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امل�صاريع

ال�صرق الأو�صط
مملكة �ضباأ, نخلة جمريا, دبي
ريزيدن�ضز, نخلة جمريا, دبي

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

جولدن مايل,نخلة جمريا, دبي
بامل ريزيدن�س, دبي

لغونا تاور, دبي
فندق موفنبك ال�ضكني جمريا ليك�س تاورز, دبي

تالل العبادية, لبنان
فندق فور �ضيزونز بريوت, لبنان

اأفريقيا و املحيط الهندي
منتجع زميبايل ال�ضاحلي, جنوب اأفريقيا

فريمونت زميبايل لودج, جنوب اأفريقيا
منتجع فريمونت زميبايل, جنوب اأفريقيا

نادي فريمونت ال�ضكني اخلا�س, زميبايل, جنوب اأفريقيا
منتجع زميبايل ليك�س, جنوب اأفريقيا
زميبايل اأوفي�س �ضتيت, جنوب اأفريقيا

بو�ضندال, جنوب اأفريقيا
منتجع ليجند غولف اآند �ضفاري, جنوب اأفريقيا

فريمونت زجنبار
اأر�س ميوين, زجنبار

زيلوا,جزر �ضي�ضل

اآ�صيا )تايالند(
ذا يونك�س, بانكوك
ذا ريفري, بانكوك

ذا لوفت�س يانيكارت, بانكوك
ذا ليك�س, بانكوك

ذا لوفت�س �ضاثورن, بانكوك
ذا ليجند �ضالدجن, بانكوك

185 راجادامري, بانكوك
نورث بوينت, باتايا

نورث �ضور, باتايا
ذا لوفت�س �ضاوث �ضور, باتايا

ذا اإيدج, باتايا
ذا هايت�س, بوكيت

كاتا جاردن�س, بوكت
امالفي, بوكت

اأوروبا و اأمريكا ال�صمالية
منتجع باين كليف�س, الربتغال

يوتل, �ضيبول, هولندا
يوتل, هيرثو, اململكة املتحدة

يوتل, جاتويك, اململكة املتحدة
يوتل, نيويورك, الوليات املتحدة الأمريكية

نادي اإيفا لتملك اليخوت
اإيفا دبي
اإيفا كان

اإيفا بوكت

ايفا للفنادق واملنتجعات  �ضركة رائدة عامليًا يف جمال تطوير م�ضاريع الفنادق و املنتجعات متعددة الإ�ضتخدامات
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43 م�صروع
 

12 دولة
 

4 قارات

اأكرث من 14,950وحدة �صكنية

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

طالل جا�ضم البحر - نائب رئي�س جمل�س الإدارة و الع�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

عماد العي�ضى - ع�ضو جمل�س الإدارة
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة و نائب رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب

ح�صرات امل�صاهمني الكرام, يعك�س التقرير ال�ضنوي لهذا العام تغيريًا يف تاريخ اإنتهاء 
ال�ضنة املالية ل�ضركة اإيفا للفنادق واملنتجعات للفرتة من 30 يونيو اإىل 31 دي�ضمرب, وقد 
مت اإتخاذ هذا القرار كي تكون فرتة التقارير املالية متما�ضية مع التقارير املالية لل�ضركة 

الأم, �ضركة الإ�ضت�ضارات املالية الدولية.
  

اأن تنتهي يف 30 يونيو 2011,  ومقارنة مع ال�ضنة املالية املا�ضية التي كان من املفرت�س 
كويتي  دينار  مليون   4,7 بقيمة  �ضافية  اأرباحًا  واملنتجعات  للفنادق  اإيفا  �ضركة  حققت 
اأمريكي( مقابل خ�ضائر بلغت 20 مليون  د.ك )71,8 مليون دولر  )16,9 مليون دولر 

اأمريكي( يف يونيو 2010. 

وعلى الرغم من ذلك, �ضجلت الأ�ضهر ال�ضتة الإ�ضافية التي مت ت�ضمينها يف هذا التقرير خ�ضائر 
يف الربع املنتهي يف 30 �ضبتمرب 2011, وهي خ�ضارة جنمت ب�ضكل رئي�ضي عن بيع اأ�ضول جانبية, 
مما قّلل اأرباحنا اإىل 1,480,980 د.ك )5,330,142 دولر اأمريكي( بتاريخ 31 دي�ضمرب 2011. 

واجهت �ضركة اإيفا للفنادق واملنتجعات خالل عام 2011 عددًا من التحديات �ضملت خمتلف 
اأ�ضولها الإ�ضتثمارية, اإذ اأن نق�س ال�ضيولة املالية على م�ضتوى العامل جعل من عمليات اإعادة 
التمويل اأمرًا بالغ ال�ضعوبة لي�س فقط على م�ضتوى ال�ضركات ككل,  بل �ضمل عمالئنا الذين 

تناق�س عدد الوحدات ال�ضكنية التي اإ�ضرتوها  نتيجة �ضروط القرو�س ال�ضكنية امل�ضددة .

وقد اأثر املناخ اجليو�ضيا�ضي يف العديد من املناطق, و�ضكل حتديات هامة, �ضواء تاأثري الربيع 
يوتل  ويف حني جنت  اليورو.  منطقة  �ضربت  التي  الأزمة  اأو  امل�ضتثمرين,  ثقة  على  العربي 
)YOTEL( من تبعات حالة  ركود الإقت�ضاد الأوروبي, عانت فنادق ال�ضركة يف  اأفريقيا من 
تاأثري هذه الأزمة, ما جنم عنه اإنخفا�س م�ضتويات الت�ضغيل على اإمتداد الأ�ضول الأ�ضتثمارية. 

يف دبي تعززت موؤ�ضرات الإ�ضتقرار على اإمتداد العام, وزاد الطلب من م�ضرتي الوحدات 
ن�ضبة  واإنخفا�س  املن�ضاأة  امل�ضاريع  عدد  قلة  مع  الإ�ضتئجار,  وزيادة  اجلديدة  ال�ضكنية 
لفنادق  التناف�ضية  املجموعة  يف  هامًا  حت�ضنًا  ن�ضهد  فاإننا  ذلك,  على  عالوة  الت�ضليم. 

فريمونت نخلة جمريا, حيث حققت الفنادق ال�ضاطئية زيادات كبرية يف معدل اإيرادات 
الغرف الفندقية املتوفرة )RevPAR( لعدة مرات على مدار العام.

حققت  العام,  هذا  تايلند  يف  امل�ضطرب  ال�ضيا�ضي  واملناخ  املدمرة  الفي�ضانات  ورغم 
راميون لند اأعلى حجم مبيعات على الإطالق خالل فرتة ت�ضعة اأ�ضهر. وتوؤكد هذه النتائج 
الأجنبية,  الأ�ضواق  بدًل من  املحلية  الأ�ضواق  بالرتكيز على  ال�ضركة  قرار  جمددًا �ضحة 
امل�ضتويات  ذات  الأ�ضواق  على  القائمة  التجارية  العالمة  اإ�ضرتاتيجية  طرح  جانب  اإىل 

املنخف�ضة واملتو�ضطة.    

وفيما يلي نقدم ملحة اأكرث تف�ضياًل عن اأبرز م�ضتجدات عمل ال�ضركة خالل فرتة التقرير:
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نيويورك, أمريكا

البرتغال

لبنان

األمارات

الكويت

تايالند

تنزانيا سيشيل

جنوب أفريقيا

فرنسا

اململكة املتحدة

هولندا

ال�صرق الأو�صط
كان احلدث الأكرث اأهمية بالن�ضبة لل�ضركة خالل الأ�ضهر الثمانية ع�ضر املا�ضية ح�ضول 
فندق  م�ضروع  لتمويل   2010 دي�ضمرب  يف  دولر  مليون   115 بقيمة  قر�س  على  ال�ضركة 
فريمونت النخلة ب�ضعة 381 غرفة يف دبي. وقد مت احل�ضول على هذا التمويل عرب �ضركة 
اإيفا لالإ�ضتثمارات الفندقية التابعة ل�ضركة اإيفا للفنادق واملنتجعات من قبل بنك �ضتاندرد 
ت�ضارترد يف هونغ كونغ, وقد كان هذا التمويل اأول متويل اأجنبي لتطوير م�ضروع فندقي 
يف دبي منذ الأزمة املالية يف العام 2009. ومل تقت�ضر دللت توقيع هذه ال�ضفقة على 
جتدد الثقة يف املنطقة عمومًا وقطاع ال�ضيافة على وجه اخل�ضو�س, بل تعدتها اإىل تاأكيد 
الثقة التي حتظى بها �ضركة اإيفا للفنادق واملنتجعات وم�ضاريعها على جزيرة النخلة. ومن 

املقرر اأن يفتتح فريمونت النخلة يف وقت لحق من هذا العام. 

يف  فاخرًا  منزًل   562 على  مايزيد  بت�ضليم  جمريا  نخلة  يف  اأي�ضًا  ال�ضركة  قامت  وقد 
م�ضروع »ريزيدن�ضيز« )ال�ضمايل واجلنوبي( ـ  نخلة جمريا. ويقع هذان املبنيان املذهالن 

املحاذيان لفندق فريمونت النخلة على اجلذع الغربي جلزيرة النخلة ال�ضهرية, ويوؤّمن 
اأ�ضلوب حياة من اأف�ضل ما يتوفر يف نخلة جمريا.  

اإيفا  �ضركة  بتاأ�ضي�س  الفندقية  لالإ�ضتثمارات  اإيفا  قيام  اأي�ضًا   2011 العام  �ضهد  وقد 
للوحدات  ال�ضكنية  اخلدمات  لتوفري  خا�ضة  �ضركة  وهي  ال�ضكنية,  للخدمات  بروبرتيز 
التابعة ل�ضركة اإيفا للفنادق واملنتجعات على نخلة جمريا. وتقدم اإيفا بروبرتيز للخدمات 
اإىل  الإ�ضتقبال  خدمات  من  الوحدات  ملالكي  اخلدمات  من  متنوعة  جمموعة  ال�ضكنية 
�ضركة  لأ�ضول  الإدارية  القدرات  يعزز  الذي  الأمر  التجارية,  واملحالت  املباين  خدمات 

اإيفا لالإ�ضتثمارات الفندقية. 

يف بريوت ت�ضتعد �ضركة اإيفا للفنادق واملنتجعات لت�ضليم 45 فيال يف املرحلة الأوىل من 
م�ضروع تالل العبادية, حيث مت اإجناز 99 باملائة من الأعمال يف دي�ضمرب 2011, مبا يف 

ذلك تق�ضيم موقع امل�ضروع. 

يقع م�ضروع كمبين�ضكي ريزيدن�ضيز -تالل العبادية  يف اأحد اأ�ضهر وجهات العطالت يف 
ال�ضرق الأو�ضط حيث يطل على مدينة بريوت والبحر املتو�ضط, ويتاألف مبدئيًا من 66 
�ضقة فاخرة يف منتجع هادئ على �ضفح جبل بني بحمدون وعاليه ويبعد 30 دقيقة عن 

مطار رفيق احلريري الدويل.
   

الإفتتاح  مبنا�ضبة  بريوت,  �ضيزونز  فور  فندق  يف  اإحتفال  اأقيم   2010 عام  اأواخر  ويف 
ال�ضراعية  القمة  ذي  الربج  رئي�ضيًا يف  م�ضاهمًا  اإيفا  وتعترب جمموعة  للفندق,  الر�ضمي 
الكائن على الكورني�س يف و�ضط بريوت ويقابل مبا�ضرة منطقة �ضوليدير مارينا, وي�ضم 
خا�ضة  و�ضرفات  كبرية  نوافذ  مع  ف�ضيحًا  جناحًا   60 ذلك  يف  مبا  غرفة   230 الفندق 

باإطاللت على البحر املتو�ضط وال�ضريط ال�ضاحلي اخلالب.

اأفريقيا واملحيط الهندي
 يف اأفريقيا حقق منتجع زميبايل ال�ضاحلي ال�ضهري التابع ل�ضركة اإيفا للفنادق واملنتجعات 
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة و نائب رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب )تابع(

يحتفظ  فاخر  املمتاز يف موقع  املنتج  اأن  يثبت  ما  التناف�س,  �ضديدة  �ضوق  منوّا هامًا يف 
بيعها  اأعيد  وم�ضاكن  للتملك احلر  اأر�س  بيعها  التي مت  املنتجات  وت�ضمل  دائمًا.  بقيمته 
وعقارات فندقية ونادي الوحدات ال�ضكنية اخلا�ضة من خالل فريمونت هرييتاج بلي�س 

زميبايل, وع�ضوية نادي زميبايل للعطالت والعديد من اأن�ضطة الإيجار العقارية.   

وكان من اأهم العوامل امل�ضاهمة يف هذه املبيعات اإطالق نادي زميبايل للعطالت يف �ضهر 
اإبريل, كما مت اإطالق ع�ضوية العطالت الأوىل منذ 30 عامًا يف منتجع زميبايل ال�ضاحلي 
حيث يقدم نادي زميبايل للعطالت حق الإ�ضتخدام لأ�ضابيع ثابتة اأو متغرية يف زميبايل 
لودج, وتوفر كل وحدة �ضكنية اخل�ضو�ضية التي يتميز بها املنتجع اخلا�س مع كل خدمات 
تتوفر  كذلك  فندق خم�ضة جنوم.  يف  املتوفرة  الإ�ضتخدام  ومرافق  والإ�ضتجمام  الراحة 
وحدات �ضكنية �ضتوديو وغرفة نوم واحدة وغرفتني نوم, مبا ينا�ضب مع رغبات العمالء 

واملتطلبات العائلية. 

والذي  هيوليت,  توجنات  مع  امل�ضرتك  امل�ضروع  ليك�س,  زميبايل  منتجع  اأي�ضًا  وهناك 
�ضيوفر تو�ضعة مالئمة لعائلة زميبايل. ومن الوا�ضح اأن هناك طلبًا كبريًا على مبيعات 
كافة  من  العائلية  الإحتياجات  ح�ضب  امل�ضمم  املنتجع  هذا  يف  اجلديدة  الأرا�ضي 
ويتم  متزايدًا.  اإقباًل  ت�ضهد  التي  احلر  التملك  اأرا�ضي  مبيعات  عن  ف�ضاًل  اجلوانب, 
تطوير هذا املنتجع بحيث يحيط مبلعب اجلولف املميز »جاري بالير«  الذي ي�ضم 18 
11 حفرة مبمراتها  مواقع  الإنتهاء من حتديد  الآن, حيث جرى  ويتم جتهيزه  حفرة  

الع�ضبية.    واإطاراتها  وم�ضداتها 

اأمريكا ال�صمالية
�ضهد �ضهر يونيو 2011 اإكتمال امل�ضروع الأول لل�ضركة يف اأمريكا ال�ضمالية, وهو عبارة 
تاميز  يف  اأمريكي  دولر  مليون   315 بقيمة  غرفة   669 ي�ضم  الذي  يوتل,  م�ضروع  عن 

�ضكوير يف نيويورك.   

وقد مت �ضراء امل�ضروع ومتويله من خالل حتالف اإ�ضتثماري �ضمل �ضركة عقارات الكويت 
اإيفا لالإ�ضتثمارات الفندقية, يف حني اأن  والإ�ضتثمارات املتحدة الربتغال, بقيادة �ضركة 
عملية متويل بقيمة 240 مليون دولر للم�ضروع جرت عرب �ضركة اأتريوم هولدجن, وهي اآلية 
ال�ضركة  اإىل جانب متويل م�ضرتك من قبل  الوليات املتحدة,  اإ�ضتثمارية خا�ضة مقرها 

الإ�ضتثمارية �ضنرت بريدج بارترنز, ل بي. 

بكامله,  امل�ضروع  مطور  كومباين,  ريليتد  من  العقارية  امللكية  �ضراء  عملية  جرت  وقد 
بالتزامن مع عملية التمويل, ما يجعل القيمة الإجمالية للعملية الإ�ضتثمارية 315 مليون 
ماجنمنت  فو�ضرتلني  �ضركة  قيام  اأعقاب  يف  ال�ضفقة  هذه  جاءت  وقد  اأمريكي,  دولر 
ب�ضراء املقر ال�ضابق ملورجان �ضتانلي يف مايو 2011, بحيث كانت اأوىل العقود الهامة للعام 
2011 بالنظر اإىل اأنها تربط بني �ضركة اإ�ضتثمارية مقرها دول اخلليج مبدينة نيويورك. 

�ضيلفر  ليد  نيويورك, وهو جزء من م�ضروع جممع  يوتل  اإفتتاح  اإىل  الإ�ضارة هنا  وجتدر 
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ربحية ال�صهم )فل�س( �صايف الأرباح )دينار الكويتي( 
     3.43                              236,281         

2011   2010  
دك دك   العملة 

 43.03     20.07 اإجمايل الإيرادات 
48.48    50.79 حقوق امل�صاهمني 

236,281 )20.39 مليون(    �صايف الربح / )خ�صارة( دك 
 3.43    )45.20( ربحية ال�صهم 

 389.78   400.9 اإجمايل الأ�صول 

نتائج ال�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011

هذا  به  يتميز  ملا  بالنظر  مربع,  قدم  مليون   1,2 البالغة  وامل�ضاحة  ال�ضتني  الطوابق  ذي 
الفندق من موقع متميز على �ضارع وي�ضت الثاين والأربعني يف اجلادة العا�ضرة من تاميز 
كانت  اإفتتاح  بعد حفلة  يونيو 2011   3 النزلء يف  اإ�ضتقبال  الفندق يف  بداأ  �ضكوايرحيث 

الأ�ضخم بني مثيالتها خالل العام.  

حدثًا  نيويورك  يوتل  فندق  اإفتتاح  كان  واملنتجعات,  للفنادق  اإيفا  ب�ضركة  يتعلق  فيما 
بارزًا من حيث توجه ال�ضركة نحو الإ�ضتثمار يف العالمة التجارية يوتل. وملا كان موقع 
هذا الفندق خارج حدود املطار اإىل جانب �ضخامته غري امل�ضبوقة �ضمن �ضل�ضلة يوتل, 
فال بد اأنه �ضيعترب منوذجًا ميكن اإحتذاوؤه يف اإن�ضاء فنادق و�ضط املدينة يف امل�ضتقبل. 

اأوروبا
يف  مناف�ضيها  ملعدلت  مكافئة  ملعدلت  حتقيقها  مع  جناحاتها  يوتل  توا�ضل  اأوروبا  يف 
وجاتويك  هيرثو  يف  الفندقي  الإ�ضغال  ن�ضبة  اإن  بل  املتوفرة.  الفندقية  الغرف  اإيرادات 

عنه  ينجم  ما  التناف�ضي,  بامل�ضتوى  مقارنة  ال�ضعفني  على  يزيد  مبعدل  ترتفع  و�ضيبول 
اخلا�س  ت�ضميمها  وبف�ضل  باملائة.   240 و   140 بني  ترتاوح  الإيرادات  يف  زيادة  ن�ضبة 
م�ضاحة  ن�ضف  بالكاد  ت�ضاوي  مب�ضاحة  غرفة  اإ�ضغال  ن�ضبة  تعزيز  على  يركز  والذي 
اأ�ضعاف هذا املعدل  للمرت املربع خم�ضة  يوتل  اإيرادات  بلغ معدل  العادية, فقد  الغرفة 

املناف�ضني.  لدى 

هذا  للعيان  وا�ضحة  القطاع  هذا  تعايف  عالمات  كانت  اأوروبا,  من  اأخرى  مناطق  يف 
باين  منتجع  من  جزء  وهو  اجلارف,  �ضرياتون  اإيرادات  حت�ضنت  ما  اإذا  خا�ضة  العام 
 )GOP( كليفز يف الربتغال بن�ضبة 3,6% فيما حت�ضنت قيمة الربح الت�ضغيلي الكلي
ريزيدن�س  كليفز  باين  �ضهد  كما   .2010 العام  من  نف�ضها  بالفرتة  مقارنة   %61 بن�ضبة 
يف الوقت نف�ضه زيادة كبرية يف الإيرادات وقيمة الربح الت�ضغيلي الكلي بن�ضبة %12,4 
اأن قيمة املبيعات العقارية للمنتجع نف�ضه عرفت منوًا  و 16,2% على التوايل,  يف حني 

لفتًا مقارنة بالعام 2010. 

اآ�صيا
تايلند  العامل وحتديدًا يف  واملنتجعات يف هذا اجلزء من  للفنادق  اإيفا  �ضركة  حققت 
بانكوك,  بور�ضة  يف  املدرج  العقاري  املطور  يف  م�ضاهمتها  خالل  من  طيبة  نتائج 
يف  الربح  حتقيق  اإىل  جمددًا  الإ�ضتثمارات  هذه  عادت  حيث    ,)RL( لند  رميون 
تايلندي  98 مليون بات  ال�ضريبة  اإقتطاع  املوحد بعد  الربح  2010, فبلغ �ضايف  العام 

اأمريكي(.  )3,2 مليون دولر 

ويف عام 2011, ورغم التحديات التي ن�ضاأت عن في�ضانات غري م�ضبوقة �ضربت تايلند, 
فقد حت�ضنت مبيعات كافة م�ضاريع رميون لند )RL(, فبلغت اإجمايل 5,25 مليار بات 
تايلندي )166 مليون دولر اأمريكي( للعام بزيادة 20% مقارنة بالعام 2010. وهذا ما 
جعل �ضجل املبيعات املرتقبة ل�ضركة )RL( بخ�ضو�س امل�ضاريع احلالية اإىل 17,4 مليار 
بات تايلندي )552 مليون دولر اأمريكي(, من �ضمنها ما يقارب ثلثا هذه القيمة يتعلق 
مببيعات يف م�ضروع )ذا ريفر( يف بانكوك �ضيتم اإجنازها ونقل ملكيتها للعمالء يف العام 
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة و نائب رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب )تابع(

2012 )مبوجب القوانني املحا�ضبية التايلندية, ل ينبغي لل�ضركات العقارية رفع تقارير 
املبيعات اإل عند نقل امللكية(. 

ومما يدفع للتفاوؤل مبزيد من النتائج الإيجابية للعام 2012 اإحتواء �ضجل الإيرادات على 
�ضفقة مبيعات بقيمة 13,8 مليار بات تايلندي )438 مليون دولر اأمريكي( من خالل عدة 
م�ضاريع جديدة �ضملت م�ضروعًا عقاريًا م�ضرتك امللكية, 185 راجاداأمري, الذي تبلغ قيمته 
9,6 مليار بات تايلندي )305 مليون دولر اأمريكي(, ويتوقع اإجنازه يف بانكوك يف العام 
2013؛ وم�ضروعني يف باتايا, ووجنامات ويونك�س �ضاوث باتايا, واللذين يتوقع اإجنازهما يف 
العام 2014 بقيمة مبيعات 2,8 مليار بات تايلندي )88 مليون دولر اأمريكي( و2,95 مليار 

بات تايلندي )93,5 مليون دولر اأمريكي( على التوايل.

 عالوة على ذلك, فاإن ال�ضركة ت�ضتكمل قائمة م�ضاريعها اجلديدة مع اإن�ضاء جممع متاجر  
الأزياء » فيو« الذي يحاذي »ذا ريفر«, امل�ضروع املرموق الكائن على اإمتداد �ضاو فارايا, 

ومن املتوقع اأن يكون هذا املجمع جاهزًا للت�ضليم العام املقبل. 

اإجماًل, تتوقع رميون لند )RL( حتقيق اإيرادات تزيد على 31 مليار بات تايلندي
القادمة.  الثالث  ال�ضنوات  اأمريكي( على مدى   )1 مليار دولر 

تو�صع عاملي
رغم التحديات العديدة التي جاء بها العام 2011, فقد حققت ال�ضركة خالل هذا العام 
اإجنازات هامة, ونتطلع للمزيد من هذه الإجنازات يف العام 2012, مبا يف ذلك اإفتتاح 
م�ضروعني من اأهم م�ضاريعنا الفندقية يف دبي: فريمونت النخلة وفندق موفنبك ال�ضكني 

جمريا ليك�س تاورز, دبي. 

ونتوقع يف العام 2012 متابعة خططنا التو�ضعية الناجحة بالن�ضبة  للعالمة التجارية يوتل 
واملنتجعات.  للفنادق  اإيفا  ل�ضركة  النمو  لإ�ضرتاتيجية  الأ�ضا�ضي  املحرك  تعد حاليًا  التي 

وب�ضكل اأكرث حتديدًا فاإن هذه اخلطط التو�ضعية ت�ضمل موقعني يف املطار ومركز املدينة 
يف اإثنني من مراكز ال�ضفريات الهامة يف اأمريكا ال�ضمالية واأوروبا, اإ�ضافة اإىل مواقع يف 
مطارات مدن اآ�ضيوية هامة مثل هوجن كوجن و�ضنغافورة وبانكوك, اإىل جانب مدن اأخرى.  

�ضيرتكز اإهتمام يوتل على املدن التي ل تتوفر فيها مواقع �ضمن مناطق مل ي�ضبق تطويرها 
مقرات  فيها  ترتكز  مدن  يف  الإ�ضتثمار  اإمكانية  ا�ضتك�ضاف  اإىل  بالإ�ضافة  قبل,  من 
ال�ضركات واملطارات التي ت�ضهد عدد رحالت كبري للطريان الوطني اأو حيث يوجد طلب 

كبري على اأن�ضطة الإ�ضتجمام.  

توقعات بنتائج اإيجابية العام املقبل
اإ�ضافة اإىل الأعمال املنجزة يف هذا التقرير من قبل فريق التطوير ل�ضركة اإيفا للفنادق 
اإيفا  اأي�ضًا على الأن�ضطة والإجنازات العديدة ل�ضركة  واملنتجعات, ي�ضتمل هذا التقرير 
 ,)IFA HI( واملنتجعات  للفنادق  لإيفا  تابعة  �ضركة  وهي  الفندقية  لالإ�ضتثمارات 
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طالل جا�صم البحر
نائب رئي�س جمل�س الإدارة و الع�ضو املنتدب 

يف  واإجنازاتها  ال�ضركة  اأعمال  وردت  كما  لها,  الإ�ضتثمارية  الأ�ضول  اإدارة  وذراع 
املالية  البيانات  عن  متييز  دون  واملنتجعات  للفنادق  اإيفا  ل�ضركة  املالية  التقارير 

لل�ضركة الأ�ضا�ضية.

واإننا نغتنم هذه الفر�ضة لنقدم ال�ضكر اإىل جميع العاملني يف اإيفا للفنادق واملنتجعات 
التي  والنجاحات  واملتفانية  الدائبة  جهودهم  على  الفندقية  لالإ�ضتثمارات  واإيفا 

حققوها خالل هذا العام. 

ومع اإقرتاب عام 2012 فاإننا نتطلع اإىل مزيد من اجلهد والأداء املتميز من فريق العمل 
الإ�ضتثمارية.  اأعمالنا  يف  �ضركائنا  مع  العمل  عالقات  تعزيز  جانب  اإىل  �ضركتنا,  يف 
باأعمال  املعنيني  املبذولة من قبل كافة  املتميزة  باأن اجلهود امل�ضرتكة  نحن على ثقة 

ال�ضركة كفيلة بزيادة اأرباح ال�ضركة جمددًا خالل العام املقبل. 

                 مع خال�س التقدير 

اإبراهيم �صالح الذربان
 رئي�س جمل�س الإدارة 
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تالل العبادية, لبنان مملكة �ضباأ, دبي

الكويت
الأمارات العربية املتحدة

لبنان

فريمونت النخلة, دبياإيفا للفنادق و املنتجعات ال�ضرق الأو�ضط
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ريفا بيت�س, نخلة جمريا, دبي

لغونا تاور لوفت, دبيريزيدن�ضز, نخلة جمريا, دبي

جولدن مايل, نخلة جمريا,دبيجولدن مايل, نخلة جمريا,دبي فندق فور �ضيزونز بريوت, لبنان
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منتجع فريمونت زميبايل, جنوب اأفريقيااإيفا للفنادق و املنتجعات اأفريقيا

فريمونت زميبايل, جنوب اأفريقيافريمونت زميبايل, جنوب اأفريقيا

جنوب اأفريقيا
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نادي فريمونت ال�ضكني اخلا�س, زميبايلمنتجع فريمونت زميبايل ال�ضكني, جنوب اأفريقيا

زميبايل فاكي�ضن كلوب, جنوب اأفريقيا منتجع ليجند غولف اآند �ضفاري, جنوب اأفريقيا
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يونك�س �ضاوث باتايا, تايالند

تايالند

ذا ريفر, بانكوك, تايالند

ايفا للفنادق و املنتجعات اآ�ضيا

ذا فيو, تايالند
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 185راجادامري, بانكوك, تايالند

 185راجادامري, بانكوك, تايالند

نورث بوينت باتايا, تايالند
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يوتل يوبت, نيويورك, الوليات املتحدة

يوتل, نيويورك, الوليات املتحدةاإيفا للفنادق و املنتجعات اأوروبا و اأمريكا ال�ضمالية

يوتل, نيويورك, الوليات املتحدة يوتل, نيويورك, الوليات املتحدة
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باين كليف�س, الربتغال

باين كليف�س, الربتغال يوتل, اململكة املتحدة و هولندا
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امل�صتقلني احل�صابات  مراقبي  وتقرير  املجمعة  املالية  البيانات 
التابعةلها وال�صركات  )مقفلة(  �س.م.ك   - واملنتجعات  للفنادق  يفا  اإ �صركة 

2011 دي�صمرب    31 الكويـت 

املحتويات 
22               تقرير مراقبي احل�صابات امل�صتقلني  

23               بيان الدخل املجمع     
24               بيان الدخل ال�صامل املجمع

25               بيان املركز املايل املجمع
    26               بيان التدفقات النقديه املجمعة

27               بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمعة
28-69       اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة
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امل�صتقلني احل�صابات  مراقبي  تقرير 

ال�صاده امل�صاهمني
�صركة اإيفا للفنادق واملنتجعات - �س.م.ك)مقفلة( 

الكويـت

التقرير حول البيانات املالية املجمعة
لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�ضركة اإيفا للفنادق واملنتجعات 
– �ضركة م�ضاهمة كويتية )مقفلة( وال�ضركات التابعة لها, وت�ضمل بيان املركز 
املايل املجمع كما يف 31 دي�ضمرب 2011, والبيانات املجمعة املتعلقة به, للدخل 
 1 من  للفرتة  النقدية  والتدفقات  امللكية  حقوق  يف  والتغريات  ال�ضامل  والدخل 
املحا�ضبية  ال�ضيا�ضات  لأهم  وملخ�س   ,2011 دي�ضمرب   31 اإىل   2010 يوليو 

والإي�ضاحات التف�ضيلية الآخرى.

