم الت�سغيل:

)15.927.503()18.909.764(ذمم مدينة واأ�شول اأخرى

868.285)3.089.501(عقارات حتت التطوير

)5.490.500()22.245.833(عقارات للمتاجره

)3.524.013(26.550.148ذمم دائنة وخ�شوم اخرى

5.467.934)13.422.809(م�شتحق اىل اطراف ذات �شله 

25.947.968)19.663.761(دفعات مقدمة من العمالء

42.440.894)12.819.277(�سايف النقد )امل�ستخدم يف( / الناجت من اأن�سطة الت�سغيل

اأن�سطة االإ�ستثمار

)8.934.884()8.170.416(ا�شتثمار يف �شركه زميله

)4.581.990()1.603.280(�شايف االإ�شافات على ممتلكات واآالت ومعدات

1.295.703-املح�شل من بيع ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

)800(-االإ�شافات على العقارات االإ�شتثمارية

9.878.7512.450.293املح�شل من بيع ا�شتثمارات متاحة للبيع

)1.132.342()16.689.416(�شراء ا�شتثمارات متاحة للبيع

)14.386.880()22.361.343(االإ�شافات على االأعمال الراأ�شمالية قيد التنفيذ

4.178.5514.021.748اإيرادات فوائد م�شتلمة

)21.269.152()34.767.153(�سايف النقد امل�ستخدم يف اأن�سطة االإ�ستثمار

اأن�سطة التمويل

)48.660.012()4.411.437(�شراء اأ�شهم خزينة

42.498.888-املح�شل من بيع ا�شهم خزينة

)475.503()4.414.515(التغريات يف حقوق االأقلية

)النق�شان( / الزيادة يف التزام طويل االجل ل�شراء ار�ص وخ�شوم مالية 

 اخرى غري متداولة
)5.234.897(

4.330.870

38.971.7217.400.126الزيادة يف قرو�ص الجل 

)8.250.240()33.852(توزيعات ارباح مدفوعه

)1.498.672()4.168.462(تكاليف متويل مدفوعه

)4.654.543(20.708.558�سايف النقد الناجت من / )امل�ستخدم يف( اأن�سطة التمويل

16.517.199)26.877.872(�شايف )النق�ص( / الزيادة يف النقد والنقد املعادل

2248.694.11432.176.915النقد والنقد املعادل يف بداية ال�شنة 

2221.816.24248.694.114النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة 
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اي�ساحات حول البيانات املالية املجمعه

30 يونيو 2009

تاأ�سي�ش ون�ساط ال�سركة االم  .1

تاأ�ش�شت �شركة اإيفا للفنادق واملنتجعات بتاريخ 19 يوليو 1995 ك�شركة كويتية ذات م�شئولية 

حمدوده حتت اإ�شم: »�شركة اأوف�شت لالإ�شت�شارات واإدارة امل�شاريع – ذ.م.م – جنوى اأحمد 

عبدالعزيز القطامي و�شركائها«. بتاريخ 14 مايو 2005، مت تغيري اال�شم والكيان القانوين 

لل�شركة لي�شبح �شركة اإيفا للفنادق واملنتجعات – �ص.م.ك )مقفله(.

ان �شركة ايفا للفنادق واملنتجعات – �شركة م�شاهمة كويتية )مقفله( »ال�شركة االم« 

و�شركاتها التابعة ي�شار اليها »املجموعة« يف هذه البيانات املالية املجمعة. تفا�شيل ال�شركات 

التابعة مبينة يف االإي�شاح 5.

يتمثل الن�شاط االأ�شا�شي لل�شركة االأم فيما يلي:

تطوير وادارة وت�شويق الفنادق واملنتجعات.  •

•  متلك وبيع و�شراء العقارات واالأرا�شي وتطويرها حل�شاب ال�شركة داخل دولة الكويت اأو 

خارجها، وكذا اإدارة اأمالك الغري وكل ذلك مبا ال يخالف االأحكام املن�شو�ص عليها يف 

القوانني القائمة، وما حظرته من االإجتار يف ق�شائم ال�شكن اخلا�ص على النحو الذي 

ن�شت عليه هذه القوانني.

•  متلك وبيع و�شراء االأ�شهم و�شندات ال�شركات العقارية حل�شاب ال�شركة فقط يف الكويت 

ويف اخلارج.

•  اإعداد الدرا�شات وتقدمي االإ�شت�شارات يف املجاالت العقارية بكافة اأنواعها، على اأن تتوفر 

ال�شروط املطلوبة يف من يزاول تقدمي هذه اخلدمة.

•  القيام باأعمال ال�شيانة املتعلقة باملباين والعقارات اململوكة لل�شركة مبا يف ذلك اأعمال 

ال�شيانة وتنفيذ االأعمال املدنية وامليكانيكية والكهربائية وامل�شاعد واأعمال تكييف 

الهواء مبا يكفل املحافظة على املباين و�شالمتها.

•  تنظيم املعار�ص العقارية اخلا�شة مب�شاريع ال�شركة العقارية، وذلك ح�شب االأنظمة 

املعمول بها يف الوزارة.

اقامة املزادات العقارية.  •

متلك االأ�شواق التجارية واملنتجعات ال�شكنية واإدارتها.  •

•  ا�شتغالل الفوائ�ص املالية واملتوفره لدى ال�شركة عن طريق ا�شتثمارها يف حمافظ مالية 

وعقارية تدار من قبل �شركات وجهات متخ�ش�شة.

•  امل�شاهمة املبا�شرة لو�شع البنية االأ�شا�شية للمناطق وامل�شاريع ال�شكنية والتجارية 

 )BOT( وال�شناعية وال�شياحية والعمرانية والريا�شية بنظام البناء والت�شغيل والتحويل

واإدارة املرافق العقارية بنظام )BOT( �شواء ل�شالح ال�شركة اأو لغريها.

•  يجوز لل�شركة ان يكون لها م�شلحة اأن ت�شرتك باأي وجه مع الهيئات التي تزاول اأعماال 

�شبيهة باأعمالها، اأو التي قد تعاونها على حتقيق اأغرا�شها يف الكويت اأو يف اخلارج، ولها 

اأن تن�شئ اأو ت�شارك اأو ت�شرتي هذه الهيئات اأو اأن تلحق بها.

اإن ال�شركة االم تابعة ل�شركة االإ�شت�شارات املالية الدولية – �ص.م.ك )مقفلة(. عنوان 

ال�شركه االأم امل�شجل: �ص.ب: 4694 ال�شفاة 13047 دولة الكويت. ان ا�شهم ال�شركة االم 

مدرجة يف �شوق الكويت لالوراق املالية.

اعتمد جمل�ص االإداره لل�شركة االم هذه البيانات املالية املجمعة لالإ�شدار بتاريخ 9 اأغ�شط�ص 

2009. اإن اجلمعية العمومية مل�شاهمي ال�شركة االأم، لها القدرة على تعديل تلك البيانات 

املالية املجمعة بعد �شدورها.

تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية املعدلة واجلديدة   .2

 اأ(   قامت املجموعة خالل ال�شنة احلالية بتطبيق التعديالت التالية على املعيار 

الدويل التايل:

•  تطبيق التعديالت على املعيار املحا�شبي رقم 39 – االأدوات املالية: التحقق والقيا�ص 

واملعيار الدويل للتقارير املالية )IFRS 7( – االأدوات املالية: االف�شاحات املتعلقة باإعادة 

ت�شنيف االأ�شول املالية. 

   يف 13 اكتوبر 2008، قام جمل�ص معايري املحا�شبة الدولية باإجراء تعديالت على معيار 

املحا�شبة الدويل رقم 39 – االأدوات املالية: التحقق والقيا�ص واملعيار الدويل للتقارير 

املالية IFRS7 – االأدوات املالية: االف�شاحات. ت�شمح هذه التعديالت يف حاالت نادرة 

باإعادة ت�شنيف االأدوات املالية غري امل�شتقات من ت�شنيف “بالقيمة العادلة من خالل 

بيان الدخل ” اىل “متاحة للبيع” واعادة ت�شنيف االأ�شول املالية التي حتقق تعريف 

القرو�ص واملدينون �شمن االإ�شتثمارات املتاحة للبيع اىل �شنف القرو�ص واملدينون اذا 

كان للمن�شاأة النية والقدرة على ابقاء هذه االأ�شول املالية للم�شتقبل او حلني ا�شتحقاقها.

  ويتم اعادة ت�شنيف هذه االدوات املالية بالقيمة العادلة يف تاريخ اعادة الت�شنيف. 

وال ميكن عك�ص اية ارباح او خ�شائر مت ادراجها يف ال�شابق �شمن بيان الدخل. قامت 

1 يوليو 2008  39 ابتداء من  املجموعة بتطبيق التعديالت على املعيار املحا�شبي رقم 

)انظر اي�شاح 21(.
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ب(  قام جمل�ص معايري املحا�شبة الدولية IASB باإ�شدار املعايري IFRS والتف�شريات املعدلة 

واجلديدة لكنها لي�شت نافذة املفعول بعد، ولذلك مل يتم تطبيقها من قبل املجموعة. ان 

املعايري والتف�شريات املعدلة واجلديدة املتعلقة باملجموعة هي:

•  املعيار الدويل للتقارير املالية رقم IFRS( 3 3( – دمج االعمال )املعدل لعام 2008( 

)والذي �شي�شبح نافذ املفعول للفرتات ال�شنوية اعتبارا من اأو بعد 1 يوليو 2009(. 

  املعيار قابل للتطبيق لعمليات دمج االعمال الظاهرة يف فرتات التقارير املالية التي تبداأ 

يف او بعد 1 يوليو 2009 و�شيتم تطبيقه ب�شفة م�شتقبلية. يقوم املعيار اجلديد بادخال 

تغيريات على املتطلبات املحا�شبية اخلا�شة بعمليات دمج االعمال، لكن ما زال يتطلب 

ا�شتخدام طريقة ال�شراء و�شيكون له اثرا جوهريا على عمليات دمج االعمال الظاهرة يف 

فرتات التقارير املالية التي تبداأ يف او بعد 1 يوليو 2009. 

•  املعيار الدويل للتقارير املالية رقم IFRS( 8 8(: تقرير القطاعات، )والذي �شي�شبح 

نافذا على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2009 (.

  ان تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )IFRS( )8 8( هو عبارة عن تطبيق 

متطلبات اف�شاحية جديدة �شوف توؤدي اىل اعادة ت�شكيل بند حتليل القطاعات 

للمجموعة ولي�ص له اأي اأثر على نتائج الت�شغيل للمجموعة.

•  معيار املحا�شبة الدويل رقم )IAS( )1 1( املعدل: عر�ص البيانات املالية، )والذي 

�شي�شبح نافذا على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2009 (.

  اأما بالن�شبة ملعيار املحا�شبة الدويل رقم )IAS( )1 1(: فان طريقة عر�ص البيانات 

املالية مت اعادة ت�شكيلها بحيث اأ�شبح الزاما على املن�شاأة عر�ص كافة التغريات يف حقوق 

امللكية املتعلقة باالأطراف غري املالكني اما �شمن بيان منف�شل اأطلق عليه بيان الدخل 

ال�شامل، اأو �شمن بيانني م�شتقليني ) االأول لبيان الدخل والثاين لبيان الدخل ال�شامل(. 

يت�شمن بيان الدخل ال�شامل بنود مثل: التغريات يف فائ�ص اعادة التقييم، االأرباح 

واخل�شائر الناجتة عن اعادة تقييم اال�شتثمارات املتاحة للبيع، االأرباح واخل�شائر الناجتة 

عن اعادة ترجمة العملة للبيانات املالية االأجنبية، ولن ي�شمح بعر�شها �شمن بيان 

التغريات يف حقوق امللكية. لي�ص من املتوقع ان ينتج عن التطبيق املبدئي للمعيار املعدل 

هذا اأي تعديالت على بيانات الفرتات ال�شابقة �شواء فيما يتعلق ببيان التدفقات النقدية 

اأو بيان الدخل اأو مفردات امليزانية العمومية.

•  معيار املحا�شبة الدويل رقم IAS( 23 23( )املعدل(: تكاليف االقرتا�ص )والذي 

�شي�شبح نافذا على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2009 (.

  معيار املحا�شبة الدويل رقم IAS( 23 23(: مت تعديل تكاليف االقرتا�ص بحيث مت الغاء 

حرية اخليار يف ادراج تكاليف االقرتا�ص �شمن م�شاريف ال�شنة التي حدثت فيها. ووفق 

التعديل اجلديد للمعيار، يتم توجيه كافة التكاليف املتعلقة باالقرتا�ص مبا�شرة اىل بند 

االأ�شل املعني باالقرتا�ص ويتم ر�شملتها. ولي�ص من املتوقع اأن ينتج عن التطبيق املبدئي 

للمعيار املعدل اأي تاأثري مادي على البيانات املالية وذلك ب�شبب اأن �شيا�شة املجموعة 

بال�شابق كانت دائما تتبع طريقة ر�شملة تكاليف االقرتا�ص على االأ�شول املعنية.

IAS( 27 27(- البيانات املالية املجمعة واملنف�شلة  •  معيار املحا�شبة الدويل رقم 

2008( )والذي �شي�شبح نافذ املفعول للفرتات ال�شنوية اعتبارا من اأو  )املعدل لعام 

بعد 1 يوليو 2009(.

  يتطلب املعيار املعدل ت�شجيل تاأثريات كافة املعامالت ذات احل�ش�ص غري امل�شيطرة 

يف حقوق امللكية اذا مل يكن هنالك تغيري يف ال�شيطرة ولن ينتج عن تلك املعامالت 

بعد االآن �شهرة او ارباح وخ�شائر. كما يحدد املعيار اي�شا املحا�شبة عند فقدان 

ال�شيطرة. واي ح�شة متبقية يف حقوق امللكية يتم اعادة قيا�شها اىل القيمة العادلة، 

ويتم ت�شجيل اي ربح او خ�شارة يف بند الربح او اخل�شارة. ان التغيريات يف معيار 

IAS( 27 27( �شتوؤثر على عمليات التملك امل�شتقبلية او فقدان  املحا�شبة الدويل رقم 

ال�شيطرة واملعامالت ذات حقوق االقلية. 

التح�شينات ال�شنوية لعام 2008   •

 قام جمل�ص معايري املحا�شبة الدولية )IASB( با�شدار حت�شينات خا�شة باملعايري الدولية 

للتقارير املالية يف مايو لعام 2008. معظم تلك التعديالت �شت�شبح نافذة املفعول يف الفرتة 

ال�شنوية التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2009. تتوقع املجموعة بان التعديالت التالية �شيكون لها 

عالقة بال�شيا�شات املحا�شبية للمجموعة: 

التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم IAS( 23 23( – تكاليف االقرتا�ص  -

  يو�شح التعديل تعريف تكاليف االقرتا�ص بالرجوع اىل طريقة الفائدة الفعلية. �شيتم 

تطبيق هذا التعريف لفرتات التقارير املالية التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2009، مع ذلك، 

ال تتوقع املجموعة بان يكون هنالك تاأثريا جوهريا على البيانات املالية للمجموعة. 

مت اإجراء تعديالت اقل على عدة معايري اخرى مع ذلك ال يتوقع باأن يكون لها اي اثر مادي 

على البيانات املالية للمجموعة، وتلك املعايري هي:

معيار املحا�شبة الدويل رقم 1 – عر�ص البيانات املالية.  -

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 7 – االأدوات املالية: االإف�شاحات.  -

-  معيار املحا�شبة الدويل رقم 8 – ال�شيا�شات املحا�شبية، التغريات يف التقديرات 

املحا�شبية واالأخطاء.

معيار املحا�شبة الدويل رقم 10 – اأحداث بعد فرتة التقارير املالية.  -

معيار املحا�شبة الدويل رقم 16 – املمتلكات واالآالت واملعدات.  -

معيار املحا�شبة الدويل رقم 18 – االإيرادات.  -
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واجلديدة )تابع(   

معيار املحا�شبة الدويل رقم 27 – البيانات املالية املجمعة واملنف�شلة.  -

معيار املحا�شبة الدويل رقم 28 – ا�شتثمار يف �شركات زميلة.  -

معيار املحا�شبة الدويل رقم 31 – ح�شة يف م�شاريع م�شرتكة.  -

معيار املحا�شبة الدويل رقم 34 – التقارير املالية املرحلية.  -

معيار املحا�شبة الدويل رقم 36 – انخفا�ص قيمة االأ�شول.  -

معيار املحا�شبة الدويل رقم 38 – اأ�شول غري ملمو�شة.  -

معيار املحا�شبة الدويل رقم 39 – االأدوات املالية: التحقق والقيا�ص.  -

معيار املحا�شبة الدويل رقم 40 – عقارات ا�شتثمارية.  -

•  التف�شري اخلام�ص ع�شر )IFRIC 15( – االتفاقيات اخلا�شة باالن�شاء العقاري )والذي 

�شي�شبح نافذ املفعول للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2009(.