م�صوؤولية الإدارة حول البيانات املالية املجمعة

اإن الإدارة هي اجلهة امل�ضوؤولة عن اإعداد وعر�س تلك البيانات املالية املجمعة 
ب�ضكل عادل وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية, وعن نظام ال�ضبط الداخلي 
ب�ضكل  املجمعة  املالية  البيانات  اإعداد  من  لتمكينها  منا�ضبًا  الإدارة  تراه  الذي 

خال من فروقات مادية �ضواء كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ.

م�صوؤولية مراقبي احل�صابات

اإ�ضتنادًا اىل  املالية املجمعة  البيانات  الراأي حول هذه  اإبداء  اإن م�ضوؤوليتنا هي 
اأعمال التدقيق التي قمنا بها.  لقد قمنا باأعمال التدقيق وفقا للمعايري الدولية 
الأخالقي  ال�ضلوك  قواعد  الإلتزام مبتطلبات  تتطلب  املعايري  اإن هذه  للتدقيق. 
باأن  معقولة  تاأكيدات  على  للح�ضول  التدقيق  اأعمال  وتنفيذ  بتخطيط  والقيام 

البيانات املالية املجمعة خالية من فروقات مادية.

  

التدقيق  اأدلة  على  احل�ضول  لغر�س  باإجراءات  القيام  التدقيق,  يت�ضمن 
تلك  اإختيار  ويعتمد  املجمعة.  املالية  البيانات  حول  والإف�ضاحات  املبالغ  حول 
الإجراءات على حكم املدققني, مبا يف ذلك تقدير املخاطر املتعلقة بالفروقات 
اخلطاأ.  اأو  الغ�س  عن  ناجتة  كانت  �ضواء  املجمعة,  املالية  البيانات  يف  املادية 
اإجراءات ال�ضبط  الإعتبار  ياأخذ املدققني بعني  وللقيام بتقدير تلك املخاطر, 
للمن�ضاآة  املجمعة  املالية  البيانات  عر�س  وعدالة  باإعداد  املتعلقة  الداخلي 
ولكن  الظروف,  ح�ضب  املالئمة  التدقيق  اإجراءات  ت�ضميم  لهم  يت�ضنى  لكي 
للمن�ضاآة.  الداخلي  ال�ضبط  اإجراءات  فعالية  حول  الراأي  اإبداء  لغر�س  لي�س 
ومعقولية  املتبعة  املحا�ضبية  ال�ضيا�ضات  مالءمة  تقييم  التدقيق,  يت�ضمن  كما 
التقديرات املحا�ضبية املعدة من قبل الإدارة, وكذلك تقييم العر�س الإجمايل 

ال�ضامل للبيانات املالية املجمعة .

الـراأي

النواحي  كافة  من  عادلة,  ب�ضورة  تظهر  املجمعة  املالية  البيانات  اإن  براأينا 
املادية, املركز املايل ل�ضركة اإيفا للفنادق واملنتجعات – �ضركة م�ضاهمة كويتية 
املالية  والنتائج   ,2011 دي�ضمرب   31 فـي  كما  لها  التابعة  وال�ضركات  )مقفلة( 
لأعمالها والتدفقات النقدية للفرتة من 1 يوليو 2010 اإىل 31 دي�ضمرب 2011 

وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

التقرير حول املتطلبات القانونية والت�صريعية الآخرى

براأينا اأن ال�ضركة الأم حتتفظ ب�ضجالت حما�ضبية منتظمة واأن البيانات املالية 
يتعلق  فيما  الأم  ال�ضركة  اإدارة  جمل�س  تقرير  يف  الواردة  والبيانات  املجمعة 
بالبيانات املالية املجمعة, متفقة مع ما هو وارد يف تلك ال�ضجالت, وقد ح�ضلنا 
التدقيق,  لأغرا�س  �ضرورية  راأيناها  التي  والإي�ضاحات  املعلومات  كافة  على 
قانون  يتطلبها  التي  املعلومات  جميع  تت�ضمن  املجمعة  املالية  البيانات  اأن  كما 
والتعديالت  الأم  لل�ضركة  التاأ�ضي�س  وعقد   1960 ل�ضنة  التجارية  ال�ضركات 
حدود  يف  واأنه  املرعية,  لالأ�ضول  وفقًا  اأجري  قد  اجلرد  واإن  لهما,  الالحقة 
املعلومات التي توفرت لدينا, مل تقع خالل ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 
لل�ضركة  التاأ�ضي�س  عقد  اأو  التجارية  ال�ضركات  قانون  لأحكام  خمالفات   2011
اأو  ال�ضركة  ن�ضاط  يف  ماديًا  يوؤثر  وجه  على  لهما  الالحقة  والتعديالت  الأم 

مركزها املايل.

 )CPA( عبداللطيف حممد العيبان
)مراقب مرخ�س رقم 94 فئة اأ( 

جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان و�صركاهم

علي عبد الرحمن احل�صاوي
)مراقب ح�صابات مرخ�س رقم 30 فئة )اأ(( 

الأو�صط ال�صرق   Rodl
برقان – حما�صبون عامليون

الكويت
29 مار�س 2012
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املجمع  الدخل  بيان 

الإيرادات 
تكلفة الإيرادات
�صايف الإيرادات

�صايف الإيرادات من بيع تذاكر ال�صفر واخلدمات املتعلقة بها
اإيرادات اأتعاب وعمولت

التغري يف القيمة العادلة لعقارات اإ�صتثمارية
خ�صارة بيع عقارات اإ�صتثمارية

)اأرباح / خ�صائر( حمققة من بيع اإ�صتثمارات متاحة للبيع
ح�صة يف نتائج �صركات زميلة

هبوط قيمة �صركات زميلة
هبوط قيمة اإ�صتثمارات متاحة للبيع

هبوط قيمة مدينون واأ�صول اأخرى
اإيرادات فوائد
اإيرادات اأخرى

امل�صاريف والأعباء الأخرى
تكاليف موظفني

م�صاريف بيع وت�صويق عقارات
م�صاريف ت�صغيل واأعباء اأخرى

الإ�صتهالك
تكاليف متويل

جمموع امل�صاريف والأعباء الآخرى
اخل�صارة قبل ال�صرائب وح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي و�صريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة 

اإيرادات/)م�صاريف( �صرائب متعلقة ب�صركات تابعه اأجنبية
ح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي

�صريبة دعم العمالة الوطنية
خم�ص�س زكاة

ربح / )خ�صارة( الفرتة / ال�صنة
خم�ص�س كما يلي :
مالكي ال�صركة الأم

احل�ص�س غري امل�صيطرة

ربح/)خ�صارة( الأ�صهم الأ�صا�صية واملخففة املخ�ص�صة ملالكي ال�صركة الأم

8

17
17

20ب
19
19
20اأ
21ج

9
10

11
15
12

13

14

 43,034,352
)22,963,457(

20,070,895

192,652
638,770

5,093,484
)354,938(

719,667
)303,191(

)4,172,464(
)600,139(
)720,907(
1,365,961
9,977,262

31,907,052

7,326,541
1,079,945
9,434,911
3,427,076

11,570,102
32,838,575

)931,523(

1,238,266
)13,963(
)40,485(
)16,014(

236,281

1,480,980
)1,244,699(

236,281
3.43 فل�س

20,072,663
)14,871,179(

5,201,484

204,009
12,068

)240,755(
)39,032(

)4,233,819(
)550,476(

-
-

)878,667(
2,352,638

973,589
2,801,039

5,292,241
3,563,690
7,492,472
1,648,198
5,133,797

23,130,398
)20,329,359(

)56,978(
-
-
-

)20,386,337(

)19,522,763(
)863,574(

)20,386,337(
)45.20( فل�س

 للفرتة من 1 يوليو
 2010 اىل 31

دي�صمرب 2011
د.ك

 ال�صنة املنتهية يف 30
يونيو

2010
د.ك

اإي�صاح
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املجمع ال�صامل  الدخل  بيان 

ربح / )خ�صارة( الفرتة / ال�صنة

اإيرادات اأخرى �صاملة :
فروقات عملة ناجتة عن حتويل اأن�صطة اأجنبية

اإ�صتثمارات متاحة للبيع :
-   �صايف التغريات يف القيمة العادلة الناجتة خالل الفرتة / ال�صنة

-  املحول اىل بيان الدخل املجمع عن هبوط القيمة
-  املحول اىل بيان الدخل املجمع من البيع

اإجمايل الإيرادات ال�صاملة الأخرى للفرتة / لل�صنة
اإجمايل الدخل ال�صامل للفرتة / لل�صنة

اخلا�س بـ :
مالكي ال�صركة الأم

احل�ص�س غري امل�صيطرة

236,281

)3,441,404(

)510,016(
600,139

)225,307(
)3,576,588(
)3,340,307(

)2,043,462(
)1,296,845(
)3,340,307(

)20,386,337(

1,506,255

)343,594(

-
1,162,661

)19,223,676(

)18,513,826(
)709,850(

)19,223,676(

 للفرتة من 1 يوليو
 2010 اىل 31

دي�صمرب 2011
د.ك

ال�صنة املنتهية
يف 30 يونيو 

2010
د.ك
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املجمع املايل  املركز  بيان 

الأ�صول
الأ�صول غري املتداولة

ال�صهرة
ممتلكات واآلت ومعدات

اأعمال راأ�صمالية قيد التنفيذ
عقارات اإ�صتثمارية

عقارات قيد التطوير
اإ�صتثمار يف �صركات زميلة
اإ�صتثمارات متاحة للبيع

جمموع الأ�صول غري املتداولة

الأ�صول املتداولة
ذمم مدينة واأ�صول اأخرى

عقارات قيد التطوير
عقارات للمتاجرة

النقد والنقد املعادل

اأ�صول م�صنفة كمحتفظ بها للبيع
جمموع الأ�صول املتداولة

جمموع الأ�صول
حقوق امللكية واخل�صوم

حقوق امللكية
حقوق امللكية اخلا�صة مبالكي ال�صركة الأم

راأ�س املال 
اأ�صهم اخلزينة

اإحتياطي قانوين
اإحتياطي اختياري

التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة
اإحتياطي حتويل عمالت اأجنبية

اأرباح حمتفظ بها
جمموع حقوق امللكية اخلا�صة مبالكي ال�صركة الأم

احل�ص�س غري امل�صيطرة
جمموع حقوق امللكية

 

اأق�صاط م�صتحقة عن �صراء عقارات
اأ�صهم ممتازة قابلة لالإ�صرتداد

قرو�س لأجل
دفعات مقدمة من العمالء

خ�صوم مالية اأخرى
جمموع اخل�صوم غري املتداوله

 

م�صتحق اإىل اأطراف ذات �صلة
ذمم دائنة وخ�صوم اأخرى

قرو�س لأجل
دفعات مقدمة من العمالء
جمموع اخل�صوم املتداولة

جمموع اخل�صوم
جمموع حقوق امللكية واخل�صوم

15
16
17
22
19
20

21
22
23
24

18

25
26
27
27

28
29
30
33
31

37
32
30
33

234,088
31,382,895

103,680,584
27,170,955
95,976,538
14,019,884

6,106,494
278,571,438

35,680,569
51,088,831

5,683,759
6,633,809

99,086,968
12,126,583

111,213,551
389,784,989

45,388,200
)16,138,303(

13,592,240
10,366,158

-
)7,691,202(

2,964,647
48,481,740

)471,984(
48,009,756

2,310,255
2,903,158

62,606,363
108,301,350

9,185,355
185,306,481

41,876,964
58,556,815
32,665,537
23,369,436

156,468,752
341,775,233
389,784,989

242,898
33,055,320
80,064,439

1,407,892
80,040,392
32,720,755

9,744,724
237,276,420

73,270,651
60,080,518
10,219,029
20,005,376

163,575,574
-

163,575,574
400,851,994

45,388,200
)16,152,628(

13,437,096
10,211,014

135,184
)4,301,944(

2,069,107
50,786,029

3,333,784
54,119,813

-
-

25,140,048
117,901,482

8,318,481
151,360,011

43,882,673
66,253,915
43,536,891
41,698,691

195,372,170
346,732,181
400,851,994

31 دي�صمرب

2011

د.ك

30 يونيو
2010

د.ك اإي�صاح

اخل�صوم غري املتداولة

اخل�صوم املتداولة

اإبراهيم �صالح الذربان
 رئي�س جمل�س الإدارة 
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املجمع  النقديه  التدفقات  بيان 

اأن�صطة الت�صغيل
اخل�صارة قبل ال�صرائب وح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي و�صريبة دعم العمالة 

الوطنية والزكاة 
تعديالت :

اأرباح / )خ�صائر( حمققة من بيع اإ�صتثمارات متاحة للبيع
ح�صة يف نتائج �صركات زميلة

التغريات بالقيمة العادلة لعقارات اإ�صتثمارية
خ�صائر من بيع عقارات اإ�صتثمارية

اإيرادات فوائد
الإ�صتهالك 

تكاليف متويل
هبوط قيمة اإ�صتثمارات متاحة للبيع

هبوط قيمة �صركات زميلة
هبوط يف قيمة مدينون والأ�صول الآخرى 

التغريات يف اأ�صول وخ�صوم الت�صغيل :
ذمم مدينة واأ�صول اأخرى

عقارات قيد التطوير
عقارات للمتاجرة

ذمم دائنة وخ�صوم اأخرى
م�صتحق اىل اأطراف ذات �صلة 

دفعات مقدمة من العمالء
�صايف النقد الناجت من / )امل�صتخدم يف( اأن�صطة الت�صغيل

اأن�صطة الإ�صتثمار
التغري يف ودائع مرهونة

اإ�صتثمارات يف �صركات زميلة
�صايف الإ�صتبعادات / )الإ�صافات( على ممتلكات واآلت ومعدات

املح�صل من بيع عقارات اإ�صتثمارية
املح�صل من بيع اإ�صتثمارات متاحة للبيع

�صراء اإ�صتثمارات متاحة للبيع
الإ�صافات على الأعمال الراأ�صمالية قيد التنفيذ

اإيرادات فوائد م�صتلمة
�صايف النقد امل�صتخدم يف اأن�صطة الإ�صتثمار

اأن�صطة التمويل
بيع / )�صراء( اأ�صهم خزينة

الزيادة يف خ�صوم مالية اأخرى – غري متداولة
الزيادة يف قرو�س لأجل 

اأق�صاط م�صتحقة من �صراء عقارات
توزيعات اأرباح مدفوعه
تكاليف متويل مدفوعه

�صايف النقد الناجت من اأن�صطة التمويل
�صايف النق�س يف النقد والنقد املعادل

النقد والنقد املعادل يف بداية الفرتة / ال�صنة 
النقد والنقد املعادل يف نهاية الفرتة / ال�صنة 

24
24

)931,523(

)719,667(
303,191

)5,093,484(
354,938

)1,365,961(
3,427,076

11,570,102
600,139

4,172,464
720,907

13,038,182

21,114,155
)18,835,532(

4,535,270
4,330,344
7,937,928

)27,929,387(
4,190,960

937,964
)327,793(
1,786,705

542,500
5,421,792
)540,194(

)27,179,709(
1,365,961

)17,992,774(

8,489
866,874

9,752,695
2,310,255

-
)11,570,102(

1,368,211
)12,433,603(

19,067,412
6,633,809

)20,329,359(

4,233,819
550,476
240,755

39,033
)2,352,638(

1,648,198
5,133,797

-
-

878,667
)9,957,252(

12,758,505
)41,108,802(

)720,043(
)6,241,779(

6,722,935
36,176,573

)2,368,863(

)937,964(
)8,417,857(

)215,759(
205,279

5,219,101
)2,087,368(
)7,774,338(

2,352,638
)11,656,268(

)1,808,236(
2,283,550

15,945,341
-

)9,557(
)5,133,797(

11,277,301
)2,748,830(

21,816,242
19,067,412

 للفرتة من 1 يوليو
 2010 اىل 31

دي�صمرب 2011
د.ك

 ال�صنة املنتهية يف
30  يونيو 2010

د.ك   اإي�صاح
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املجمع  امللكية  حقوق  يف  التغريات  بيان 

الر�صيد يف 30 يونيو 2010

بيع اأ�صهم خزينة
خ�صارة بيع اأ�صهم خزينة

املحول اإىل الإحتياطي
�صراء ح�ص�س غري م�صيطرة  )اأنظر اإي�صاح 30(

معامالت مع اأ�صحاب حقوق امللكية
)ربح / خ�صارة( الفرتة

جمموع الإيرادات ال�صاملة الآخرى للفرتة
جمموع الإيرادات ال�صاملة للفرتة

الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2011

الر�صيد كما يف 30 يونيو 2009 – كما مت الإعالن عنه �صابقًا
التعديل الناجت عن تطبيق التف�صري )15( 

الر�صيد كما يف 30 يونيو 2009  -كما مت تعديلة 

اأ�صهم منحه م�صدرة )اأنظر اإي�صاح 33(
�صراء اأ�صهم خزينة

معامالت مع اأ�صحاب حقوق امللكية
خ�صارة ال�صنة

جمموع الإيرادات ال�صاملة الآخرى لل�صنة
جمموع الإيرادات ال�صاملة لل�صنة

45,388,200

-
-
-
-
-
-
-
-

45,388,200

41,262,000
-

41,262,000

4,126,200
-

4,126,200
-
-
-

45,388,200

راأ�س املال
د.ك

)16,152,628(

14,325
-
-
-

14,325
-
-
-

)16,138,303(

)14,344,392(
-

)14,344,392(

-
)1,808,236(
)1,808,236(

-
-
-

)16,152,628(

اأ�صهم خزينة
د.ك

حقوق امللكية اخلا�صة مبالكي ال�صركة الأم

13,437,096

-
-

155,144
-

155,144
-
-
-

13,592,240

13,437,096
-

13,437,096

-
-
-
-
-
-

13,437,096

اإحتياطي قانوين
د.ك

10,211,014

-
-

155,144
-

155,144
-
-
-

10,366,158

10,211,014
-

10,211,014

-
-
-
-
-
-

10,211,014

 اإحتياطي
اإختياري

د.ك
184, 135

-
-
-
-
-
-

)135,184(
)135,184(

-

478,778
-

478,778

-
-
-
-

)343,594(
)343,594(

135,184

التغريات املرتاكم
يف القيمة العادل

د.ك
)4,301,944(

-
-
-
-
-
-

)3,389,258(
)3,389,258(
)7,691,202(

)3,409,365(
)2,245,110(
)5,654,475(

-
-
-
-

1,352,531
1,352,531

)4,301,944(

 اإحتياطي حتويل
عمالت اأجنبية

د.ك
2,069,107

-
)5,836(

)310,288(
)269,316(
)585,440(
1,480,980

-
1,480,980
2,964,647

53,742,516
)28,024,446(

25,718,070

)4,126,200(
-

)4,126,200(
)19,522,763(

-
)19,522,763(

2,069,107

 اأرباح
حمتفظ بها

د.ك
50,786,029

14,325
)5,836(

-
)269,316(
)260,827(
1,480,980

)3,524,442(
)2,043,462(
48,481,740

101,377,647
)30,269,556(

71,108,091

-
)1,808,236(
)1,808,236(

)19,522,763(
1,008,937

)18,513,826(
50,786,029

املجموع الفرعي
د.ك

3,333,784

-
-
-

)2,508,923(
)2,508,923(
)1,244,699(

)52,146(
)1,296,845(

)471,984(

4,643,542
)599,908(
4,043,634

-
-
-

)863,574(
153,724

)709,850(
3,333,784

 احل�ص�س غري
امل�صيطرة

د.ك
54,119,813

14,325
)5,836(

-
)2,778,239(
)2,769,750(

236,281
)3,576,588(
)3,340,307(
48,009,756

106,021,189
)30,869,464(

75,151,725

-
)1,808,236(
)1,808,236(

)20,386,337(
1,162,661

)19,223,676(
54,119,813

املجموع
د.ك
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املجمعة املالية  البيانات  حول  ي�صاحات  اإ
2011 دي�صمرب   31

1. التاأ�صي�س والأن�صطة
تاأ�ض�ضت �ضركة اإيفا للفنادق واملنتجعات بتاريخ 19 يوليو 1995 ك�ضركة كويتية ذات م�ضئولية حمدودة حتت اإ�ضم : "�ضركةاأوف�ضت 
لالإ�ضت�ضارات واإدارة امل�ضاريع – ذ.م.م – جنوى اأحمد عبدالعزيز القطامي و�ضركائها" . بتاريخ 14 مايو 2005 , مت تغيري 

الأ�ضم والكيان القانوين لل�ضركة لي�ضبح �ضركة اإيفا للفنادق واملنتجعات – �س.م.ك )مقفلة(.

"املجموعة" يف  اليها  ي�ضار  لها  التابعة  الأم" وال�ضركات  "ال�ضركة  – �س.م.ك )مقفلة(  واملنتجعات  للفنادق  اإيفا  �ضركة  اإن 
البيانات املالية املجمعة. تفا�ضيل ال�ضركات التابعة مبينة يف اإي�ضاح 7 .

يتمثل الن�ضاط الأ�ضا�ضي لل�ضركة الأم فيما يلي :

- تطوير واإدارة وت�ضويق الفنادق واملنتجعات .

- متلك وبيع و�ضراء العقارات والأرا�ضي وتطويرها حل�ضاب ال�ضركة داخل دولة الكويت اأو خارجها, وكذا اإدارة اأمالك الغري 
وكل ذلك مبا ل يخالف الأحكام املن�ضو�س عليها يف القوانني القائمة, وما حظرته من الإجتار يف ق�ضائم ال�ضكن اخلا�س على 

النحو الذي ن�ضت عليه هذه القوانني .

- متلك وبيع و�ضراء الأ�ضهم و�ضندات ال�ضركات العقارية حل�ضاب ال�ضركة فقط يف الكويت ويف اخلارج .

- اإعداد الدرا�ضات وتقدمي الإ�ضت�ضارات يف املجالت العقارية بكافة اأنواعها, على اأن تتوفر ال�ضروط املطلوبة يف من يزاول 
تقدمي هذه اخلدمة .

اأعمال ال�ضيانة وتنفيذ الأعمال املدنية  لل�ضركة مبا يف ذلك  باأعمال ال�ضيانة املتعلقة باملباين والعقارات اململوكة  القيام   -
وامليكانيكية والكهربائية وامل�ضاعد واأعمال تكييف الهواء مبا يكفل املحافظة على املباين و�ضالمتها.

- تنظيم املعار�س العقارية اخلا�ضة مب�ضاريع ال�ضركة العقارية, وذلك ح�ضب الأنظمة املعمول بها يف الوزارة.

- اإقامة املزادات العقارية .

  متلك الأ�ضواق التجارية واملنتجعات ال�ضكنية واإدارتها.

�ضركات  قبل  تدار من  اإ�ضتثمارها يف حمافظ مالية وعقارية  ال�ضركة عن طريق  لدى  واملتوفرة  املالية  الفوائ�س  اإ�ضتغالل   -
وجهات متخ�ض�ضة.

والعمرانية  وال�ضياحية  وال�ضناعية  والتجارية  ال�ضكنية  وامل�ضاريع  للمناطق  الأ�ضا�ضية  البنية  لو�ضع  املبا�ضرة  امل�ضاهمة   -
ال�ضركة  ل�ضالح  �ضواء   )BOT( بنظام العقارية  املرافق  واإدارة   )BOT( والتحويل والت�ضغيل  البناء  بنظام  والريا�ضية 

اأو لغريها .

- يجوز لل�ضركة ان يكون لها م�ضلحة اأن ت�ضرتك باأي وجه مع الهيئات التي تزاول اأعماًل �ضبيهة باأعمالها, اأو التي قد تعاونها 
على  حتقيق اأغرا�ضها يف الكويت اأو يف اخلارج, ولها اأن تن�ضئ اأو ت�ضارك اأو ت�ضرتي هذه الهيئات اأو اأن تلحق بها.

اإن ال�ضركة الأم تابعة ل�ضركة الإ�ضت�ضارات املالية الدولية )اإيفا( – �س.م.ك )مقفلة(, )وهي �ضركة مدرجة يف �ضوق الكويت 
لالأوراق املالية, و�ضوق دبي, الأمارات العربية املتحدة لالأوراق املالية(.

عنوان مكتب ال�ضركة الأم امل�ضجل هو : �س.ب : 4694 ال�ضفاة 13047 دولة الكويت.

اإن اأ�ضهم ال�ضركة الأم مدرجة يف �ضوق الكويت لالأوراق املالية.

العمومية  اجلمعية  اإن   .2012 مار�س   29 بتاريخ  لالإ�ضدار  املجمعة  املالية  البيانات  هذه  الأم  لل�ضركة  الإداره  جمل�س  اإعتمد 
مل�ضاهمي ال�ضركة الأم, لها القدرة على تعديل تلك البيانات املالية املجمعة بعد �ضدورها.

اإجتماع اجلمعية العمومية يف 21 نوفمـرب 2010 باملوافقـة على تغيري ال�ضـنة املاليــة لل�ضركة الأم من 30  قام امل�ضاهمون يف 
يونيو اإىل 31 دي�ضمرب. وتبعًا لذملك, فاإن الفرتة املـالية القادمة لل�ضـركة الأم �ضتكون لفرتة الثمانية ع�ضر �ضـهرًا من 1 يوليو 
2010 اإىل 31 دي�ضمرب 2011. وبالتايل, فاإن هذه البيانات املالية املجمعة هي لفرتة الثمانية ع�ضر �ضهراً من 1 يوليو 2010 
حتى 31 دي�ضمرب 2011. بناءًا على ذلك, فاإن معلومات املقارنة اخلا�ضة باملعلومـات املالية قد مت عر�ضها لل�ضـنة املنتهية يف 

30 يونيو 2010.

2.   اأ�صا�س الإعداد
بالقيمة  املدرجة  املالية  الأ�ضول  باإ�ضتثناء  التاريخية  التكلفة  مبداأ  اأ�ضا�س  على  للمجموعة  املجمعة  املالية  البيانات  اإعداد  مت 

العادلة من خالل بيان الدخل والأ�ضول املالية املتاحة للبيع والعقارات الإ�ضتثمارية والتي مت قيا�ضها بالقيمة العادلة.

اإختارت املجموعة عر�س "بيان الدخل ال�ضامل "�ضمن بيانني منف�ضلني : "بيان الدخل" و "بيان الدخل ال�ضامل".

مت عر�س البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي )"د.ك"(.

3.   بيان الإلتزام
مت اإعداد هذه البيانات املالية املجمعة للمجموعة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�ضادرة عن جمل�س معايري املحا�ضبة 

الدولية وكذلك وفق املتطلبات ال�ضادرة بالقرار الوزاري رقم 18 ل�ضنة 1990.

4.   التغريات يف ال�صيا�صات املحا�صبية 
اإن ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املتبنية يف اإعداد البيانات املالية املجمعة متماثلة مع تلك ال�ضيا�ضات املطبقة خالل ال�ضنة ال�ضابقة.

4.1   تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة و املعدلة
قامت املجموعة خالل الفرتة بتطبيق املعايري والتف�ضريات والتعديالت اجلديدة التالية على املعايري الدولية للتقارير املالية 
ال�ضادرة من قبل جمل�س معايري املحا�ضبة الدولية والتي لها عالقة بـ/ وت�ضري على البيانات املالية للمجموعة للفرتة ال�ضنوية 
التي تبداأ يف 1 يوليو 2010. مت اإجراء بع�س التعديالت الأخرى على املعايري كما مت اإ�ضدار بع�س املعايري والتف�ضريات اجلديدة 

ولي�س من املتوقع اأن يكون لها تاأثري مادي على البيانات املالية للمجموعة .



�صفحة  29  التقرير ال�صنوي ل�صركة اإيفا للفنادق و املنتجعات  2011

المعيار اأو التف�صير الذي يبداأ في                                                                                       ي�صري للفترات ال�صنوية    

التح�صينات ال�صنوية لعام 2010                                                                          1 يوليو 2010  و 1 يناير 2011

التح�صينات ال�صنوية لعام 2010

.)IFRS( في مايو 2010 باإ�ضدار تح�ضينات على المعايير الدولية للتقارير المالية )IASB( قام مجل�س معايير المحا�ضبة الدولية

اإن معظم هذه التعديالت اأ�ضبحت نافذة المفعول في الفترات ال�ضنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يوليو 2010 و 1 يناير 2011. 

تقوم التح�ضينات لعام 2010 بتعديل بع�س اأحكام المعيار الدولي للتقارير المالية)IFRS 3(, وتو�ضيح عر�س مطابقة كل 
بند من بنود الإيرادات ال�ضاملة الآخرى وكذلك تو�ضيح بع�س متطلبات الإف�ضاحات الخا�ضة بالأدوات المالية. اإن عملية 

التطبيق لم يكن لها اأي اأثر على اأداء المجموعة اأو مركزها المالي. 

4.2     المعايير الم�صدرة من مجل�س المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد

اإ�ضدار بع�س المعايير/ التعديالت والتف�ضيرات على المعايير  بتاريخ الم�ضادقة على هذه البيانات المالية المجمعة,  تم 
الحالية من قبل مجل�س المعايير الدولية ولكن لم يتم تفعيلها بعد ولم يتم تطبيقها مبكرًا من قبل المجموعة.

تتوقع الإدارة اأن يتم تبني كافة الت�ضريحات ذات ال�ضلة �ضمن ال�ضيا�ضات المحا�ضبية للمجموعة للفترة الأولى التي تبداأ بعد 
تاريخ تفعيل الت�ضريح. اإن المعلومات المتعلقة بالمعيار الجديد اأو التعديل اأو التف�ضير المتوقع اأن يكون له ارتباط بالبيانات 
المالية للمجموعة وكما هي مبينة اأدناه. وهناك اأي�ضًا بع�س التف�ضيرات والمعايير التي �ضدرت ولكن لي�س من المتوقع اأن 

يكون لها تاأثير مادي على البيانات المالية للمجموعة.

المعيار المحا�صبة الدولي                                                                                           فعال لل�صنوات المالية التي تبداأ في

معيار رقم  )1(   : عر�س البيانات المالية – تعديل                                                           1 يوليو 2012  

معيار  رقم )12(: �صرائب الدخل – تعديل                                                           1 يناير 2012

معيار  رقم )24(: اإف�صاحات الأطراف ذات ال�صلة – تعديل                                                           1 يناير 2011

معيار  رقم )27(: البيانات المالية المجمعة والمنف�صلة- معدلة كبيانات مالية منف�صلة                                         1 يناير 2011

معيار رقم  )28(: الإ�صتثمار في ال�صركات الزميلة – معدل كاإ�صتثمارات في �صركات زميلة و�صركات محا�صة                  1 يناير 2013

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )7(: الأدوات المالية – الإف�صاحات – معدل                            1 يوليو 2011

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )10(: البيانات املالية املجمعة                                             1 يناير 2013

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )11(: ترتيبات م�صرتكة                                               1 يناير 2013 

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )12(: الإف�صاح عن احل�ص�س يف املن�صاآت الآخرى                            1 يناير 2013

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )13(: قيا�س القيمة العادلة                                               1 يناير 2013

4.2.1   معيار المحا�صبة الدولي رقم )1(: عر�س البيانات المالية
يتطلب التعديل على معيار المحا�ضبة الدولي رقم )1( من ال�ضركات اأن تقوم بتجميع مكونات الإيرادات ال�ضاملة الآخرى 

المدرجة �ضمن بيان الدخل ال�ضامل بناءًا على المعطيات التالية :

من المحتمل اأن يتم تحويلها اإلى بيان الدخل المجمع في الفترات الالحقة. اأ ( 

ب ( لن يتم تحويلها اإلى بيان الدخل المجمع في الفترات الالحقة.

و�ضتقوم المجموعة بتغيير عر�س مكونات بيان الدخل ال�ضامل بما يتوافق مع هذا التعديل عند تفعيله. مع ذلك, فلن يوؤثر 
على القيا�س اأو الإعتراف بهذه البنود.

4.2.2   معيار المحا�صبة الدولي رقم IAS( 12 12( �صرائب الدخل

المتعلقة  الموؤجلة  ال�ضريبة  النا�ضئة في قيا�س  للق�ضايا  الدولي رقم 12 يوفر حاًل عمليًا  المحا�ضبة  التعديل على معيار  اإن 
بالأ�ضل اإعتمادًا على ما اإذا كانت المن�ضاآة تتوقع اإ�ضترداد القيمة الدفترية لالأ�ضل من خالل الإ�ضتخدام اأو البيع. كما اأن 
 21-SIC التعديل يقدم اإفترا�ضًا على اأن اإ�ضترداد القيمة الدفترية ما يكون عادة من خالل البيع. ونتيجة للتعديالت, فاإن
�ضرائب الدخل واإ�ضترداد الأ�ضول غير القابلة لال�ضتهالك المعاد تقييمها لم يعد يطبق على العقارات الإ�ضتثمارية المدرجة 

بالقيمة العادلة.

4.2.3   معيار المحا�صبة الدولي رقم IAS( 24 24( اإي�صاح الأطراف ذات العالقة )المعدل(

يو�ضح المعيار المعدل تعريف الأطراف ذات العالقة وذلك لتب�ضيط تحديد هذه العالقات واإزالة التناق�ضات في تطبيقه. 
كما يقدم المعيار المعدل اإعفاء جزئيًا لمتطلبات الإف�ضاح الخا�ضة بالمن�ضاآت المرتبطة بالدولة. لي�س من المتوقع اأن يكون 

لتطبيق هذا التعديل اأي اأثر على اأداء المجموعة اأو مركزها المالي.

4.2.4   معيار المحا�صبة الدولي رقم )27( البيانات المالية المجمعة والمنف�صلة – تم تعديل المعيار 
اإلى – البيانات المالية المنف�صلة

بناءًا على معايير المحا�ضبة الدولية الجديدة رقم )10( و )11(, �ضيتعامل معيار المحا�ضبة الدولي رقم )27( مع البيانات 
المالية المنف�ضلة.

4.2.5    معيار المحا�صبة الدولي رقم )28(: الإ�صتثمار في ال�صركات الزميلة – تم تعديله اإلى: الإ�صتثمار 
في ال�صركات الزميلة و�صركات المحا�صة

بناءًا على معايير المحا�ضبة الدولية الجديدة رقم )10( و )12(, تم اإدراج الإ�ضتثمار في �ضركات المحا�ضة �ضمن معيار 
المحا�ضبة الدولي رقم )28( ولكن لم تتغير طريقة حقوق الملكية �ضمن نف�س المعيار.
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4.2.6   املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )7(: الأدوات املالية – الإف�صاحات
اإن التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )7(: الأدوات املالية – الإف�ضاحات هي جزء من نتاج املراجعة ال�ضاملة 
على الأن�ضطة خارج البيانات املالية.  �ضت�ضمح تلك التعديالت على حت�ضني اإدراك قارئ البيانات املالية حول حتويالت الأ�ضول 
املالية )على �ضبيل املثال, املعامالت املالية( مبا يف ذلك اإدراك ما اإذا كان هناك اأية خماطر حمتملة وتاأثريها عند حتويل 
تلك الأ�ضول.  كما يتطلب املعيار اإف�ضاحات اإ�ضافية عندما تكون معامالت التحويل اجلزئية قد متت يف نهاية الفرتة املالية.  

ول يتوقع اأن يكون لتبني تلك التعديالت اأي اأثر جوهري على املركز املايل اأو نتائج اأعمال املجموعة.

4.2.7  املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9(: الأدوات املالية
ينوي جمل�س معايري املحا�ضبة الدولية IASB اإ�ضتبدال كامل معيار املحا�ضبة الدويل )IAS( رقم )39(: الأدوات املالية  
التحقق والقيا�س مبعيار بديل IFRS رقم )9( والذي يتم اإ�ضداره على مراحل.  حتى تاريخة, مت اإ�ضدار الف�ضول املتعلقة 
الف�ضول  تلك  تطبيق  تفعيل  ومت  املالية.  واخل�ضوم  بالأ�ضول  املتعلقة  والإ�ضتبعاد  والقيا�س  والت�ضنيف  )الت�ضجيل(  بالتحقق 
اإنخفا�س القيمة وحما�ضبة التحوط  لل�ضنوات املالية التي تبداأ يف 1 يناير 2015.  ول تزال الف�ضول الخرى املتعلقة بطرق 

قيد التطوير.

بالرغم من اأن التطبيق املبكر لهذا املعيار م�ضموح به, اأ�ضدرت اللجنة الفنية املنبثقة عن وزارة التجارة وال�ضناعة الكويتية 
قرارًا بتاريخ 30 دي�ضمرب 2009 لتاأجيل التطبيق املبكر لهذا املعيار حتى اإ�ضعار اأخر.

ما زال على الإدارة تقييم التاأثري املحتمل من هذه التعديالت على البيانات املالية للمجموعة, لكن ل تتوقع الإدارة تطبيق 
التعديالت حتى يتم ن�ضر جميع اأق�ضام املعيار الدويل للتقارير املالية رقم IFRS(  9( وبالتايل ي�ضتطيعون عمل تقييم �ضامل 

لتاأثري التغريات.

4.2.8   معايري التجميع
هنالك جمموعة من معايري التجميع �ضارية املفعول للفرتات ال�ضنوية التي تبداأ من اأو بعد 1 يناير 2013. معلومات عن هذه 
املالية  البيانات  املعايري اجلديدة واملعدلة على  اأثر هذه  اإدارة املجموعة تقييم  اأدناه. مازال على  املعايري اجلديدة مو�ضحة 

املجمعة للمجموعة.

4.2.8.1   املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )10(: البيانات املالية املجمعة

ي�ضتبدل املعيار )10( معيار املحا�ضبة الدويل رقم )27( : البيانات املالية املجمعة واملنف�ضلة وجلنة تف�ضريات املعايري 12 
)SIC 12( : جتميع البيانات املالية للمن�ضاآت ذات الأغرا�س اخلا�ضة. حيث مت تعديل التعريف اخلا�س مبيزة ال�ضيطرة 
كذلك اإجراءات تو�ضيحية ملعرفة احل�ض�س يف ال�ضركة التابعة.  كما مت الإبقاء على اإجراءات التجميع واملحا�ضبة على ما هي 

مبا يف ذلك احل�ض�س غري امل�ضيطرة والتغري يف ن�ضبة ال�ضيطرة.

4.2.8.2  املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )11(: ترتيبات م�صرتكة
ي�ضتبدل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )11( معيار املحا�ضبة الدويل رقم )31(: احل�ض�س يف �ضركات املحا�ضة. كما 
ويوؤيد ب�ضكل وثيق عمليات املحا�ضبة من قبل امل�ضتثمرين مع حقوقهم وواجباتهم املتعلقة بالرتتيبات امل�ضرتكة. وبالإ�ضافة اإىل 
ذلك, مت التخل�س من خيارمعيار املحا�ضبة الدويل 31 اخلا�س باإ�ضتخدام التجميع الن�ضبي للم�ضاريع امل�ضرتكة. يتطلب املعيار 

الدويل للتقارير املالية رقم )11( اإ�ضتخدام طريقة حقوق امللكية, والتي ت�ضتخدم حاليًا  يف الإ�ضتثمار يف ال�ضركات الزميلة.

4.2.8.3  املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )12(: الإف�صاح عن احل�ص�س يف املن�صاآت الأخرى
يقوم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )12( بدمج وتن�ضيق متطلبات الإف�ضاح لأنواع خمتلفة من الإ�ضتثمارات التي تت�ضمن 
اإف�ضاح  ال�ضركات التابعة, والرتتيبات امل�ضرتكة, وال�ضركات الزميلة و املن�ضاآت املنتظمة غري املجمعة. كما ويقدم متطلبات 

جديدة حول املخاطر التي تتعر�س لها املن�ضاأة من م�ضاركتها مع املن�ضاآت املنتظمة.

4.2.9   املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )13(: قيا�س القيمة العادلة
لن يوؤثر املعيار )13( على اأي تقدير القيمه العادلة لأي بند, ولكن قام هذا املعيار بتو�ضيح تعريف القيمة العادلة حيث يتم من 

خالله بيان وتو�ضيح اإف�ضاحات مقايي�س القيمة العادلة.  مازال على اإدارة املجموعة تقييم اأثر هذا املعيار اجلديد.

5.    ملخ�س ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة
اإن ملخ�س ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة و طرق القيا�س امل�ضتخدمة يف اإعداد البيانات املالية املجمعة مذكورة اأدناه :

5.1   اأ�ص�س التجميع
التابعة كل  البيانات املالية للمجموعة.  متثل ال�ضركات  التابعة لها �ضمن  البيانات املالية لل�ضركة الأم وال�ضركات  مت جتميع 
املن�ضاآت التي ت�ضيطر عليها املجموعة من النواحي املالية والت�ضغيلية.  وحت�ضل املجموعة على حق ال�ضيطرة تلك من خالل 
�ضيطرتها على ما يزيد من ن�ضف حقوق الت�ضويت. يتم اإعداد البيانات املالية لل�ضركات التابعة للفرتات التي تكون عادة ل 
تزيد عن ثالثة اأ�ضهر من تلك البيانات اخلا�ضة بال�ضركة الأم, وباإ�ضتخدام �ضيا�ضات حما�ضبية مماثلة.  يتم عمل التعديالت 
الالزمة عندما يكون تاأثري املعاملة جوهري اأو اأن يكون احلدث خالل الفرتة بني تاريخ بيانات ال�ضركة التابعة وتاريخ بيانات 

ال�ضركة الأم. ترد تفا�ضيل ال�ضركات التابعة الهامة يف اإي�ضاح 7 حول البيانات املالية املجمعة.

لغر�س التجميع, مت حذف كافة املعامالت والأر�ضدة بني �ضركات املجموعة, مبا يف ذلك الأرباح واخل�ضائر غري املحققة من 
املعامالت بني �ضركات املجموعة.  وحيث اأن اخل�ضائر غري املحققة نتيجة معامالت بيع الأ�ضول بني �ضركات املجموعة قد مت 
عك�ضها لأغرا�س التجميع, اإل اأن تلك الأ�ضول مت اإختبارها لتحديد اأي اإنخفا�س يف قيمتها وذلك بالن�ضبة للمجموعة ككل.  مت 
تعديل املبالغ املدرجة يف البيانات املالية لل�ضركات التابعة, اأينما وجدت, للتاأكد من توحيد ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املطبقة للمجموعة.

يتم ت�ضجيل الأرباح اأو اخل�ضائر والإيرادات ال�ضاملة الأخرى اخلا�ضة بال�ضركات التابعة التي متت حيازتها اأو امل�ضتبعدة خالل 
ال�ضنة, من تاريخ احليازة وت�ضل اإىل تاريخ الإ�ضتبعاد, ح�ضبما ينطبق.
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اإن احل�ض�س غري امل�ضيطرة املدرجة كجزء من حقوق امللكية, ميثل اجلزء من اأرباح اأو خ�ضائر و�ضايف اأ�ضول ال�ضركة التابعة 
الأم  ال�ضركة  التابعة بني مالكي  لل�ضركات  ال�ضاملة  اأو اخل�ضائر  الإيرادات  التي ل متتلكها املجموعة.  تقوم املجموعة بف�ضل 
واحلقوق غري امل�ضيطرة وفق ح�ض�س ملكية كل منهم يف تلك ال�ضركات. اإن اخل�ضائر يف ال�ضركات التابعة خم�ض�ضة للح�ض�س 

غري امل�ضيطرة حتى لو كانت النتائج متثل ر�ضيد عجز.

فقدت  اإذا  امللكية.  حقوق  �ضمن  كعملية  عليه  املحا�ضبة  يتم  ال�ضيطرة  فقد  دون  التابعة,  ال�ضركة  ملكية  ن�ضبة  يف  التغري  اإن 
املجموعة ال�ضيطرة على ال�ضركة التابعة فاإنه يتم :

التابعة. لل�صركة  واخل�صوم  ال�صهرة(  )يت�صمن  الأ�صول  حتقق  • عدم 

م�صيطرة. غري  ح�صة  لأي  املدرجة  القيم  حتقق  • عدم 

امللكية. حقوق  �صمن  امل�صجلة  املرتاكمة,  التحويل  فروقات  حتقق  • عدم 

امل�صتلم. للمبلغ  العادلة  القيمة  • حتقق 

متبقية. اإ�صتثمارات  لأي  العادلة  القيمة  • حتقق 

واخل�صائر. الأرباح  يف  عجز  اأو  فائ�س  اأي  • حتقق 

اإىل  الآخرى  ال�صاملة  الإيرادات  يف  �صابقًا  املحققة  املحتويات  يف  الأم  ال�صركة  ح�صة  ت�صنيف  اإعادة   •
الأرباح واخل�صائر اأو الأرباح املحتجزة, كما هو منا�صب .

5.2   دمج الأعمال
لغر�س  املجموعة  قبل  من  املحول  املقابل  اإحت�ضاب  يتم  الأعمال.  دمج  حما�ضبة  يف  ال�ضراء  طريقة  بتطبيق  املجموعة  تقوم 
احل�ضول على ميزة ال�ضيطرة على ال�ضركة التابعة,  مبجموع القيم العادلة لالأ�ضول املحولة والألتزامات القائمة وحقوق امللكية 
امل�ضدرة للمجموعة كما يف تاريخ ال�ضراء. والتي ت�ضمل كذلك, القيم العادلة لأي اأ�ضل اأو خ�ضم قد ينتج عن ترتيبات طارئة 
اأو حمتملة. يتم ت�ضجيل تكاليف ال�ضراء كم�ضاريف عند حدوثها.  ويف جميع معامالت دمج الأعمال, يقوم امل�ضرتي بت�ضجيل 

ح�ضة الأطراف غري امل�ضيطرة اإما بالقيمة العادلة اأو بن�ضيبه من ح�ضته يف �ضايف الأ�ضول املعرفة لل�ضركة امل�ضرتاه.

ويف حالة ما اإذا متت معاملة دمج الأعمال على مراحل, يتم اإعادة قيا�س القيمة العادلة للح�ض�س التي مت �ضراوؤها يف ال�ضابق 
بقيمتها العادلة كما يف تاريخ التملك وذلك من خالل الأرباح اأو اخل�ضائر.

تقوم املجموعة بت�ضجيل الأ�ضول املعرفة امل�ضرتاه واخل�ضوم القائمة التي مت احل�ضول عليها نتيجة دمج الأعمال بغ�س النظر 
عما اإذا كانت تلك البنود قد مت ت�ضجيلها �ضمن البيانات املالية لل�ضركة التي مت �ضراوؤها اأم ل, قبل تاريخ ال�ضراء. ويتم عادة 

قيا�س الأ�ضول امل�ضرتاه واخل�ضوم املنقولة وب�ضكل عام, بالقيمة العادلة بتاريخ ال�ضراء.

عند قيام املجموعة ب�ضراء ن�ضاط معني, تقوم الإدارة بتقدير مالئمة ت�ضنيفات وتوجيهات الأ�ضول املالية املنقولة والإلتزامات 
القائمة وفقًا للبنود التعاقدية والظروف الإقت�ضادية والظروف القائمة بتاريخ ال�ضراء.  يت�ضمن ذلك ف�ضل م�ضتقات الأدوات 

املالية املوجودة �ضمن العقود املربمة من قبل ال�ضركة امل�ضرتاه.

اإن اأي مبلغ حمتمل يتم حتويله من قبل امل�ضرتي �ضيتم ت�ضجيله بالقيمة العادلة بتاريخ ال�ضراء. كما اأن التغريات الالحقة على 
القيمة العادلة للمبلغ املحتمل الذي يعترب اإما اأ�ضال اأو اإلتزامًا �ضيتم ت�ضجيلها وفقًا ملعيار املحا�ضبة الدويل IAS 39 اإما يف 
الأرباح اأو اخل�ضائر اأو كتغري يف اإيرادات �ضاملة اأخرى. اإذا مت ت�ضنيف املبلغ املحتمل كحقوق ملكية, فاإنه لن تتم اإعادة قيا�ضة 

حتى تتم ت�ضويته نهائيا �ضمن الإيرادات ال�ضاملة الأخرى.

يتم اإحت�ضاب قيمة ال�ضهرة بعد ت�ضجيل قيمة الأ�ضول التي مت تعريفها وب�ضكل منف�ضل.  ويتم اإحت�ضابها على اأنها الزيادة ما بني :

 اأ (  القيمة العادلة للمقابل املقدم.

ب( القيمة امل�ضجلة للح�ض�س غري امل�ضيطرة يف �ضجالت ال�ضركة التي مت �ضراوؤها, وبني

ج ( القيمة العادلة كما يف تاريخ ال�ضراء, لأي حقوق ملكية قائمة يف ال�ضركة امل�ضرتاه فوق القيمة العادلة بتاريخ ال�ضراء ل�ضايف 
الأ�ضول التي مت تعريفها. 

 اإذا كانت القيم العادلة لالأ�ضول املعرفة تزيد عن جمموع البنود اأعاله, يتم ت�ضجيل تلك الزيادة )التي تعترب ربح نتيجة املفا�ضلة( 
�ضمن الأرباح واخل�ضائر مبا�ضرة.   

5.3   ال�صهرة
تتمثل ال�ضهرة يف املنافع الإقت�ضادية امل�ضتقبلية الناجتة من دمج الأعمال والتي ل ميكن تعريفها وت�ضجيلها ب�ضكل منف�ضل.  
اأنظر اإي�ضاح 5.2 حول كيفية اإحت�ضاب ال�ضهرة ب�ضكل مبدئي.  تدرج قيمة ال�ضهرة بالتكلفة ناق�ضًا خ�ضائر الهبوط يف القيمة. 

يرجى الرجوع اإىل الإي�ضاح 5.15 اخلا�س ببيان اإجراءات اإختبار اإنخفا�س القيمة.  

5.4   الإ�صتثمار يف ال�صركات الزميلة
اإن ال�ضركة الزميلة هي تلك ال�ضركة التي متار�س عليها املجموعة تاأثريًا فعاًل, املثبتة عادة باإمتالك ن�ضبة 20% اإىل 50% من حق 

الت�ضويت. اإن البيانات املالية املجمعة تت�ضمن ح�ضة املجموعة من نتائج ال�ضركات الزميلة باإ�ضتخدام طريقة حقوق امللكية.

احليازة  بعد  بالتغريات  ذلك  بعد  وتعدل  بالتكلفة  مبدئيًا  الزميلة  ال�ضركة  يف  الإ�ضتثمار  ي�ضجل  امللكية,  حقوق  لطريقة  وفقًا 
يف ح�ضة املجموعة من �ضايف موجودات ال�ضركة امل�ضتثمر فيها. تقيد املجموعة ح�ضتها يف اإجمايل اأرباح اأو خ�ضائر ال�ضركة 
الزميلة املحققة يف بيان الدخل املجمع من تاريخ بداية التاأثري الفعلي اأو امللكية الفعلية حتى تاريخ اإنتهاء ممار�ضة التاأثري اأو 
اأن التعديالت على  اإن توزيعات الأرباح امل�ضتلمة من ال�ضركة الزميلة تخف�س القيمة الدفرتية لالإ�ضتثمار. كما  امللكية فعليًا. 
القيمة الدفرتية قد تكون �ضرورية لتعك�س التغريات يف ح�ضة املجموعة يف ال�ضركة الزميلة نتيجة للتغريات يف حقوق ملكية 
ال�ضركة الزميلة التي مل يتم ت�ضجيلها �ضمن بيان الدخل لل�ضركة الزميلة. تقيد ح�ضة املجموعة من تلك التغريات مبا�ضرة 
�ضمن حقوق امللكية. تعد البيانات املالية لل�ضركات الزميلة اإما لتاريخ تقدمي التقارير املالية لل�ضركة الأم اأو لتاريخ ل يقل عن 

تاريخ تقدمي التقارير املالية لل�ضركة الأم باأكرث من ثالثة اأ�ضهر باإ�ضتخدام �ضيا�ضات حما�ضبية متماثلة. 

املالية  التقارير  تاريخ  عن  اأ�ضهر  ثالثة  عن  يزيد  ل  الزميلة,  ال�ضركات  من  لأي  خمتلف  مالية  تقارير  تاريخ  وجود  حالة  يف 
للمجموعة, يتم اإجراء تعديالت لتاأثريات املعامالت الهامة اأو الأحداث التي حتدث بني ذلك التاريخ وتاريخ البيانات املالية للمجموعة. 

ت�ضتبعد الأرباح غري املحققة من املعامالت مع �ضركات زميلة يف حدود ح�ضة املجموعة يف ال�ضركات الزميلة. ت�ضتبعد اخل�ضائر 
يف  الإ�ضتثمارات  قيمة  يف  الإنخفا�س  تقييم  يتم  املحول.  الأ�ضل  قيمة  اإنخفا�س  على  دليل  باملعاملة  يكن  مل  ما  املحققة  غري 
ال�ضركات الزميلة عندما يكون هناك موؤ�ضر على اأن الأ�ضل قد اإنخف�ضت قيمته اأو اأن خ�ضائر اإنخفا�س القيمة التي مت ت�ضجيلها 

يف �ضنوات �ضابقة مل تعد تظهر .
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5.   تابع / ملخ�س ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة

5.4   الإ�صتثمار يف ال�صركات الزميلة
عند فقدان التاأثري اجلوهري على ال�ضركة الزميلة, تقوم املجموعة بقيا�س وت�ضجيل اأي اإ�ضتثمار متبقي بقيمته العادلة. واأي 
فرق بني القيمة املدرجة لل�ضركة الزميلة عند فقدان التاأثري اجلوهري والقيمة العادلة لالإ�ضتثمار املتبقي واملح�ضل من البيع 

يتم ت�ضجيله يف الرباح واخل�ضائر.

5.5   �صركات املحا�صة
يتم حما�ضبة ح�ضة املجموعة من �ضركات املحا�ضة بناء على ح�ضتها يف تلك ال�ضركات, تقوم املجموعة باإدراج ح�ضتها من 
بيانات �ضركات املحا�ضة املتعلقة بالإيرادات وامل�ضاريف والأ�ضول واخل�ضوم والتدفقات النقدية بندًا لبند مع بنود مماثلة يف 
البيانات املالية للمجموعة.  تقوم املجموعة بت�ضجيل الأرباح اأو اخل�ضائر الناجتة عن بيع اأ�ضول املجموعة اإىل �ضركات املحا�ضة 
املتعلقة بح�ضة الأطراف الآخرين يف تلك ال�ضركات. ول يتم ت�ضجيل ح�ضة املجموعة من الأرباح اأو اخل�ضائر الناجتة من �ضراء 
املجموعة ا�ضول من �ضركات املحا�ضة حتى يتم بيع تلك الأ�ضول لأطراف خارجيني, ولكن يتم ت�ضجيل اخل�ضائر الناجتة من 

تلك العمليات ب�ضكل مبا�ضر عند ثبوت هبوط دائم يف قيمة الأ�ضول املتداولة اأو خ�ضائر هبوط يف القيمة .

تقوم  زميلة,  اأو  تابعة  �ضركة  امل�ضرتكة  ال�ضيطرة  ال�ضابقة ذات  املن�ضاآة  ت�ضبح  ل  اأن  �ضريطة  امل�ضرتكة  ال�ضيطرة  فقدان  عند 
املجموعة بقيا�س وت�ضجيل ا�ضتثمارها املتبقي بقيمته العادلة. واي فرق بني القيمة املدرجة للمن�ضاآة ال�ضابقة ذات ال�ضيطرة 
اأو  الرباح  ت�ضجيله يف  يتم  البيع  واملح�ضل من  املتبقي  لال�ضتثمار  العادلة  والقيمة  امل�ضرتكة  ال�ضيطرة  فقدان  امل�ضرتكة عند 

اخل�ضائر. عندما ي�ضكل الأ�ضتثمار املتبقي تاأثريًا جوهريًا, عندها تتم املحا�ضبة عليه كاإ�ضتثمار يف �ضركة زميلة.

5.6   التقارير القطاعية
للمجموعة اأربعة قطاعات ت�ضغيلية: قطاع تطوير العقار والقطاع الفندقي والقطاع الإ�ضتثماري واأخرى. ولغر�س تعريف تلك 
القطاعات  تلك  اإدارة  يتم  واخلدمات.   الرئي�ضية  للمنتجات  الإنتاجية  اخلطوط  بتتبع  الإدارة  تقوم  الت�ضغيلية,  القطاعات 

الت�ضغيلية ب�ضكل منف�ضل حيث اأن اإحتياجات وطرق اإدارة كل قطاع تكون خمتلفة.  

ولأغرا�س الإدارة, ت�ضتخدم املجموعة نف�س �ضيا�ضات املقايي�س امل�ضتخدمة �ضمن البيانات املالية. بالإ�ضافة اإىل ذلك, فاإن 
الأ�ضول اأو اخل�ضوم غري املخ�ض�ضة لقطاع ت�ضغيلي معني, ل يتم اإدراجها للقطاع.