  �شيتم تطبيق التف�شري باثر رجعي. كما يو�شح التف�شري متى وكيف يجب حتقق 

االيرادات وامل�شروفات املتعلقة بها الناجتة من بيع وحدة عقارية يف حال ما اذا مت 

التو�شل اىل اتفاقية بني املطّور وامل�شرتي قبل اجناز ان�شاء العقار. وف�شال عن ذلك، 

يقدم التف�شري توجيهات حول كيفية حتديد فيما اذا كانت االتفاقية �شمن معيار 

املحا�شبة الدويل رقم IAS( 11 11( او املعيار رقم 18 )IAS 18(. ومن املحتمل ان 

ينتج عن ذلك تطبيق معيار املحا�شبة الدويل رقم IAS( 18 18( على نطاق او�شع 

من املعامالت. ان التف�شري اخلام�ص ع�شر الذي �شيكون نافذا للمجموعة اعتبارا من 

ال�شنة املالية التي تبداأ يف 1 يوليو 2009 �شيكون له تاأثريا كبريا على نتائج ال�شنوات 

ال�شابقة واحلالية وامل�شتقبلية للمجموعة حيث يتطلب املعيار املعدل ان تقوم املجموعة 

بتطبيق معيار املحا�شبة الدويل رقم 18 على كافة معامالت االإيرادات بدال من 

الطريقة احلالية لتحقيق االإيرادات والتكاليف بناءا على طريقة ن�شبة االإجناز. ان 

االإدارة ب�شدد اإجراء تقييمها لهذا التاأثري كما �شتتم كافة التعديالت املطلوبة عند 

تطبيق املعيار املعدل خالل ال�شنة املالية القادمة.

لي�ص يف نية املجموعة التطبيق املبكر الأي من املعايري اعاله.  

ج(  ان املعايري الدولية للتقارير املالية والتف�شريات املعدلة واجلديدة التي مل يتم البدء يف 

تنفيذها والتي لي�ص لها عالقة باأن�شطة املجموعة هي:

•  التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم IFRS( 2 2( – الدفعات باال�شهم 

)والذي �شي�شبح نافذ املفعول للفرتات ال�شنوية اعتبارا من اأو بعد 1 يناير 2009.

•  معيار املحا�شبة الدويل رقم IAS( 32 32( – االدوات املالية: العر�ص ومعيار املحا�شبة 

الدويل رقم IAS( 1 1( – عر�ص البيانات املالية – االدوات املالية املعرو�شة 

وااللتزامات الناجتة عن الت�شفية )واللذان �شي�شبحان نافذي املفعول للفرتات ال�شنوية 

التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2009(.

•  معيار املحا�شبة الدويل رقم IAS( 39 39( – االدوات املالية: التحقق والقيا�ص – ادوات 

مقبولة مت التحوط حولها )والذي �شي�شبح نافذ املفعول للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف او 

بعد 1 يناير 2009(.

•  التعديالت التي هي جزء من م�شروع التح�شينات ال�شنوية امل�شدرة يف مايو 2008 )مل 

يتم ذكرها اعاله(:

معيار املحا�شبة الدويل رقم 19 – منافع املوظفني.  -

-  معيار املحا�شبة الدويل رقم 20 – احت�شاب املنح احلكومية واف�شاحات امل�شاعدات 

احلكومية.

معيار املحا�شبة الدويل رقم 29 – التقارير املالية يف االإقت�شاد احلاد التغري.  -

معيار املحا�شبة الدويل رقم 41 – الزراعة.  -

•  التف�شري الثالث ع�شر )IFRIC 13(: برامج والء الزبائن )والذي �شي�شبح نافـذا على 

الفرتات ال�شنوية التي تبـداأ يف اأو بعــد 1 يوليو 2008(.

•  التف�شري ال�شاد�ص ع�شر )IFRIC 16( – عمليات التحوط ل�شايف اال�شتثمار يف ن�شاط 

اجنبي )والذي ا�شبح نافذ املفعول يف او بعد 1 اأكتوبر 2008(.

•  التف�شري ال�شابع ع�شر IFRIC 17- توزيع اال�شول غري النقدية على املالك )والذي 

�شي�شبح نافذ املفعول للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف او بعد 1 يوليو 2009(.

د(  املعايري والتف�شريات املعدلة التالية ا�شبحت ملزمة التطبيق للفرتات املالية التي تبداأ يف 

اأو بعد 1 يناير 2008 ولكن لي�ص لها عالقة باأن�شطة املجموعة.

•  التف�شري الثاين ع�شر )IFRIC 12( – الرتتيبات اخلا�شة بخدمة االمتيازات )والذي 

ا�شبح نافذ املفعول لتقارير الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2008(.

 – )19 IAS( 19 ومعيار املحا�شبة الدويل رقم )14 IFRIC( التف�شري الرابع ع�شر  •

احلدود املطبقة على اال�شول املنتجة واملعرفة وادنى حد ملتطلبات التمويل ومدى 

تفاعلها )واللذان ا�شبحا نافذي املفعول يف تقارير الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف او 

بعد 1 يناير 2008(.

ال�شفحة 30 | التقرير ال�شنوي ل�شركة ايفا للفنادق واملنتجعات لعام 2009
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اإن ال�شيا�شات املحا�شبية امل�شتخدمة يف اإعداد البيانات املالية املجمعة متما�شية مع تلك التي 

مت ا�شتخدامها يف اإعداد البيانات املالية املجمعة لل�شنة املنتهية يف 30 يونيو 2008 با�شتثناء 

ال�شيا�شات املحا�شبية اجلديدة املطبقة بالن�شبة للتعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم 

39 – االأدوات املالية: التحقق والقيا�ص واملعيار الدويل للتقاريـر املالية )IFRS 7( – االأدوات 

املالية: االإف�شاحات املتعلقة باإعادة ت�شنيف االأ�شول املالية(.

اإن ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة املطبقة يف اعداد البيانات املالية املجمعة هي كما يلي:

اأ�سا�ش االعداد

يتم اعداد البيانات املاليه املجمعة للمجموعة وفقا للمعايري الدوليه للتقارير املالية. 

يتم اعداد البيانات املالية املجمعة على اأ�شا�ص مبداأ التكلفة التاريخية فيما عدا قيا�ص 

»ا�شتثمارات بالقيمة العادله من خالل بيان الدخل« »وا�شتثمارات متاحه للبيع« و »عقارات 

ا�شتثمارية« بالقيمة العادله.

ا�سا�ش التجميع

تت�شمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�شركة االأم لل�شنة املنتهية يف 30 يونيو 

2009 والبيانات املالية ل�شركاتها التابعة املعدة بذلك التاريخ اأو بتاريخ ال يقل عن ثالثة 

اأ�شهر من تاريخ ال�شنة املالية لل�شركة االأم با�شتخدام �شيا�شات حما�شبية مماثلة.

اإن ال�شركات التابعة هي تلك ال�شركات التي ت�شيطر عليها املجموعة ويتم جتميعها بالكامل 

من تاريخ انتقال ال�شيطرة اىل املجموعة. 

وتتحقق ال�شيطرة عندما يكون لدى املجموعة القدرة على التحكم يف ال�شيا�شات املالية 

املالية املجمعة  البيانات  تت�شمن  اأن�شطتها.  التابعة لالإ�شتفادة من  لل�شركة  والت�شغيلية 

البيانات املالية لل�شركات التابعة من تاريخ بداية ال�شيطرة الفعلية حتى انتهاء تلك 

 ال�شيطرة. يتم جتميع البيانات املالية لل�شركات التابعة بندا بندا با�شافة البنود 

املتماثلة من اال�شول واخل�شوم وااليرادات وامل�شروفات. يتم عند التجميع ا�شتبعاد 

االر�شدة واملعامالت اجلوهرية املتبادلة بني ال�شركات، مبا فيها االرباح واخل�شائر 

املتبادلة غري املحققة.

متثل حقوق االأقلية احل�شة يف الربح واخل�شارة و�شايف املوجودات التي مل حتتفظ بها 

املجموعة وتعر�ص ب�شورة منف�شلة يف بيان الدخل املجمع وتعر�ص يف امليزانية العمومية 

املجمعة �شمن حقوق امللكية كبند منف�شل عن حقوق امللكية اخلا�شة مب�شاهمي ال�شركة االأم.

اندماج االأعمال

يتم احت�شاب عملية �شراء ال�شركات التابعة وال�شركات االأخرى باإ�شتخدام طريقة ال�شراء، 

ويتم قيا�ص تكلفة عملية ال�شراء كمجموع القيم العادلة )يف تاريخ االإ�شتبدال( التي مت 

تبديلها واخل�شوم التي حملت باالإ�شافة للتكاليف املتعلقة مبا�شرة بعملية االإندماج. يتم 

االإعرتاف باالأ�شول واخل�شوم الطارئة واملحددة للم�شرتي بالقيمة العادلة يف تاريخ ال�شراء. 

متثل ال�شهرة الناجتة عند ال�شراء الزيادة يف تكلفة ال�شراء فوق القيمة العادلة ل�شايف 

االأ�شول املحددة للمجموعة. يتم االإعرتاف عند ال�شراء بزيادة القيمة العادلة ل�شايف 

االأ�شول املحددة للمجموعة فوق تكلفة ال�شراء ك�شهرة �شالبة يف بيان الدخل املجمع.

ال�سهرة

تدرج ال�شهرة الناجتة عن حيازة �شركة تابعة كبند منف�شل �شمن االأ�شول يف امليزانية العمومية. 

يتم ادراج ال�شهرة الناجتة من �شراء �شركة زميلة �شمن القيمة املدرجة لال�شتثمار.

متثل ال�شهرة زيادة تكلفة احليازة فوق القيمة العادلة ل�شايف االأ�شول املحددة امل�شرتاه يف 

تاريخ ال�شراء ويتم قيا�شها بالتكلفة ناق�شا اي خ�شائر هبوط بالقيمة.

يتم اجراء مراجعة �شنوية لتحديد االإنخفا�ص يف قيمة ال�شهرة اأو ب�شكل اعتيادي عندما 

يكون هناك موؤ�شر حمتمل لالإنخفا�ص يف القيمة. لغر�ص مراجعة انخفا�ص القيمة يتم توزيع 

ال�شهرة على وحدات تدفق النقد املرتبطة بها.

عند بيع �شركة تابعة، يتم ادراج مبلغ ال�شهرة يف حتديد االأرباح او اخل�شائر عند البيع.

حتقق االإيرادات

تتحقق االإيرادات عندما يكون من املحتمل اأن تتدفق املنافع االقت�شادية اإىل املجموعة 

وميكن قيا�ص مبلغ االإيراد ب�شورة موثوق منها. اإن املقايي�ص املحددة التالية يجب اأن تطبق 

قبل االعرتاف باالإيرادات:

ايرادات عمليات الفندقه واخلدمات املتعلقة بها

تتحقق االإيرادات من عمليات الفندقة واخلدمات املتعلقة بها عند تقدمي اخلدمات.

ايرادات بيع العقارات

يتحقق ايراد بيع ال�شقق اخلا�شة على ا�شا�ص ن�شبة العمل املنجز با�شتخدام ال�شهادة املقدمة 

من امل�شت�شارين الرئي�شيني امل�شتقلني للم�شاريع املعنية وعند حتقق جميع ال�شروط التالية:

ا�شتثمار امل�شرتي حتى تاريخ البيانات املالية يثبت تاأكيد االلتزام لدفع كامل قيمة العقار.  •

•  جتاوز اعمال الت�شييد والبناء املراحل االبتدائية واالإنتهاء من اأعمال الهند�شة، 

الت�شميم، توقيع عقد االإن�شاء، ترخي�ص املوقع وا�شا�شات البناء.

هناك التزام قائم على امل�شرتي.  •

اجمايل قيمة البيع والتكاليف االجمالية ميكن تقديرها ب�شكل معقول.  •
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ايرادات توزيعات االأرباح

وتتحقق اإيرادات توزيعات االأرباح عند ثبوت احلق يف ا�شتالم تلك االأرباح.

ايرادات االأتعاب والعموالت

تتحقق اإيرادات االأتعاب والعموالت عند اكت�شابها.

ايرادات الفوائد

تتحقق ايرادات الفوائد با�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية.

تكلفة بيع العقارات

تت�شمن تكلفة بيع العقارات تكلفة االأر�ص وتكاليف التطوير. تت�شمن تكاليف التطوير تكلفة 

بناء االأ�شا�شات واالإن�شاء. تتحقق تكلفة البيع فيما يتعلق ببيع ال�شقق اخلا�شة على اأ�شا�ص 

ن�شبة االإجناز.

تكاليف التمويل

يتم احت�شاب وادارج تكاليف التمويل على ا�شا�ص توزيع ن�شبي زمني، مع االخذ يف االعتبار 

الر�شيد اال�شا�شي للقر�ص القائم ون�شبة الفائده املطبقة.

اإن تكاليف التمويل التي تتعلق مبا�شرة بحيازة اأو اإن�شاء اأ�شل يحتاج اإن�شاوؤه اإىل فرتة زمنية 

طويلة لكي ي�شبح جاهزًا لال�شتعمال املزمع له اأو بيعه يتم ر�شملتها كجزء من تكلفة ذلك 

االأ�شل. يتم اإيقاف ر�شملة تكاليف االقرتا�ص عندما يتم ا�شتكمال كافة االأن�شطة ال�شرورية 

لتجهيز االأ�شل لال�شتخدام املزمع له اأو البيع. ت�شجل تكاليف التمويل االأخرى كم�شروف يف 

الفرتة التي يتم تكبدها خاللها.

ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�سريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة

حتت�شب ال�شركة االم �شريبة دعم العمالة الوطنية )NLST( وفقا للقانون رقم 19 لعام 

2000 وقرار وزير املالية رقم 24 لعام 2006 بن�شبة 2.5% من ربح ال�شنة القابل لل�شريبة. 

وفقا للقانون، فان االيرادات الناجتة عن ال�شركات الزميلة والتابعة وتوزيعات االرباح 

النقدية من ال�شركات املدرجة واخلا�شعة ل�شريبة دعم العمالة الوطنية قد مت ا�شتقطاعها 

من ربح ال�شنة.

حتت�شب ال�شركة االم ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي )KFAS( بن�شبة 1% من ربح 

ال�شنة القابل لل�شريبة وفقا لالحت�شاب املعدل بناء على قرار اأع�شاء جمل�ص االدارة على ان 

االيرادات الناجتة عن ال�شركات الزميلة والتابعة، مكافاأة اع�شاء جمل�ص االدارة، التحويل 

اىل احتياطي قانوين يجب ا�شتثناءها من ربح ال�شنة عند حتديد مبلغ احل�شة. 

حتت�شب ح�شة الزكاة على ا�شا�ص 1% من ربح ال�شركة االم مبا يتما�شى مع قرار وزارة املالية 

رقم 2007/58 ابتداء من 10 دي�شمرب 2007.

االدوات املالية:

الت�شنيفات

تقوم املجموعة بت�شنيف االأ�شول املالية عند التحقق املبدئي كالتايل:

ا�شتثمارات بالقيمة العادله من خالل بيان الدخل. 		•

قرو�ص ومدينون. 		•

ا�شتثمارات متاحه للبيع. 		•

االإلتزامات املالية ت�شنف “كاإلتزامات مالية لغري اأغرا�ص املتاجره ”. ت�شنف خ�شوم 

املجموعة لغري اأغرا�ص املتاجرة، “كاق�شاط م�شتحقة عن �شراء عقارات وقرو�ص الجل 

وخ�شوم مالية اخرى غري متداولة وم�شتحق اىل اطراف ذات �شله وذمم دائنة وخ�شوم 

اخرى ” و “دفعات مقدمة من العمالء ” يف امليزانية العمومية املجمعة.

ت�شنف االإ�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل اما »حمتفظ بها للمتاجرة« اأو 

»حمددة« لتكون كذلك عند التحقق املبدئي.

تقوم املجموعة بت�شنيف االإ�شتثمارات كا�شتثمارات للمتاجرة اذا مت حيازتها ب�شفة ا�شا�شية 

لغر�ص البيع اأو لتكون �شمن حمفظة ا�شتثمارية ت�شمل ادوات مالية معينة يتم ادارتها 

باملجمل مع وجود دليل يثبت عملية املتاجرة بها لغر�ص حتقيق ارباح على املدى الق�شري. 

ت�شنف االإ�شتثمارات كا�شتثمارات حمدده بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل اذا توفر لها 

قيمة عادلة موثوق منها عند ال�شراء وكانت التغريات يف القيمة العادلة مدرجة كجزء من 

بيان الدخل يف ح�شابات االإدارة وفقا الإ�شرتاتيجية موثقة. 

ان القرو�ص واملدينني هي موجودات مالية غري م�شتقة ذات دفعات ثابتة او حمدده غري 

م�شعرة يف �شوق ن�شط ويتم ت�شنيفها كمدينون وا�شول اأخرى يف امليزانية العمومية. ت�شنف 

القرو�ص واملدينون للمجموعة »كذمم مدينة وا�شول اأخرى« و »النقد والنقد املعادل« يف 

امليزانية العمومية املجمعة.

يتم ت�شنيف كافة االأ�شول املالية غري امل�شنفة كما هو مبني اأعاله كا�شتثمارات متاحة للبيع.

ان الت�شنيفات تعتمد على االأغرا�ص التي مت من اأجلها حيازة االأ�شول املالية. تقرر االإدارة 

الت�شنيفات لالدوات املالية عند التحقق املبدئي.
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القيا�ش

ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

يتم ت�شجيل »ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل« مبدئيا بالتكلفة، والتي متثل 

القيمة العادلة للمبلغ املدفوع بعد ا�شتبعاد م�شاريف احليازة املتعلقة باال�شتثمار. 

الحقا للت�شجيل املبدئي، يتم اعادة قيا�ص اال�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

بالقيمة العادلة والتغريات بالقيمة العادلة تدرج يف بيان الدخل املجمع.

القرو�ص ومدينون 

تدرج القرو�ص واملدينون بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية.

ا�شتثمارات متاحة للبيع

يتم ت�شجيل »اال�شتثمارات املتاحة للبيع« مبدئيا بالتكلفة التي متثل القيمة العادله للمبلغ 

املدفوع، مبا يف ذلك م�شاريف احليازة املتعلقة باال�شتثمار.

بعد الت�شجيل املبدئي، يتم اعادة قيا�ص اال�شتثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة اإال يف 

حالة عدم مقدرة قيا�ص قيمتها العادلة ب�شكل ميكن االعتماد عليه، وبالتايل يتم قيا�ص تلك 

اال�شتثمارات بالتكلفة ناق�شا هبوط القيمة، ان وجد.

التغريات يف القيمة الناجتة عن اعادة قيا�ص اال�شتثمارات املتاحة للبيع اىل القيمة العادلة 

ت�شجل كبند منف�شل يف حقوق امللكية حتت بند » التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة« 

حتى يتم بيعها اأو اأن يتحدد هبوط يف قيمتها، وعندها فاإن اأية اأرباح اأو خ�شائر مرتاكمة مت 

ت�شجيلها �شابقا يف حقوق امللكية يتم ت�شجيلها �شمن بيان الدخل املجمع.

االإلتزامات املالية

تدرج االإلتزامات لغري اأغرا�ص املتاجرة بالتكلفة املطفاأة باإ�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية.

القيمة العادلة

بالن�شبة لال�شتثمارات التي يتم تداولها يف اأ�شواق مالية منظمة، يتم قيا�ص القيمة العادلة 

بالرجوع اإىل اآخر اأ�شعار �شراء معلنة بتاريخ اإقفال الن�شاط يف تاريخ امليزانية العمومية.

بالن�شبة لال�شتثمارات التي ال يتوفر لها اأ�شعار �شوقية معلنة، يتم تقدير قيمة عادلة معقولة 

لتلك اال�شتثمارات با�شتخدام اأ�شاليب للتقييم. تقوم املجموعة با�شتخدام و�شائل خمتلفة 

وعمل افرتا�شات اعتمادا على حالة ال�شوق يف تاريخ امليزانية العمومية. تت�شمن اأ�شاليب 

التقييم املتبعة ا�شتخدام معامالت على اأ�ش�ص جتارية بحتة حديثة مماثلة وو�شائل التقييم 

االأخرى ال�شائعة امل�شتخدمة يف ال�شوق.

حما�سبة تواريخ املتاجره وال�سداد

ان جميع م�شرتيات ومبيعات االأ�شول املالية »بالطريقة النظاميه« يتم ت�شجيلها على 

ا�شا�ص قيمتها يف تاريخ التعامل، اأي بالتاريخ الذي تلتزم فيه املجموعة ب�شراء / بيع 

اال�شل. ان م�شرتيات او مبيعات الطريقه النظاميه هي م�شرتيات او مبيعات االأ�شول 

املالية التي تتطلب ت�شليم االأ�شول خالل اطار زمني يتم حتديده اأما بالتعليمات 

التنظيميه او بالعرف يف اال�شواق.

حتقق وعدم حتقق االأ�سول واخل�سوم املالية 

يتم حتقق االأ�شل املايل اأو االلتزام املايل عندما ت�شبح املجموعة طرفا يف االأحكام التعاقدية 

لالأداة املالية. 

يتم ا�شتبعاد ا�شل مايل )او جزء من اأ�شل مايل اأو جزء من جمموعة ا�شول مالية مماثلة 

اذا كان ذلك منا�شبا(:

•  عندما ينتهي احلق يف ا�شتالم التدفقات النقدية من تلك االأ�شول املالية اأو 

•   عندما تقوم املجموعة بالتنازل عن حقها يف ا�شتالم التدفقات النقدية من تلك االأ�شول 

اأو عندما تتحمل التزام بدفع التدفقات بالكامل دون تاأخري مادي اىل طرف ثالث مبوجب 

ترتيب »القب�ص والدفع« وعندما )اأ( تقوم املجموعة ب�شكل ا�شا�شي بتحويل كافة خماطر 

ومزايا االأ�شل اأو )ب( ال تقوم املجموعة بتحويل اأو االحتفاظ بكافة خماطر ومزايا االأ�شل 

ب�شكل اأ�شا�شي ولكن قامت بتحويل ال�شيطرة على االأ�شل.

ال يتم حتقق التزام مايل عندما يتم االعفاء من االإلتزام املحدد او اإعفاوؤه او الغاوؤه او انتهاء 

�شالحية ا�شتحقاقه. عند ا�شتبدال التزام مايل حايل باآخر من نف�ص املقر�ص ب�شروط 

خمتلفة ب�شكل جوهري، او بتعديل �شروط االإلتزام املايل احلايل ب�شكل جوهري، يتم معاملة 

هذا التبديل او التعديل كعدم حتقق لاللتزام االأ�شلي وحتقق لاللتزام اجلديد، ويدرج الفرق 

يف القيمة الدفرتية ذات ال�شلة يف بيان الدخل.

هبوط قيمة االأ�سول املالية 

يتم اجراء تقدير بتاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد ما اذا كان هناك دليل ايجابي على ان 

ا�شل مايل حمدد قد انخف�شت قيمته. فاذا ما توفر مثل ذلك الدليل، اي خ�شارة ناجتة من 

هبوط القيمة تدرج يف بيان الدخل املجمع. يتم حتديد هبوط القيمة كما يلي:

اأ (  بالن�شبة لالأ�شول املالية املدرجة بالقيمة العادلة، ميثل الهبوط يف القيمة الفرق بني 

القيمة املدرجة والقيمة العادلة.

ب(  بالن�شبة لالأ�شول املالية املدرجة بالتكلفة، ميثل الهبوط يف القيمة الفرق بني القيمة 

املدرجة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية خم�شومة مبعدل الفائدة ال�شائد 

الأ�شل مايل مماثل.

33 التقرير ال�شنوي ل�شركة ايفا للفنادق واملنتجعات لعام 2009 | ال�شفحة 



ال�سيا�سات املحا�سبية الهامه )تابع(  .3

ج(  بالن�شبة لالأ�شول املدرجة بالتكلفة املطفاأة فان انخفا�ص القيمة هو الفرق بني القيمة 

املدرجة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية خم�شومه مبعدل الفائدة 

االأ�شلي. الفعلي 

يتم ت�شجيل عك�ص مبلغ خ�شائر هبوط القيمة امل�شجلة يف ال�شنوات ال�شابقة عندما يظهر 

موؤ�شر على عدم وجود خ�شائر انخفا�ص قيمة االأ�شل املايل او انها انخف�شت وميكن ربط 

االإنخفا�ص ب�شورة مو�شوعية بحدث وقع بعد ت�شجيل انخفا�ص القيمة. با�شتثناء عك�ص 

خ�شائر انخفا�ص القيمة املتعلقة باالأدوات االإ�شتثمارية امل�شنفة كمتاحة للبيع، فاإنه يتم 

ت�شجيل جميع االإنخفا�شات املعكو�شة االأخرى يف بيان الدخل املجمع اىل احلد الذي ال 

تتجاوز فيه القيمة املدرجة لالأ�شل كلفته املطفاأة يف تاريخ العك�ص. يتم ت�شجيل انعكا�ص 

هبوط القيمة املتعلقة باالأدوات االإ�شتثمارية امل�شنفة كمتاحة للبيع �شمن التغريات املرتاكمة 

يف احتياطي القيمة العادلة.

انخفا�ش قيمة االأ�سول غري املالية

جتري املجموعة تقييم بتاريخ كل فرتة مالية لتحديد ما اإذا كان هناك اأي موؤ�شر على اأن 

ا�شل ما قد تنخف�ص قيمته، فاإذا ما توفر مثل هذا املوؤ�شر اأو عند طلب اختبار انخفا�ص 

القيمة ال�شنوي لالأ�شل، تقوم املجموعة بتقدير املبلغ املمكن ا�شرتداده لالأ�شل. اإن املبلغ 

املمكن ا�شرتداده لالأ�شل هو القيمة العادلة لالأ�شل اأو وحدة اإنتاج النقد ناق�شا تكاليف 

البيع اأو قيمته اثناء االإ�شتخدام اأيهما اأعلى ويتم حتديدها لكل اأ�شل على اأ�شا�ص افرادي 

ما مل يكن االأ�شل منتجا لتدفقات نقدية م�شتقلة على نحو كبري عن تلك التي يتم اإنتاجها 

من املوجودات او جمموعات املوجودات االأخرى. عندما تزيد القيمة الدفرتية الأ�شل ما 

)اأو الوحدة املنتجة للنقد( عن املبلغ املمكن ا�شرتداده، يعترب االأ�شل )اأو الوحدة املنتجة 

للنقد( قد انخف�شت قيمته ويخف�ص اىل قيمته املمكن ا�شرتدادها. عند تقييم القيمة اثناء 

االإ�شتخدام، تخ�شم التدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة من القيمة احلالية باإ�شتخدام 

معدل خ�شم يعك�ص تقييمات ال�شوق احلالية للقيمة الزمنية لالأموال واملخاطر املحددة 

لالأ�شل )اأو الوحدة املنتجة للنقد(. عند حتديد القيمة العادلة ناق�شا تكاليف البيع. يتم 

ا�شتخدام طريقة تقييم منا�شبة. اإن هذه العمليات املحا�شبية يتم تاأييدها مبوؤ�شرات القيمة 

العادلة املتاحة.

يتم اإجراء تقدير بتاريخ كل فرتة مالية لتحديد ما اإذا كان هناك اي دليل على اأن خ�شائر 

انخفا�ص القيمة امل�شجلة �شابقا مل تعد موجوده اأو قد انخف�شت. فاإذا ما توفر مثل 

هذا املوؤ�شر فاإن املجموعة تقوم بتقدير املبلغ املمكن ا�شرتداده. يتم ت�شجيل عك�ص قيمة 

االإنخفا�ص املعرتف بها من قبل فقط اذا مت تغيري التقديرات امل�شتعملة يف حتديد قيمة 

االأ�شل املمكن ا�شرتدادها حيث اأنه مت ت�شجيل خ�شارة انخفا�ص القيمة االأخريه. يف هذه 

احلالة يتم زيادة قيمة االأ�شل الدفرتية اىل قيمته املمكن ا�شرتدادها.

ا�ستثمار يف �سركات زميلة

ان ال�شركة الزميلة هي تلك ال�شركة التي متار�ص عليها املجموعة تاأثريا فعاال املثبتة عادة 

باإمتالك ن�شبة 20% اىل 50% من حق الت�شويت. ان البيانات املالية املجمعة تت�شمن ح�شة 

املجموعة من نتائج ال�شركات الزميلة باإ�شتخدام طريقة حقوق امللكية.

وفقا لطريقة حقوق امللكية، ي�شجل االإ�شتثمار يف ال�شركة الزميلة مبدئيا بالتكلفة وتعدل بعد 

ذلك بالتغريات بعد احليازة يف ح�شة املجموعة من �شايف موجودات ال�شركة امل�شتثمر فيها. 

تقيد املجموعة ح�شتها يف اإجمايل ارباح اأو خ�شائر ال�شركة الزميلة املحققة يف بيان الدخل 

املجمع من تاريخ بداية التاأثري الفعلي اأو امللكية الفعلية حتى تاريخ انتهاء ممار�شة التاثري 

اأو امللكية فعليا. اإن توزيعات االأرباح امل�شتلمة من ال�شركة الزميلة تخف�ص القيمة الدفرتية 

لالإ�شتثمار. كما ان التعديالت على القيمة الدفرتية قد تكون �شرورية لتعك�ص التغريات يف 

ح�شة املجموعة يف ال�شركة الزميلة نتيجة للتغريات يف حقوق ملكية ال�شركة الزميلة التي مل 

يتم ت�شجيلها �شمن بيان الدخل لل�شركة الزميلة. تقيد ح�شة املجموعة من تلك التغريات 

مبا�شرة �شمن حقوق امللكية. تعد البيانات املالية لل�شركات الزميلة اما لتاريخ تقدمي 

التقارير املالية لل�شركة االأم اأو لتاريخ ال يقل عن تاريخ تقدمي التقارير املالية لل�شركة االأم 

باأكرث من ثالثة اأ�شهر با�شتخدام �شيا�شات حما�شبية متماثلة. 

ت�شتبعد االأرباح غري املحققة من املعامالت مع �شركات زميلة يف حدود ح�شة املجموعة يف 

ال�شركات الزميلة. ت�شتبعد اخل�شائر غري املحققة ما مل يكن باملعاملة دليل على انخفا�ص 

قيمة االأ�شل املحول. يتم تقييم االإنخفا�ص يف قيمة االإ�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة عندما 

يكون هناك موؤ�شرا على اأن االأ�شل قد انخف�شت قيمته او اأن خ�شائر انخفا�ص القيمة التي مت 

ت�شجيلها يف �شنوات �شابقة مل تعد تظهر.

�سركات املحا�سة

يتم حما�شبة ح�شة املجموعة من �شركات املحا�شة بناء على ح�شتها يف تلك ال�شركات، 

تقوم املجموعة باإدراج ح�شتها من بيانات �شركات املحا�شة املتعلقة باالإيرادات وامل�شاريف 

واالأ�شول واخل�شوم وذلك عن طريق التجميع االأفقي لتلك البنود. تقوم املجموعة بت�شجيل 

االأرباح اأو اخل�شائر الناجتة عن بيع اأ�شول املجموعة اىل �شركات املحا�شة املتعلقة بح�شة 

االأطراف االآخرين يف تلك ال�شركات. وال يتم ت�شجيل ح�شة املجموعة من االأرباح واخل�شائر 

الناجتة من �شراء املجموعة ا�شول من �شركات املحا�شة حتى يتم بيع تلك االأ�شول الأطراف 

خارجيني، ولكن يتم ت�شجيل اخل�شائر الناجتة من تلك العمليات فقط عند ثبوت هبوط دائم 

يف قيمة االأ�شول امل�شرتاه اأو هبوط يف القيمة املمكن حتقيقها.

املمتلكات واالآالت واملعدات

تظهر املمتلكات واالآالت واملعدات بالتكلفة بعد طرح االإ�شتهالك املرتاكم وخ�شائر هبوط 

القيمة. ت�شتهلك املمتلكات واالآالت واملعدات على طريقة الق�شط الثابت بن�شب حددت 

الإ�شتهالكها خالل فرتة العمر االإنتاجي املقدر لها وعلى النحو التايل:
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50 �شنة   املباين   

5 – 7 �شنوات   االآالت واملعدات  

4 – 5 �شنوات   ال�شيارات   

5 – 7 �شنوات   االأثاث والتجهيزات  

10 �شنوات  يخت   

قيمة املمتلكات امل�شتاأجره ت�شتهلك على فرتة االإ�شتئجار. ال يتم ا�شتهالك االأرا�شي احلرة.