5.7   حتقق الإيرادات
تن�ضاأ الإيرادات من بيع العقارات, تقدمي اخلدمات والأن�ضطة العقارية والإ�ضتثمارية, ويتم قيا�ضها عن طريق القيمة العادلة 

للمبالغ امل�ضتلمة اأو املزمع تقدميها, بعد اإ�ضتبعاد ال�ضرائب اأو املرجتعات اأو اخل�ضومات.

يتم الإعرتاف بالإيراد حني يكون هناك اإحتمال تدفق منافع اإقت�ضادية للمجموعة وميكن قيا�س تلك الإيرادات ب�ضكل يعتمد 
عليه وبغ�س النظر عما اإذا مت حت�ضيل املقابل  اأم ل. اإن املقايي�س املحددة التالية يجب اأن تطبق قبل الإعرتاف بالإيرادات

5.7.1   اإيرادات عمليات الفندقه واخلدمات املتعلقة بها
تتحقق الإيرادات من عمليات الفندقة واخلدمات املتعلقة بها عند تقدمي اخلدمات.

5.7.2   اإيرادات بيع العقارات
يتم  العميل.  بالعقار اىل  املتعلقة  واملزايا  يتم حتويل املخاطر  بيع وحدات �ضكنية عندما  الناجتة من  الإيرادات  ت�ضجيل  يتم 

حتويل املخاطر واملزايا عند تقدمي اإ�ضعار قانوين للعميل حليازة العقار اأو عند الت�ضليم الفعلي للعقار اىل العميل.

 

5.7.3   اإيرادات توزيعات الأرباح
اإيرادات توزيعات الأرباح, خالف اأرباح ال�ضركات الزميلة, يتم ت�ضجيلها عندما يثبت حق اإ�ضتالم دفعات تلك الأرباح.

5.7.4   اإيرادات الأتعاب والعمولت
تتحقق اإيرادات الأتعاب والعمولت عند اإكت�ضابها.

5.7.5   اإيرادات الفوائد وما �صابهها
يتم ت�ضجيل اإيرادات وم�ضاريف الفوائد عند اإ�ضتحقاقها وباإ�ضتخدام معدل �ضعر الفائدة الفعلي.

5.7.6   تكلفة بيع العقارات
تت�ضمن تكلفة بيع العقارات تكلفة الأر�س وتكاليف التطوير. تت�ضمن تكاليف التطوير تكلفة البنية التحتية والأن�ضاء. اإن تكلفة 
وامل�ضتق من جمموع  املربع  للقدم  الإن�ضاء  تكلفة  اأ�ضا�س متو�ضط  ت�ضجيلها على  يتم  ال�ضكنية  الوحدات  ببيع  املتعلقة  املبيعات 

امل�ضاحة القابلة للبيع واإجمايل تكلفة الإن�ضاء. 

5.8   امل�صاريف الت�صغيلية
يتم ت�ضجيل امل�ضاريف الت�ضغيلية �ضمن الأرباح اأو اخل�ضائر عند اإ�ضتخدام اخلدمات املقدمة اأو عند حدوثها. 

5.9   تكاليف الإقرتا�س
يتم ر�ضملة تكاليف الإقرتا�س اخلا�ضة ب�ضراء اأو بناء اأو انتاج اأ�ضل معني وذلك خالل الفرتة الالزمة لالإنتهاء من حت�ضري 
هذا الأ�ضل للغر�س املراد منه اأو لغر�س البيع.  ويتم حتميل تكاليف الإقرتا�س الأخرى كم�ضاريف للفرتة التي حدثت فيها 

ويتم اإدراجها كتكاليف متويل.



�صفحة  33  التقرير ال�صنوي ل�صركة اإيفا للفنادق و املنتجعات  2011

5.10   املمتلكات والآلت واملعدات
تظهر املمتلكات والآلت واملعدات بالتكلفة بعد طرح الإ�ضتهالك املرتاكم وخ�ضائر هبوط القيمة. ت�ضتهلك املمتلكات والآلت 

واملعدات على طريقة الق�ضط الثابت بن�ضب حددت لإ�ضتهالكها خالل فرتة العمر الإنتاجي املقدر لها وعلى النحو التايل :

املباين                                                                               50  �صنة
الآلت واملعدات                                                              5 – 7 �صنوات
ال�صيارات                                                                          4 – 5 �صنوات
الأثاث والتجهيزات                                                       5 – 7 �صنوات

يخت                                                                                 10 �صنوات
معدات مطابخ واإك�ص�صوارات                                        3 - 10 �صنوات

قيمة املمتلكات امل�ضتاأجره ت�ضتهلك على فرتة الإ�ضتئجار.

ل يتم اإ�ضتهالك الأرا�ضي ملك حر. ت�ضجل املمتلكات حتت الإن�ضاء لأغرا�س الإنتاج اأو الإدارة بالتكلفة ناق�ضًا اأي خ�ضائر هبوط 
يف القيمة. اإن اإ�ضتهالك هذه املمتلكات يتم على نف�س الأ�ض�س املتبعة لإ�ضتهالك املمتلكات الأخرى, وذلك اإعتبارًا من تاريخ 

اإ�ضتخدام هذه املمتلكات للهدف الذي مت اإن�ضاوؤها من اأجله.

5.11   اأعمال راأ�صمالية قيد التنفيذ
تت�ضمن الأعمال الراأ�ضمالية قيد التنفيذ اأر�س تظهر بالتكلفة ناق�ضًا هبوط القيمة, اإن وجد. تتم مراجعة القيمة الدفرتية 
لالأر�س لتحديد الهبوط يف القيمة عندما ت�ضري الأحداث اأو التغريات يف الظروف اإىل اأن القيمة الدفرتية ل ميكن اإ�ضرتدادها. 
فاإذا ما توفر مثل هذا الدليل ويف حال جتاوزت القيمة الدفرتية املبلغ املقدر القابل لالإ�ضرتداد, عندها يتم تخفي�س قيمة 
الأر�س اإىل قيمتها القابلة لالإ�ضرتداد. كما تت�ضمن الأعمال الراأ�ضمالية قيد التنفيذ اأي�ضًا تكلفة الإن�ضاء والت�ضميم والبناء 
تتم  والتي  بامل�ضروع,  اخلا�ضة  الهند�ضية  والتكاليف  امل�ضروع  اإدارة  ور�ضوم  املهنية  كالر�ضوم  بها  املتعلقة  الأخرى  والنفقات 
التكاليف  ر�ضملة  وتتم  التنفيذ.  قيد  املق�ضود  لالإ�ضتخدام  الأ�ضول  لإعداد  الالزمة  الأعمال  تكون  وحيثما  عندما  ر�ضملتها 

املبا�ضرة الناجتة من البدء يف امل�ضروع حتى اإجنازه. 

5.12   العقارات الإ�صتثمارية 
حما�ضبتها  ويتم  قيمتها,  يف  الزيادة  لغر�س  اأو  و/  التاأجري  لغر�س  بها  املحتفظ  العقارات  تلك  الإ�ضتثمارية  العقارات  متثل   
باإ�ضتخدام منوذج القيمة العادلة. يتم قيا�س العقارات الإ�ضتثمارية مبدئيًا بالتكلفة, تت�ضمن تكاليف املعامالت, يتم لحقًا. 
اإعادة تقييم العقارات الإ�ضتثمارية بالقيمة العادلة ب�ضكل فردي اإعتمادًا على تقييمات من قبل مثمني العقارات امل�ضتقلني وتدرج 
يف بيان املركز املايل املجمع. يدرج التغري يف القيمة العادلة يف بيان الدخل املجمع.ل يتم الإعرتاف بالعقارات الإ�ضتثمارية  
عندما يتم التخل�س منها اأو عزلها عن الإ�ضتخدام ب�ضكل دائم حيث ل يوجد مكا�ضب اإقت�ضادية متوقعة بعد التخل�س منها. 
يتم الإعرتاف باأي ربح اأو خ�ضارة من عزل اأو تخل�س من عقار اإ�ضتثماري يف بيان الدخل لل�ضنة التي مت فيها العزل اأو التخل�س 
الإ�ضتخدام.  يف  تغري  هناك  يكون  عندما  فقط  الإ�ضتثمارية  العقارات  من  اأو  اإىل  التحويالت  تتم  العقاري.  الإ�ضتثمار  لذلك 
بالن�ضبة للتحويل من العقار الإ�ضتثماري اإىل عقار ي�ضغله املالك, فاإن التكلفة املعتربة للمحا�ضبة الالحقة هي القيمة العادلة 
بتاريخ التغري يف الإ�ضتخدام. فاإذا اأ�ضبح العقار الذي ي�ضغله املالك عقارًا اإ�ضتثماريًا, عندها تقوم املجموعة باإحت�ضاب هذا 

العقار وفقًا لل�ضيا�ضة الظاهرة �ضمن بند املمتلكات والآلت واملعدات حتى تاريخ التغري يف الإ�ضتخدام. 

5.13   عقارات قيد التطوير
متثل العقارات قيد التطوير عقارات للمتاجرة حتت التطوير / التنفيذ, والتي مت اإدراجها بالتكلفة اأو �ضايف القيمة التي ميكن 
حتقيقها اأيهما اأقل. تت�ضمن التكاليف كل من تكلفة الأر�س والإن�ضاء, الت�ضميم املعماري. يتم اإ�ضافة الدفعات املقدمة ل�ضراء 
العقارات والتكاليف املتعلقة بها مثل الأتعاب املهنية, اأتعاب اإدارة امل�ضروع والتكاليف الهند�ضية اخلا�ضة بامل�ضروع عند تنفيذ 
الأن�ضطة الالزمة جلعل الأ�ضول جاهزه لالإ�ضتعمال املق�ضود منها. ت�ضاف التكاليف املبا�ضرة منذ اإبتداء امل�ضروع وحتى اإكتماله 
على ح�ضاب العقارات قيد التطوير. يتحدد اإكتمال امل�ضروع عند اإ�ضدار �ضهادة الإجنازات اأو عندما حتدد الإدارة امل�ضروع على 
اأنه قد اإكتمل. تقدر �ضايف القيمة املمكن حتقيقها بقيمة البيع يف و�ضع العمل الطبيعي ناق�ضًا تكلفة الإنتهاء املتوقعة والتكلفة 
الالزمة املقدرة لتحقق البيع. عند الإكتمال حتول العقارات غري املباعة اإن وجدت اإىل عقارات للمتاجرة . تدرج العقارات قيد 

التطوير بعد طرح التكاليف على العقارات املباعة خالل ال�ضنة.

5.14   عقارات للمتاجرة
ت�ضمل عقارات للمتاجرة تكاليف ال�ضراء والتطوير املتعلقة بالعقارات غري املباعة. ت�ضمل تكاليف التطوير م�ضاريف التخطيط 

وال�ضيانة واخلدمات. تظهر عقارات املتاجرة بالتكلفة و�ضايف القيمة املمكن حتقيقها اأيهما اأقل.

التكاليف هي تلك امل�ضروفات املتكبدة حتى ي�ضل كل عقار اإىل حالته احلالية. كما اأن �ضايف القيمة املمكن حتقيقها يعتمد على 
�ضعر البيع املقدر مطروحًا منه اأي تكاليف اإ�ضافية متوقع تكبدها. 

5.15   اإختبار اإنخفا�س قيمة ال�صهرة والأ�صول غري املالية 
لغر�س تقدير مبلغ الإنخفا�س, يتم جتميع الأ�ضول اإىل اأدنى م�ضتويات ت�ضري اإىل تدفقات نقدية ب�ضكل كبري )وحدات منتجة  
للنقد(.  وبناءًا عليه, يتم اإختبار اإنخفا�س قيمة بع�س من تلك الأ�ضول وب�ضكل منفرد ويتم اإختبار البع�س الآخر على اأنه وحدة 
منتجة للنقد. يتم توزيع ال�ضهرة على تلك الوحدات املنتجة للنقد والتي يكون من املتوقع اأن تولد اإن�ضيابية من العوائد نتيجة 

دمج الأعمال ومتثل اأقل تقدير مت و�ضعه من قبل اإدارة املجموعة للعوائد املرجوة من هذا الدمج لغر�س مراقبة ال�ضهرة.
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تابع / 5.16.2   الت�صنيف والقيا�س الالحق لالأ�صول املالية  

وال�صلف  • القرو�س 
اأو  ثابتة  دفعات  وهي ذات  املقرت�س  اإىل  مبا�ضرة  الأموال  بتقدمي  املجموعة  تنتجها  مالية  اأ�ضول  وال�ضلف يف  القرو�س  تتمثل 

حمددة وغري مدرجة يف �ضوق ن�ضط. 

النقد  و�صبه  • النقد 
الأجل وعالية  اأخرى ق�ضرية  اإ�ضتثمارات  اإىل  بالإ�ضافة  الطلب  وودائع حتت  ال�ضندوق  نقد يف  النقد من  و�ضبه  النقد  يتكون 

ال�ضيولة ميكن حتويلها ب�ضهولة اإىل مبالغ معروفة من النقد ول تخ�ضع ملخاطر هامة من التغريات يف القيمة. 

الآخرى  املالية  والأ�صول  • املدينون 
الديون  تقدير  يتم  للتح�ضيل.  قابلة  غري  مبالغ  اأي  خم�ض�س  ناق�ضًا  الأ�ضلي  الفاتورة  مببلغ  املدينة  التجارية  الذمم  تظهر 

امل�ضكوك يف حت�ضيلها عندما ل يكون هناك اإحتمال لتح�ضيل املبلغ بالكامل. يتم �ضطب الديون املعدومة عند حدوثها. 

يتم ت�ضنيف القرو�س واملدينون والتي مل يتم ت�ضنيفها حتت اأي من البنود اأعاله كـ"ذمم مدينة اأخرى / اأ�ضول مالية اأخرى".

اخل�صائر. اأو  الأرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املالية  • الأ�صول 
اإن ت�ضنيف الإ�ضتثمارات كاأ�ضول مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�ضائر يعتمد على كيفية مراقبة الإدارة 
لأداء تلك الإ�ضتثمارات. ت�ضنف الإ�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�ضائر كـ"حمتفظ بها للمتاجرة" لتكون 

كذلك عند التحقق املبدئي. 

�ضمن  لتكون  اأو  البيع  لغر�س  اأ�ضا�ضية  ب�ضفة  حيازتها  مت  اإذا  للمتاجرة  كاإ�ضتثمارات  الإ�ضتثمارات  بت�ضنيف  املجموعة  تقوم 
حمفظة اإ�ضتثمارية ت�ضمل اأدوات مالية معينة يتم اإدارتها باملجمل مع وجود دليل يثبت عملية املتاجرة بها لغر�س حتقيق اأرباح 
على املدى الق�ضري. يتم قيا�س الأ�ضول يف هذه الفئة بالقيمة العادلة والأرباح اأو اخل�ضائر ت�ضجل يف الأرباح اأو اخل�ضائر. كما 

اأن القيم العادلة لالأ�ضول املالية يف هذه الفئة يتم حتديدها بالرجوع اىل معامالت الأ�ضواق الن�ضطة.

للبيع.   املتاحة  املالية  • الأ�صول 
اإن الأ�ضول املالية املتاحة للبيع هي اأ�ضول مالية غري م�ضتقة اإما حمددة لهذه الفئة اأو غري موؤهلة لإدراجها يف اأي فئات اخرى 

لالأ�ضول املالية. 

اإن الأ�ضول املالية التي ل ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�ضكل يعتمد عليه يتم اإدراجها بالتكلفة ناق�ضًا خ�ضائر اإنخفا�س القيمة, 
للبيع يتم  املتاحة  املالية الخرى  اإن جميع الأ�ضول  اأو اخل�ضائر.  الأرباح  القيمة يف  اإنخفا�س  اإن وجدت. يتم ت�ضجيل تكاليف 
قيا�ضها بالقيمة العادلة. كما اأن الأرباح واخل�ضائر ت�ضجل يف الإيرادات ال�ضاملة الخرى وتدرج �ضمن اإحتياطي القيمة العادلة 
يف حقوق امللكية, باإ�ضتثناء خ�ضائر اإنخفا�س القيمة, وفروقات حتويل العمالت الأجنبية على الأ�ضول النقدية  ت�ضجل يف الأرباح 
يف  امل�ضجلة  الرتاكمية  اخل�ضائر  اأو  الأرباح  فاإن  قيمته,  اإنخف�ضت  قد  اأنه  على  حتديده  اأو  الأ�ضل  اإ�ضتبعاد  عند  اخل�ضائر.  اأو 
اإعادة  كتعديل  وتظهر  اخل�ضائر  اأو  الأرباح  اإىل  امللكية  حقوق  اإحتياطي  من  ت�ضنيفها  اإعادة  يتم  الخرى  ال�ضاملة  الإيرادات 

ت�ضنيف �ضمن الإيرادات ال�ضاملة الخرى. 

تقوم املجموعة بتاريخ كل تقرير مايل بالتقييم فيما اإذا كان هناك دليل مو�ضوعي على اأن اأحد الأ�ضول املالية املتاحة للبيع 
اأو جمموعة اأ�ضول مالية متاحة للبيع قد اإنخف�ضت قيمتها. ففي حال اإ�ضتثمارات الأ�ضهم امل�ضنفة كاأ�ضول مالية متاحة للبيع, 
يت�ضمن الدليل املو�ضوعي اإنخفا�ضًا جوهريًا اأو متوا�ضاًل يف القيمة العادلة لإ�ضتثمار الأ�ضهم عن تكلفته. يتم تقييم »الإنخفا�س 
اجلوهري« مقابل التكلفة الأ�ضلية لالإ�ضتثمار و »الإنخفا�س املتوا�ضل« مقابل الفرتة التي كانت فيها القيمة العادلة حتت تكلفتها 
الأ�ضلية. وحيثما كان هناك دليل على اإنخفا�س القيمة, يتم حذف اخل�ضارة الرتاكمية من الإيرادات ال�ضاملة الآخرى ويتم 

ت�ضجيلها يف بيان الدخل املجمع. 

يتم ت�ضجيل رد خ�ضائر اإنخفا�س القيمة يف الإيرادات ال�ضاملة الآخرى, باإ�ضتثناء الأ�ضول املالية التي هي عبارة عن اأوراق دين 
ت�ضجل يف الأرباح اأو اخل�ضائر فقط اإذا كان بالإمكان ربط الرد ب�ضكل مو�ضوعي بحدث ح�ضل بعد ت�ضجيل خ�ضارة اإنخفا�س القيمة.   

 5.16.3   الت�صنيف والقيا�س الالحق للخ�صوم املالية 
تت�ضمن اخل�ضوم املالية للمجموعة )اأ�ضهم ممتازة قابلة لل�ضداد(, )دفعات م�ضتحقة من �ضراء عقارات(, ) قرو�س لأجل(, 

)م�ضتحق اإىل اأطراف ذات �ضلة(,)ذمم مالية اأخرى( و )ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى(. 

يعتمد القيا�س الالحق للخ�ضوم املالية على ت�ضنيفها على النحو التايل : 

تقوم املجموعة بت�ضنيف جميع خ�ضومها املالية باإ�ضتثناء القيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�ضائر.

اخل�صائر. اأو  الأرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املحددة  تلك  بخالف  املالية  • اخل�صوم 
املالية  اخل�ضوم  بت�ضنيف  املجموعة  تقوم  الفعلية.  الفائدة  معدل  طريقة  باإ�ضتخدام  املطفاأة  بالتكلفة  اخل�ضوم  هذه  تدرج 

باإ�ضتثناء القيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�ضائر اىل الفئات التالية :

لأجل • القرو�س 
تقا�س كافة القرو�س لأجل لحقًا بالتكلفة املطفاأة باأ�ضتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. كما ت�ضجل الأرباح واخل�ضائر يف 
بيان الدخل املجمع عندما يتم عدم حتقق اخل�ضوم اأي�ضًا باإ�ضتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية )EIR( عملية الإطفاء. 

 
لل�صداد قابلة  ممتازة  • اأ�صهم 

تقا�س الأ�ضهم املمتازة القابلة لل�ضداد لحقًا بالتكلفة املطفاأة باإ�ضتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.
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معادلة  اأنها  على  املجموعة  اإدارة  قبل  عليها )املحددة من  ال�ضهرة  توزيع  والتي مت  تلك  للنقد  املنتجة  الوحدات  اإختبار  يتم 
لقطاعاتها الت�ضغيلية( لغر�س الإنخفا�س يف القيمة وب�ضكل �ضنوي.  كما يتم اإختبار كافة مفردات الأ�ضول الآخرى اأو الوحدات 

املنتجة للنقد يف اأي وقت تكون هناك ظروف اأو تغريات ت�ضري اإىل اأن القيمة املدرجة قد ل يكون من املمكن اإ�ضرتدادها. 

يتم الإعرتاف بالفرق ما بني القيمة املدرجة لالأ�ضل اأو الوحدة املنتجة للنقد والقيمة املمكن حتقيقها )وهي القيمة العادلة 
ناق�ضًا تكاليف بيع قيمة الأ�ضل قيد الإ�ضتخدام(, كخ�ضارة اإنخفا�س يف القيمة, ولغر�س تقدير قيمة الأ�ضل قيد الإ�ضتخدام, 
تقوم الدارة بتقدير التدفقات النقدية امل�ضتقبلية املتوقعة من هذا الأ�ضل وكذلك تقدير �ضعر فائدة معقول لغر�س اإحت�ضاب 
تكون مرتبطة  القيمة  اإنخفا�س  لإختبار  امل�ضتخدمة  املعلومات  باأن  علمًا  امل�ضتقبلية.  النقدية  التدفقات  لتلك  القيمة احلالية 
وتطوير  الهيكلة  اإعادة  تاأثري  لإ�ضتبعاد  ال�ضرورة  تعديلها عند  يتم  والتي  للمجموعة,  تقديرية معتمدة  موازنة  باآخر  مبا�ضرة 
الأ�ضول. كما يتم تقدير �ضعر اخل�ضم ب�ضكل منف�ضل ولكل وحدة منتجة للنقد على حدة وهو ميثل اإنعكا�س للمخاطر امل�ضاحبة 

لهذا الأ�ضل كما مت تقديرها من قبل الإدارة.

يتم اإ�ضتخدام مبلغ اإنخفا�س القيمة اأوًل لتخفي�س القيمة اجلارية لل�ضهرة املرتبطة بهذا الأ�ضل. ويتم توزيع ما تبقى من هذا 
الإنخفا�س على الأ�ضول الأخرى كل ح�ضب ن�ضبته. وباإ�ضتثناء ال�ضهرة, يتم لحقًا اإعادة تقدير قيمة الأ�ضول التي مت تخفي�س 

قيمتها يف ال�ضابق كما يتم لحقًا رد قيمة هذا الإنخفا�س حتى يعود هذا الأ�ضل اإىل قيمته اجلارية.

5.16   الأدوات املالية 
5.16.1   التحقق, القيا�س املبدئي وعدم التحقق 

يتم حتقق الأ�ضول واخل�ضوم املالية عندما ت�ضبح املجموعة طرفًا يف الأحكام التعاقدية لالأداة املالية وتقا�س مبدئيًا بالقيمة 
العادلة املعدلة بتكاليف املعامالت, باإ�ضتثناء تلك املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�ضائر والتي تقا�س مبدئيًا 

بالقيمة العادلة. مبني اأدناه القيا�س الالحق لالأ�ضول واخل�ضوم املالية.  

يتم اإ�ضتبعاد اأ�ضل مايل )اأو جزء من اأ�ضل مايل اأو جزء من جمموعة اأ�ضول مالية مماثلة اإذا كان ذلك منا�ضبًا( اأما 

-   عندما ينتهي احلق يف اإ�ضتالم التدفقات النقدية من تلك الأ�ضول املالية. 

-   اأو عندما تقوم املجموعة بالتنازل عن حقها باإ�ضتالم التدفقات النقدية من الأ�ضل اأو عندما تتحمل ال�ضركة الإلتزام بدفع        
التدفقات بالكامل دون تاأخري مادي اإىل طرف ثالث مبوجب ترتيب »القب�س والدفع« اأو

)اأ( اأن تقوم املجموعة بتحويل كافة خماطر ومزايا الأ�ضل اأو 

)ب( اأن ل تقوم املجموعة بتحويل اأو الإحتفاظ بكافة خماطر ومزايا الأ�ضل ولكن قامت بتحويل ال�ضيطرة على الأ�ضل .

عندما تقوم املجموعة بالتنازل عن حقها يف اإ�ضتالم التدفقات النقدية من الأ�ضل اأو تكون قد دخلت يف ترتيب القب�س والدفع 
فاإنها تقيم اإذا واإىل اأي مدى تكون قد اإحتفظت باملخاطر وعوائد امللكية. عندما مل تقم بتحويل اأو الإحتفاظ جوهريًا بكافة 
خماطر ومزايا الأ�ضل اأو حتويل ال�ضيطرة على الأ�ضل, عندها يتم حتقق الأ�ضل اإىل مدى اإلتزام املجموعة املتوا�ضل بذلك 
الأ�ضل. يف هذه احلالة, تقوم املجموعة بالأعرتاف بالإلتزام اخلا�س به. يتم قيا�س الأ�ضل املحول والإلتزام اخلا�س به على 
اأ�ضا�س يعك�س احلقوق والإلتزامات املحتفظة من قبل املجموعة. يتم قيا�س امل�ضاركة امل�ضتمرة والتي تاأخذ �ضكل �ضمان على 

الأ�ضل املحول بناءًا على الأقل من القيمة الدفرتية الأ�ضلية لالأ�ضل و اأعلى قيمة من املمكن اأن تطالب املجموعة ب�ضدادها. 

عند  اإ�ضتحقاقه.  �ضالحية  اإنتهاء  اأو  اإلغاوؤه  اأو  اإعفاوؤه  اأو  املحدد  الإلتزام  من  الإعفاء  يتم  عندما  مايل  اإلتزام  حتقق  يتم  ل 
اأو بتعديل �ضروط الإلتزام املايل احلايل  باآخر من نف�س املقر�س ب�ضروط خمتلفة ب�ضكل كبري,  اإلتزام مايل حايل  اإ�ضتبدال 
ب�ضكل جوهري,  يتم معاملة هذا التبديل اأو التعديل كعدم حتقق لالإلتزام الأ�ضلي وحتقق لالإلتزام اجلديد, ويدرج الفرق يف 

القيمة الدفرتية ذات ال�ضلة يف بيان الدخل املجمع.

5.16.2   الت�صنيف والقيا�س الالحق لالأ�صول املالية  
لغر�س القيا�س الالحق,  فاإن الأ�ضول املالية , يتم ت�ضنيفها اإىل الفئات التالية عند التحقق املبدئي :

مدينة.   وذمم  • قرو�س 

اخل�صائر.  اأو  الأرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  • اأ�صول 
للبيع.  متاحة  مالية  • اأ�صول 

اإن كافة الأ�ضول املالية, غري تلك املحددة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�ضائر, تخ�ضع للمراجعة للتاأكد من عدم 
اأحد الأ�ضول  باأن  اأي دليل مو�ضوعي  اإذا كان هناك  اإنخفا�س قيمتها على الأقل بتاريخ كل تقرير مايل وذلك لتحديد فيما 
املالية اأو جمموعة اأ�ضول مالية قد اإنخف�ضت قيمتها. يتم تطبيق معايري خمتلفة لتحديد اإنخفا�س القيمة لكل فئة من فئات 

الأ�ضول املالية املبينة اأدناه. 

اإن كافة الإيرادات وامل�ضاريف املتعلقة بالأ�ضول املالية امل�ضجلة يف الأرباح اأو اخل�ضائر تظهر �ضمن عنوان منف�ضل يف بيان 
الدخل املجمع.

املدينة    والذمم  •   القرو�س 
تعترب القرو�س والذمم املدينة اأ�ضول مالية غري م�ضتقة تت�ضمن دفعات حمددة غري مدرجة يف الأ�ضواق املالية الن�ضطة. بعد 
باإ�ضتخدام طريقة التكلفة املطفاأة بناءًا على معدل الفائدة الفعلي, ناق�ضًا  التحقق املبدئي, يتم قيا�س تلك الأ�ضول املالية 
اأي اإنخفا�س يف القيمة. يتم اإدراجها �ضمن الأ�ضول املتداولة, باإ�ضتثناء ما ي�ضتحق بعد 12 �ضهر من فرتة التقرير, حيث يتم 

ت�ضنيفها كاأ�ضول غري متداولة. ويتم اإلغاء خ�ضم تلك الأر�ضدة عندما يكون هذا اخل�ضم غري مادي. 