اأعمال راأ�سمالية قيد التنفيذ

تت�شمن االعمال الراأ�شمالية قيد التنفيذ ار�ص تظهر بالتكلفة ناق�شا هبوط القيمة، ان 

وجد. تتم مراجعة القيمة الدفرتية لالر�ص لتحديد الهبوط يف القيمة عندما ت�شري االحداث 

او التغريات يف الظروف اىل ان القيمة الدفرتية ال ميكن ا�شرتدادها. فاذا ما توفر مثل 

هذا الدليل ويف حال جتاوزت القيمة الدفرتية املبلغ املقدر القابل لال�شرتداد، عندها يتم 

تخفي�ص قيمة االر�ص اىل قيمتها القابلة لال�شرتداد. كما تت�شمن االعمال الراأ�شمالية قيد 

التنفيذ اي�شا تكلفة االن�شاء والت�شميم والبناء والنفقات االخرى املتعلقة بها كالر�شوم 

املهنية ور�شوم ادارة امل�شروع والتكاليف الهند�شية اخلا�شة بامل�شروع، والتي تتم ر�شملتها 

عندما وحيثما تكون االعمال الالزمة العداد اال�شول لال�شتخدام املق�شود قيد التنفيذ. وتتم 

ر�شملة التكاليف املبا�شرة الناجتة من البدء يف امل�شروع حتى اجنازه. 

عقارات ا�ستثمارية 

ت�شجل العقارات اال�شتثمارية مبدئيًا بالتكلفة والتي متثل �شعر ال�شراء واأية م�شروفات 

مبا�شرة مرتبطة بالعقارات االإ�شتثمارية امل�شرتاة، وكذلك التكلفة عند تاريخ اكتمال االإن�شاء 

اأو التطوير بالن�شبة للعقارات االإ�شتثمارية املن�شاأة ذاتيًا. بعد الت�شجيل املبدئي يعاد قيا�ص 

تلك العقارات اال�شتثمارية وفقًا للقيمة العادلة. ان القيمة العادلة للعقارات اال�شتثمارية يف 

نهاية ال�شنة ت�شتند اىل التقييم من قبل مقيم م�شتقل حيث ال تتوفر قيم �شوقية ب�شهولة. 

وحيث تكون هنالك قيم �شوقية ب�شهولة، عندها يتم التاكد من القيمة العادلة بناءا على اخر 

تعامالت تداول يف ال�شوق املفتوح. يدرج التغري يف القيمة العادلة يف بيان الدخل املجمع.

يتم عدم االإعرتاف بالعقارات االإ�شتثمارية عندما يتم التخل�ص منها او عزلها عن 

االإ�شتخدام ب�شكل دائم حيث ال يوجد مكا�شب اقت�شادية متوقعة بعد التخل�ص منها. يتم 

االإعرتاف باي ربح اأو خ�شارة من عزل او تخل�ص من عقار ا�شتثماري يف بيان الدخل لل�شنة 

التي مت فيها العزل او التخل�ص لذلك االإ�شتثمار العقاري.

يتم التحويل اىل ح�شاب العقارات االإ�شتثمارية فقط اذا حدث تغري يف االإ�شتخدام، بدليل 

انهاء ا�شغاله من قبل املالك وبدء ايجار ت�شغيلي جلهة اأخرى او عند انتهاء التطوير او 

البناء. يتم التحويل من ح�شاب العقارات االإ�شتثمارية فقط اذا حدث تغري يف االإ�شتخدام 

بدليل بدء ا�شغاله من قبل املالك او بدء تطويره بغر�ص بيعه.

الذمم املدينة

 يتم ادراج الذمم املدينة بالقيمة االإ�شمية بعد ا�شتنـزال خم�ش�ص اأي ديون م�شكوك 

يف حت�شيلها.

يتم تقدير الديون امل�شكوك يف حت�شيلها عندما يكون حت�شيل املبلغ بالكامل اأمرا غري 

ممكن. ت�شطب الديون املعدومة عند تكبدها. 

عقارات حتت التطوير

متثل العقارات حتت التطوير عقارات للمتاجرة حتت التطوير / التنفيذ، والتي مت اإدراجها 

بالتكلفة اأو �شايف القيمة التي ميكن حتقيقها ايهما اأقل. تت�شمن التكاليف كل من تكلفة 

االأر�ص واالإن�شاء، الت�شميم املعماري. يتم ا�شافة الدفعات املقدمة ل�شراء العقارات 

والتكاليف املتعلقة بها مثل االأتعاب املهنية، اأتعاب ادارة امل�شروع والتكاليف الهند�شية 

اخلا�شة بامل�شروع عند تنفيذ االأن�شطة الالزمة جلعل االأ�شول جاهزه لال�شتعمال املق�شود 

منها. ت�شاف التكاليف املبا�شرة منذ ابتداء امل�شروع وحتى اكتماله على ح�شاب العقارات 

حتت التطوير. يتحدد اكتمال امل�شروع عند ا�شدار �شهادة االإجنازات او عندما حتدد 

االإدارة امل�شروع على اأنه قد اكتمل. عند االإكتمال حتول العقارات غري املباعة ان وجدت اىل 

عقارات للمتاجرة. تدرج العقارات حتت التطوير بعد طرح التكاليف على العقارات املباعة 

خالل ال�شنة.

دفعات مقدمة من العمالء

متثل الودائع املقدمة من العمالء االأموال امل�شتلمة من العمالء عن اق�شاط العقارات 

مبوجب �شروط اتفاقية البيع. تدرج الدفعات املقدمة من العمالء بعد �شايف االإيرادات 

ال�شنة. املحققة خالل 

عقارات للمتاجرة

ت�شمل عقارات للمتاجرة تكاليف ال�شراء والتطوير املتعلقة بالعقارات غري املباعة. ت�شمل 

تكاليف التطوير م�شاريف التخطيط وال�شيانة واخلدمات. تظهر عقارات املتاجره بالتكلفة 

و�شايف القيمة املمكن حتقيقها ايهما اأقل.

ال�سرائب

يحت�شب خم�ش�ص ال�شرائب املوؤجله فيما يتعلق بكافة الفروقات املوؤقته. ال�شرائب املوؤجلة 

املدينة الناجتة عن وفورات �شريبية غري م�شتنفذه يتم االعرتاف بها عندما يكون هناك 

احتمال با�شتخدامها مقابل اأرباح م�شتقبلية.

قرو�ش الأجل

تدرج القرو�ص الأجل بالتكلفة املطفاأة.
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ذمم دائنة وم�ستحقات

يتم ت�شجيل االلتزامات للمبالغ التي �شيتم دفعها يف امل�شتقبل مقابل ب�شاعة او تقدمي 

خدمات، �شواء مت ا�شدار فواتري اىل املجموعة اأو مل يتم.

التاأجري

ت�شنف عقود التاأجري على اأنها تاأجري ت�شغيلي عندما يكون اجلزء الهام من مزايا وخماطر 

امللكية تعود على املوؤجر. حتمل الدفعات وفقا للتاأجري الت�شغيلي على بيان الدخل بطريقة 

الق�شط الثابت على مدى فرتة االإ�شتئجار.

خم�س�سات

ت�شجل املخ�ش�شات عندما يكون على املجموعة التزام مايل )قانوين او ا�شتداليل( ناجت 

من حدث وقع يف املا�شي وتكون تكاليف �شداد االلتزم حمتمله الوقوع وميكن قيا�شها ب�شوره 

موثوق منها.

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

يتم احت�شاب خم�ش�ص مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني مبوجب قانون العمل الكويتي يف 

القطاع االأهلي على اأ�شا�ص رواتب املوظفني ومدد اخلدمة املرتاكمة اأو على اأ�شا�ص �شروط 

التعاقد عندما تكون تلك العقود توفر مزايا اإ�شافية. 

النقد والنقد املعادل

يتكون النقد و�شبه النقد من نقد وار�شدة بنكية وودائع الجل ت�شتحق خالل فرتة ثالثة �شهور 

من تاريخ االإيداع.

اأ�سهم خزينة

اإن ملكية ال�شركة االأم الأ�شهمها تعامل كاأ�شهم خزينة وتظهر بالتكلفة كتخفي�ص حلقوق 

امل�شاهمني وال يتم توزيع اأرباح نقدية على هذه االأ�شهم. ان اإ�شدار ا�شهم املنحة يزيد من 

عدد ا�شهم اخلزينة ب�شورة ن�شبية ويخف�ص من معدل تكلفة ال�شهم دون التاأثري على اإجمايل 

تكلفة اأ�شهم اخلزينة.

اإن االأرباح الناجتـة عن املتاجـرة يف اأ�شهـم اخلزينــة توؤخـذ مبا�شـرة اىل ح�شـاب » احتياطي 

ربح بيع اأ�شهم خزينة » �شمن حقوق امل�شاهمني. يف حالة انخفا�ص ح�شاب » احتياطي ربح 

بيع ا�شهم خزينة » اىل خ�شائر، نتيجة خ�شارة بيع ا�شهم خزينة فان الفرق يتم حتميله 

على االرباح املحتفظ بها ومن ثم االإحتياطيات. الحقا عند حتقق ربح من ا�شهم خزينة، 

فان مبلغا معادال للخ�شارة التي مت حتميلها �شابقا يتم حتويله لالحتياطيات ثم اىل االرباح 

املحتفظ بها.

العمالت االأجنبية

عملة العر�ص الرئي�شية

تعر�ص البيانات املالية املجمعة بالدينارالكويتي، العملة الرئي�شية لل�شركة االم التي يتم 

العر�ص بها. حتدد كل من�شاأة يف املجموعة عملتها الرئي�شية اخلا�شة بها وتقا�ص البنود 

املت�شمنة يف البيانات املالية بتلك العملة الرئي�شية.

املعامالت واالأر�شدة

يجري قيد املعامالت بالعمالت االأجنبية وفقا الأ�شعار ال�شرف ال�شائدة بتاريخ املعاملة.

يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت االأجنبية وفقا ل�شعار ال�شرف ال�شائدة 

للعملة الرئي�شية بتاريخ امليزانية العمومية. وتوؤخذ كافة الفروق اىل »ارباح / خ�شائر حتويل 

العملة االجنبية« يف بيان الدخل املجمع.

البنود غري النقدية التي يتم قيا�شها بالتكلفة التاريخية بعملة اأجنبية يتم حتويلها با�شتخدام 

ا�شعار ال�شرف كما يف تواريخ املعامالت املبدئية. وبالن�شبة للبنود غري النقدية التي يتم 

قيا�شها وفقا للقيمة العادلة بعملة اأجنبية يتم حتويلها با�شتخدام ا�شعار ال�شرف كما يف 

التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة. اإن اأي �شهرة ناجتة عن حيازة العمليات االأجنبية 

واأي تعديالت قيمة عادلة للقيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات ناجتة عن احليازة يتم 

معاجلتها كموجودات ومطلوبات للعمليات االأجنبية ويتم حتويلها باأ�شعار االإقفال.

�شركات املجموعة

يف تاريخ البيانات املالية، يتم حتويل املوجودات واملطلوبات لل�شركات التابعة االأجنبية اىل 

عملة العر�ص لل�شركة االأم )الدينارالكويتي( باأ�شعار ال�شرف ال�شائدة يف تاريخ امليزانية 

العمومية، وحتول بيانات الدخل لتلك ال�شركات مبتو�شط اأ�شعار ال�شرف لل�شنة. توؤخذ كافة 

فروق حتويل العمالت االأجنبية مبا�شرة اىل احتياطي حتويل العمالت االأجنبية �شمن حقوق 

امللكية. عند بيع �شركة اجنبية، يدرج املبلغ املوؤجل املرتاكم امل�شجل يف حقوق امللكية اخلا�شة 

بعملية اجنبية حمددة �شمن بيان الدخل املجمع.

معلومات القطاع

ميثل القطاع جزء هام من املجموعة التي تعمل اما يف تزويد املنتجات اأو اخلدمات )قطاع 

العمل( اأو يف تزويد املنتجات واخلدمات �شمن بيئة اإقت�شادية حمددة )القطاع اجلغرايف( 

وهو عر�شه للمخاطر واملزايا املختلفة عن القطاعات االخرى.

االلتزامات الطارئة

اإن االلتزامات الطارئة غري م�شجلة يف امليزانية العمومية املجمعة ولكن يف�شح عنها، اال اذا 

كان االحتمال لوجود تدفقات م�شادر اىل اخلارج يج�شد منافع اقت�شادية بعيدا. اال�شول 
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الطارئة غري م�شجلة يف البيانات املالية ولكن يف�شح عنها عند احتمال وجود تدفقات املنافع 

االإقت�شادية اىل الداخل اأمرا حمتمال. 

 4.  قرارات االدارة الهامة وامل�سادر الرئي�سية لعدم التاأكد 

من التقديرات

لدى تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية للمجموعة املف�شح عنها يف )اي�شاح 3( قامت االدارة 

باتخاذ االحكام والتوقعات واالفرتا�شات حول القيمة الدفرتية لكل من اال�شول واخل�شوم 

والتي ال تتوفر ب�شهولة من م�شادر اخرى. التقديرات واالفرتا�شات املتعلقة بها اعتمدت على 

اخلربة التاريخيه وعوامل اخرى تعترب متوافقة معها. قد يكون هناك اختالف بني النتائج 

الفعلية وتلك التقديرات.

ان التقديرات واالفرتا�شات يتم مراجعتها ب�شكل م�شتمر. ان مراجعة التقديرات املحا�شبية 

يتم االعرتاف بها يف الفرتة التي يتم فيها مراجعة التقدير اذا كانت تلك املراجعة متعلقة 

بتلك الفرتة فقط او بتلك الفرتة والفرتات امل�شتقبلية اذا اثبتت املراجعة التاأثري على الفرتة 

احلالية والفرتات امل�شتقبلية.

التقديرات

عند تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية للمجموعة، تقوم االإدارة باتخاذ االأحكام التالية، باإ�شتثناء 

التقديرات، والتي لها اأكرب االأثر على املبالغ املدرجة يف البيانات املالية املجمعة: 

ت�شنيف العقارات

يتعني على االإدارة اتخاذ قرار ب�شاأن حيازة عقار معني �شواء كان يجب ت�شنيفه كعقار 

للمتاجرة اأو حتت التطوير اأو اأعمال راأ�شمالية قيد التنفيذ اأو عقار ا�شتثماري.

تقوم املجموعة بت�شنيف العقار كعقار للمتاجرة اإذا مت حيازته ب�شفة اأ�شا�شية بغر�ص بيعه 

�شمن ن�شاط االأعمال العادية.

 تقوم املجموعة بت�شنيف العقارات كعقارات حتت التطوير اذا مت حيازته بنية تطويره 

ثم بيعه.

وتقوم املجموعة بت�شنيف العقار كاأعمال راأ�شمالية قيد التنفيذ اذا مت حيازته بنية تطويره 

ولغر�ص ا�شتعماله كعقار ا�شتثماري اأو عقار م�شغول من قبل املالك.

وتقوم املجموعة بت�شنيف العقار كعقار ا�شتثماري اإذا مت حيازته لتحقيق اإيرادات من تاأجريه 

اأو لرفع قيمته اأو ال�شتخدامات م�شتقبلية غري حمددة.

ت�شنيف االأ�شول املالية

يتعني على االإدارة اتخاذ قرار ب�شاأن حيازة ا�شتثمار معني �شواء كان يجب ت�شنيفه كا�شتثمار 

حمتفظ به للمتاجرة اأو حمدد بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل او قرو�ص ومدينون 

او متاح للبيع. خالل و�شع تلك االأحكام تاأخذ املجموعة يف االإعتبار الغر�ص الرئي�شي من 

حيازتها وكيف تعتزم اإدارتها واإدراج نتائجها. حتدد مثل تلك االإحكام ما اذا كان يتم 

قيا�شها الحقا بالتكلفة او بالقيمة العادلة وما اإذا كانت التغريات يف القيمة العادلة لالأدوات 

يتم اإدراجها يف بيان الدخل اأو مبا�شرة يف حقوق امللكية. 

هبوط قيمة ا�شتثمارات متاحة للبيع

تقوم املجموعة مبعاملة اال�شتثمارات املتاحة للبيع يف اأ�شهم كا�شتثمارات هبطت قيمتها اإذا 

كان هناك هبوط كبري اأو متوا�شل يف القيمة العادلة مبا يقل عن تكلفتها اأو عندما يكون 

هناك دليل اإيجابي اآخر بوجود هبوط يف القيمة. اإن عملية حتديد الهبوط »الكبري« اأو 

»املتوا�شل« تتطلب قرارات هامة. اإ�شافة اإىل ذلك، تقوم املجموعة بتقييم العوامل االأخرى 

مبا يف ذلك التقلبات العادية يف اأ�شعار االأ�شهم بالن�شبة لالأ�شهم امل�شعرة والتدفقات النقدية 

امل�شتقبلية وعوامل اخل�شم لالأ�شهم غري امل�شعرة. مت االإعرتاف خالل ال�شنة املنتهية 30 

يونيو 2009 بخ�شائر هبوط بقيمة االإ�شتثمارات املتاحة للبيع والبالغة 1،661،643 الف د.ك 

)30 يونيو 2008: ال�شئ(.

 انخفا�ص قيمة القرو�ص واملدينون

تقوم ادارة املجموعة مبراجعة البنود امل�شنفة كقرو�ص ومدينون ب�شكل دوري لتقييم اذا كان 

يجب ت�شجيل خم�ش�ص هبوط القيمة يف بيان الدخل املجمع. ب�شكل خا�ص، فاإن االأحكام 

مطلوبة من االإدارة يف تقدير الكميات والتوقيت للتدفقات النقدية امل�شتقبلية عند حتديد 

م�شتوى املخ�ش�شات املطلوبة. مثل هذه التقديرات �شرورية بناءا على افرتا�شات حول عدة 

عوامل تت�شمن درجات خمتلفة من االأحكام وعدم التاأكد. خالل ال�شنة املنتهية يف 30 يونيو 

2009، مل يتم ت�شجيل اأي خ�شائر هبوط يف القيمة.

عدم التاأكد من التقديرات

فيما يلي االإفرتا�شات الرئي�شية التي تتعلق باالأ�شباب امل�شتقبلية والرئي�شية االأخرى لعدم 

التاأكد من التقديرات بتاريخ امليزانية العمومية والتي لها اأثر كبري يوؤدي اىل تعديل مادي 

على القيمة املدرجة لالأ�شول واخل�شوم خالل ال�شنة املالية الالحقة:

تقييم االإ�شتثمارات يف االأ�شهم غري امل�شعرة

ي�شتند تقييم االإ�شتثمارات يف االأ�شهم غري امل�شعرة عادة اىل اأحد العوامل التالية:

معامالت حديثة يف ال�شوق ب�شروط جتارية بحته.  •

القيمة العادلة احلالية الأدوات اأخرى مماثلة اىل حد كبري.  •

م�شاعف االرباح اخلا�شة.  •

طرق تقييم اأخرى.  •
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 4.  قرارات االدارة الهامة وامل�سادر الرئي�سية لعدم التاأكد 

من التقديرات )تابع(

اإن حتديد التدفقات النقدية وعوامل اخل�شم لال�شتثمارات يف اأ�شهم غري م�شعرة يتطلب 

تقديرات هامة. 

الن�شبة التقديرية للتحقق من االيرادات وا�شتيعاب التكاليف

تقوم املجموعة باالعرتاف بااليرادات من بيع العقارات حتت التطوير والعقارات التجارية 

وا�شتيعاب تكلفة االيرادات املتعلقة بكل من م�شاريعها بناء على طريقة ن�شبة االجناز. كما 

يقوم امل�شت�شار الرئي�شي امل�شتقل للم�شاريع املعنية بامل�شادقة على ن�شبة العمل املنجز. 

يتم تطبيق طريقة ن�شبة االجناز على ا�شا�ص تراكمي يف كل فرتة حما�شبية حتى التقديرات 

احلالية اليرادات وتكاليف العقد. ويتم ا�شتخدام التقديرات املتغرية يف حتديد مبلغ 

االيرادات وامل�شروفات امل�شجلة يف الربح او اخل�شارة يف الفرتة التي يحدث فيها التغيري 

والفرتات الالحقة. حتت�شب تكلفة العقارات املباعة بناءا على ن�شبة االإجناز ح�شب ما هو 

حمدد من قبل م�شت�شاري امل�شروع املعنيني واأحد العوامل ا�شتنادا اىل املبيعات املتعاقد عليها 

بالن�شبة اىل اإجمايل املبيعات املقدرة والذي يتطلب تقدير االإدارة لقيمة البيع املتوقعة لوحدة 

العقار املباعة.

تقدير االإنخفا�ص يف املمتلكات واالالت واملعدات واالعمال الراأ�شمالية قيد التنفيذ واالعمار 

االإنتاجية لها 

تقوم اإدارة املجموعة �شنويا باإختبار املمتلكات واالالت واملعدات واالعمال الراأ�شمالية قيد 

 التنفيذ للتاأكد من وجود اي انخفا�ص يف قيمتها وفقا لل�شيا�شات املحا�شبية املبينة اأعاله 

يف اي�شاح 3.

يتم حتديد القيمة االإ�شرتدادية للموجودات على ا�شا�ص »طريقة القيمة امل�شتخدمة«. 

ت�شتخدم هذه الطريقة التدفقات النقدية املتوقعة خالل العمر االإفرتا�شي للموجودات 

خم�شومة با�شتخدام �شعر خ�شم ال�شوق. 

تقوم اإدارة املجموعة بتقدير االأعمار االإنتاجية املقدرة للموجودات ونفقات اال�شتهالك 

املتعلقة بها. يتغري االإ�شتهالك املحمل على ال�شنة ب�شورة جوهرية يف حال اختالف االأعمار 

الفعلية للموجودات عن اعمارها االإنتاجية املقدرة.
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5. ال�سركات التابعة و�سركات املحا�سة

اأ( ال�سركات التابعة

اإن اأهم ال�شركات التابعة املجمعة هي كالتايل:

ب( �سركات املحا�سة

فيما يلي قائمة بح�شة املجموعة يف �شركات حما�شة كبرية واملدرجة يف امليزانية العمومية املجمعة وبيان الدخل املجمع على ا�شا�ص التجميع الن�شبي:

متثل املبالغ التالية ح�شة املجموعة يف ا�شول. خ�شوم. دخل. م�شاريف وارباح �شركات املحا�شة:

بلد التاأ�سي�شال�سركات التابعة املجمعة

الن�ساط

 الرئي�سي

التاأ�سي�ش

ن�سبة امللكية %/ تاريخ االإمتالك

100%2003تطوير العقاراتاالإمارات العربية املتحدةاإيفا للفنادق واملنتجعات – ال ال �شي )املنطقة احلره(

100%2005تطوير العقاراتاالإمارات العربية املتحدةاإيفا للفنادق واملنتجعات – جبل علي )املنطقة احلره(

51%2003تطوير العقاراتلبناناإيفا للفنادق واملنتجعات القاب�شة – �ص.م.ل

100%2003تطوير العقاراتجنوب افريقيااإيفا زمبايل للفنادق واملنتجعات )بي تي واي( املحدوده

85%2003اإدارة الفنادق وتطوير العقاراتجنوب افريقيااإيفا للفنادق واملنتجعات املحدوده

100%2003اإدارة الفنادق جزيرة كاميناإيفا للفنادق واملنتجعات املحدوده )2(

99%2003اإدارة الفنادق تنـزاينااإيفا للفنادق واملنتجعات – )زجنبار( – ال تي دي

100%2006تطوير العقاراتموري�شو�صاإيفا للفنادق واملنتجعات املحدوده )3(

100%2007تطوير العقاراتجزيرة فريجن الربيطانيةال�شركة العاملية لتجارة العقارات القاب�شة املحدودة

100%2006ادارة الفنادقجري�شييوتل لال�شتثمارات املحدودة

100%2006ادارة الفنادقجنوب افريقيا�شركة ايفا فريمونت زميابايل للفنادق واملنتجعات )بي تي واي( املحدودة

ا�سم وتفا�سيل �سركات املحا�سة
بلد الت�سجيل

/ التاأ�سي�ش

ح�سة 

امل�ساركة

50%جنوب افريقياح�شة يف توجنات هاليت / ايفا لتطوير الفنادق واملنتجعات )الن�شاط االأ�شا�شي ل�شركة املحا�شة هو تطوير العقارات(

50%جنوب افريقياح�شة يف زمبايل العقارية )بي تي واي( ال تي دي. )الن�شاط االأ�شا�شي ل�شركة املحا�شة هو بيع العقارات املطورة(

50%جنوب افريقياح�شة يف اوليفا للفنادق واملنتجعات )ناميبيا( )بي تي واي( املحدودة )ان الن�شاط الرئي�شي ل�شركة املحا�شة هو ادارة الفنادق(

50%االإمارات العربية املتحدةح�شة يف بامل جولدن مايل )الن�شاط الرئي�شي ل�شركة املحا�شة هو الت�شاميم - التطوير – االإن�شاء - الت�شويق وبيع ال�شقق وا�شتئجار مراكز الت�شوق وال�شقق ال�شكنية(

2009

د.ك

2008

د.ك

االأ�شول
63.355.455

8.734.821

)3.508.529()30.207.109(اخل�شوم

33.148.3465.226.292حقوق امللكية

الدخل
22.749.211

2.807.306

)1.526.173()16.152.796(التكاليف املبا�شرة وامل�شاريف االأخرى

6.596.4151.281.133الربح
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6. ايراد من بيع عقارات وت�سغيل فنادق

7. ايرادات فوائد 

8. م�ساريف ت�سغيل واعباء اخرى

تت�شمن امل�شاريف الت�شغيلية واالعباء االخرى ما يلي:

*  متثل االيرادات والتكاليف املتعلقة بها للعقارات لغر�ص املتاجرة والعقارات قيد التطوير التي مت �شراوؤها ا�شال من قبل املجموعة وتطويرها واعادة بيعها للعمالء. يتم احت�شاب اأرباح بيع تلك العقارات 

باإ�شتخدام طريقة ن�شبة العمل املنجز.

20092008

* عقارات

  د.ك

ت�سغيل 

الفنادق

د.ك

املجموع

د.ك

عقارات

د.ك

ت�شغيل 

الفنادق

د.ك

املجموع

د.ك

108.756.4883.292.223112.048.71183.363.8753.060.65786.424.532االإيرادات

)41.008.524()1.164.764()39.843.760()61.407.546()961.107()60.446.439(التكاليف

48.310.0492.331.11650.641.16543.520.1151.895.89345.416.008الربح

2009

د.ك

2008

د.ك

650.2381.903.896ايرادات فوائد على ار�شدة البنوك والودائع

626.5341.276.454ايرادات فوائد على دفعات متاأخرة من العمالء

-967.335ايرادات فوائد على قرو�ص امل�شاهمني اىل ال�شركات الزميلة )انظر اي�شاح 16(

1.939.444841.398ايرادات فوائد اخرى

4.178.5514.021.748

2009

 د.ك

2008

 د.ك

312.312699.218م�شاريف �شفر 

1.012.6611.196.216م�شاريف مكتبية

570.637157.928خ�شائر من فروقات حتويل عمالت اجنبية

2.947.9921.761.702عموالت مدفوعة

473.352243.234ايجار

1.026.6011.026.920ر�شوم مهنية

1.373.8691.033.850اعالنات
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9. �سايف الربح اأو اخل�سارة على اال�سول املالية وتكاليف التمويل

اأ ( �سايف الربح اأو )اخل�سارة( على اال�سول املالية 

ان حتليل �شايف الربح او )اخل�شارة( على االأ�شول املالية مت حتليله على الفئات التالية:

10. �سرائب على �سركات تابعة اجنبية

ب ( تكاليف متويل 

اجمايل تكاليف التمويل متعلقة بالقرو�ص الجل وهي تعترب خ�شوم مالية م�شجلة بالتكلفة املطفاأة.

20092008

د.كد.كقرو�ص ومدينون

650.2381.903.896- النقد والنقد املعادل 

3.528.3132.117.852- ذمم مدينة واأ�شول اخرى وقرو�ص امل�شاهمني اىل ال�شركات الزميلة

ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

224.946)4.350(- للمتاجرة

ا�شتثمارات متاحة للبيع

478.778657.006- مدرجة مبا�شرة يف بيان حقوق امللكية املجمع

- حمولة من حقوق امللكية اىل بيان الدخل املجمع

-)1.661.643(•	من الهبوط

)142.000(-•	من البيع

21.443)741.618(- مدرجة مبا�شرة يف بيان الدخل املجمع

2.249.7184.783.143

1.770.9404.126.137�شايف الربح املدرج يف بيان الدخل املجمع

478.778657.006�شايف الربح املدرج يف بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع

2.249.7184.783.143

2009

د.ك

2008

د.ك

 م�سروفات �سريبية جارية:

)780.235()558.302(املحمل على ال�شنة احلالية

�سرائب دائنة موؤجلة:

801.8821.460.666الر�شيد الدائن املوؤجل خالل ال�شنة

243.580680.431
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11. خم�س�ش الزكاة

خالل ال�شنة ال�شابقة ووفقا ملتطلبات قانون الزكاة رقم 46 ل�شنة 2006 قامت املجموعة باإحت�شاب خم�ش�ص للزكاة 203 يوم )ابتداء 

من 10 دي�شمرب 2007( حيث مت احت�شاب املخ�ش�ص بالكامل لل�شنة احلالية.

الربح االأ�سا�سي واملخفف لل�سهم مل�ساهمي ال�سركة االأم  .12

يتم احت�شاب ربحية ال�شهم اال�شا�شية واملخففة بتق�شيم ربح ال�شنة اخلا�ص مب�شاهمي ال�شركة االأم على املتو�شط املوزون لعدد اال�شهم 

القائمة خالل ال�شنة كما يلي:

مت اإعادة احت�شاب املتو�شط املوزون لعدد االأ�شهم القائمة لل�شنة ال�شابقة ليعك�ص ا�شهم املنحة البالغة 20% او ما يعادل 68.770.000 

�شهم والتي مت اعتمادها من قبل اجلمعية العامة للم�شاهمني بتاريخ 24 �شبتمرب 2008 )انظر اي�شاح 31(.

20092008

30.847.10237.463.501ربح ال�شنة اخلا�ص مب�شاهمي ال�شركة االأم )د.ك(

396.739.654406.339.824املتو�شط املوزون لعدد االأ�شهم القائمة خالل ال�شنة )با�شتثناء اأ�شهم اخلزينة(

92.20 فل�ص77.75 فل�شربحية ال�شهم االأ�شا�شية واملخففة



43 التقرير ال�شنوي ل�شركة ايفا للفنادق واملنتجعات لعام 2009 | ال�شفحة 

13. ممتلكات واآالت ومعدات

13.1 اإن االأر�ص واملبنى الواقعني يف جنوب افريقيا مدرجة بقيمة 3.627.000 د.ك )2008: 3.718.609 د.ك( قد مت رهنهما ك�شمان لت�شهيالت قر�ص الأجل مت احل�شول عليه من قبل 

�شركة جنوب افريقيا تابعة )انظر اي�شاح 27(.

ارا�سي 

د.ك

مباين على ار�ش 

ملك حر

د.ك

مباين على ار�ش 

م�ستاأجره

د.ك

االت ومعدات

د.ك

اثاث

ومعدات مكتبية 

وجتهيزات

د.ك

معدات مطابخ 

واك�س�سوارات

د.ك

�سيارات

د.ك

يخت

د.ك

املجموع

د.ك

ال�سنة املنتهية يف 30 يونيو 2009

95.2321.097.56313.046.388-757.4883.650.1746.285.423307.974852.534�شايف القيمة الدفرتية االإفتتاحية

2.343.619-423.6891.205.78918.429630.5531.35163.808-اإ�شافات

املحول من االعمال الراأ�شمالية قيد التنفيذ 

 )انظر اي�شاح 14(

-2.025.0502.491.703-288.707253.619--5.059.079

)740.340(-)400(-)9.924()2.883()71.592(-)655.541(ا�شتبعادات

363.739-7.064)996(20.88815.701)98.403(74.865344.620تعديل عمالت اأجنبية

)1.376.209()128.737()34.575()37.268()401.683()64.871()526.435()182.640(-ا�شتهالك ال�شنة

176.8126.260.8939.286.485279.5371.375.888216.706131.129968.82618.696.276�سايف القيمة الدفرتية اخلتامية

يف 30 يونيو 2009

176.8126.418.54110.105.533456.1322.493.030254.970246.8221.395.97921.547.819التكلفة 

)2.851.543()427.153()115.693()38.264()1.117.142()176.595()819.048()157.648(-االإ�شتهالك املرتاكم

176.8126.260.8939.286.485279.5371.375.888216.706131.129968.82618.696.276�سايف القيمة الدفرتية

ال�سنة املنتهية يف 30 يونيو 2008

94.5741.271.1329.002.860-197.4322.145.5934.697.811134.391461.927�شايف القيمة الدفرتية االإفتتاحية

4.772.690-39.838-596.5801.979.7471.616.08859.062481.375اإ�شافات

 املحول من االعمال الراأ�شمالية قيد التنفيذ

1.967.650-----1.967.650--)انظر اي�شاح 14(

)31.938()31.717()221(------ا�شتبعادات

)1.582.653()2.861(30.379-225.017296.555)1.720.637()374.582()36.524(تعديل عمالت اأجنبية

)923.459()138.991()28.325(-)308.617()71.453()275.489()100.584(-ا�شتهالك ال�شنة

)158.762(-)41.013(-)78.706()39.043(---حذف ا�شول

95.2321.097.56313.046.388-757.4883.650.1746.285.423307.974852.534�سايف القيمة الدفرتية اخلتامية

يف 30 يونيو 2008

211.8031.395.97915.095.629-757.4883.978.5686.689.064451.6481.611.079التكلفة 

)2.049.241()298.416()116.571(-)758.545()143.674()403.641()328.394(-االإ�شتهالك املرتاكم

95.2321.097.56313.046.388-757.4883.650.1746.285.423307.974852.534�سايف القيمة الدفرتية
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14. اأعمال راأ�سمالية قيد التنفيذ

متثل االأعمال الراأ�شمالية قيد التنفيذ ب�شكل ا�شا�شي فنادق حتت االإن�شاء يف دبي – االإمارات العربية املتحدة واململكة املتحدة واوروبا.