اأو يكون هناك دلئل  اأ�ضتحقوا لفرتة  الأر�ضدة اجلوهرية املدينة عندما يكونوا قد  اإنخفا�س قيمة  اإعادة مراجعة مدى  يتم 
منخف�ضة  اإعتبارها  ميكن  ل  التي  املدينة  للذمم  بالن�ضبة  الت�ضديد.  يف  تخفق  �ضوف  املدينة  اجلهات  اإحدى  اأن  على  واقعية 
القيمة ب�ضكل فردي, يتم مراجعة اإنخفا�س قيمتها كمجموعة وذلك عن طريق ربطها بالقطاع الت�ضغيلي اخلا�س بها وباملنطقة 
وغريها من املخاطر املحيطة بها. عند ذلك ي�ضتند تقدير خ�ضارة اإنخفا�س القيمة على معدلت التخلف التاريخية الأخرية 

للجهة املدينة لكل جمموعة حمددة. 
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5.21   ترجمة العمالت الأجنبية  
5.21.1    عملة العر�س الرئي�صية   

تعر�س البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي والتي هي اأي�ضًا العملة الرئي�ضية لل�ضركة الأم. تقوم كل من�ضاأة يف املجموعة بتحديد 
عملتها الرئي�ضية اخلا�ضة بها والبنود املدرجة يف البيانات املالية لكل من�ضاآة يتم قيا�ضها باإ�ضتخدام تلك العملة الرئي�ضية.  

5.21.2   معامالت العملة الأجنبية والأر�صدة 
يتم حتويل معامالت العملة الأجنبية اإىل العملة الرئي�ضية للمن�ضاأة املعنية يف املجموعة باإ�ضتخدام اأ�ضعار ال�ضرف ال�ضائدة يف 
تواريخ املعامالت )�ضعر ال�ضرف الفوري(. اإن اأرباح وخ�ضائر ال�ضرف الأجنبي الناجتة عن ت�ضوية مثل تلك املعامالت وعن 
اأو اخل�ضائر.  اإعادة قيا�س البنود النقدية املقومة بالعملة الأجنبية باأ�ضعار ال�ضرف يف نهاية ال�ضنة املالية ت�ضجل يف الأرباح 
بالن�ضبة للبنود غري النقدية, ليتم اإعادة ترجمتها يف نهاية ال�ضنة ويتم قيا�ضها بالتكلفة التاريخية )حتول باإ�ضتخدام اأ�ضعار 
اأ�ضعار  باإ�ضتخدام  ترجمتها  يتم  والتي  العادلة  بالقيمة  املقا�ضة  النقدية  غري  البنود  باإ�ضتثناء  املعاملة(,  تاريخ  يف  ال�ضرف 
ال�ضرف يف التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة. اإن فروق التحويل على الأ�ضول الغري نقدية امل�ضنفة بالقيمة العادلة 
اأو خ�ضائر القيمة العادلة يف بيان الدخل املجمع والأ�ضول املتاحة للبيع  اأرباح  من خالل الأرباح و اخل�ضائر تدرج كجزء من 

مت�ضمنة يف التغريات املرتاكمة بالقيمة العادلة املدرجة �ضمن الإيرادات ال�ضاملة الآخرى.

5.21.3  العمليات الأجنبية 
الرئي�ضية  العملة  ذات  املجموعة  مبن�ضاآت  اخلا�ضة  واملعامالت  واخل�ضوم  الأ�ضول  جميع  فاإن  للمجموعة,  املالية  البيانات  يف 
بخالف الدينار الكويتي يتم ترجمتها اإىل الدينار الكويتي عند التجميع. كما اأن العملة الرئي�ضية ملن�ضاآت املجموعة بقيت دون 

تغيري خالل فرتة التقارير املالية. 

اإن تعديالت ال�ضهرة والقيمة  اإىل الدينار الكويتي ب�ضعر الأقفال بتاريخ التقرير.  مت عند التجميع حتويل الأ�ضول واخل�ضوم 
العادلة النا�ضئة عن �ضراء من�ضاآة اأجنبية قد متت معاملتها كاأ�ضول وخ�ضوم للمن�ضاأة الأجنبية ومت حتويلها اإىل الدينار الكويتي 
ب�ضعر الإقفال. كما اأن الإيرادات وامل�ضاريف قد مت حتويلها اإىل الدينار الكويتي مبتو�ضط ال�ضعر طوال فرتة التقرير. فروقات 
ال�ضرف حتمل على تقيد يف الإيرادات ال�ضاملة الآخرى وت�ضجل يف اإحتياطي ترجمة العملة الأجنبية �ضمن حقوق امللكية. وعند 
بيع عملة اأجنبية, فاإن فروقات الرتجمة الرتاكمية املتعلقة بها وامل�ضجلة يف حقوق امللكية يتم اإعادة ت�ضنيفها اإىل الأرباح اأو 

اخل�ضائر وت�ضجل كجزء من الأرباح اأو اخل�ضائر عند البيع. 

 5.22   مكافاأة نهاية اخلدمة  
تقدم ال�ضركة الأم و�ضركاتها التابعة املحلية مكافاآت نهاية اخلدمة ملوظفيها. ي�ضتند اإ�ضتحقاق هذه املكافاآت اإىل الراتب النهائي 
وطول مدة اخلدمة للموظفني خ�ضوعًا لمتام حد اأدنى من مدة اخلدمة وفقًا لقانون العمل وعقود املوظفني. كما اأن التكاليف 
املتوقعة لهذه املكافاآت ت�ضتحق طوال فرتة التعيني. اإن هذا الإلتزام غري املمول ميثل املبلغ امل�ضتحق الدفع لكل موظف نتيجة لنتهاء 
اخلدمة بتاريخ التقرير. بالن�ضبة ملوظفيها الكويتيني, تقوم املجموعة بعمل م�ضاهمات للموؤ�ض�ضة العامة للتاأمينات الإجتماعية 
حتت�ضب كن�ضبة من رواتب املوظفني وتقت�ضر اإلتزامات املجموعة على هذه امل�ضاهمات التي ت�ضجل كم�ضاريف عند اإ�ضتحقاقها. 

 5.23   ال�صرائب 
 )NLST( 5.23.1   �صريبة دعم العمالة الوطنية

حتت�ضب �ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقا للقانون رقم 19 ل�ضنة 2000 وقرار وزير املالية رقم 24 ل�ضنة 2006 بن�ضبة %2.5 
من ربح املجموعة اخلا�ضع لل�ضريبة. وطبقًا للقانون, فاإن اخل�ضومات امل�ضموح بها تت�ضمن ح�ضة يف نتائج ال�ضركات الزميلة 

املدرجة وتوزيعات الأرباح النقدية من ال�ضركات املدرجة اخلا�ضعة ل�ضريبة دعم العمالة الوطنية.

 )KFAS( 5.23.2  موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي
حتت�ضب ح�ضة موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي بن�ضبة 1% من ربح املجموعة اخلا�ضع لل�ضريبة وفقًا لعملية الإحت�ضاب املعدلة 
والتابعة,  الزميلة  الكويتية  امل�ضاهمة  ال�ضركات  الإيرادات من  اأن  ين�س على  والذي  املوؤ�ض�ضة  اأع�ضاء جمل�س  قرار  بناءًا على 

والتحويل اإىل الإحتياطي القانوين يجب اإ�ضتثناوؤها من ربح ال�ضنة عند حتديد احل�ضة. 

5.23.3  الزكاة 
حتت�ضب ح�ضة الزكاة بن�ضبة 1% من ربح املجموعة وفقًا لقرار وزارة املالية رقم 2007/58 ال�ضاري املفعول اإعتبارًا من 10 

دي�ضمرب 2007.

5.23.4   ال�صريبة على ال�صركات التابعة الأجنبية    
حتت�ضب ال�ضريبة على ال�ضركات التابعة الأجنبية على اأ�ضا�س اأ�ضعار ال�ضرائب املطبقة واملقررة طبقًا للقوانني ال�ضائدة ولوائح 

وتعليمات الدول التي تعمل فيها تلك ال�ضركات التابعة. 

يحت�ضب خم�ض�س ال�ضرائب املوؤجله فيما يتعلق بكافة الفروقات املوؤقته. ال�ضرائب املوؤجلة املدينة الناجتة عن وفورات �ضريبية 
غري م�ضتنفذة يتم الإعرتاف بها عندما يكون هناك اإحتمال باإ�ضتخدامها مقابل اأرباح م�ضتقبلية.
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اأخرى مالية  وخ�صوم  دائنة  • ذمم 

يتم ت�ضجيل اخل�ضوم ملبالغ �ضيتم دفعها يف امل�ضتقبل عن ب�ضائع وخدمات اأ�ضتلمت �ضواء �ضدر بها فواتري من قبل املورد اأم 
اأو  الأرباح  العادلة من خالل  القيمة  باإ�ضتثناء  املالية,  مل ت�ضدر ويتم ت�ضجيلها كذمم جتارية دائنة. يتم ت�ضنيف اخل�ضوم 

اخل�ضائر, والتي مل يتم ت�ضنيفها �ضمن اأي من الفئات املذكورة اأعاله, كـ )خ�ضوم مالية اخرى(. 

5.16.4   التكلفة املطفاأة لالأدوات املالية 
يتم احت�ضابها باإ�ضتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية ناق�ضًا اأي خم�ض�س هبوط يف القيمة. عند الإحت�ضاب, ياأخذ بعني 
الإعتبار اأي عالوة اأو خ�ضم اإ�ضتحواذ وتت�ضمن تكاليف ور�ضوم املعامالت والتي تعترب جزءًا متكاماًل من معدل الفائدة الفعلي.

5.16.5   حما�صبة تواريخ املتاجرة وال�صداد 
اإن جميع امل�ضرتيات واملبيعات »بالطرق املعتادة« لالأ�ضول املالية يتم ت�ضجيلها على اأ�ضا�س تاريخ املتاجرة, اأي بالتاريخ الذي 
تلتزم فيه املن�ضاأة ب�ضراء اأو بيع الأ�ضول. اإن امل�ضرتيات اأواملبيعات بالطرق املعتادة هي م�ضرتيات اأو مبيعات الأ�ضول املالية التي 

تتطلب ت�ضليم الأ�ضول خالل اإطار زمني يتم حتديده بالنظم اأو بالعرف ال�ضائد يف الأ�ضواق.   

5.16.6   ت�صوية الدوات املالية 
اإذا كان هناك حق قانوين  اإدراج �ضايف املبلغ يف بيان املركز املايل املجمع فقط  املالية ويتم  يتم ت�ضوية الأ�ضول واخل�ضوم 
اأ�ضا�س �ضايف او لتحقق الأ�ضول وت�ضوية اخل�ضوم  قابل للتنفيذ حاليًا لت�ضوية املبالغ امل�ضجلة وكانت هناك نية للت�ضوية على 

يف اآن واحد. 

5.16.7   القيمة العادلة لالأدوات املالية     
اإن القيمة العادلة لالأدوات املالية التي يتم تداولها يف اأ�ضواق ن�ضطة بتاريخ كل تقرير مايل يتم حتديدها بالرجوع اإىل اأ�ضعار 
ال�ضوق املدرجة اأو اأ�ضعار املتداولني )�ضعر العر�س للمراكز املالية الطويلة و�ضعر الطلب للمراكز املالية الق�ضرية(, دون اأي 

خ�ضم خا�س بتكاليف املعاملة. 

بالن�ضبة لالأدوات املالية التي ل يتم تداولها يف �ضوق ن�ضط, يتم حتديد القيمة العادلة لها باإ�ضتخدام تقنيات تقييم منا�ضبة. 
وهذه التقنيات قد تت�ضمن اإ�ضتخدام معامالت على اأ�ض�س جتارية حديثة يف ال�ضوق؛ الرجوع اإىل القيمة العادلة احلالية لأداة 

مالية اأخرى مماثلة ب�ضورة جوهرية؛ حتليل تدفقات نقدية خم�ضومة اأو اأ�ضاليب تقييم اأخرى. 

حتليل القيم العادلة لالأدوات املالية وتفا�ضيل اأخرى عن كيفية قيا�ضها متوفرة يف الإي�ضاح 38 .

5.17   دفعات مقدمة من العمالء
اأق�ضاط العقارات مبوجب �ضروط اتفاقية البيع. تدرج  متثل الدفعات املقدمة من العمالء الأموال امل�ضتلمة من العمالء عن 

الدفعات املقدمة من العمالء بعد �ضايف الإيرادات املحققة خالل الفرتة.

5.18   حقوق امللكية, الإحتياطيات ودفعات توزيعات الأرباح 
يتمثل راأ�س املال يف القيمة الأ�ضمية لالأ�ضهم التي مت اإ�ضدارها ودفعها. 

ال�ضركات  قانون  ملتطلبات  وفقًا  وال�ضابقة  احلالية  الفرتة  اأرباح  خم�ض�ضات  من  والإختياري  القانوين  الإحتياطي  يتكون 
التجارية وعقد تاأ�ضي�س ال�ضركة الأم. 

تت�ضمن البنود الأخرى حلقوق امللكية ما يلي : 

البيانات  حتويل  عن  الناجتة  الأجنبية  العمالت  حتويل  فروقات  من  يتكون  – والذي  الأجنية  العمالت  حتويل  • اإحتياطي 
املالية لل�ضركات الأجنبية للمجموعة اإىل الدينار الكويتي.

للبيع املتاحة  املالية  بالأ�ضول  املتعلقة  الأرباح واخل�ضائر  يتكون من  – والذي  العادلة  القيمة  املرتاكم يف  التغري  • اإحتياطي 

ال�ضركة الأم  تت�ضمن الأرباح املحتفظ بها كافة الأرباح املحتفظ بها للفرتة احلالية وال�ضابقة. وجميع املعامالت مع مالكي 
ت�ضجل ب�ضورة منف�ضلة �ضمن حقوق امللكية. 

توزيعات الأرباح امل�ضتحقة لأ�ضحاب حقوق امللكية تدرج يف اخل�ضوم الآخرى عند اإعتماد تلك التوزيعات يف اإجتماع اجلمعية العمومية. 

5.19   اأ�صهم اخلزينة 
تتكون اأ�ضهم اخلزينة من اأ�ضهم ال�ضركة الأم امل�ضدرة والتي مت اإعادة �ضرائها من قبل املجموعة ومل يتم اإعادة اإ�ضدارها اأو 
اإلغائها حتى الآن. يتم اإحت�ضاب اأ�ضهم اخلزينة باإ�ضتخدام طريقة التكلفة. ومبوجب هذه الطريقة, فاإن متو�ضط التكلفة املوزون 

لالأ�ضهم املعاد �ضراوؤها يحمل على ح�ضاب له مقابل يف حقوق امللكية. 

عند اإعادة اإ�ضدار اأ�ضهم اخلزينة, تقيد الأرباح بح�ضاب منف�ضل يف حقوق امللكية, )»ربح من بيع اإحتياطي اأ�ضهم اخلزينة«(, 
وهو غري قابل للتوزيع. واأي خ�ضائر حمققة حتمل على نف�س احل�ضاب اإىل مدى الر�ضيد الدائن على ذلك احل�ضاب. كما اأن اأي 
خ�ضائر زائدة حتمل على الأرباح املحتفظ بها ثم على الإحتياطي القانوين والإختياري. ل يتم دفع اأي اأرباح نقدية على هذه 
الأ�ضهم. اإن اإ�ضدار اأ�ضهم املنحة يزيد من عدداأ�ضهم اخلزينة ب�ضورة ن�ضبية ويخف�س من متو�ضط تكلفة ال�ضهم دون التاأثري 

على اإجمايل التكلفة لأ�ضهم اخلزينة. 

5.20   املخ�ص�صات, الأ�صول والألتزامات الطارئة   
ويكون هناك  ما�ضي  نتيجة حلدث  اإ�ضتدليل  اأو  قانوين  اإلتزام حايل  املجموعة  على  يكون  املخ�ض�ضات عندما  ت�ضجيل  يتم 
اإحتمال الطلب من املجموعة تدفق م�ضادر اإقت�ضادية اإىل اخلارج ويكون بالأمكان تقدير املبالغ ب�ضكل يعتمد عليه. اإن توقيت 

اأو مبلغ هذا التدفق قد يظل غري موؤكد. 

اإىل الدليل الأكرث وثوقًا واملتوفر بتاريخ  اإ�ضتنادًا  يتم قيا�س املخ�ض�ضات بالنفقات املقدرة املطلوبة لت�ضوية الألتزام احلايل 
التقرير املايل, مبا يف ذلك املخاطر والتقديرات غري املوؤكدة املرتبطة بالألتزام احلايل. وحيثما يوجد عدد من الإلتزامات 
املماثلة, فاإن اإحتمالية طلب تدفق م�ضادر اإقت�ضادية اإىل اخلارج يف الت�ضوية حتدد بالنظر يف درجة الألتزامات ككل. كما يتم 

خ�ضم املخ�ض�ضات اإىل قيمها احلالية, حيث تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية. 

ل يتم ت�ضجيل الأ�ضول الطارئة يف البيانات املالية املجمعة لكن يتم الإف�ضاح عنها عندما يكون هناك اإحتمال تدفق منافع 
اإقت�ضادية اإىل الداخل. 

منافع  تدفق  اإحتمال  كان  اإذا  اإل  عنها  الإف�ضاح  يتم  لكن  املجمع  املايل  املركز  بيان  يف  الطارئة  الإلتزامات  ت�ضجيل  يتم  ل 
اإقت�ضادية اإىل اخلارج اأمرًا م�ضتبعدًا. 
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6.   اأحكام  الإدارة الهامة وعدم التاأكد من التقديرات
اإن اإعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة يتطلب من الإدارة اإتخاذ الأحكام والتقديرات والإفرتا�ضات التي توؤثر على القيمة 
املدرجة لكل من الإيرادات وامل�ضاريف والأ�ضول واخل�ضوم والإف�ضاح عن الإلتزامات الطارئة يف نهاية فرتة التقارير املالية. 
مع ذلك, فاإن عدم التاأكد من تلك الإفرتا�ضات والتقديرات قد توؤدي اإىل نتائج تتطلب تعديالً جوهريًا على القيمة املدرجة 

لكل من الأ�ضول واخل�ضوم والتي قد تتاأثر يف الفرتات امل�ضتقبلية. 

6.1   اأحكام الإدارة الهامة  
املبالغ  الأثر على  اأكرب  لها  والتي  التالية  الهامة  الأحكام  باإتخاذ  الإدارة  تقوم  للمجموعة,  املحا�ضبية  ال�ضيا�ضات  عند تطبيق 

املدرجة يف البيانات املالية املجمعة: 

6.1.1   ت�صنيف العقارات
يتعني على الإدارة اإتخاذ قرار ب�ضاأن حيازة عقار معني �ضواء كان يجب ت�ضنيفه كعقار للمتاجرة اأو حتت التطوير اأو اأعمال 
راأ�ضمالية قيد التنفيذ اأو عقار ا�ضتثماري. اإن مثل هذه الأحكام عند احليازه �ضتحدد لحقًا ما اإذا كانت هذه العقارات �ضتقا�س 
كانت  ما  اإذا  و  العادلة,  بالقيمة  اأو  اأقل,  اأيهما  املحققة  القيمة  اأو  بالتكلفة  اأو  القيمة,  الأنخفا�س يف  ناق�ضًا  بالتكلفة  لحقًا 

التغريات يف القيمة العادلة لتلك العقارات �ضت�ضجل يف بيان الدخل اأو يف بيان الدخل ال�ضامل.

تقوم املجموعة بت�ضنيف العقار كعقار للمتاجرة اإذا مت حيازته ب�ضفة اأ�ضا�ضية بغر�س بيعة �ضمن ن�ضاط الأعمال العادية.

تقوم املجموعة بت�ضنيف العقارات كعقارات حتت التطوير اإذا مت حيازته بنية تطويره ثم بيعة .

وتقوم املجموعة بت�ضنيف العقار كاأعمال راأ�ضمالية قيد التنفيذ اإذا مت حيازته بنية تطويره ولغر�س اإ�ضتعماله كعقار م�ضغول 
من قبل املالك.

وتقوم املجموعة بت�ضنيف العقار كعقار اإ�ضتثماري اإذا مت حيازته لتحقيق اإيرادات من تاأجريه اأو لرفع قيمته اأو لإ�ضتخدامات 
م�ضتقبلية غري حمددة.  

6.1.2   ت�صنيف الأدوات املالية
يتم اإتخاذ اأحكام يف ت�ضنيف الأدوات املالية بناءًا على نية الإدارة بال�ضراء. تقوم هذه الأحكام بتحديد ما اإذا مت قيا�ضها لحقًا 
اإذا كانت التغريات يف القيمة العادلة لالأدوات املالية مدرجة يف بيان  اأو بالقيمة العادلة وفيما  اأو بالتكلفة املطفاأة  بالتكلفة 

الدخل اأو يف الأيرادات ال�ضاملة الآخرى.

تقوم املجموعة بت�ضنيف الأ�ضول املالية كاأ�ضول حمتفظ بها لغر�س املتاجرة اإذا متت حيازتها ب�ضفة اأ�ضا�ضية من اأجل حتقيق 
ربح ق�ضري الأجل. 

اإن ت�ضنيف الأ�ضول املالية كاأ�ضول بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�ضائر يعتمد على كيفية قيام الإدارة مبراقبة اأداء 
تلك الأ�ضول املالية. عندما ل يتم ت�ضنيفها للمتاجرة ولكن يكون لها قيم عادلة متوفرة ب�ضهولة والتغريات يف القيم العادلة يتم 
اإدراجها كجزء من الأرباح اأو اخل�ضائر يف ح�ضابات الأدارة, عندها يتم ت�ضنيفها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�ضائر.   

6.2   عدم التاأكد من التقديرات 
اإن املعلومات حول التقديرات والإفرت�ضات التي لها اهم الأثر على حتقق وقيا�س الأ�ضول واخل�ضوم والإيرادات وامل�ضاريف 

مبينة اأدناه. قد تختلف النتائج الفعلية ب�ضورة جوهرية. 

6.2.1   هبوط قيمة اإ�صتثمارات متاحة للبيع
تقوم املجموعة مبعاملة الإ�ضتثمارات املتاحة للبيع يف اأ�ضهم كاإ�ضتثمارات هبطت قيمتها اإذا كان هناك هبوط كبري اأو متوا�ضل 
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�ضل« تتطلب قرارات هامة. اإ�ضافة اإىل ذلك, تقوم املجموعة بتقييم العوامل الأخرى مبا يف ذلك التقلبات 
العادية يف اأ�ضعار الأ�ضهم بالن�ضبة لالأ�ضهم امل�ضعرة والتدفقات النقدية امل�ضتقبلية وعوامل اخل�ضم لالأ�ضهم غري امل�ضعرة. مت 
الإعرتاف خالل ال�ضنة املنتهية 31 دي�ضمرب 2011 بخ�ضائر هبوط بقيمة الإ�ضتثمارات املتاحة للبيع والبالغة 600,139 د.ك 

)30 يونيو 2010 : ل �ضيء د.ك(.

6.2.2   اإنخفا�س قيمة القرو�س واملدينون
تقوم اإدارة املجموعة مبراجعة البنود امل�ضنفة كقرو�س ومدينون ب�ضكل دوري لتقييم اإذا كان يجب ت�ضجيل خم�ض�س هبوط 
القيمة يف بيان الدخل املجمع. ب�ضكل خا�س, فاإن الأحكام مطلوبة من الإدارة يف تقدير الكميات والتوقيت للتدفقات النقدية 
امل�ضتقبلية عند حتديد م�ضتوى املخ�ض�ضات املطلوبة. مثل هذه التقديرات �ضرورية بناءًا على اإفرتا�ضات حول عدة عوامل 
تت�ضمن درجات خمتلفة من الأحكام وعدم التاأكد. خالل الفرتة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2011, مت ت�ضجيل خ�ضائر هبوط يف 

القيمة تبلغ 720,907 د.ك )30 يونيو 2010: 878,667 د.ك( للقرو�س واملدينون.

6.2.3   ن�صبة الإجناز  
اإ�ضتنادًا اإىل طريقة  تقوم املجموعة بت�ضجيل امل�ضتحقات اخلا�ضة بالأعمال الراأ�ضمالية قيد التنفيذ والعقارات قيد التطوير 

ن�ضبة الإجناز. كما يتم حتديد ن�ضبة اإجناز العمل من قبل رئي�س امل�ضت�ضارين امل�ضتقلني للم�ضاريع ذات ال�ضلة. 

للم�ضتحقات  احلالية  التقديرات  اإىل  بالقيا�س  حما�ضبية  �ضنة  كل  يف  تراكمي  اأ�ضا�س  على  الإجناز  ن�ضبة  طريقة  تطبيق  يتم 
اخلا�ضة بالأعمال الراأ�ضمالية قيد التنفيذ والعقارات قيد التطوير. واأي تغري يف التقدير لتحديد امل�ضتحقات اخلا�ضة بالأعمال 

الراأ�ضمالية قيد التنفيذ والعقارات قيد التطوير يتم ت�ضجيله يف بيان املركز املايل احلايل. 
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والأعمار  التنفيذ  قيد  الراأ�صمالية  والأعمال  واملعدات  والآلت  املمتلكات  قيمة  يف  الهبوط  تقدير    6.2.4
الإنتاجية لها 

تقوم اإدارة املجموعة باإجراء اإختبار �ضنوي ملعرفة فيما اإذا كانت املمتلكات والآلت واملعدات والعمال الراأ�ضمالية قيد التنفيذ 
اإ�ضرتدادها  املمكن  الأ�ضول  مبالغ  اإن  اأعاله.   3 الإي�ضاح  يف  املذكورة  املحا�ضبية  لل�ضيا�ضات  وفقًا  قيمتها  يف  هبوطًا  تكبدت  قد 
يتم حتديدها بناءًا على طريقة القيمة امل�ضتخدمة. ت�ضتخدم هذه الطريقة توقعات التدفقات النقدية املقدرة على مدى العمر 

الإنتاجي املقدر لالأ�ضل خم�ضومة باإ�ضتخدام الأ�ضعار ال�ضائدة يف ال�ضوق. 

تكاليف  اإن  بها.  املتعلقة  الإ�ضتهالك  وتكاليف  واملعدات  والآلت  للممتلكات  الإنتاجية  الأعمار  بتحديد  املجموعة  اإدارة  تقوم 
الإ�ضتهالك لل�ضنة �ضتتغري ب�ضورة جوهرية يف حال اإختالف العمر الفعلي عن العمر الإنتاجي املقدر لالأ�ضل.

6.2.5  اإنخفا�س قيمة ال�صهرة 
للقيمة  تقديرًا  يتطلب  الذي  الأمر  الأقل  �ضنوي على  اأ�ضا�س  قيمتها على  اإنخف�ضت  قد  ال�ضهرة  اإذا كانت  فيما  املجموعة  حتدد 
امل�ضتخدمة للوحدات املنتجة للنقد التي يتم توزيع ال�ضهرة عليها. يتطلب تقدير القيمة امل�ضتخدمة اأن تقوم املجموعة بعمل تقدير 
للتدفقات النقدية امل�ضتقبلية املتوقعة من الوحدة املنتجة للنقد وكذلك اإختيار معدل خ�ضم منا�ضب من اأجل اإحت�ضاب القيمة 

احلالية لتلك التدفقات النقدية.

6.2.6  اإنخفا�س قيمة ال�صركات الزميلة
تقوم املجموعة بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية بالتحديد فيما اإذا كان من ال�ضروري ت�ضجيل اأي خ�ضارةاإنخفا�س يف القيمة على 
اإ�ضتثمار املجموعة يف ال�ضركات الزميلة بتاريخ كل تقرير مايل بناءًا على وجود اأي دليل مو�ضوعي على اأن الإ�ضتثمار يف ال�ضركة 
املمكن  املبلغ  بني  كالفرق  الإنخفا�س  مبلغ  باإحت�ضاب  املجموعة  تقوم  احلال,  هو  هذا  كان  فاإذا  قيمته.  اإنخف�ضت  قد  الزميلة 

اإ�ضرتداده لل�ضركة الزميلة وقيمته املدرجة وت�ضجيل املبلغ يف بيان الدخل املجمع. 

6.2.7   القيمة العادلة لالأدوات املالية
تقوم الإدارة بتطبيق تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة لالأدوات املالية عندما لتتوفر هناك اأ�ضعار �ضوق ن�ضط. وهذا يتطلب 
اإ�ضتخدامها  �ضيتم  مر�ضودة  بيانات  باإ�ضتخدام  وذلك  �ضوقية  معطيات  اإىل  اإ�ضتنادًا  واإفرتا�ضات  تقديرات  تطوير  الإدارة  من 
با�ضتخدام اف�ضل  البيانات غري مر�ضودة, تقوم الدارة  تلك  املالية. فاذا كانت  ت�ضعري الداة  ال�ضوق يف  املتداولني يف  من قبل 
تقديراتها. قد تختلف القيم العادلة املقدرة لالأدوات املالية عن الأ�ضعار الفعلية التي �ضيتم حتقيقها يف معاملة على اأ�ض�س جتارية 

بتاريخ التقرير.  

6.2.8   اإعادة تقييم العقارات الإ�صتثمارية
بيان الدخل املجمع. تقوم  العادلة يف  القيمة  التغريات يف  العادلة, مع ت�ضجيل  بالقيمة  الإ�ضتثمارية  العقارات  ت�ضجل املجموعة 
القيمة  لتحديد  تقييم  تقنيات  ي�ضتخدمون  املخت�ضني  اإن  العادلة.  القيمة  لتحديد  م�ضتقلني  تقييم  خمت�ضني  بتعيني  املجموعة 
املعامالت  يف  حتقيقها  ميكن  التي  احلقيقية  الأ�ضعار  عن  الإ�ضتثمارية  للعقارات  املقدرة  العادلة  القيمة  تختلف  قد  العادلة. 