اإن احلركة على اأعمال راأ�شمالية قيد التنفيذ هي كالتايل:

ت�شتمل االأر�شدة اأعاله على ما يلي:

2009

د.ك

2008

د.ك

38.202.14329.324.641القيمة املدرجة كما يف 1 يوليو

22.361.34314.386.880ا�شافات

)1.967.650()5.059.079(املحول اىل ممتلكات واالت ومعدات ) انظر اي�شاح 13(

)720.174(-املحول اىل عقارات حتت التطوير ) انظر اي�شاح 19(

)2.821.554(3.632.787تعديل حتويل عمالت اجنبية

59.137.19438.202.143القيمة املدرجة كما يف 30 يونيو

2009

 د.ك

2008

د.ك تكلفة االأر�ص

-158.569- فندق فريماونت

6.616.2446.130.592- جذع نخلة جمريا

1.044.580960.570- ار�ص الهالل، نخلة جمريا )نادي مملكة �شباأ للعطالت(

1.231.9271.132.850- جولدن مايل، نخلة جمريا

5.713.8505.254.319- فندق مملكة �شباأ

1.216.388-- نادي النخله ال�شكني

14.765.17014.694.719

34.822.81318.339.560اأعمال اأ�شا�شية واإن�شائية 

9.549.2115.167.864م�شاريف اأخرى ذات عالقة باالإن�شاءات

59.137.19438.202.143



45 التقرير ال�شنوي ل�شركة ايفا للفنادق واملنتجعات لعام 2009 | ال�شفحة 

15. عقارات ا�ستثماريه

اإن احلركة على العقارات االإ�شتثمارية هي كالتايل:

2009

د.ك

2008

د.ك

2.016.785218.425القيمة املدرجة كما يف 1 يوليو 

800-ا�شافات خالل ال�شنة

553.803-املحول من ا�شتثمارات املتاجرة 

1.329.271)319.987(التغري يف القيمة العادلة

)85.514(168.011تعديل حتويل عمالت اأجنبية

1.864.8092.016.785القيمة املدرجة كما يف 30 يونيو

ت�شتمل العقارات االإ�شتثمارية على ما يلي:

2009

د.ك

2008

 د.ك

1.671.6751.839.352الهالل – نخلة جمريا )اأرا�شي ملك حر يف منطقة الهالل )crescent( يف م�شروع نخلة – اجلمريا – دبي متثل 40% من اإجمايل االأرا�شي يف تلك املنطقة( 

193.134177.433ارا�شي ملك حر خا�شة ب�شركة اإيفا زميبايل للفنادق واملنتجعات – جنوب اأفريقيا

1.864.8092.016.785
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16. ا�ستثمار يف �سركات زميلة

اإن تفا�شيل ال�شركات الزميلة هي كما يلي:

يت�شمن االإ�شتثمار يف بو�شندال املحدوده )بي تي واي( وجلند ايفا للتنمية املحدوده قرو�ص من امل�شاهمني مببلغ 12.209.729 د.ك )30 يونيو 2008: 6.248.067د.ك( منها مبلغ 

10.716.010 د.ك )30 يونيو 2008: 6.248.067 د.ك( ال حتمل فائدة. ان هذه القرو�ص غري م�شمونة وال ت�شتحق قبل 30 يونيو 2010. القرو�ص ذات الفائدة حتمل فائدة مبعدل 

فعلي بن�شبة 1% �شنويا. القرو�ص التي ال حتمل فائدة تدرج بالقيمة العادلة وتعديالت الفائدة التقديرية البالغ جمموعها 163.739 د.ك )30 يونيو 2008: 213.648 د.ك( مت اجرائها 

وادراجها يف بيان الدخل املجمع حتت بند تكاليف متويل.

بلغت القيمة ال�شوقية العادلة ال�شهم �شركة رميون الند العامة املحدودة مبلغ 2.205.521 د.ك )2008: 4.218.137 د.ك(. ان االإدارة لي�شت على علم باية ظروف قد ت�شري اىل هبوط يف 

قيمة هذه ال�شركة الزميلة. ال ميكن قيا�ص القيم العادلة لل�شركات الزميلة االأخرى ب�شكل موثوق حيث اأنها غري مدرجة.

اإجمايل احل�سة من ا�سول وخ�سوم ال�سركات الزميلة:

2009ن�سبة امللكيةا�سم وبيانات ال�سركة

د.ك

2008

د.ك

 32.083.585.9371.734.512%بو�شندال املحدوده )بي تي واي( )م�شجلة يف جنوب افريقيا ون�شاطها االأ�شا�شي هو تطوير عقارات(

 32.0811%عقارات النخلة االرجوانية املحدوده )م�شجلة يف جنوب افريقيا ون�شاطها اال�شا�شي تطوير العقارات(

 26.157.933.5507.225.434%�شركة رميون الند العامة املحدوده )م�شجلة يف تايلند ون�شاطها االأ�شا�شي تطوير العقارات(

 50.0013.333.8869.791.252%ليجند وايفا للتنمية )بي تي واي( املحدودة )م�شجلة يف جنوب افريقيا ون�شاطها اال�شا�شي تطوير العقارات ومنتجعات ال�شفاري ال�شكنية واخلدمات املتعلقة بها(

24.853.37418.751.199 

االأ�شول
61.918.71333.150.661

اخل�شوم
)37.065.339()14.399.462(

حقوق امللكية
24.853.37418.751.199

اإجمايل احل�سة من االإيرادات و )اخل�سائر( / االأرباح يف ال�سركات الزميلة:

1.591.4683.652.815االإيرادات

881.565)1.905.820()اخل�شائر( / االرباح
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17. ا�ستثمارات متاحة للبيع

اأ(  قامت املجموعة خالل الفرتة بدفع مبلغ اإجمايل قدره 16.370.336 د.ك لالإ�شتثمار يف م�شروع تطوير عقاري يف تايالند. مت هذا االإ�شتثمار من خالل تقدمي االأموال على �شكل قرو�ص 

راأ�شمالية مقدمة ل�شركات ذات اهداف خا�شة مت تاأ�شي�شها الأغرا�ص م�شاريع التطوير العقارية يف تايالند. وبالرغم من ان ملكية املجموعة يف تلك ال�شركات اخلا�شة ترتاوح ما بني %20 

اىل 50% اإال ان املجموعة لي�ص لديها التاأثري الفعال او ال�شيطرة على تلك ال�شركات حيث ان تلك ال�شركات يتم اإدارتها بالكامل من قبل مدراء تطوير عقاريني متخ�ش�شني. وبناء عليه 

مت ت�شنيف تلك االإ�شتثمارات حتت بند ا�شتثمارات متاحة للبيع.

ب(  ان االإ�شتثمارات االأجنبية واملحلية الغري مدرجة مببلغ 23.022.074 د.ك )2008: 9.252.658 د.ك( م�شجلة بالتكلفة ناق�ص انخفا�ص القيمة، حيث ان قيمتها العادلة ال ميكن 

حتديدها ب�شكل موثوق به. واأن االإدارة لي�ص لديها علم باأي ظروف قد ت�شري اىل انخفا�ص يف قيمة هذه االإ�شتثمارات.

ج(  اإن عملة ادوات ال�شمان اال�شا�شية اعاله هي الدوالر االأمريكي وم�شدرة من قبل بنوك اأجنبية بتواريخ ا�شتحقاق خمتلفة وحتمل عائدا باحلد االأدنى لكل اداه معنية �شنويا وقد مت 

حتققها قبل ا�شتحقاقها خالل الفرتة والتي نتج عنها خ�شارة حمققة قدرها 741.618 د.ك. 

متثل اال�شهم املحلية املدرجة كما يف 30 يونيو 2009 ا�شهم مت اعادة ت�شنيفها من ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخـل )انظر اي�شاح 21(. د( 

هـ(  اعرتفت املجموعة خالل الربع الثالث بخ�شائر هبوط يف القيمة مببلغ 1.661.643 د.ك مقابل ا�شهم حملية م�شعرة حيث ان القيمة ال�شوقية لهذه االأ�شهم كما يف 31 مار�ص 2009 قد 

انخف�شت ب�شكل جوهري مقارنة بتكلفتها. 

قامت املجموعة خالل ال�شنة ببيع احد ا�شتثماراتها االأجنبية غري امل�شعرة بقيمة مدرجة تبلغ 2.920.000 د.ك بقيمته الدفرتية وبالتايل مل يتم حتقيق اأية ارباح اأو خ�شائر. و( 

2009

د.ك

2008

د.ك

22.912.0749.142.658ا�شتثمارات اأجنبية – اأ�شهم غري مدرجه 

7.700.369-ا�شتثمارات اجنبية – ادوات �شمان اأ�شا�شية 

-1.492.662ا�شتثمارات حملية – اأ�شهم مدرجة 

110.000110.000ا�شتثمارات حملية – اأ�شهم غري مدرجة 

24.514.73616.953.027



2009

د.ك

2008

د.ك

تكلفة االأر�ص

2.649.0874.933.403- جذع نخلة جمريا

2.246.7752.533.186- الغونا تاور، دبي

2.237.1403.533.186- جولدن مايل، نخلة جمريا

3.980.0293.829.675- مملكة �شباأ، نخلة جمريا 

18.353.03920.022.674- بلقي�ص رزيدن�ص

29.466.07034.852.124

31.689.80720.816.084اأعمال جتميع ومتكني االإن�شاءات 

8.572.7465.534.707م�شاريف اأخرى ذات عالقة باالإن�شاءات

69.728.62361.202.915

2009

د.ك

2008

د.ك

61.202.91561.351.026القيمة املدرجة يف 1 يوليو

62.185.04838.675.249ا�شافات

720.174-املحول من اعمال راأ�شمالية قيد التنفيذ )انظر اي�شاح 14(

-)4.543.159(املحول اىل عقارات للمتاجرة )انظر اي�شاح 20(

)34.298.396()54.552.387(التكاليف املحملة خالل ال�شنة

)5.245.138(5.436.206تعديل عمالت اأجنبية

69.728.62361.202.915القيمة املدرجة يف 30 يونيو
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18. ذمم مدينة واأ�سول اأخرى

2009

د.ك

2008

د.ك ا�سول مالية:

29.481.58421.869.208ذمم مدينة ودفعات مقدمة للمقاولني

20.688.94719.277.913م�شتحق من اأطراف ذات �شله )انظر اي�شاح 34(

3.932.6004.794.435دفعات ل�شراء ا�شتثمارات

4.801.8343.800.626اأ�شول مالية اخرى

58.904.96549.742.182

اأ�سول غري مالية:

دفعات المتالك عقارات
18.063.7556.353.082

دفعات مقدمة الن�شاء عقارات
2.986.4325.524.622

ا�شول غري مالية اخرى
934.175359.677

21.984.36212.237.381

80.889.32761.979.563

19. عقارات حتت التطوير

ان احلركة على العقارات حتت التطوير كاالآتي:

ان االأر�شدة اأعاله تتكون من االآتي:
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تتمثل العقارات للمتاجرة الواقعة يف دبي يف وحدات كاملة لكن غري مباعة يف م�شورع جولدن مايل – �شوق املنطقة احلره.

 اإن العقارات للمتاجرة يف جنوب افريقيا عبارة عن ق�شائم اأرا�شي م�شرتاه يف جنوب اأفريقيا الأغرا�ص املتاجرة وتتكون من 

اأر�ص بالتكلفة وم�شروفات تطوير خا�شة بعقارات غري مباعة.

حتمل الودائع الأجل فائدة مبعدل فعلي ترتاوح بني 0.5% اىل 12.5% �شنويا )2008: 0.5% اىل 11.5% �شنويا(.

اأثر اإعادة الت�سنيف الناجتة عن تطبيق معيار املحا�سبة الدويل رقم 39

ب�شبب التطورات الهامة التي حدثت يف اال�شواق املالية العاملية، قررت املجموعة تطبيق التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم 39 واملعيار الدويل للتقارير املالية IFRS7 ابتداء من 1 

يوليو 2008. ومت بناء عليه، اعادة ت�شنيف ا�شتثمارات بالقيمة العادلة بلغت قيمتها كما يف 1 يوليو 2008 مبلغ 2.675.527 د.ك من ت�شنيفها ال�شابق » ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من 

خالل بيان الدخل« اىل ت�شنيف » ا�شتثمارات متاحة للبيع «.   

تبلغ القيمة العادلة لهذه االإ�شتثمارات املعاد ت�شنيفها كما يف 31 مار�ص 2009 مبلغ 1.013.884 )30 يونيو 2008: 1.492.662 د.ك(، وقد اأدرجت اخل�شارة الناجتة والغري حمققة بقيمة 

1.661.643 د.ك حتى 31 مار�ص 2009 يف حقوق امللكية ومع ذلك مت الحقا حتويل هذه التغريات يف القيمة العادلة املعرتف بها يف حقوق امللكية اىل بيان الدخل املجمع نتيجة لهبوط قيمة 

هذه االإ�شتثمـارات خالل الربع الثالث حيث انخف�شت القيمة ال�شوقية لهذه االأ�شهم كما يف 31 مار�ص 2009 ب�شكل كبري عن تكلفتها )انظر اي�شاح 17(. ومع ذلك مت خالل الربع الرابع 

زيادة القيمة ال�شوقية لهذه االأ�شهم و�شجلت الزيادة البالغة قيمتها 478.778 د.ك مبا�شرة يف حقوق امللكية.

20. عقارات للمتاجرة

النقد والنقد املعادل  .22

21. ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

2009

د.ك

2008

د.ك

-4.717.436�شقق �شكنية يف دبي، االإمارات العربية املتحدة

31.805.25614.276.858عقارات يف جنوب افريقيا

36.522.69214.276.858

2009

د.ك

2008

د.ك حمتفظ بها للمتاجرة:

 1.6502.681.526اأ�شهم حمليه مدرجة 

2009

د.ك

2008

د.ك

16.047.75822.141.288نقد واأر�شدة لدى البنوك 

5.768.48426.552.826ودائع الأجل – ت�شتحق خالل فرتة ثالثة ا�شهر

21.816.24248.694.114
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23. راأ�ش املال

اعتمدت اجلمعية العمومية مل�شاهمي ال�شركة االم املنعقده يف 24 �شبتمرب 2008 زيادة راأ�ص املال من 34.385.000 د.ك اإىل 41.262.000 د.ك عن طريق اإ�شدار اأ�شهم منحة بن�شبة 

20% قيمتها 6.877.000 د.ك. 

يتكون راأ�شمال ال�شركة االأم امل�شرح به وامل�شدر واملدفوع بالكامل يف 30 يونيو 2009 من 412.620.000 �شهم )2008: 343.850.000 �شهم( قيمة كل �شهم 100 فل�ص.

25. االحتياطيات القانونية واالإختيارية

وفقًا لقانون ال�شركات التجارية والنظام االأ�شا�شي لل�شركة االأم، يتم حتويل 10% من ربح ال�شنة قبل طرح ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي و�شريبة دعم العمالة الوطنية وخم�ش�ص 

الزكاة ومكافاأة اأع�شاء جمل�ص االإدارة وبعد ال�شرائب على ال�شركات التابعة االأجنبية وحقوق االأقلية اإىل ح�شاب االحتياطي القانوين اإىل اأن ي�شل ر�شيد االحتياطي القانوين اإىل 50% من 

راأ�شمال ال�شركة امل�شدر واملدفوع. وتتم اأي حتويالت بعد ذلك اإىل االحتياطي القانوين بعد موافقة اجلمعية العمومية. ال يتم التحويل اإىل االحتياطي القانوين يف ال�شنة التي حتقق فيها 

ال�شركة خ�شائر.