التجارية البحتة يف تاريخ التقرير.
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ال�صركات التابعة و�صركات املحا�صة
اأ( ال�صركات التابعة

اإن اأهم ال�صركات التابعة املجمعة هي كالتايل  :    

ب(     �صركات املحا�صة

فيما يلي قائمة بح�صة املجموعة يف �صركات حما�صة كبرية واملدرجة يف بيان املركز املايل املجمع وبيان الدخل املجمع على اأ�صا�س التجميع الن�صبي :

ح�صة يف توجنات هاليت / اإيفا لتطوير الفنادق واملنتجعات )الن�صاط  الأ�صا�صي  ل�صركة املحا�صة هو تطوير العقارات(
ح�صة يف زمبايل العقارية )بي تي واأي( اإل تي دي . )الن�صاط الأ�صا�صي ل�صركة املحا�صة هو بيع العقارات املطورة(

ح�صة يف اوليفا للفنادق واملنتجعات )ناميبيا( )بي تي واأي( املحدودة )اإن الن�صاط الرئي�صي ل�صركة املحا�صة هو اإدارة الفنادق( )اإي�صاح 10 ب(
ح�صة يف بامل جولدن مايل – �صركة حما�صة 

)الن�صاط الرئي�صي ل�صركة املحا�صةهو الت�صاميم - التطوير – الإن�صاء - الت�صويق وبيع ال�صقق وا�صتئجار مراكز الت�صوق وال�صقق ال�صكنية(

جنوب اأفريقيا

جنوب اأفريقيا

جنوب اأفريقيا
 الإمارات العربية

املتحدة

2011
%50
%50

-

%50

ا�صم وتفا�صيل �صركات املحا�صة
بلد الت�صجيل/ التاأ�صي�س

 ح�صة
امل�صاركة

2011
%50
%50
%50

%50

تطوير العقارات

تطوير العقارات

تطوير العقارات

تطوير العقارات

اإدارة الفنادق 

تطوير العقارات

اإدارة الفنادق

تطوير العقارات

تطوير العقارات

اإدارة الفنادق

2003
2005
2003
2003
2003
2003
2006
2007
2006
2006

%100
%100
%51

%100
%85

%100
%100
%100
%100
%100

%100
%100
%51

%100
%85

%100
%100
%100
%100
%100

الإمارات العربية املتحدة

الإمارات العربية املتحدة

لبنان

جنوب اأفريقيا

جنوب اأفريقيا

جزيرة كامين

موري�صو�س

جزيرة فريجن الربيطانية

جري�صي

جنوب اأفريقيا

اإيفا للفنادق واملنتجعات – اإل اإل �صي )املنطقة احلره(

اإيفا للفنادق واملنتجعات – جبل علي )املنطقة احلره(

اإيفا للفنادق واملنتجعات القاب�صة – �س.م.ل

اإيفا زمبايل للفنادق واملنتجعات )بي تي واأي( املحدوده

اإيفا للفنادق واملنتجعات املحدوده

اإيفا للفنادق  واملنتجعات املحدوده )2(

اإيفا للفنادق واملنتجعات املحدوده )3(

ال�صركة العاملية لتجارة العقارات القاب�صة املحدودة

يوتل لال�صتثمارات املحدودة

اإيفا فريمونت زميابايل للفنادق واملنتجعات )بي تي واأي( املحدودة

ن�صبة امللكية %التاأ�صي�س / تاريخ الإمتالكالن�صاط الرئي�صيبلد التاأ�صي�سال�صركات التابعة املجمعة
 2011       2010
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متثل املبالغ التالية ح�صة املجموعة يف اأ�صول, خ�صوم, دخل,  م�صاريف واأرباح �صركات املحا�صة :

الأ�صول
اخل�صوم

حقوق امللكية

الدخل
التكاليف املبا�صرة وامل�صاريف الأخرى

)اخل�صارة( / الربح

57,106,923
)32,368,982(

24,737,941

2,499,091
)4,025,165(
)1,526,074(

66,283,404
)39,475,277(

26,808,127

)2,843,396(
)2,146,076(
)4,989,472(

31 دي�صمرب 2011
د.ك      

30 يونيـو 2010
د.ك      

تابع / ال�صركات التابعة و�صركات املحا�صة

اإيرادات من بيع عقارات 
اإيرادات من ن�صاطات الفنادق

اإيرادات من ن�صاطات نوادي ال�صواطئ
اأتعاب اإدارية

اإيرادات اإيجارات

29,989,541
10,007,186

1,010,683
777,058

1,249,884
43,034,352

14,832,812
4,006,782

590,232
642,837

-
20,072,663

 الثمانية ع�صر �صهراً
 املنتهية يف 31

دي�صمرب 2011
د.ك      

 الإثني ع�صر �صهرًا
 املنتهية يف 30 يونيو

2010
د.ك      

8.    الإيرادات 

متثل هذه الإيرادات, اإيرادات من عقارات للمتاجرة وعقارات قيد التطوير التي مت �صراوؤها اأ�صال من قبل املجموعة وتطويرها واإعادة بيعها للعمالء.
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9.   اإيرادات فوائد 

اإيرادات فوائد على اأر�صدة البنوك والودائع
اإيرادات فوائد على دفعات متاأخرة من العمالء

اإيرادات فوائد على قرو�س امل�صاهمني اإىل ال�صركات الزميلة )اأنظر اإي�صاح 19 و 37(
اإيرادات فوائد اأخرى

133,231
533,044
147,545
552,141

1,365,961

210,934
434,635

1,688,153
18,916

2,352,638

 الثمانية ع�صر �صهرًا
 املنتهية يف 31

دي�صمرب 2011
د.ك

 الإثني ع�صر �صهرًا
 املنتهية يف 30 يونيو

2010
د.ك

10.   اإيرادات اأخرى

دفعات مقدمة من العمالء م�صرتدة نتيجة خمالفة العمالء لعقود البيع )ا(
ربح من بيع �صركة حما�صة )ب(

خ�صوم مقدمة للعمالء نتيجة الت�صديد  املبكر للم�صتحقات
فوائد على دفعات اأر�س متاأخرة

اأخرى

10,240,246
620,046

)526,992(
)1,347,305(

991,267
9,977,262

-
-
-
-

973,589
973,589

 الثمانية ع�صر �صهرًا
 املنتهية يف 31

دي�صمرب 2011
د.ك

 الإثني ع�صر �صهرًا
 املنتهية يف 30 يونيو

2010
د.ك

اأ -  �ضرحت ال�ضلطات احلكومية يف دبي “الإمارات العربية املتحدة” لل�ضركة التابعة الإماراتية “اإيفا للفنادق واملنتجعات – املنطقة احلرة” وفقًا للقانون رقم 9 لإدارة الأرا�ضي يف حكومة 
دبي بالإحتفاظ بن�ضبة حمددة من �ضعر البيع من الدفعات امل�ضتخدمة امل�ضتلمة عن بيع وحدات �ضكنية معينة قيد التطوير مرتبطة بعمالء تخلفوا عن �ضداد الدفعات امل�ضتحقة عليهم مبوجب 
اإتفاقيات البيع املربمة معهم. اإن جمموع املبلغ امل�ضرتد من قبل ال�ضركة التابعة “اإيفا للفنادق واملنتجعات – املنطقة احلره” من هذه الدفعات املقدمة والتي من اأجلها مت م�ضادرة عقود البيع 

بلغ 135,307,817 درهم اإماراتي مبا يعادل 10,240,246 د.ك وقد مت ت�ضجيله كاإيراد يف بيان الدخل املجمع للفرتة .
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ب-  قامت املجموعة خالل الفرتة ببيع اإحدى �ضركات املحا�ضة, �ضركة املحا�ضة – ناميبيا )اأوليفا(, اململوكة ل�ضركة تابعة يف جنوب اأفريقيا بقيمة بيعية بلغت 1,562,137 د.ك, مما نتج عنه 
ربح مببلغ 620,046 د.ك. اإن اأ�ضول وخ�ضوم �ضركة املحا�ضة تلك كما يف تاريخ البيع هي كما يلي:

10.   تابع / اإيرادات اأخرى

ح�صة املجموعة يف الأ�صول املباعة
قر�س من �صركة تابعة اإىل �صركة حما�صة

ح�صة املجموعة يف اخل�صوم املباعة
ح�صة املجموعة يف �صايف الأ�صول املباعة

القيمة البيعية
الربح من البيع

332,425
1,787,189
2,119,614

)1,177,523(
942,091

1,562,137
620,046

ك .د

تت�صمن امل�صاريف الت�صغيلية والآعباء الآخرى ما يلي :

م�صاريف �صفر 
م�صاريف مكتبية

ر�صوم اإدارة وتنظيم
خ�صائر من فروقات حتويل عمالت اأجنبية

عمولت مدفوعة
اإيجارات

اأتعاب مهنية
م�صاريف قانونية

اإعالنات
خدمات

303,289
1,085,790

391,365
319,725
637,012

1,437,175
1,023,224

162,608
1,036,011

378,106

199,606
1,325,542

91,963
295,923

3,625,509
538,115
939,774

16,856
380,603

13,175

11.   م�صاريف ت�صغيل واأعباء اأخرى

 الثمانية ع�صر �صهرًا
 املنتهية يف 31

دي�صمرب 2011
د.ك      

 الأثني ع�صر �صهرًا
 املنتهية يف 30 يونيو

2010
د.ك      

مت اإدراج مبلغ 322,842 د.ك من القيمة البيعية ل�صركة املحا�صة �صمن الذمم املدينة كما يف تاريخ التقرير. يحمل هذا الر�صيد فائدة مبعدل الإقرا�س يف ناميبيا 
مت اإدراج هذا املبلغ �صمن اأر�صدة الذمم املدينة والأ�صول الآخرى �صمن بيـان املركـز املايل املجمع )اإي�صاح 21(.
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12.   �صايف )اخل�صارة( اأو الربح على الأ�صول املالية وتكاليف التمويل
اأ -  �صايف )اخل�صارة( اأو الربح على الأ�صول املالية 

اإن �صايف )اخل�صارة( اأو الربح على الأ�صول املالية, والذي مت حتليله على ح�صب الفئات, هو كما يلي :

133,231
1,232,730
)720,907(

)4,172,464(

)135,184(

)600,139(
225,307
494,360

)3,543,066(

)3,407,882(
)135,184(

)3,543,066(

210,934
2,141,704
)878,667(

-

)343,594(

-
-

)4,233,819(
)3,103,442(

)2,759,848(
)343,594(

)3,103,442(

 الثمانية ع�صر �صهرًا
 املنتهية يف 31

دي�صمرب 2011
د.ك

 الإثني ع�صر �صهرًا
 املنتهية يف 30 يونيو

2010
د.ك

قرو�س ومدينون :
-  النقد والنقد املعادل 

-  ذمم مدينة واأ�صول اأخرى  وقرو�س امل�صاهمني اإىل ال�صركات الزميلة
-  هبوط يف قيمة ذمم مدينة واأ�صول اأخرى 

-  هبوط قيمة قرو�س ل�صركات زميلة
اإ�صتثمارات متاحة للبيع :

-  مدرجة مبا�صرة يف الإيرادات ال�صاملة الآخرى
-  حمولة من الإيرادات ال�صاملة الآخرى اىل بيان الدخل املجمع

القيمة يف  الهبوط  •  من 
البيع •  من 

-  مدرجة مبا�صرة يف بيان الدخل املجمع

�صايف اخل�صارة املدرجة يف بيان الدخل املجمع
�صايف اخل�صارة املدرجة يف بيان الدخل ال�صامل املجمع

ب -  تكاليف متويل

اإن تكاليف التمويل متعلقة اأ�صا�صا بالقرو�س لأجل وامل�صتحق من اأطراف ذات �صلة وهي تعترب خ�صوم مالية م�صجلة بالتكلفة املطفاأة.
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13.    اإيرادات / )م�صاريف( �صرائب متعلقة ب�صركات تابعة اأجنبية  

�صرائب جارية :
)املحمل( / املعكو�س على ال�صنة احلالية

�صرائب دائنة موؤجلة :
الر�صيد )الدائن( / املدين خالل ال�صنة احلالية

)77,364(

1,315,630
1,238,266

45,270

)102,248(
)56,978(

 الثمانية ع�صر �صهرًا
 املنتهية يف 31

دي�صمرب 2011
د.ك

 الإثني ع�صر �صهرًا
 املنتهية يف 30 يونيو

2010
د.ك

14.   )ربح /خ�صارة( ال�صهم الأ�صا�صية واملخففة املخ�ص�صة ملالكي ال�صركة الأم
ال�صركة الأم على املتو�صط املوزون لعدد الأ�صهم  ال�صنة اخلا�س مبالكي  ال�صهم الأ�صا�صية واملخففة بتق�صيم)ربح / خ�صارة(  اإحت�صاب )ربحية / خ�صارة(  يتم 

القائمة خالل ال�صنة كما يلي :

ربح / )خ�صارة( ال�صنة اخلا�س مبالكي ال�صركة الأم )د.ك(
املتو�صط املوزون لعدد الأ�صهم القائمة خالل ال�صنة / الفرتة )بعد اإ�صتبعاد اأ�صهم اخلزينة(

)ربحية / خ�صارة( ال�صهم الأ�صا�صية واملخففة

1,480,980
431,338,189

3.43 فل�س

)19,522,763(
431,882,433

)45.20( فل�س  

 الثمانية ع�صر �صهرًا
 املنتهية يف 31

دي�صمرب 2011

 الإثني ع�صر �صهرًا
 املنتهية يف 30 يونيو

2010
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الفرتة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011
�صايف القيمة الدفرتية الإفتتاحية

اإ�صافات
املحول من عقارات قيد التطوير )اإي�صاح 22(

اإ�صتبعادات
تعديل عمالت اأجنبية

اإ�صتهالك ال�صنة
�صايف القيمة الدفرتية اخلتامية

يف 31 دي�صمرب 2011
التكلفة 

الإ�صتهالك املرتاكم
�صايف القيمة الدفرتية

ال�صنة املنتهية يف 30 يونيو 2010
�صايف القيمة الدفرتية الإفتتاحية

اإ�صافات
املحول من عقارات قيد التطوير )اإي�صاح 22(

اإ�صتبعادات
تعديل عمالت اأجنبية

اإ�صتهالك ال�صنة
اأ�صول م�صطوبة

�صايف القيمة الدفرتية اخلتامية

يف 30 يونيو 2010
التكلفة 

الإ�صتهالك املرتاكم
�صايف القيمة الدفرتية

924,543
-

51,958
-

)99,637(
-

876,864

876,864
-

876,864

176,812
-

739,834
-

7,897
-
-

924,543

924,543
-

924,543

 اأرا�صي
د.ك

18,383,533
251,709

4,939,833
)2,397,204(
)1,543,601(

)940,685(
18,693,585

20,000,188
)1,306,603(
18,693,585

6,260,893
55,553

12,172,587
)18,027(
216,049

)303,522(
-

18,363,533

18,849,628
)466,095(

18,383,533

 مباين على اأر�س
ملك حر

د.ك

8,369,509
9,075

-
-

)14,549(
)842,507(
7,521,528

9,168,605
)1,647,077(

7,521,528

9,286,485
13,542

-
-

)418,554(
)501,964(

-
8,369,509

9,268,952
)899,443(
8,369,509

 مباين على اأر�س
م�صتاأجره

د.ك

251,994
4,730

-
)2,190(

)12,872(
)88,139(
153,523

466,942
)313,419(

153,523

279,537
30,222

-
-

)4,275(
)53,490(

-
251,994

495,105
)243,111(

251,994

الآت ومعدات
د.ك

4,020,924
514,879
629,247

)171,712(
)400,811(

)1,152,374(
3,440,153

5,822,691
)2,382,538(

3,440,153

1,375,888
163,187

3,047,669
)218(

25,620
)524,227(
)66,995(

4,020,924

5,608,879
)1,587,955(

4,020,924

اأثاث
 ومعدات مكتبية

وجتهيزات
د.ك

144,885
37,030

-
-

)5,967(
)137,744(

38,204

299,150
)260,946(

38,204

216,706
14,900

-
-

2,295
)89,016(

-
144,885

273,507
)128,622(

144,885

 معدات مطابخ
واإك�ص�صوارات

د.ك

119,716
26,497

-
)59,519(
)2,245(

)37,268(
47,181

227,278
)180,097(

47,181

131,129
27,670

-
)4,075(

2,361
)37,369(

-
119,716

275,417
)155,701(

119,716

�صيارات
د.ك

840,216
-
-
-
-

)228,359(
611,857

1,386,107
)774,250(

611,857

968,826
-
-
-
-

)128,610(
-

840,216

1,386,107
)545,891(

840,216

يخت
د.ك

33,055,320
843,920

5,621,038
)2,630,625(
)2,079,682(
)3,427,076(
31,382,895

38,247,825
)6,864,930(
31,382,895

18,696,276
305,074

15,960,090
)22,320(

)168,607(
)1,638,198(

)66,995(
33,055,320

37,082,138
)4,026,818(
33,055,320

املجموع
د.ك

15.   ممتلكات والآت ومعدات

اإن الأر�س واملبنى الواقعني يف جنوب اأفريقيا مدرجة بقيمة 3,357,538 د.ك )30 يونيو 2010 : 5,027,109 د.ك( قد مت رهنهما ك�صمان لت�صهيالت قر�س لأجل مت احل�صول عليه من قبل �صركة تابعة يف جنوب اأفريقيا )اإي�صاح 30( .  15.1
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متثل الأعمال الراأ�صمالية قيد التنفيذ ب�صكل اأ�صا�صي يف تكلفة فنادق حتت الإن�صاء يف الإمارات العربية املتحدة وجنوب اأفريقيا واململكة املتحدة واأوروبا.

القيمة املدرجة كما يف 1 يوليو
اإ�صافات

املحول من عقارات قيد التطوير )اإي�صاح 22(
املحول من عقارات للمتاجرة

م�صطوب
تعديل حتويل عمالت اأجنبية

القيمة املدرجة كما يف 31 دي�صمرب / 30 يونيو

80,064,439
27,179,709

-
-

)218,980(
)3,344,584(
103,680,584

60,482,114
7,774,338

10,135,539
668,584

-
1,003,864

80,064,439

31 دي�صمرب  2011
د.ك

30 يونيــو 2010
د.ك

16.   اأعمال راأ�صمالية قيد التنفيذ  

ت�صتمل الأر�صدة اأعاله على ما يلي :

تكلفة الأر�س
- فندق فريمونت

- جذع النخلة جمريه
- اأر�س الهالل, النخلة جمريه )نادي مملكة �صباأ للعطالت(

- جولدن مايل, النخلة جمريه
- فندق مملكة �صباأ

اأعمال اأ�صا�صات واإن�صاءات 
م�صاريف اأخرى ذات عالقة بالإن�صاءات

148,907
6,543,941
1,155,127
3,446,309
6,318,547

17,612,831
61,346,862
24,720,891

103,680,584

165,651
6,827,708
1,059,481
3,595,753
5,795,361

17,443,954
48,594,022
14,026,463
80,064,439

31 دي�صـمرب 2011
د.ك

30 يونيــو 2010
د.ك

تت�صمن امل�صاريف الأخرى ذات العالقة بالإن�صاءات مبلغ 1,949,594 د.ك )30 يونيو 2010: ل �صيء د.ك( متثل تكاليف اإقرتا�س لقر�س يف �صركة تابعة 
اإمارتية من بنك اأجنبي )اإي�صاح 30 ي(.
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اإن تفا�صيل ال�صركات الزميلة هي كما يلي :

31 دي�صمرب 2011اإ�صم وبيانات ال�صركة
د.ك

30 يونيـو 2010
د.ك

19.   اإ�صتثمار يف �صركات زميلة

%32.08

%32.08

%41.08

%50

ن�صبة امللكية

%37.33

%37.33

-

%50

بو�صنداإل املحدوده )بي تي واأي( )م�صجلة يف جنوب اأفريقيا ون�صاطها الأ�صا�صي هو تطوير عقارات(

عقارات النخلة الرجوانية املحدوده )م�صجلة يف جنوب افريقيا ون�صاطها الأ�صا�صي تطوير العقارات(

�صركة رميون لند العامة املحدوده )م�صجلة يف تايلند ون�صاطها الأ�صا�صي تطوير العقارات( - اإي�صاح 18

ليجند واإيفا للتنمية )بي تي واأي( املحدودة )م�صجلة يف جنوب اأفريقيا ون�صاطها الأ�صا�صي تطوير 
العقارات ومنتجعات ال�صفاري ال�صكنية واخلدمات املتعلقة بها(

يتكون ما �صبق مما يلي :

15
18,192,333

)4,172,464(
14,019,884

47,351,742
)33,331,858(

14,019,884

1,435,627
)303,191(

14,206,653
18,514,102

-
32,720,755

100,106,534
)67,385,779(

32,720,755

16,364,956
)550,476(

31 دي�صمرب 2011
د.ك

30 يونيـو 2010
د.ك

اإ�صتثمارات من اأوراق مالية
قرو�س امل�صاهمني 

ناق�صا : خم�ص�س هبوط يف القيمة

اإجمايل احل�صة من ا�صول وخ�صوم ال�صركات الزميلة :
الأ�صول                                                                            

اخل�صوم                                                                        
حقوق امللكية                                                                             

اإجمايل احل�صة من الإيرادات واخل�صائر يف ال�صركات الزميلة :
الإيرادات                                                                         

اخل�صائر

2,614,091

1

-

11,405,792

14,019,884

5,728,908

1

13,466,012

13,525,834

32,720,755
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اإن احلركة على العقارات الإ�صتثمارية هي كالتايل :

القيمة املدرجة كما يف 1 يوليو 
املحول من دفعات من اأجل �صراء عقار )اإي�صاح 21(

اإ�صافات خالل ال�صنة
املبيعات خالل ال�صنة

التغري يف القيمة العادلة
تعديل حتويل عمالت اأجنبية

القيمة املدرجة كما يف 31 دي�صمرب / 30 يونيو

1,407,892
13,166,224

8,979,670
)897,438(
5,093,484
)578,877(

27,170,955

1,864,809
-
-

)244,311(
)240,755(

28,149
1,407,892

31 دي�صـمرب 2011
د.ك

30 يونيــو 2010
د.ك

17.   عقارات اإ�صتثمارية

اإن خ�صارة بيع العقارات الإ�صتثمارية بلغت 354,938 د.ك )30 يونيو 2010: 39,032 د.ك(.

ت�صتمل العقارات الإ�صتثمارية على ما يلي :
الربتغال – منتجع جرف ال�صنوبر

اأر�س – النخلة جمريه 
وحدات �صكنية – �صاطئ النخلة – جمرية

اأرا�صي ملك حر خا�صة ب�صركة اإيفا زميبايل للفنادق واملنتجعات – جنوب اأفريقيا

8,982,064
17,851,040

159,817
178,034

27,170,955

-
1,208,040

-
199,852

1,407,892

متثل ن�ضبة 41.08% يف �ضركة راميون لند العامة املحدوده. مت اإعادة ت�ضنيف هذا الإ�ضتثمار كاأ�ضول غري متداولة “بغر�س البيع” لأن اإدارة ال�ضركة الأم قد قرروا الإلتزام بخطة لبيع هذا 
الإ�ضتثمار وبالتايل �ضيتم اإ�ضرتداد القيمة الدفرتية من معاملة البيع بدًل من الإ�ضتخدام امل�ضتمر. 

يف ال�ضنوات ال�ضابقة, مت ت�ضنيف الإ�ضتثمار كاإ�ضتثمار يف �ضركات زميلة )اإي�ضاح 19(. اإن القيمة العادلة لأ�ضهم �ضركة راميون لند العامة املحدوده تبلغ 14,098,950 د.ك )30 يونيو 2010 
: 3,921,270 د.ك(.

18.   اأ�صل م�صنف كمحتفظ به للبيع
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19.   تابع / اإ�صتثمار يف �صركات زميلة
يت�ضمن الإ�ضتثمار يف بو�ضندال املحدوده )بي تي واي( وجلند اإيفا للتنمية املحدوده قرو�س من امل�ضاهميـن مببلــغ 14,019,869 د.ك )30 يونيو 2010 : 18,514,102 د.ك( منها مبلغ 
4,527,647 د.ك )30 يونيو 2010 : 4,690,624 د.ك( ل حتمل فائدة. اإن هذه القرو�س غري م�ضمونة ول ت�ضتحق قبل 31 دي�ضمرب 2012. القرو�س ذات الفائدة حتمل فائدة مبعدل فعلي 

بن�ضبة 1% �ضنويًا. 

ل ميكن قيا�س القيم العادلة لل�ضركات الزميلة الأخرى ب�ضكل موثوق حيث اأنها غري مدرجة.

اإن ح�ضة املجموعة من الإلتزامات الطارئة املتعلقة بال�ضركات الزميلة تبلــغ ل �ضيء د.ك )30 يونيو 2010 : 17,847,805 د.ك(.

خالل الفرتة, قامت املجموعة باأخذ خم�ض�ضات على قرو�س امل�ضاهمني البالغة 2,553,500 د.ك )2010: ل �ضيء د.ك( و 1,618,964 د.ك )2010: ل �ضيء د.ك( لبو�ضندال املحدوده 
)بي تي واي( وليجند اإيفا للتنمية املحدوده )بي تي واي(, تباعًا.

اإن مبلغ اخل�ضائر املرتاكمة الغري معرتف بها واخلا�ضة بليجند اإيفا للتنمية املحدوده تبلغ 512,844 د.ك )30 يونيو 2010: 164,095 د.ك(.

قامت املجموعة خالل ال�ضنة, بالإ�ضتثمار مببلغ 327,393 د.ك لزيادة ح�ضتها يف بو�ضندال املحدوده )بي تي واي( وعقارات النخلة الأرجوانية املحدودة من 32.08% اىل %37.33 .

اإ�صتثمارات اأجنبية – اأ�صهم غري مدرجة 
اإ�صتثمارات حملية – اأ�صهم مدرجة 

اإ�صتثمارات حملية – اأ�صهم غري مدرجة 

5,596,400
400,094
110,000

6,106,494

8,485,656
1,149,068

110,000
9,744,724

31 دي�صمرب2011
د.ك

30 يونيو2010
د.ك

20.   اإ�صتثمارات متاحة للبيع

اأ. خالل الفرتة, اإعرتفت املجموعة بخ�ضائر هبوط يف القيمة تبلغ 600,139 د.ك )2010: ل �ضيء د.ك( لأ�ضهم حملية م�ضعرة حيث اإنخف�ضت قيمتها

 ال�ضوقية ب�ضكل جوهري عن تكلفتها.

خالل الفرتة, قامت املجموعة ببيع اإ�ضتثمارات حملية م�ضعرة واإ�ضتثمارات اأجنبية غري م�ضعرة تبلغ قيمتها اجلارية 4,702,125 د.ك , نتج عنه ربح يبلغ 719,667 د.ك.  ب. 

تت�ضمن الإ�ضتثمارات الأجنبية غري امل�ضعرة اإ�ضتثمار مببلغ ل �ضيء د.ك )2010 : 1,151,891 د.ك( م�ضمونة مقابل ت�ضهيالت ائتمانية ممنوحة ل�ضركة  ج. 

تابعة لل�ضركة امل�ضتثمر فيها. 

حيث  وجدت,  حيثما  القيمة  اإنخفا�س  ناق�ضًا  بالتكلفة  م�ضجلة  د.ك(   8,595,656  :  2010( د.ك   5,706,400 والبالغة  مدرجة  الغري  واملحلية  الأجنبية  الإ�ضتثمارات  اإن   د.   
اأن قيمتها العادلة ل ميكن حتديدها ب�ضكل موثوق به. واأن الإدارة لي�س لديها علم باأي ظروف قد ت�ضري اإىل اإنخفا�س يف قيمة هذه الإ�ضتثمارات.
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11,846,585
12,335,085

277,939
-

1,256,622
3,780,679

29,496,910

2,356,404
-
-

2,726,448
1,100,807
6,183,659

35,680,569

15,040,266
22,513,720

1,017,178
7,060,866
2,278,436
2,763,908

50,674,374

5,645,521
13,166,224

1,505,948
1,827,866

450,718
22,596,277
73,270,651

31 دي�صمرب2011
د.ك

30 يونيو2010
د.ك

21.   ذمم مدينة واأ�صول اأخرى

اأ�صول مالية :
ذمم مدينة 

م�صتحق من اأطراف ذات �صلة )اي�صاح 37(
قرو�س اىل اأطراف ذات �صلة )اأ(

م�صتحق من بيع اإ�صتثمارات متاحة للبيع )د(
دفعات مقدمة ل�صراء اإ�صتثمارات

اأ�صول مالية اأخرى

اأ�صول غري مالية :
دفعات مقدمة للمقاولني

دفعات مقدمة لإمتالك عقارات )ب(
دفعات مقدمة ل�صراء ممتلكات واآلت ومعدات

اإيرادات �صرائب موؤجلة
اأ�صول غري مالية اأخرى

اأ. تت�ضمن القرو�س لأطراف ذات �ضلة قرو�س ق�ضرية الأجل غري م�ضمونة, ممنوحة من ال�ضركة التابعة يف الإمارات العربية املتحدة ب�ضروط غري حمددة ولكن يتم دفعها عند الطلب. 
يحمل القر�س فائدة مبعدل فعلي 8% �ضنويًا على املبلغ الرئي�ضي للقر�س.

ب. ميثل دفعة مقدمة ل�ضراء اأر�س يف جمرية النخيل متت من قبل ال�ضركة التابعة الإماراتية و�ضركة حما�ضة �ضيتم ت�ضكيلها مع جمموعة اإماراتية )النخيل(. متت اإعادة ت�ضنيف هذا املبلغ 
كجزء من تكلفة العقارات الإ�ضتثمارية يف الفرتة احلالية )اإي�ضاح 17(. 

ج. قامت املجموعة خالل الفرتة بالإعرتاف بخ�ضارة هبوط يف القيمة مببلغ 720,907 د.ك )30 يونيو 2010: 878,667 د.ك( مقابل بع�س الطراف ذات ال�ضلة املدينة ودفعات مقدمة 
مقابل �ضراء اإ�ضتثمارات بناءًا على تقديرات متت من قبل الإدارة وفقًا للمعلومات املتوفرة لديها بتاريخ التقرير. 

د. خالل الفرتة, اإ�ضتلمت املجموعة مبلغ م�ضتحق عن بيع اإ�ضتثمار متاح للبيع.
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اإن احلركة على العقارات قيد التطوير كالآتي :

القيمة املدرجة يف 1 يوليو
اإ�صافات خالل الفرتة / ال�صنة

املحول اإىل اأعمال راأ�صمالية قيد التنفيذ )اإي�صاح 16(
املحول اإىل املمتلكات والآلت واملعدات )اإي�صاح 15(

التكاليف املحملة خالل الفرتة / ال�صنة
تعديل عمالت اأجنبية

ناق�صًا : اجلزء غري املتداول  )اأ(

140,120,910
32,166,774

-
)5,621,038(

)13,331,242(
)6,270,035(
147,065,369

)95,976,538(
51,088,831

122,293,451
52,301,871

)10,135,539(
)15,960,090(
)11,193,069(

2,814,286
140,120,910

)80,040,392(
60,080,518

31 دي�صمرب2011
د.ك

30 يونيو2010
د.ك

22.   عقارات قيد التطوير

)اأ ( تتعلق العقارات قيد التطوير يف امل�صاريع املعرو�صة للبيع لغر�س حتقيق الدخل . اإن تكلفة امل�صروع املتوقع الإنتهاء منه بعد اإثني ع�صر �صهرًا قد مت ت�صنيفها كاأ�صول غري متداولة.

براأي الإدارة, لي�س هناك اأي هبوط يف القيم املدرجة للعقارات قيد التطوير كما يف 31 دي�صمرب 2011 )30 يونيو 2010: ل �صئ(.

اإن الأر�صدة اأعاله تتكون من الآتي :

تكلفة الأر�س :
-  جذع النخلة جمريه

-  البحريه جمريه – دبي
-  منطقة مملكة �صباأ الرتاثية 

-  منتجع بلقي�س

اأعمال الأ�صا�صات والإن�صاءات 
م�صاريف اأخرى ذات عالقة بالإن�صاءات

-
2,311,151
4,122,496

23,450,430
29,884,077
88,986,690
28,194,602

147,065,369

2,350,827
2,317,408
4,224,021

23,909,551
32,801,807
82,411,603
24,907,500

140,120,910

31 دي�صمرب2011
د.ك

30 يونيو2010
د.ك
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313,444
5,370,315
5,683,759

4,110,166
6,108,863

10,219,029

31 دي�صمرب2011
د.ك

30 يونيو2010
د.ك

23.   عقارات للمتاجرة

�صقق �صكنية يف دبي, الإمارات العربية املتحدة
عقارات يف جنوب اإفريقيا

تتمثل العقارات للمتاجرة الواقعة يف دبي يف وحدات مكتملة لكن غري مباعة من �صوق رزدن�س – ترنك رزدن�س .
اإن العقارات للمتاجرة يف جنوب اإفريقيا عبارة عن ق�صائم اأرا�صي م�صرتاه يف جنوب اأفريقيا لأغرا�س املتاجرة بها وتتكون من اأر�س بالتكلفة وم�صروفات 

تطوير خا�صة بعقارات غري مباعة. مت تقدمي العقارات للمتاجرة يف جنوب اأفريقيا �صمانًا لت�صهيالت ائتمانية للمجموعة )اإنظر اإي�صاح 30( .

6,054,289
579,520

6,633,809
-

6,633,809

17,380,953
2,624,423

20,005,376
)937,964(

19,067,412

31 دي�صمرب2011
د.ك

30 يونيو2010
د.ك

24.   النقد والنقد املعادل

نقد واأر�صدة لدى البنوك 
ودائع لأجل – ت�صتحق خالل فرتة ثالثة اأ�صهر

ناق�صًا : ودائع لأجل مرهونة
النقد والنقد املعادل لغر�س التدفقات النقدية

حتمل الودائع لأجل فائدة مبعدل فعلي ترتاوح بني 4% اإىل 7% �صنويًا )2010 : 4% اىل 7.5% �صنويًا(.
يت�صمن النقد والأر�صدة لدى البنوك, اأر�صدة ح�صابات دوارة حمتفظ بها لدى ال�صركة التابعة يف الإمارات العربية املتحدة مببلغ 1,753,466 د.ك )30 يونيو 

2010 : 4,035,241 د.ك( الذي يخ�صع للقانون رقم 8 لعام 2007, املتعلق بح�صابات �صمان التطوير العقاري يف اإمارة دبي.
تت�صمن الودائع لأجل , وديعة ق�صرية الأجل تبلغ 482,923 د.ك )30 يونيو 2010 : 610,628 د.ك( مودعة لدى اإحدى �صركات املحا�صة من قبل �صركة 

تابعة يف جنوب اأفريقيا .

25.   راأ�س املال
يتكون راأ�صمال ال�صركة الأم امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع بالكامل كما يف 31 دي�صمرب 2011 من 453,882,000 �صهم )2010 : 453,882,000  �صهم ( قيمة كل �صهم 100 فل�س, وجميع ال�صهم نقدية وعينية.

22,532,882
%4.96

10,703,119
16,138,303

22,552,882
%4.97

10,487,090
16,152,628

30 يونيو312010 دي�صمرب2011
26.   اأ�صهم اخلزينة 

عدد الأ�صهم
الن�صبة اإىل الأ�صهم امل�صدرة

القيمة ال�صوقية )د.ك(
التكلفة )د.ك(

اإن اإحتياطي ال�صركة الأم املعادل لتكلفة اأ�صهم اخلزينة قد مت حتديده على اأنه غري قابل للتوزيع.
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وفقًا لقانون ال�ضركات التجارية والنظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة الأم, يتم حتويل 10% من ربح ال�ضنة قبل طرح ح�ضة موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية وخم�ض�س 
الزكاة ومكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة وبعد ال�ضرائب على ال�ضركات التابعة الأجنبية واحل�ض�س غري امل�ضيطرة اإىل ح�ضاب الإحتياطي القانوين اإىل اأن ي�ضل ر�ضيد الإحتياطي القانوين 
اإىل 50% من راأ�ضمال ال�ضركة الأم امل�ضدر واملدفوع. وتتم اأي حتويالت بعد ذلك اإىل الإحتياطي القانوين بعد موافقة اجلمعية العمومية. ل يتم التحويل اإىل الإحتياطي القانوين يف ال�ضنة 
التي حتقق فيها ال�ضركة الأم خ�ضائر. اإن التوزيع من الإحتياطي القانوين حمدد باملبلغ املطلوب لتاأمني توزيع اأرباح بن�ضبة 5% من راأ�س املال املدفوع يف ال�ضنوات التي ل ت�ضمح فيها الأرباح 

املحتفظ بها بتاأمني هذا احلد .

وفقًا لعقد تاأ�ضي�س ال�ضركة الأم, فاإن ن�ضبة من ربح ال�ضركة الأم قبل ح�ضة موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية وخم�ض�س الزكاة ومكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة 
اإجتماع اجلمعية  ولكن بعد ال�ضرائب على ال�ضركات التابعة الأجنبية واحل�ض�س غري امل�ضيطرة, يحول اإىل الإحتياطي الإختياري بقرار من جمل�س الإدارة والتي يجب املوافقة عليه يف 
العمومية. للفرتة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2011, اأقرتح جمل�س الإدارة حتويل 10% من الربح املذكور اأعاله اإىل الإحتياطي الإختياري وذلك خ�ضوعًا ملوافقة اجلمعية العمومية. ل يوجد اأي 

قيود على توزيع الإحتياطي الإختياري.

27.   الإحتياطيات القانونية والإختيارية

التنفيذ وعقارات قيد  راأ�ضمالية قيد  اإماراتية )م�ضنفة كم�ضاريع  تابعة  الدفعات كما يف 31 دي�ضمرب 2011, مبالغ م�ضتحقة عن �ضراء الأر�س يف م�ضاريع خمتلفة لدى �ضركة  متثل هذه 
التطوير(.اإن تفا�ضيل اإ�ضتحقاق املبالغ امل�ضتحقة هي كما يلي :

مبالغ م�صتحقة خالل �صنة )اإي�صاح 33(
مبالغ م�صتحقة بعد اأكرث من �صنة

جمموع املبلغ امل�صتحق

5,761,324
2,310,255
8,071,579

10,579,877
-

10,579,877

31 دي�صمرب2011
د.ك

30 يونيو2010
د.ك

28.   اأق�صاط م�صتحقة عن �صراء عقارات
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خالل الفرتة, قامت �ضركة اإيفا للفنادق واملنتجعات )1(, �ضركة تابعة ل�ضركة اإيفا للفنادق واملنتجعات – املنطقة احلره, باأعادة �ضراء كامل احل�ضة املحتفظ بها من قبل �ضركة اأف اأت�س 
اآر غلف ماجنمنت )املنطقة احلرة( – ذ.م.م )“احل�ضة غري امل�ضيطرة”(. باملقابل, قامت ال�ضركة التابعة تلك باإ�ضدار الفئات التالية من الأ�ضهم املمتازة للح�ض�س غري امل�ضيطرة. 

اأ (  عدد 127,610.50 من ال�ضهم املمتازة – فئة )اأ( ذات القيمة الأ�ضمية البالغة 0.0001 دولر اأمريكي )67720000,0 ديناركويتي(. هذه الأ�ضهم, )فئة )اأ(( , لها حقوق ت�ضويت وهي 
قابلة لالإ�ضرتداد وغري قابلة للتحويل. بلغ اإ�ضتحقاق كل �ضهم مبلغ 39.1817 دولر اأمريكي )8678,10 ديناركويتي( ول ت�ضتحق اأية توزيعات اأرباح على هذه الأ�ضهم. كما اأن مدة هذه الأ�ضهم 

هي خم�س �ضنوات �ضيتم خاللها اإ�ضرتداد واإعـادة اإ�ضـدار اأي اأ�ضهم مل يتـم اإ�ضرتدادها وفقًا للنظام الأ�ضا�ضي املعـدل لل�ضركة التابعة كالأ�ضهم املمتازة – فئة )ب(. 

ب(  عدد 127,610.50 من الأ�ضهم املمتازة – فئة )ب( ذات القيمة الأ�ضمية البالغة 0.0001 دولر اأمريكي )67720000,0 ديناركويتي(. هذه الأ�ضهم, )فئة )ب((, لها حقوق ت�ضويت 
وهي تراكمية, قابلة لالإ�ضرتداد وغري قابلة للتحويل. بلغ اإ�ضتحقاق كل �ضهم مبلغ 39.1817 دولر اأمريكي )8678,10 ديناركويتي(. حتمل هذه الأ�ضهم توزيعات اأرباح ثابتة بن�ضبة 6% �ضنويًا 
ملدة اخلم�س �ضنوات الأوىل وبعد ذلك ت�ضبح الن�ضبة 10%. بعد اأن يتم اإ�ضرتداد الأ�ضهم املمتازة – فئة اأ , �ضيتم اإ�ضرتداد الأ�ضهم املمتازة – فئة ب فورًا بعد كل عملية اإعادة متويل عن طريق 

الإ�ضرتداد – كما هو حمدد يف النظام الأ�ضا�ضي املعدل لل�ضركة التابعة. 

ج(  اإن حركة الأ�ضهم املمتازة هي كما يلي :

29.   الأ�صهم املمتازة القابلة لالإ�صرتداد

قيمة الأ�صهم املمتازة امل�صدرة
توزيعات اأرباح م�صتحقة )مت�صمنة يف تكاليف التمويل يف بيان الدخل املجمع(

2,778,239
124,919

2,903,158

-
-
-

31 دي�صمرب2011
د.ك

30 يونيو2010
د.ك

54,038,528
21,615,535

438,837
2,336,734
6,898,629
9,943,637

95,271,900
)32,665,537(

62,606,363

42,686,921
24,177,832

491,182
1,321,004

-
-

68,676,939
)43,536,891(

25,140,048

31 دي�صمرب 2011
د.ك

30 يونيـو2010
د.ك

30.   قرو�س لأجل

 %12 - %5
%11.5 - %4

 %4.5
%9 - %7

%6.5
%7

معدل الفائدة الفعلي
%

قر�س لأجل – الأمارات العربية املتحدة
قر�س لأجل – جنوب افريقيا

قر�س لجل – جري�صي
قر�س لجل – لبنان

قر�س لأجل – الربتغال
قر�س لأجل – الكويت

ناق�صًا : مبلغ م�صتحق خالل �صنة
مبلغ م�صتحق بعد اأكرث من �صنة
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اأ ( متثل القرو�س لأجل , قرو�س مت احل�ضول عليها من قبل ال�ضركات التابعة للمجموعة يف كل من دبي وجنوب اأفريقيا وجري�ضي والربتغال ولبنان لتمويل م�ضاريع يف دبي واململكة 
املتحدة ولبنان و�ضراء عقارات / متويل م�ضاريع يف جنوب افريقيا والربتغال. 

ب ( ان القرو�س التي مت احل�ضول عليها من قبل �ضركة تابعة يف جنوب افريقيا تت�ضمن قر�س مببلغ 1,341,445 د.ك )2010: 1,569,765 د.ك( مت احل�ضول عليه من قبل احدى 
�ضركات املحا�ضة . القر�س م�ضمون برهن عقارات و�ضتربوك .

ج(   اإن القر�س الذي مت احل�ضول عليه من قبل �ضركة تابعة يف جنوب افريقيا م�ضمون عن طريق  :

-   رهن املمتلكات واللت واملعدات والتي تبلغ قيمتهــا املدرجـة 3,277,610 د.ك )30 يونيو 2010 : 5,027,109  د.ك(.

رهن ا�ضتثمارات يف �ضركة بو�ضندال )بي تي واي( املحدودة. )�ضركة زميلة( .    -

رهن عقاري لعدة عقارات للمتاجرة بقيمة مدرجة تبلغ ل �ضيء د.ك )30 يونيو 2010 : 6,108,899 د.ك( .  -

د(    القرو�س التي مت احل�ضول عليها من قبل ال�ضركات التابعة اللبنانية م�ضمونة بق�ضيمة ار�س )م�ضنفة كعقارات قيد التطوير( مببلغ 4,001,040 د.ك )30 يونيو 2010: 4,174,992 د.ك(.

هـ( القرو�س التي مت احل�ضول عليها من قبل ال�ضركات التابعة الربتغالية م�ضمونة بعقارات ا�ضتثمارية بقيمة مدرجة تبلغ 8,982,064 د.ك )30 يونيو 2010: ل �ضيء د.ك(.

و(    ان احد القرو�س التي مت احل�ضول عليها من قبل ال�ضركات التابعة الماراتية والبالغة قيمته 14,811,068 د.ك )30 يونيو 2010: 26,088,584 د.ك( م�ضمون بق�ضائم ار�س يف 
جمرية النخيل مبا يف ذلك ا�ضافات من وقت لآخر وجميع الرتكيبات والتجهيزات وامللحقات الخرى وهو م�ضمون اي�ضا مقابل التح�ضيالت املودعة يف ح�ضاب اأ�ضكرو املفتوح يف احد 
البنوك الجنبية. يبلغ جمموع الت�ضهيل الذي مت احل�ضول عليه مبلغ 27,782,572 د.ك كما يف 31 دي�ضمرب 2011 , مت �ضداد مبلغ 12,971,504 د.ك من املبلغ الرئي�ضي. يف 6 فرباير 
2012 , دخلت الأطراف يف اتفاقية ت�ضهيل ائتماين مببلغ 173,750,000 درهم )ما يعادل 13,142,450 د.ك( وهي تعادل املبلغ املتبقي من للت�ضهيل املذكور اعاله , يف نف�س التاريخ. 
ان كامل حق ا�ضتخدام هذا الت�ضهيل �ضيتم ا�ضتخدامه ب�ضكل ح�ضري ل�ضداد املبلغ املتبقي للت�ضهيل الإئتماين القدمي. يت�ضمن �ضمان اتفاقية الت�ضهيل اجلديد مباين تبلغ قيمتها اجلارية 

1,617,425 د.ك تقع يف نادي �ضاطئ ال�ضالل يف �ضركة تابعة امارتية مرهونة مع ا�ضهم خزينة وعقارات تقع يف جنوب افريقيا لل�ضركة الم.

ان القر�س الذي مت احل�ضول عليه من قبل ال�ضركات التابعة الماراتية يت�ضمن اي�ضا احل�ضة يف ت�ضهيل متويلي مت احل�ضول عليه من قبل �ضركة املحا�ضة مببلغ 4,857,979 د.ك  ز( 
)30 يونيو 2010: 5,068,637 د.ك( ح�ضلت عليه �ضركة املحا�ضة الماراتية بابرام اتفاقية بيع واعادة تاأجري مع موؤ�ض�ضة اقرا�س ب�ضاأن م�ضروعها اخلا�س بان�ضاء 63 �ضقة �ضكنية يف 
منطقة بامل امليل الذهبي الواقعة يف جمرية جزيرة النخيل. حتى ذلك الوقت الذي يتم فيه �ضداد القرو�س وتكاليف التمويل بالكامل �ضتقوم موؤ�ض�ضة القرا�س بالحتفاظ بحق ملكية 
العقار عن طريق حفظها يف مكان اآمن )ب�ضفة المانة(. وف�ضال عن ذلك, قامت ال�ضركة الم الرئي�ضية اي�ضا بتقدمي �ضمان مببلغ 64,225,000 درهم اماراتي )ما يعادل 4,875,979 

د.ك( اىل موؤ�ض�ضة القرا�س. 

ح(   ان القر�س الذي مت احل�ضول عليه من قبل ال�ضركات التابعة الماراتية يت�ضمن اي�ضا قر�ضا مببلـغ 12,168,660 د.ك )30 يونيو 2010 : 11,529,700 د.ك( من �ضركة دريك اند 
�ضكل انرتنا�ضيونال – �س.م.ع مت احل�ضول عليه لتمويل راأ�س املال العامل املطلوب لعدة م�ضاريع . ان اجمايل ت�ضهيالت القر�س الذي مت احل�ضول عليه بلغ 15,128,000 د.ك )200 

مليون درهم اماراتي( وي�ضتحق ال�ضداد بعد �ضنة من تاريخ كل مبلغ م�ضحوب. خالل الفرتة , مت �ضداد مبلغ 2,959,340 د.ك )30 يونيو 2010: ل �ضيء د.ك( مقابل املبلغ الرئي�ضي.

ط(   ان القر�س الذي مت احل�ضول عليه من قبل ال�ضركات التابعة الماراتية يت�ضمن اي�ضا ت�ضهيال متويليا مت احل�ضول عليه من �ضركة دبي للمقاولت – ذ.م.م بتاريخ 2 دي�ضمرب 2010 
و�ضيتم ا�ضتخدامه لت�ضوية مبالغ قائمة م�ضتحقة اىل تلك ال�ضركة مبوجب عقد الن�ضاءات املوؤرخ يف 4 يونيو 2007. القر�س غري م�ضمون وخا�ضع لت�ضهيل القر�س الذي مت احل�ضول عليه 
من قبل �ضركة تابعة اماراتية )اي�ضاح ط ادناه( . يبلغ اجمايل ت�ضهيل القر�س 5,557,000 د.ك ومن تاريخ التقرير املايل, ا�ضتخدمت ال�ضركة التابعة الماراتية منه مبلغ 4,523,618 
د.ك. ان تاريخ ا�ضتحقاق الت�ضهيل بعد 18 �ضهرا من ا�ضدار �ضهادة ال�ضتالم, واملتوقع ان يكون يف عام 2012 وان يكون ا�ضتحقاق ال�ضداد الكامل لت�ضهيل القر�س امل�ضمون من احد 

البنوك الجنبية يف عام 2013 .

ي(    يف 13 دي�ضمرب 2010 , قامت �ضركة تابعة اماراتية باحل�ضول على قر�س اجنبي مببلغ 31,952,750 د.ك )115,000,000 دولر امريكي( خم�ض�س للدفع املبا�ضر او الغري 
مبا�ضر ملقاويل الن�ضاءات او اي طرف ثالث ت�ضتحق له تكاليف امل�ضاريع او اجلهة القائمة على ت�ضغيل الفندق خا�ضة تلك املرتبطة مب�ضاريف ما قبل الفتتاح والدفعات املتعلقة بتكاليف 

امل�ضروع .

ان �ضركة تابعة تاأ�ض�ضت يف جزر كاميان , وهي ال�ضركة الم لل�ضركة التابعة يف المارات العربية املتحدة , هي ال�ضامنة للقر�س, قامت با�ضتخدام مبلغ يعادل 17,677,203 د.ك من 
تلك الت�ضهيالت و�ضتبداأ دفعات ال�ضداد يف 30 ابريل 2013.

ك(   ميثل القر�س لأجل – الكويت , قر�س ق�ضري الأجل مت احل�ضول عليه من طرف ذي �ضله يحمل فائدة �ضنوية 4.5% فوق �ضعر خ�ضم بنك الكويت املركزي , وي�ضتحق خالل 
فرتة �ضتة ا�ضهر من تاريخ التقرير. ان القر�س م�ضمون من قبل ال�ضركة الأم الرئي�ضية للمجموعة مقابل رهن ا�ضتثمارات يف الأوراق املالية تبلغ قيمتها اجلارية 15,759,428 د.ك.

30.   تابع / قرو�س لأجل
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31.   خ�صوم مالية اأخرى

حجوزات دائنة
امل�صتحق اإىل �صركة حما�صة 

حجوزات دائنة م�صتحقة خالل �صنة )اإي�صاح 32(

11,272,699
-

11,272,699
)2,087,344(

9,185,355

9,611,884
1,140,945

10,752,829
)2,434,348(

8,318,481

31 دي�صمرب2011
د.ك

30 يونيو2010
د.ك

32.   ذمم دائنة وخ�صوم اأخرى

ذمم دائنة 
تكاليف اإن�صاءات م�صتحقة

دفعات اأق�صاط م�صتحقة ل�صراء عقارات – اجلزء املتداول )اإي�صاح 28(
م�صتحقات اأخرى

�صرائب موؤجله
اإيرادات موؤجلة

توزيعات اأرباح دائنة
حجوزات دائنة – اجلزء املتداول )اإي�صاح 31(

ح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي و�صريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة الدائنة
اإيداعات م�صرتدة م�صتحقة لعمالء نتيجة خمالفة عقود البيع

ر�صوم م�صتحقة عن حتويل اأر�س 
ذمم دائنة اأخرى

22,655,486
7,455,059
5,761,324
4,971,291
1,402,531
1,458,240

525,111
 2,087,344
3,300,181
2,666,883
1,624,612
4,648,753

58,556,815

24,542,811
15,362,214
10,579,877

4,818,356
1,677,320
1,657,135

530,881
2,434,348
3,229,719

-
-

1,421,254
66,253,915

31 دي�صمرب2011
د.ك

30 يونيو2010
د.ك
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متثل هذه الأر�ضدة املبالغ املح�ضلة مقدمًا من عمالء �ضركة تابعة يف دبي – الإمارات العربية املتحدة ولبنان عن بيع �ضقق �ضكنيه قيد الإن�ضاء. مت ت�ضنيف الدفعات املقدمة املرتبطة 
بامل�ضاريع املتوقع اأن تنتهي خالل 12 �ضهر, كخ�ضوم متداولة. 

الر�صيد يف 1 يوليو 
دفعات م�صتلمة خالل ال�صنة

اإيرادات / اإيرادات اخرى حمققة خالل ال�صنة
تعديل حتويل عمالت اأجنبية

الر�صيد يف 31 دي�صمرب / 30 يونيو
ناق�صًا : اجلزء املتداول

159,600,173
19,988,495

)41,248,047(
)6,669,835(
131,670,786

)23,369,436(
108,301,350

123,423,600
45,443,683

)11,331,671(
2,064,561

159,600,173
)41,698,691(

117,901,482

31 دي�صمرب2011
د.ك

30 يونيو2010
د.ك

33.   دفعات مقدمة من العمالء

اأقرتح جمل�س اإدارة ال�ضركة الأم عدم توزيع اأي اأرباح عن ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2011 )30 يونيو 2010: ل �ضيء(,  وهذا الإقرتاح خا�ضع ملوافقة اجلمعية العامة للم�ضاهمني .

34.   توزيعات مقرتحه 

يرتكز ن�ضاط املجموعة يف اأربعة قطاعات رئي�ضية,  هي قطاع تطوير العقار والقطاع الفندقي والقطاع الإ�ضتثماري واأخرى. يتم اإر�ضال نتائج القطاعات مبا�ضرة اىل الإدارة العليا يف املجموعة 
بالإ�ضافة اىل ذلك, يتم اإر�ضال تقارير اإيرادات واأ�ضول القطاعات اىل املواقع اجلغرافية التي تعمل بها املجموعة .

 فيما يلي التحليل القطاعي والذي يتما�ضى مع التقارير الداخلية املقدمة لالإدارة.

35.   معلومات القطاعات                                          
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اإيرادات القطاع

ناق�صًا :
�صايف العمولت من مبيعات التذاكر 

واخلدمات املتعلقة بها 
اإيرادات اأتعاب وعمولت 

التغري يف القيمة العادلة لعقارات اإ�صتثمارية
خ�صارة بيع عقارات اإ�صتثمارية

ربح حمقق من بيع اإ�صتثمارات متاحة للبيع
ح�صة يف نتائج �صركات زميلة

هبوط يف قيمة �صركات زميلة
هبوط يف قيمة ذمم مدينة واأ�صول اأخرى

هبوط قيمة اإ�صتثمارات متاحة للبيع
اإيرادات فوائد
اإيرادات اخرى

الإيرادات كما يف بيان الدخل املجمع

38,355,490

10,146,051

 قطاع تطوير
العقار
د.ك

الثمانية ع�صر �صهرًا املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011

11,017,869

)5,197,424(

القطاع الفندقي
د.ك

3,674,462

)5,593,716(

القطاع الإ�صتثمار
د.ك

1,822,688

)286,434(

اأخرى
د.ك

54,870,509

)192,652(
)638,770(

)5,093,484(
354,938

)719,667(
303,191

4,172,464
720,907
600,139

)1,365,961(
)9,977,262(
43,034,352

)931,523(

املجموع
د.ك

35.   تابع / معلومات القطاعات                                          

الإ�صتهالك
هبوط قيمة اإ�صتثمارات متاحة للبيع

هبوط قيمة ذمم مدينة واأ�صول اأخرى
هبوط يف قيمة �صركات زميلة

اأ�صول القطاع
خ�صوم القطاع

1,630,653
-
-
-

310,856,111
)265,266,808(

1,565,094
-
-
-

41,810,121
)30,708,257(

218,251
)600,139(

-
)4,172,464(
36,377,402

)45,619,144(

13,078
-

)720,907(
-

741,355
)181,024(

3,427,076
)600,139(
)720,907(

)4,172,464(
389,784,989

)341,775,233(

ربح / )خ�صارة( القطاع قبل ال�صريبة وح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي ودعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافاأة اأع�صاء جمل�س الدارة
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35.   تابع / معلومات القطاعات       

اإيرادات القطاع

ناق�صًا :
�صايف العمولت من مبيعات التذاكر واخلدمات املتعلقة بها 

اإيرادات اأتعاب وعمولت 
التغري يف القيمة العادلة لعقارات اإ�صتثمارية

خ�صارة بيع عقار اإ�صتثماري
خ�صارة حمققة من بيع اإ�صتثمارات متاحة للبيع

ح�صة يف نتائج �صركات زميلة
هبوط قيمة اإ�صتثمارات متاحة للبيع

اإيرادات فوائد
اإيرادات اأخرى

الإيرادات كما يف بيان الدخل املجمع 
ربح / )خ�صارة( القطاع ق/�س وح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي ودعم العمالة الوطنية والزكاة

الإ�صتهالك
هبوط قيمة ذمم مدينة واأ�صول اأخرى

اأ�صول القطاع
خ�صوم القطاع

14,832,812

)6,343,069(
331,290

-
322,722,958

)293,235,827(

قطاع تطوير العقار
د.ك

الإثني ع�صر �صهرًا املنتهية يف 30 يونيو 2010

5,239,851

)8,847,365(
1,163,670

-
27,352,458

)7,583,756(

القطاع الفندقي
د.ك

)3,547,442(

)5,149,878(
145,074

)878,667(
49,807,464

)45,697,913(

القطاع الإ�صتثماري
د.ك

1,146,997

10,953
8,164

-
969,114

)214,685(

اأخرى
د.ك

17,672,218

)204,009(
)12,068(
240,755
39,032

4,233,819
550,476
878,667

)2,352,638(
)973,589(

20,072,663
)20,329,359(

1,648,198
)878,667(

400,851,994
)346,732,181(

املجموع
د.ك

اإن التحليل اجلغرايف كما يلي :

الكويت
الإمارات العربية املتحدة واآ�صيا

اأفريقيا
اأخرى

2011 د.ك

16,107,033
302,210,274
55,465,042
16,002,640

389,784,989

2010 د.ك

35,208,516
279,349,198
68,029,628
18,264,652

400,851,994

2011 د.ك

)731,282(
42,371,229
8,896,766
4,333,796

54,870,509

2010 د.ك

3,926,618
6,911,952
5,778,759
1,054,889

17,672,218

الإيراداتالأ�صول
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اإلتزامات اإنفاق راأ�صمايل

قامت املجموعة يف 31 دي�صمرب 2011 بالإلتزام باأن ت�صتثمر يف التمويل الإ�صايف املتوقع واملطلوب لبناء عدة م�صاريع عقارية يف كل من دبي )الإمارات العربية 
املتحده( ولبنان وجنوب اأفريقيا. اإن ح�صة املجموعة من الأموال الالزمة لتمويل تلك امل�صاريع هي كالتايل: 

36.   اإلتزامات راأ�صمالية 

اإرتباطات مقدرة ومتعاقد عليها ملمتلكات واآلت ومعدات واأعمال راأ�صمالية قيد التنفيذ
اإنفاق راأ�صمايل مقدر ومتعاقد عليه لإن�صاء عقارات قيد التطوير وعقارات للمتاجرة

10,931,349
43,419,697
54,351,046

43,815,729
70,762,981

114,578,710

31 دي�صمرب2011
د.ك

30 يونيو2010
د.ك

تتوقع املجموعة اأن متول اإلتزاماتها لالإنفاق امل�صتقبلي من امل�صادر التالية :
اأ  (   بيع عقارات اإ�صتثمارية.