ان التوزيع من االحتياطي القانوين حمدد باملبلغ املطلوب لتاأمني توزيع اأرباح بن�شبة 5% من راأ�ص املال املدفوع يف ال�شنوات التي ال ت�شمح فيها االرباح املحتفظ بها بتاأمني هذا احلد.

ويو�شي جمل�ص االإدارة لل�شركة االأم بتحويل ن�شبة 10% من ربح ال�شنة قبل ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي و�شريبة دعم العمالة الوطنية وخم�ش�ص الزكاة ومكافاأة اأع�شاء جمل�ص 

االإدارة وبعد ال�شرائب على ال�شركات التابعة االأجنبية وحقوق االأقلية اإىل االحتياطي االختياري، وتخ�شع هذه التو�شية ملوافقة اجلمعية العمومية.

24. اأ�سهم اخلزينة 

اإن احتياطي ال�شركة االأم املعادل لتكلفة اأ�شهم اخلزينة قد مت حتديده على اأنه غري قابل للتوزيع.

 
20092008

عدد االأ�شهم
18.402.62010.601.350

3.08%4.46%ن�شبة االأ�شهم امل�شدرة

14.538.0709.541.215القيمة ال�شوقية )د.ك(

14.344.3929.932.955التكلفة )د.ك(
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26. االأق�ساط امل�ستحقة عن �سراء عقارات

متثل هذه االأق�شاط كما يف 30 يونيو 2009، املبالغ امل�شتحقة عن �شراء ار�ص يف منطقة الهالل )crescent( املقامة على نخلة جمريا بدبي – االإمارات العربية املتحدة واالأر�ص الواقعة على 

البحرية جمريا بدبي – االإمارات العربية املتحدة )مت ت�شنيفها كاأعمال راأ�شمالية قيد التنفيذ وعقارات حتت التطوير(. اإن تفا�شيل االإ�شتحقاقات لالأق�شاط امل�شتحقة كالتايل:

متثل القرو�ص الأجل، قرو�ص مت احل�شول عليها من قبل ال�شركات التابعة للمجموعة يف كل من دبي وجنوب اأفريقيا وجري�شي لتمويل م�شاريع يف دبي واململكة املتحدة و�شراء عقارات يف 

جنوب افريقيا. 

اإن القر�ص الذي مت احل�شول عليه من قبل �شركة تابعة يف جنوب افريقيا م�شمون عن طريق:

واالالت واملعدات والتي تبلغ قيمتهــا املدرجـة 3.627.000 د.ك ) 30 يونيــو 2008: 3.718.609 د.ك( املمتلكات  رهن  	•

زميلة(. )�شركة  املحدودة.  واي(  تي  )بي  بو�شندال  �شركة  ا�شتثمارات  	•

مدرجة تبلغ 3.307.365 د.ك )30 يونيو 2008: ال �شئ(. بقيمة  للمتاجرة  عقارات  لعدة  عقاري  رهن  	•

ان القرو�ص التي مت احل�شول عليها من قبل ال�شركات التابعة يف االإمارات العربية املتحدة، م�شمونة مقابل الوحدات املوجودة يف نخلة جمريا واملقامة يف م�شروع جولدن مايل وق�شيمتني 

اي�شا يف نخلة جمريا مبا يف ذلك اال�شافات التي تتم عليها من وقت الآخر وكافة الرتكيبات والتجهيزات واالأعمال االخرى وكذلك م�شمونة مقابل جمموعة التح�شيالت املودعة يف ح�شاب 

ا�شكرو املفتوح يف بنك اجنبي. كما قامت ال�شركة االم الرئي�شية بتقدمي كفالة م�شرتكة مببلغ 64.225.000 درهم اماراتي )ما يعادل 4.595.440 د.ك( الإحدى موؤ�ش�شات االإقرا�ص والتي 

متلك الوحدات املوجوده يف نخلة جمريا، ك�شمان ا�شايف.

خالل ال�شنة قامت احدى ال�شركات التابعة يف االإمارات العربية املتحدة بالدخول يف اتفاقية مالية قدرها 15.562.000 د.ك )ما يعادل 200 مليون درهم اماراتي( مع �شركة موؤ�ش�شة 

لتمويل راأ�ص املال العامل. ومع ذلك مل يتوفر اي متويل كما يف تاريخ امليزانية العمومية.

27. قرو�ش الأجل

2009

د.ك

2008

د.ك

12.745.2426.888.462مبالغ ت�شتحق خالل �شنة واحدة )انظر اي�شاح 29(

5.234.897-مبالغ ت�شتحق بعد �شنة

12.745.24212.123.359جمموع املبالغ امل�شتحقة

معدل الفائدة الفعلي

%

2009

د.ك

2008

د.ك

533.576.9604.595.440%قر�ص الأجل – دبي

1218.543.2908.772.512%قر�ص الأجل – جنوب افريقيا

6.5611.348391.925%قر�ص الجل – جري�شي

52.731.59813.759.877

)4.595.440()34.346.737(ناق�شا: مبلغ م�شتحق خالل �شنه

18.384.8619.164.437مبلغ م�شتحق بعد اكرث من �شنه
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خ�سوم مالية اخرى  .28

29. ذمم دائنة وخ�سوم اأخرى

2009

د.ك

2008

د.ك

8.441.1335.956.645حجوزات دائنة

985.984854.456مبلغ م�شتحق اىل �شريك يف �شركة حما�شة

9.427.1176.811.101

)319.089()3.392.186(حجوزات دائنة خالل �شنه )انظر اي�شاح 29(

6.034.9316.492.012

2009

د.ك

2008

د.ك

25.507.0588.991.079ذمم دائنة 

15.723.55014.290.824تكاليف ان�شاءات م�شتحقة

12.745.2426.888.462دفعات اق�شاط م�شتحقة ل�شراء عقارات – اجلزء املتداول )انظر اي�شاح 26(

495.881292.321�شرائب موؤجله

1.765.8391.089.140ايرادات موؤجلة

540.438574.290توزيعات ارباح دائنة

3.392.186319.089حجوزات دائنة – اجلزء املتداول )انظر اي�شاح 28(

3.229.7202.450.561ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي و�شريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة الدائنة

5.610.7044.078.616م�شتحقات وذمم دائنة اأخرى

69.010.61838.974.382
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30. دفعات مقدمة من العمالء

متثل هذه االأر�شدة املبالغ املح�شلة مقدمًا من عمالء عن بيع �شقق �شكنيه قيد االإن�شاء حاليا من قبل �شركة تابعة يف 

 

دبي – االإمارات العربية املتحدة ولبنان. ان احلركة على هذا الر�شيد كاالتي:

31. توزيعات مقرتحه 

خ�شوعا ملوافقة اجلهات الر�شمية وموافقة اجلمعية العمومية، يو�شي جمل�ص اإدارة ال�شركة االأم باإ�شدار 10% من راأ�ص 

املال املدفوع كما يف 30 يونيو 2009 كاأ�شهم منحة.

اعتمدت اجلمعية العمومية ال�شنوية املنعقدة يف 24 �شبتمرب 2008 اأ�شهم منحة مقرتحة مبعدل 20% من راأ�ص املال 

املدفوع، ما يعادل 6.877.000 د.ك )68.770.000 �شهم( عن ال�شنــة املنتهية يف 30 يونيو 2008 وذلك ح�شب 

�شجالت امل�شاهمني يف ذلك التاريخ والتي وزعت الحقا.

2009

د.ك

2008

د.ك

86.970.18961.022.221الر�شيد يف 1 يوليو 

64.809.763112.397.881دفعات م�شتلمة خالل ال�شنة

)80.518.416()91.370.196(ايرادات حمققة خالل ال�شنة

)5.931.497(6.896.672تعديل حتويل عمالت اجنبية

67.306.42886.970.189الر�شيد يف 30 يونيو
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32. معلومات القطاعات 

الأغرا�ص االإدارة، فاإن عر�ص القطاعات الرئي�شي للمجموعة مت على ا�شا�ص جغرايف مع عر�ص ثانوي على اأ�شا�ص قطاعات االأعمال.

معلومات القطاعات االأولية – القطاعات اجلغرافية

 تعمل املجموعة من خالل اأربع قطاعات جغرافية ا�شا�شية: الكويت، اآ�شيا ودول ال�شرق االأو�شط االأخرى، افريقيا واململكة املتحدة واوروبا. اإن التحليل اجلغرايف ملعلومات القطاعات 

هو كالتايل:

الكويت

د.ك

اآ�سيا وال�سرق االأو�سط

د.ك

افريقيا

د.ك

اململكة املتحدة واوروبا

د.ك

املجموع

د.ك 30 يونيو 2009

بيان الدخل املجمع

107.697.0006.625.4141.303.338114.015.745)1.610.007(اإيرادات القطاع

32.206.286)1.257.114()1.470.639(38.969.571)4.035.532(نتائج اأعمال القطاع

)1.517.134(م�شروفات غري موزعة

30.689.152ربح ال�سنة

امليزانية العمومية املجمعة

31.719.315235.780.70464.709.0946.055.389338.264.502ا�شول القطاع

)232.243.313()1.686.611()31.831.874()159.487.449()39.237.379(خ�شوم القطاع

76.293.25532.877.2204.368.778106.021.189)7.518.064(جمموع حقوق امللكية

153.547516.205376.883329.5741.376.209االإ�ستهالك

30 يونيو 2008

بيان الدخل املجمع

776.54788.401.5516.752.972671.36596.602.435اإيرادات القطاع

39.643.996)2.857.282(42.946.74499.643)545.109(نتائج اأعمال القطاع

)1.549.499(م�شروفات غري موزعة

38.094.497ربح ال�سنة

امليزانية العمومية املجمعة

39.632.316198.862.05633.444.8815.942.424277.881.677ا�شول القطاع

)202.013.904()2.186.742()12.741.109()133.697.775()53.388.278(خ�شوم القطاع

65.164.28120.703.7723.755.68275.867.773)13.755.962(جمموع حقوق امللكية

143.420273.562324.544181.933923.459االإ�ستهالك
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معلومات القطاعات الثانوية – قطاعات االأعمال )تابع( 

حتليل القطاعات ح�شب اجمايل االأ�شول امل�شتخدمه وااليرادات ح�شب قطاع االعمال هي كما يلي:

التزامات راأ�سمالية   .33

التزامات انفاق راأ�سمايل

قامت املجموعة يف 30 يونيو 2009 باالإلتزام باأن ت�شدد كافة االأموال الالزمة لت�شديد باقي ح�شتها من متويل اإن�شاء 

امل�شاريع العقارية يف كل من دبي )االإمارات العربية املتحده( ولبنان وجنوب افريقيا. اإن ح�شة املجموعة من االأموال 

الالزمة لتمويل تلك امل�شاريع هي كالتايل: 

تتوقع املجموعة اأن متول التزاماتها لالنفاق امل�شتقبلي من امل�شادر التالية:

بيع عقارات ا�شتثمارية. اأ( 

ب( الدفعات املقدمة من العمالء.

زيادة راأ�ص املال. ج( 

الدفعات املقدمة من امل�شاهمني، املن�شاآت ذات العالقة، �شركات املحا�شة. د( 

هـ( االإقرتا�ص اإذا دعت احلاجة.

ترتاوح معدالت التمويل املتوقعه اأعاله ح�شب طبيعة م�شدره وتقديرات االدارة مل�شادر التمويل املتاحة يف وقت ا�شتحقاقها.

االيراداتاالأ�سول

2009

د.ك

2008

د.ك

2009

د.ك

2008

د.ك

51.234.56938.385.7521.793.29510.177.903االإ�شتثمارات

286.155.462239.495.925112.048.71186.424.532اخلدمات الفندقية وتطوير العقارات

-173.739-874.471اأخرى

338.264.502277.881.677114.015.74596.602.435

2009

د.ك

2008

د.ك

48.794.240156.581.091ارتباطات مقدرة ومتعاقد عليها ملمتلكات واآالت ومعدات واعمال راأ�شمالية قيد التنفيذ

115.543.925133.525.134انفاق راأ�شمايل مقدر ومتعاقد عليه الن�شاء عقارات قيد التطوير وعقارات للمتاجرة

164.338.165290.106.225
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34.  معامالت مع اأطراف ذات �سلة  

تتمثل االأطراف ذات ال�شلة يف ال�شركة االم للمجموعة وال�شركات الزميلة و�شركات املحا�شة واأع�شاء جمل�ص االإدارة وموظفي االإدارة العليا للمجموعة واأطراف ذات �شله اخرى،كال�شركات 

التابعة لل�شركة االم للمجموعة، امل�شاهمني الرئي�شييني و�شركات ميلك فيها اع�شاء جمل�ص االإدارة وموظفي االإدارة العليا للمجموعة ح�ش�شًا رئي�شية اأو باإمكانهم ممار�شة تاأثري ملمو�ص اأو 

�شيطرة م�شرتكة عليها. يتم املوافقة على �شيا�شات ت�شعري و�شروط هذه املعامالت من قبل اإدارة املجموعة.

ان املعامالت واالر�شدة مع اطراف ذات �شلة املدرجة �شمن البيانات املالية املجمعة هي كما يلي:

ان اأر�شدة االطراف ذات ال�شلة القائمة يف نهاية ال�شنة الناجتة عن حتويل االأموال مدرجة �شمن املبالغ امل�شتحقة من اأطراف ذات �شلة واملبالغ امل�شتحقة اإىل اأطراف ذات �شلة . املبالغ 

امل�شتحقة اىل ال�شركة االم للمجموعة ال حتمل فائدة وال يوجد بها تواريخ حمددة للت�شديد .

اأهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر  .35

اخل�شوم املالية الرئي�شية لدى املجموعة ت�شمل القرو�ص الجل وخ�شوم مالية اخرى وذمم دائنة وخ�شوم اخرى وم�شتحق اىل اطراف ذات �شله واالق�شاط امل�شتحقة عن �شراء عقارات. ان 

الهدف الرئي�شي للخ�شوم املالية هو متويل االأن�شطة الت�شغيلية للمجموعة. ان لدى املجموعة ا�شول مالية متعددة تت�شمن الذمم املدينة واالأ�شول االأخرى والنقد والنقد املعادل واأوراق مالية 

ا�شتثمارية والتي تن�شاأ مبا�شرة من العمليات الت�شغيلية.

تتعر�ص املجموعة نتيجة الن�شطتها اىل العديد من املخاطر املالية، مثل: خماطر ال�شوق )وت�شمل خماطر �شعر العملة وخماطر �شعر الفائدة وخماطر تقلبات االأ�شعار(، وخماطر االئتمان 

وخماطر ال�شيولة.

يتوىل جمل�ص اإدارة ال�شركة االأم م�شئولية حتديد �شيا�شات لتخفي�ص املخاطر املذكورة ادناه.

اإن املجموعة ال ت�شتخدم االأدوات املالية امل�شتقة.

فيما يلي اأهم املخاطر املالية التي تتعر�ص لها املجموعة:

2009

د.ك

2008

د.ك امليزانية العمومية املجمعة:

4.321.4003.762.033مبالغ م�شتحقه من �شركة زميله )انظر اي�شاح 18(

2.127.955501.975مبالغ م�شتحقة من �شركات حما�شة )انظر اي�شاح 18(

1.241.87565.547م�شتحق من موظفي االإدارة العليا )انظر اي�شاح 18(

12.997.71714.948.358مبالغ م�شتحقة من اأطراف ذات �شله اخرى )انظر اي�شاح 18(

985.984854.456مبالغ م�شتحقة اىل �شريك حما�شة - غري متداول )انظر اي�شاح 28(

-2.479.174مبالغ م�شتحقة اىل �شريك حما�شة

24.092.37045.016.696مبالغ م�شتحقة اىل ال�شركة االأم للمجموعة

10.588.1945.565.851مبالغ م�شتحقة اىل اأطراف ذات �شله اأخرى 

2009

د.ك

2008

د.ك بيان الدخل املجمع

-967.335ايرادات فوائد

مكافاآت االدارة العليا للمجموعة

443.556200.898مزايا ق�شرية االأجل
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35.1 خماطر ال�سوق

خماطر العملة االأجنبية اأ( 

تتمثل خماطر حتويل العملة االأجنبية يف تقلب القيم العادلة للتدفقات النقدية امل�شتقبلية لالأدوات املالية نتيجة لتغري اأ�شعار حتويل العمالت االأجنبية.  

  تعمل املجموعة، وب�شكل اأ�شا�شي، يف دول ال�شرق االأو�شط وجنوب افريقيا واملحيط الهندي والدول االوروبية، وهي بذلك عر�شة ملخاطر العملة االأجنبية الناجتة، ب�شكل رئي�شي من 

التغريات يف اأ�شعار �شرف الدوالر االأمريكي والدرهم االماراتي واجلنيه اال�شرتليني واليورو والراند اجلنوب افريقي. قد تتاأثر امليزانية العمومية للمجموعة ب�شكل كبري نتيجة للتغري يف 

ا�شعار �شرف هذه العمالت. للتخفيف من تعر�ص املجموعة ملخاطر العملة االأجنبية، يتم مراقبة التدفقات النقدية بالعملة االأجنبية.

  ب�شكل عام، فاإن اإجراءات اإدارة املخاطر املتبعة لدى املجموعة تعمل على ف�شل التدفقات النقدية بالعملة االأجنبية ق�شرية االأجل )التي ت�شتحق خالل فرتة 12 �شهرا( عن التدفقات 

النقدية طويلة االأجل. تدار خماطر العملة االأجنبية على اأ�شا�ص تقييم م�شتمر للو�شع املفتوح للمجموعة.

فيما يلي اهم املخاطر التي تتعر�ص لها املجموعة بالن�شبة للعمالت االجنبية بتاريخ امليزانية العمومية والتي مت حتويلها اىل الدينار الكويتي باأ�شعار االقفال:  

اذا ما ارتفع / انخف�ص الدينارالكويتي مقابل العمالت االجنبية على افرتا�ص درجة احل�شا�شية املذكورة اأدناه، �شيكون له التاثري التايل على ربح ال�شنه:

مت حتديد الن�شب املئوية املذكورة اعاله بناء على معدل ا�شعار التحويل يف فرتة االثنتي ع�شر �شهرا ال�شابقة.

وتتفاوت خماطر تقلبات �شرف العملة االأجنبية خالل ال�شنة ح�شب حجم وطبيعة املعامالت. ولكن، ميكن اعتبار التحاليل اأعاله على اأنها متثل مدى تعر�ص املجموعة ملخاطر تقلبات 

اأ�شعار العملة االأجنبية.

2009

ما يعادل

د.ك

2008

ما يعادل

د.ك

20.2771.909.331دوالر اأمريكي

1.85030.779جنيه ا�شرتليني

725.9311.400.000يورو

20092008

ربح ال�شنهزيادة / )نق�شان(ربح ال�سنهزيادة / )نق�سان(

د.ك%د.ك%

دوالر اأمريكي
+2.61

-2.61

+529

-529

+ 3.37

- 3.37

+ 64.344

-64.344

جنيه ا�شرتليني
+5.62

-5.62

+104

-104

+ 2.94

- 2.94

+ 905

- 905

يورو
+4.96

-4.96

+36.006

-36.006

+ 3.06

- 3.06

+ 42.840

- 42.840
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35. اأهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر )تابع(

35.1 خماطر ال�سوق )تابع(

ب( خماطر معدالت اأ�سعار الفائدة

تن�شاأ خماطر معدالت اأ�شعار الفائدة عادة من احتمال تاأثري التغريات يف معدالت اأ�شعار الفائدة على االأرباح امل�شتقبلية اأو القيم العادلة لالأدوات املالية. يوجد لدى املجموعة ودائع ق�شرية 

االأجل واقرتا�شات جتعلها عر�شة ملخاطر تقلبات معدالت اأ�شعار الفائدة، �شواء كانت مبعدالت ثابتة اأو متغرية. تقوم املجموعة بادارة تلك املخاطر عن طريق املحافظة على خليط منا�شب 

من القرو�ص والودائع ق�شرية االأجل ذات املعدالت الثابتة واالأخرى ذات املعدالت املتغرية. 

تتم مراقبة االأو�شاع ب�شكل منتظم للتاأكد من اأنها �شمن احلدود امل�شوح بها.

لي�ص لدى املجموعة اي ادوات مالية خارج امليزانية العمومية والتي ت�شتخدم الدارة خماطر معدالت ا�شعار الفائدة.

يو�شح اجلدول التايل درجات احل�شا�شية على اأرباح ال�شنة بناء على تغريات معقولة يف معدالت اأ�شعار الفائدة التي ترتاوح بني +1% و -1% ) 2008: +1% و -1% ( وباأثر رجعي من بداية 

ال�شنة. متت عملية االحت�شاب بناء على االأدوات املالية للمجموعة املحتفظ بها يف تاريخ امليزانية العمومية مع االأخذ بعني االعتبار اأن كافة املتغريات االأخرى بقيت ثابتة:

املخاطر ال�سعرية ج( 

اإن املخاطر ال�شعرية هي خماطر احتمال تقلب قيمة االأدوات املالية نتيجة للتغريات يف اأ�شعار ال�شوق، �شواء كان ال�شبب يف تلك التغريات عوامل حمدده للورقة املالية مبفردها اأو م�شدرها 

اأو ب�شبب عوامل توؤثر على جميع االأوراق املالية املتاجر بها يف ال�شوق.

تتعر�ص املجموعة ملخاطر التقلبات ال�شعرية الإ�شتثماراتها، خا�شة املتعلقة با�شتثماراتها يف م�شاهمات امللكية املدرجة املوجوده ب�شكل اأ�شا�شي يف الكويت. يتم ت�شنيف اال�شتثمارات يف 

م�شاهمات امللكية كا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل اأو ا�شتثمارات متاحة للبيع.

انخفا�ش يف معدالت اأ�سعار الفائدةاأرتفاع يف معدالت اأ�سعار الفائدة

2009200820092008

%1%1%1%1

د.كد.كد.كد.ك

678.676128.484)128.484()678.676(ربح ال�سنة
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35.1 خماطر ال�سوق )تابع(

املخاطر ال�سعرية )تابع( ج( 

اإن حتاليل احل�شا�شية ادناه قد مت حتديدها بناء على مدى التعر�ص للمخاطر ال�شعرية مل�شاهمات امللكية يف تاريخ البيانات املالية. اذا تغريت ا�شعار االأوراق املالية بن�شبة 10% زيادة / 

نق�شان �شيكون التاأثري على ربح ال�شنة وحقوق امللكية لل�شنة املنتهية يف 30 يونيو كما يلي:

ي�شري الرقم االإيجابي ادناه اىل الزيادة يف الربح وحقوق امللكية االأخرى حيث تزيد ا�شعار االأوراق املالية بن�شبة 10% يف حني تبقى كافة التغريات االأخرى ثابتة.

اذا تغريت ا�شعار االأوراق املالية بن�شبة 10% بالنق�شان �شيكون هناك تاأثري م�شاو ومعاك�ص على ربح ال�شنة وحوق امللكية، واالأر�شدة اأعاله �شتظهر بال�شالب.

ان اال�شتثمارات املتاحة للبيع كما يف 30 يونيو 2008 غري م�شعره وبالتايل فهي غري معر�شة للمخاطر ال�شعرية.

حقوق امللكيةربح ال�سنة

2009200820092008

د.كد.كد.كد.ك

--165268.153ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

-149.266--ا�شتثمارات متاحة للبيع

165268.153149.266-
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35. اأهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر )تابع(

35.2 خماطر االئتمان

خماطر االئتمان هي تلك املخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من اأطراف االأدوات املالية الوفاء بالتزاماته جتاه الطرف االآخر م�شببا بذلك خ�شارة الطرف االآخر. ان �شيا�شة املجموعة 

جتاه تعر�شها ملخاطر االئتمان تتطلب مراقبة تلك املخاطر ب�شكل دائم. كما حتاول املجموعة عدم تركيز تلك املخاطر على اأفراد اأو جمموعة عمالء يف مناطق او �شركات حمددة من خالل 

تنويع تعامالتها يف اأن�شطة خمتلفة.  

ان مدى تعر�ص املجموعة ملخاطر االئتمان حمدود باملبالغ املدرجة �شمن االأ�شول املالية كما يف تاريخ امليزانية العمومية وامللخ�شة على النحو التايل:

با�شتثناء بع�ص االإ�شتثمارات املتاحة للبيع وامل�شار اليها يف االإي�شاح 17 هـ، ال�شئ من االأ�شول املو�شحة اعاله جتاوزت مدة ا�شتحقاقه اأو تعر�شت النخفا�ص يف القيمة. تراقب املجموعة 

باإ�شتمرار عدم �شداد ح�شاب عمالئها واالأطراف االأخرى، املعرفني كاأفراد اأو كمجموعة، وت�شمن هذه املعلومات يف �شوابط خماطر االإئتمان. �شيا�شة املجموعة تتعامل فقط مع اأطراف 

ذات كفاءه ائتمانية عالية.

تعترب ادارة املجموعة االأ�شول املالية اعاله والتي مل تتجاوز مدة ا�شتحقاقها ومل تتعر�ص النخفا�ص يف قيمتها يف جميع تواريخ البيانات املالية حتت املراجعة ذات كفاءه ائتمانية عالية.

ال يوجد رهن اأو اأي تعزيزات ائتمانية اخرى مقابل االأ�شول املالية للمجموعة. 

ان خماطر االإئتمان اخلا�شة بالنقد واأر�شدة لدى البنوك والودائع ق�شرية االأجل تعترب غري هامة حيث اأن االأطراف املعنية عبارة عن موؤ�ش�شات مالية ذات كفاءة ائتمانية عالية.

اإن املعلومات عن الرتكيزات الهامة ملخاطر االإئتمان االأخرى مذكورة يف االإي�شاح رقم 35.3.

2009

د.ك

2008

د.ك

24.514.73616.953.027ا�شتثمارات متاحة للبيع

58.904.96549.742.182ذمم مدينة واأ�شول اأخرى )انظر اي�شاح 18(

1.6502.681.526ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

21.816.24248.694.114النقد والنقد املعادل

105.237.593118.070.849
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35.3 تركز االأ�سول 

اإن توزيع االأ�شول ح�شب االإقليم اجلغرايف للعامني 2009، 2008 كما يلي:

الكويت

د.ك

اآ�سيا

وال�سرق االأو�سط

د.ك

اأفريقيا

د.ك

اململكة املتحدة

واأوروبا

د.ك

املجموع

د.ك يف 30 يونيو 2009:

1.602.66221.292.954141.4531.477.66724.514.736ا�شتثمارات متاحة للبيع

17.191.88135.894.0475.538.461280.57658.904.965ذمم مدينة واأ�شول اأخرى )انظر اي�شاح 18(

1.650---1.650ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

495.56714.754.4395.683.435882.80121.816.242النقد والنقد املعادل

19.291.76071.941.44011.363.3492.641.044105.237.593

يف 30 يونيو 2008:

1.326.39016.953.027-110.00015.516.637ا�شتثمارات متاحة للبيع

9.202.19538.328.7211.111.4831.099.78349.742.182ذمم مدينة واأ�شول اأخرى )انظر اي�شاح 18(

2.681.526---2.681.526ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

542.87143.493.4803.833.385824.37848.694.114النقد والنقد املعادل

12.536.59297.338.8384.944.8683.250.551118.070.849
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35. اأهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر )تابع(

35.4 خماطر ال�سيولة

ان خماطر ال�شيولة هي تلك املخاطر التي توؤدي اىل عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها جتاه الغري عند ا�شتحقاقها. وللحد من تلك املخاطر، قامت ادارة املجموعة بتنويع م�شادر 

التمويل وادارة اأ�شولها بعد االأخذ بعني االعتبار ال�شيولة ومراقبة تلك ال�شيولة ب�شكل يومي.

ت�شتند االإ�شتحقاقات التعاقدية للخ�شوم املالية على التدفقات النقدية غري املخ�شومة كما يلي:

يف 30 يونيو 2009

على الطلب

د.ك

3 – 1

�سهر

د.ك

 12 – 3

�سهور

د.ك

 5 – 1

�سنوات

د.ك

اكرث من 5 �سنوات

د.ك

املجموع

د.ك

اخل�سوم املالية

632.4251.119.94436.778.75020.365.28510.283.47569.179.879قرو�ص الأجل

6.034.931-6.034.931---خ�شوم مالية اخرى

37.159.738----37.159.738م�شتحق اإىل اأطراف ذات �شله

69.010.618---69.010.618-ذمم دائنة وخ�شوم اأخرى

37.792.16370.130.56236.778.75026.400.21610.283.475181.385.166

يف 30 يونيو 2008

اخل�سوم املالية

12.123.359-243.7446.644.7185.234.897-دفعات اأق�شاط م�شتحقة ل�شراء عقارات 

13.759.877-4.595.4409.164.437--قرو�ص الأجل

6.492.012-6.492.012---خ�شوم مالية اخرى

50.582.547----50.582.547م�شتحق اإىل اأطراف ذات �شله

38.974.382---38.974.382-ذمم دائنة وخ�شوم اأخرى

50.582.54739.218.12611.240.15820.891.346-121.932.177
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ملخ�ش االأ�سول واخل�سوم املالية ح�سب الفئة  .36

ميكن ت�شنيف القيم املدرجة لالأ�شول واخل�شوم املالية للمجموعة الواردة يف امليزانية العمومية املجمعة على النحو التايل:

تتمثل القيمه العادلة يف املبلغ الذي ميكن مبادلة االأ�شل به او �شداد االلتزام على ا�ش�ص جتاريه. ح�شب راأي اإدارة املجموعة فانه با�شتثناء بع�ص اال�شتثمارات املتاحه للبيع والتي تظهر 

بالتكلفه وذلك لال�شباب املو�شحـه يف اي�شاح 17 حول البيانات املاليه فان املبالغ املدرجة لال�شول واخل�شوم املاليه كما يف 30 يونيو 2009 و 2008 تقارب قيمتها العادله.

2009

د.ك

2008

د.ك اأ�سول مالية:

24.514.73616.953.027ا�شتثمارات متاحة للبيع

58.904.96549.742.182ذمم مدينه وا�شول اخرى )انظر اي�شاح 18(

1.6502.681.526ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

21.816.24248.694.114النقد والنقد املعادل

105.237.593118.070.849

خ�سوم مالية:

5.234.897-دفعات اق�شاط م�شتحقة ل�شراء عقارات

52.731.59813.759.877قرو�ص الأجل

6.034.9316.492.012خ�شوم مالية اخرى

37.159.73850.582.547م�شتحق اإىل اأطراف ذات �شله

69.010.61838.974.382ذمم دائنة وخ�شوم اأخرى

164.936.885115.043.715
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اهداف ادارة راأ�ش املال  .37

اأن اهداف ادارة راأ�ص مال املجموعة هي تاأكيد مقدرة املجموعة على املحافظة على ت�شنيف ائتماين قوي ون�شب مالية جيده حتى تدعم اعمالها وتزيد من قيمة امل�شاهمني يف را�ص املال.

يتكون را�ص مال املجموعة من جمموع حقوق امللكية. تقوم املجموعة بادارة هيكلية راأ�ص املال وعمل التعديالت الالآزمة، على �شوء التغريات يف الظروف االقت�شادية واملخاطر املرتبطة 

باأ�شول املجموعة. وللمحافظة على هيكلية راأ�ص املال اأوتعديلها، قد تقوم املجموعة بتعديل املبالغ املدفوعة كتوزيعات اأرباح للم�شاهمني اأو اإعادة �شراء اأ�شهم اأو ا�شدار اأ�شهم جديدة اأو بيع 

اأ�شول لتخفي�ص املديونيات.

تقوم املجموعة مبراقبة راأ�ص املال على ا�شا�ص العائد على حقوق امللكية ويتم احت�شابها عن طريق ق�شمة ربح ال�شنة على جمموع حقوق امللكية )باإ�شتثناء التغريات املرتاكمة يف القيمة 

العادلة( كما يلي:

38.  اأرقام املقارنة

مت اإعادة ت�شنيف بع�ص اأرقام املقارنة لل�شنوات ال�شابقة لتتنا�شب مع طريقة عر�ص ال�شنة احلالية. اإن اإعادة الت�شنيف تلك ال توؤثر على جمموع اال�شول وجمموع حقوق امللكية وجمموع 

اخل�شوم املقررة �شابقا وربح ال�شنة املا�شية.

2009

د.ك

2008

د.ك

30.845.10237.463.501الربح اخلا�ص مب�شاهمي ال�شركة االم

100.898.86967.466.005حقوق امللكية اخلا�شة مب�شاهمي ال�شركة االأم )با�شتثناء التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة(

55.53%30.57%العائد على حقوق امللكية اخلا�ص مب�شاهمي ال�شركة االم
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