ب(  الدفعات املقدمة من العمالء .
ج(   زيادة راأ�س املال .

د (   الدفعات املقدمة من امل�صاهمني واملن�صاآت ذات العالقة و�صركات املحا�صة.
هـ(   الإقرتا�س اإذا دعت احلاجة لذلك.

ترتاوح معدلت التمويل املتوقعه اأعاله ح�صب طبيعة م�صدره وتقديرات الإدارة مل�صادر التمويل املتاحة يف وقت ا�صتحقاقها.
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تتمثل الأطراف ذات ال�ضلة يف ال�ضركة الأم للمجموعة وال�ضركات الزميلة و�ضركات املحا�ضة واأع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة العليا للمجموعة واأطراف ذات �ضله اخرى, كال�ضركات 
التابعة لل�ضركة الأم للمجموعة وامل�ضاهمني الرئي�ضييني و�ضركات ميلك فيها اأع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة العليا للمجموعة ح�ض�ضًا رئي�ضية اأو باإمكانهم ممار�ضة تاأثري ملمو�س اأو 

�ضيطرة م�ضرتكة عليها. يتم املوافقة على �ضيا�ضات ت�ضعري و�ضروط هذه املعامالت من قبل اإدارة املجموعة.

اإن املعامالت والأر�صدة مع اأطراف ذات �صلة املدرجة �صمن البيانات املالية املجمعة هي كما يلي :

املبالغ املت�صمنة يف بيان املركز املايل املجمع
مبالغ م�صتحقة من �صركة زميله )اإي�صاح 21(

مبالغ م�صتحقة من �صركات حما�صة )اإي�صاح 21(
م�صتحق من موظفي الإدارة العليا )اإي�صاح 21(

قرو�س اإىل طرف ذي �صلة )اإي�صاح 21(
مبالغ م�صتحقة من اأطراف ذات �صلة اأخرى )اإي�صاح 21(

مبالغ م�صتحقة اإىل �صركات حما�صة – غري متداول )اإي�صاح 31(
مبالغ م�صتحقة اإىل ال�صركة الأم للمجموعة
مبالغ م�صتحقة اإىل اأطراف ذات �صله اأخرى 

بيع اإ�صتثمارات متاحة للبيع 
ودائع ق�صرية الأجل مودعة مع �صركات حما�صة )اإي�صاح 25(

قر�س لأجل )اإي�صاح 30(

29,659
1,287,647

58,140
277,939

10,959,639
-

30,926,576
10,950,388

3,249,109
482,923

9,943,637

3,509,236
1,967,139

761,677
1,017,178

16,275,668
1,140,945

30,880,883
13,001,790

1,326,390
610,628

-

31 دي�صمرب2011
د.ك

30 يونيو2010
د.ك

37.   معامالت مع اأطراف ذات �صلة  

املعامالت املت�صمنة يف بيان الدخل املجمع
اإيرادات فوائد
تكاليف متويل

هبوط يف قيمة الذمم املدينة والأ�صول الأخرى
اإيرادت عمولت 

ربح حمقق من بيع اإ�صتثمارات متاحة للبيع
مكافاآت الإدارة العليا للمجموعة

مزايا موظفني ق�صرية الأجل

302,593
820,216
720,907
144,304
719,667

796,749

1,688,153
879,864

-
48,608

-
864,754

 الثمانية ع�صر �صهرًا
 املنتهية يف 31

دي�صمرب 2011
د.ك

 الأثني ع�صر
 �صهرًا املنتهية

 يف 30 يونيو
2010

د.ك

اإن اأر�صدة الأطراف ذات ال�صلة القائمة يف نهاية ال�صنة نتيجة لتحويل الأموال مدرجة حتت بند “م�صتحق من اأطراف ذات �صلة” و “م�صتحق اإىل اأطراف ذات �صلة”. 
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37.   تابع / معامالت مع اأطراف ذات �صلة  
املبلغ امل�ضتحق من ال�ضركات الزميلة تت�ضمن قرو�س حملت فائدة ومت �ضدادها خالل الفرتة.

املبلغ امل�ضتحق من �ضركات املحا�ضة وموظفي الإدارة العليا واأطراف اأخرى ذات �ضلة ل يحمل فائدة ولي�س له تاريخ حمدد لل�ضداد. 

املبلغ امل�ضتحق اإىل الأطراف الآخرى ذات ال�ضلة يت�ضمن �ضلفة ق�ضرية الأجل مببلغ 548,137 د.ك )30 يونيو 2010: 10,151,937د.ك( حتمل فائدة مبعدل 2% فوق معدل اخل�ضم لدى 
بنك الكويت املركزي �ضنويًا دون تواريخ حمددة لل�ضداد والأر�ضدة املتبقية البالغة 10,402,251 د.ك )30 يونيو 2010 : 2,849,853 د.ك( ل حتمل اأي فائدة ولي�س لها اأي �ضروط �ضداد 

حمددة, بالإ�ضافة للمبلغ امل�ضتحق اإىل ال�ضركة الأم الرئي�ضية ل يحمل فائدة ولي�س له تواريخ حمددة لل�ضداد. 

38.   ملخ�س الأ�صول واخل�صوم املالية ح�صب الفئة
38.1   فئات الأ�صول واخل�صوم املالية

ميكن ت�صنيف القيم املدرجة لالأ�صول واخل�صوم املالية للمجموعة الواردة يف بيان املركز املايل املجمع على النحو التايل:

اأ�صول مالية :
اإ�صتثمارات متاحة للبيع

قرو�س اإىل �صركات زميلة )اإي�صاح 19(
ذمم مدينه واأ�صول اأخرى )اإي�صاح 21(

النقد والنقد املعادل

خ�صوم مالية :
قرو�س لأجل

دفعات م�صتحقة عن �صراء عقارات 
اأ�صهم ممتازة قابلة لالإ�صرتداد

خ�صوم مالية اأخرى
م�صتحق اإىل اأطراف ذات �صلة

ذمم دائنة وخ�صوم اأخرى

6,106,494
14,019,869
29,496,910

6,633,809
56,257,082

95,271,900
2,310,255
2,903,158
9,185,355

41,876,964
58,556,815

210,104,447

9,744,724
18,514,102
50,674,374
20,005,376
98,938,576

68,676,939
-
-

8,318,481
43,882,673
66,253,915

187,132,008

31 دي�صمرب2011
د.ك

30 يونيو2010
د.ك
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38.   تابع / ملخ�س الأ�صول واخل�صوم املالية ح�صب الفئة 
اأ�ض�س جتارية. ح�ضب راأي اإدارة املجموعة فاإنه باإ�ضتثناء بع�س الإ�ضتثمارات املتاحة للبيع والتي تظهر  اأو �ضداد الإلتزام على  تتمثل القيمه العادلة يف املبلغ الذي ميكن مبادلة الأ�ضل به 

بالتكلفه وذلك لالأ�ضباب املو�ضحـه يف اإي�ضاح )20( حول البيانات املاليه فاإن املبالغ املدرجة لالأ�ضول واخل�ضوم املاليه كما يف 31 دي�ضمرب 2011 و 30 يونيو 2010  تقارب قيمتها العادله.

38.2   الأدوات املالية املقا�صة بالقيمة العادلة

يو�ضح اجلدول التايل الأ�ضول واخل�ضوم املالية املقا�ضة بالقيمة العادلة �ضمن بيان املركز املايل املجمع وفقًا للت�ضل�ضل الهرمي للقيمة العادلة. 

يقوم الت�ضل�ضل الهرمي بت�ضنيف الأ�ضول واخل�ضوم املالية اإىل ثالثة م�ضتويات اإ�ضتنادًا اىل اأهمية املدخالت امل�ضتخدمة يف قيا�س القيمة العادلة لالأ�ضول واخل�ضوم املالية. فيما يلي 
م�ضتويات الت�ضل�ضل الهرمي للقيمة العادلة: 

يو�ضح اجلدول التايل الأ�ضول واخل�ضوم املالية املقا�ضة بالقيمة العادلة �ضمن بيان املركز املايل املجمع وفقًا للت�ضل�ضل الهرمي للقيمة العادلة. 

يقوم الت�ضل�ضل الهرمي بت�ضنيف الأ�ضول واخل�ضوم املالية اإىل ثالثة م�ضتويات اإ�ضتنادًا اإىل اأهمية املدخالت امل�ضتخدمة يف قيا�س القيمة العادلة لالأ�ضول واخل�ضوم املالية. فيما يلي 
م�ضتويات الت�ضل�ضل الهرمي للقيمة العادلة: 

م�ضتوى 1 : اأ�ضعار مدرجة )غري معدلة( يف اأ�ضواق ن�ضطة لأ�ضول وخ�ضوم مماثلة.  -

م�ضتوى 2 : معطيات غري الأ�ضعار املدرجة املت�ضمنة يف م�ضتوى )1( والتي ميكن تتبعها للموجودات واملطلوبات �ضواء  ب�ضورة مبا�ضرة )كالأ�ضعار( اأو ب�ضورة غري مبا�ضرة.  -

م�ضتوى 3 : معطيات الأ�ضول واخل�ضوم التي ل ت�ضتند اإىل معلومات �ضوقية ميكن تتبعها )معطيات غري قابلة للمراقبة(.  -

امل�ضتوى الذي ت�ضنف �ضمنه الأ�ضول واخل�ضوم املالية يتم حتديده بناءًا على اأدنى م�ضتوى للمعطيات الهامة التي اأدت اإىل قيا�س القيمة العادلة.

مت ت�ضنيف جماميع الأ�ضول املالية املقا�ضة بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل املجمع ح�ضب الت�ضل�ضل الهرمي امل�ضتخدم لقيا�س القيمة العادلة كما يلي: 

اأ�صول بالقيمة العادلة
اإ�صتثمارات متاحة للبيع :

-  اأ�صهم م�صعرة
جمموع الأ�صول

400,094)اأ(
400,094

م�صتوى 1
د.ك

-
-

م�صتوى 2
د.ك

-
-

م�صتوى 3
د.ك

400,094
400,094

جمموع الأ�صول
د.ك

31 دي�صمرب 2011
اإي�صاح

اأ�صول بالقيمة العادلة
اإ�صتثمارات متاحة للبيع :

-  اأ�صهم م�صعرة
جمموع الأ�صول

1,149,068)اأ(
1,149,068

م�صتوى 1
د.ك

-
-

م�صتوى 2
د.ك

-
-

م�صتوى 3
د.ك

1,149,068
1,149,068

جمموع الأ�صول
د.ك

30 يونيو 2010

اإي�صاح

القيا�س بالقيمة العادلة   

اإن الطرق وتقنيات التقييم امل�صتخدمة لغر�س قيا�س القيمة العادلة هي :

اأ( اأ�صهم م�صعرة

متثل الأ�ضهم امل�ضعرة جميع الأ�ضهم املدرجة و التي يتم تداولها يف الأ�ضواق املالية. مت حتديد القيم العادلة بالرجوع اإىل اآخر عرو�س اأ�ضعار بتاريخ التقارير املالية. 
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39.   اأهداف و�صيا�صات اإدارة املخاطر
اخل�ضوم املالية الرئي�ضية لدى املجموعة ت�ضمل القرو�س لجل وخ�ضوم مالية اأخرى غري متداولة وذمم دائنة وخ�ضوم اأخرى وم�ضتحق اإىل اأطراف ذات �ضلة والأق�ضاط امل�ضتحقة عن �ضراء 
عقارات. اإن الهدف الرئي�ضي للخ�ضوم املالية هو متويل الأن�ضطة الت�ضغيلية للمجموعة. اإن لدى املجموعة اأ�ضول مالية متعددة تت�ضمن الذمم املدينة والأ�ضول الآخرى والنقد والنقد املعادل 

وقرو�س ل�ضركات زميلة واأوراق مالية اإ�ضتثمارية والتي تن�ضاأ مبا�ضرة من العمليات الت�ضغيلية.

تتعر�س املجموعة نتيجة لإن�ضطتها اإىل العديد من املخاطر املالية, مثل: خماطر ال�ضوق )وت�ضمل خماطر �ضعر العملة وخماطر �ضعر الفائدة وخماطر تقلبات الأ�ضعار(, وخماطر الإئتمان 
وخماطر ال�ضيولة.

يتوىل جمل�س اإدارة ال�ضركة الأم م�ضئولية حتديد �ضيا�ضات لتخفي�س املخاطر املذكورة اأدناه.

اإن املجموعة ل ت�ضتخدم الأدوات املالية امل�ضتقة. 

فيما يلي اأهم املخاطر املالية التي تتعر�س لها املجموعة :

39.1   خماطر ال�صوق

خماطر العملة الأجنبية اأ( 

تتمثل خماطر حتويل العملة الأجنبية يف تقلب القيم العادلة للتدفقات النقدية امل�ضتقبلية لالأدوات املالية نتيجة لتغري اأ�ضعار حتويل العمالت الأجنبية.

تعمل املجموعة, وب�ضكل اأ�ضا�ضي, يف دول ال�ضرق الأو�ضط وجنوب افريقيا واملحيط الهندي والدول الوروبية , وهي بذلك عر�ضة ملخاطر العملة الأجنبية الناجتة , ب�ضكل رئي�ضي من التغريات 
يف اأ�ضعار �ضرف الدولر الأمريكي والدرهم الماراتي واجلنيه ال�ضرتليني واليورو والراند اجلنوب افريقي . قد يتاأثر بيان املركز املايل املجمع للمجموعة ب�ضكل كبري نتيجة للتغري يف ا�ضعار 

�ضرف هذه العمالت. للتخفيف من تعر�س املجموعة ملخاطر العملة الأجنبية, يتم مراقبة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية .

ب�ضكل عام , فاإن اإجراءات اإدارة املخاطر املتبعة لدى املجموعة تعمل على ف�ضل التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية ق�ضرية الأجل )التي ت�ضتحق خالل فرتة 12 �ضهرًا( عن التدفقات النقدية 
طويلة الأجل. تدار خماطر العملة الأجنبية على اأ�ضا�س تقييم م�ضتمر للو�ضع املفتوح للمجموعة .

فيما يلي اأهم املخاطر التي تتعر�س لها املجموعة بالن�ضبة للعمالت الأجنبية بتاريخ التقرير والتي مت حتويلها اإىل الدينار الكويتي باأ�ضعار الأقفال :

دولر اأمريكي
يورو

1,112,261
557,706

855,262
308,659

31 دي�صمرب 2011
ما يعادل

د.ك

30 يونيو 2010
ما يعادل

د.ك
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39.   تابع / اأهداف و�صيا�صات اإدارة املخاطر

دولر اأمريكي

يورو

زيادة / نق�صان
%

%0.06
%0.06-
%5.56

%5.56-

ربح ال�صنه
د.ك
667

)667(
31,016

)31,016(

30 يونيو 312010 دي�صمرب 2011
 زيادة / نق�صان

%
0.90

0.90-
12.10

12.10-

خ�صارة ال�صنة
د.ك

7,697
)7,697(
37,348

)37,348(

اإذا ما اإرتفع / اإنخف�س الدينارالكويتي مقابل العمالت الأجنبية على اإفرتا�س درجة احل�صا�صية املذكورة اأدناه, �صيكون له التاأثري التايل على )خ�صارة / ربح الفرتة /( ال�صنة :

مت حتديد الن�ضب املئوية املذكورة اأعاله بناءًا على معدل اأ�ضعار التحويل يف فرتة الأثنتي ع�ضر �ضهرًا ال�ضابقة.

وتتفاوت خماطر تقلبات �ضرف العملة الأجنبية خالل ال�ضنة ح�ضب حجم وطبيعة املعامالت.  ولكن, ميكن اإعتبار التحاليل اأعاله على اأنها متثل مدى تعر�س املجموعة ملخاطر تقلبات اأ�ضعار 
العملة الأجنبية.

ب( خماطر معدلت اأ�صعار الفائدة

تن�ضاآ خماطر معدلت اأ�ضعار الفائدة عادة من اإحتمال تاأثري التغريات يف معدلت اأ�ضعار الفائدة على الأرباح امل�ضتقبلية اأو القيم العادلة لالأدوات املالية. يوجد لدى املجموعة ودائع لأجل 
وقرو�س جتعلها عر�ضة ملخاطر تقلبات معدلت اأ�ضعار الفائدة, �ضواء كانت مبعدلت ثابتة اأو متغرية. تقوم املجموعة باإدارة تلك املخاطر عن طريق املحافظة على خليط منا�ضب من القرو�س 

والودائع لأجل ذات املعدلت الثابتة والأخرى ذات املعدلت املتغرية.

تتم مراقبة الأو�ضاع ب�ضكل منتظم للتاأكد من اأنها �ضمن احلدود امل�ضموح بها.

لي�س لدى املجموعة اأي اأدوات مالية خارج املركز املايل والتي ت�ضتخدم لإدارة خماطر معدلت اأ�ضعار الفائدة.

يو�ضح اجلدول التايل درجات احل�ضا�ضية على خ�ضائر / اأرباح الفرتة / ال�ضنة بناءًا على تغريات معقولة يف معدلت اأ�ضعار الفائدة التي ترتاوح بني +1% و -1% ) 2010 :  +1% و -%1 ( 
وباأثر رجعي من بداية ال�ضنة. متت عملية الإحت�ضاب بناءًا على الأدوات املالية للمجموعة املحتفظ بها يف تاريخ التقرير مع الأخذ بعني الإعتبار اأن كافة املتغريات الأخرى بقيت ثابتة :

ربح / )خ�صارة( الفرتة / ال�صنة

2011
%1

د.ك
)1,021,832(

2010
%1

د.ك
)864,951(

اإنخفا�س يف معدلت اأ�صعار الفائدةاإرتفاع يف معدلت اأ�صعار الفائدة

2011
%1

د.ك
1,021,832

2010
%1

د.ك
864,951
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39.   تابع / اأهداف و�صيا�صات اإدارة املخاطر
املخاطر ال�صعرية ج( 

اإن املخاطر ال�ضعرية هي خماطر اإحتمال تقلب قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغريات يف اأ�ضعار ال�ضوق, �ضواء كان ال�ضبب يف تلك التغريات عوامل حمدده للورقة املالية بذاتها اأو من م�ضدرها 
اأو ب�ضبب عوامل توؤثر على جميع الأوراق املالية املتاجر بها يف ال�ضوق.

الإ�ضتثمارات يف  يتم ت�ضنيف  الكويت.  اأ�ضا�ضي يف  ب�ضكل  املوجوده  املدرجة  امللكية  باإ�ضتثماراتها يف م�ضاهمات  املتعلقة  لإ�ضتثماراتها, خا�ضة  ال�ضعرية  التقلبات  املجموعة ملخاطر  تتعر�س 
م�ضاهمات امللكية كاإ�ضتثمارات متاحة للبيع. 

اإن حتاليل احل�ضا�ضية اأدناه قد مت حتديدها بناءًا على مدى التعر�س للمخاطر ال�ضعرية مل�ضاهمات امللكية يف تاريخ البيانات املالية. اإذا تغريت اأ�ضعار الأوراق املالية بن�ضبة 

10% )زيادة / نق�ضان( �ضيكون التاأثري على الإيرادات ال�ضاملة الأخرى للفرتة / ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب / 30 يونيو كما يلي :

ي�ضري الرقم الإيجابي اأدناه اإىل الزيادة يف الإيرادات ال�ضاملة الآخرى حيث تزيد اأ�ضعار الأوراق املالية بن�ضبة 10% يف حني تبقى كافة التغريات الأخرى ثابتة.

40,009ا�صتثمارات متاحة للبيع
40,009

114,907
114,907

31 دي�صمرب2011
د.ك

30 يونيو2010
د.ك

الإيرادات ال�صاملة الآخرى

اذا تغريت ا�صعار الأوراق املالية بن�صبة 10% بالنق�صان �صيكون هناك تاأثري م�صاو ومعاك�س على الإيرادات ال�صاملة الأخرى .

خماطر الئتمان  39.2

خماطر الئتمان هي تلك املخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من اأطراف الأدوات املالية الوفاء بالتزاماته جتاه الطرف الآخر م�ضببا بذلك خ�ضارة للطرف الآخر.  ان �ضيا�ضة املجموعة 
جتاه تعر�ضها ملخاطر الئتمان تتطلب مراقبة تلك املخاطر ب�ضكل دائم.  كما حتاول املجموعة عدم تركيز تلك املخاطر على اأفراد اأو جمموعة عمالء معينني يف مناطق او �ضركات حمددة 

ولكن من خالل تنويع تعامالتها يف اأن�ضطة خمتلفة.  

ان مدى تعر�س املجموعة ملخاطر الئتمان حمدود باملبالغ املدرجة �ضمن الأ�ضول املالية كما يف تاريخ التقرير وامللخ�ضة على النحو التايل:

اإ�ضتثمارات متاحة للبيع
قرو�س اإىل �ضركات زميلة )اإي�ضاح 19(
ذمم مدينة واأ�ضول اأخرى )اإي�ضاح 21(

النقد والنقد املعادل

6,106,494
14,019,869
29,496,910

6,633,809
56,257,082

9,744,724
18,514,102
50,674,374
20,005,376
98,938,576

31 دي�صمرب2011
د.ك

30 يونيو2010
د.ك

39.2   تابع / خماطر الئتمان

باإ�ضتثناء بع�س الإ�ضتثمارات املتاحة للبيع وقرو�س اىل ال�ضركات الزميلة وال�ضول الخرى وامل�ضار اليها يف الإي�ضاح 20 , 19 , 21, ل يوجد اي من الأ�ضول املو�ضحة اعاله ا�ضول جتاوزت 
مدة اإ�ضتحقاقها اأو تعر�ضت لنخفا�س يف قيمتها . تراقب املجموعة باإ�ضتمرار اأر�ضدة العمالء والأطراف الأخرى , املعرفني كاأفراد اأو كمجموعة , ويتم اإدراج بياناتهم �ضمن �ضوابط خماطر 
الإئتمان. �ضيا�ضة املجموعة هي اأن تتعامل فقط مع اأطراف ذات كفاءه ائتمانية عالية. تعترب اإدارة املجموعة الأ�ضول املالية اأعاله والتي مل تتجاوز مدة اإ�ضتحقاقها ومل تتعر�س لإنخفا�س يف 

قيمتها يف جميع تواريخ البيانات املالية حتت املراجعة ذات كفاءه اإئتمانية عالية. 

ل يوجد رهن اأو اأي تعزيزات اإئتمانية اأخرى مقابل الأ�ضول املالية للمجموعة.
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39.   تابع / اأهداف و�صيا�صات اإدارة املخاطر

39.3   تركز الأ�صول 

اإن توزيع الأ�ضول ح�ضب الإقليم اجلغرايف للعامني 2011 , 2010 كما يلي :

يف 31 دي�صمرب 2011 
اإ�صتثمارات متاحة للبيع

قرو�س اإىل �صركات زميلة )اإي�صاح 19(
ذمم مدينة واأ�صول اأخرى )اإي�صاح 21(

النقد والنقد املعادل

يف 30 يونيو 2010
اإ�صتثمارات متاحة للبيع

قرو�س اإىل �صركات زميلة )اإي�صاح 19(
ذمم مدينة واأ�صول اأخرى )اإي�صاح 21(

النقد والنقد املعادل

4,109,833
-

19,698,672
5,688,852

29,497,357

7,988,628
-

30,699,190
17,069,029
55,756,847

اآ�صيا
وال�صرق الأو�صط

د.ك

81,744
14,019,869
1,052,398

276,499
15,430,510

128,826
18,514,102
5,313,039
2,237,702

26,193,669

اأفريقيا
د.ك

1,404,823
-

706,879
597,606

2,709,308

368,202
-

12,312
488,802
869,316

اململكة املتحدة
واأوروبا

د.ك

6,106,494
14,019,869
29,496,910
6,633,809

56,257,082

9,744,724
18,514,102
50,674,374
20,005,376
98,938,576

املجموع
د.ك

الكويت
د.ك

510,094
-

8,038,961
70,852

8,619,907

1,259,068
-

14,649,833
209,843

16,118,744

يف 31 دي�صمرب 2011
اخل�صوم املالية

دفعات م�صتحقة عن �صراء عقارات
اأ�صهم ممتازة قابلة لالإ�صرتداد

قرو�س لأجل
خ�صوم مالية اأخرى

م�صتحق اإىل اأطراف ذات �صله
ذمم دائنة وخ�صوم اأخرى

يف 30 يونيو 2010
اخل�صوم املالية

قرو�س لأجل
خ�صوم مالية اأخرى

م�صتحق اإىل اأطراف ذات �صلة
ذمم دائنة وخ�صوم اأخرى

-
-

6,345,797
-

41,876,964
58,556,815

106,779,576

29,550,335
-

43,882,673
66,253,915

139,686,923

1 – 3 �صهر
د.ك

-
-

27,522,921
-
-
-

27,522,921

23,730,094
-
-
-

23,730,094

3 – 12 �صهور
د.ك

2,310,255
2,903,158

63,997,675
9,185,355

-
-

78,396,443

24,518,752
8,318,481

-
-

32,837,233

1 – 5  �صنوات
د.ك

2,310,255
2,903,158

98,963,860
9,185,355

41,876,964
58,556,815

213,796,407

84,998,209
8,318,481

43,882,673
66,253,915

203,453,278

املجموع
د.ك

على الطلب
د.ك

-
-

197,990
-
-
-

197,990

-
-
-
-
-

-
-

899,477
-
-
-

899,477

7,199,028
-
-
-

7,199,028

اأكرث من 5 �صنوات
د.ك

39.4   خماطر ال�صيولة

اإن خماطر ال�ضيولة هي تلك املخاطر التي توؤدي اإىل عدم قدرة املجموعة على الوفاء باألتزاماتها جتاه الغري عند اإ�ضتحقاقها.  وللحد من تلك املخاطر, قامت اإدارة املجموعة بتنويع 
م�ضادر التمويل واإدارة اأ�ضولها بعد الأخذ بعني الإعتبار ال�ضيولة ومراقبة تلك ال�ضيولة ب�ضكل يومي.

ت�ضتند الإ�ضتحقاقات التعاقدية للخ�ضوم املالية على التدفقات النقدية غري املخ�ضومة كما يلي :
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40.   اأهداف اإدارة راأ�س املال
اإن اهداف اإدارة راأ�س مال املجموعة هي تاأكيد مقدرة املجموعة على املحافظة على ت�ضنيف اإئتماين قوي ون�ضب مالية جيده حتى تدعم اأعمالها وتزيد من قيمة امل�ضاهمني يف راأ�س املال .

يتكون راأ�س مال املجموعة من جمموع حقوق امللكية. تقوم املجموعة باإدارة هيكلية راأ�س املال وعمل التعديالت الالزمة له, على �ضوء التغريات يف الظروف الإقت�ضادية واملخاطر املرتبطة 
باأ�ضول املجموعة.  وللمحافظة على هيكلة راأ�س املال اأوتعديلها, قد تقوم املجموعة بتعديل املبالغ املدفوعة كتوزيعات اأرباح للم�ضاهمني اأو اإعادة �ضراء اأ�ضهم اأو اإ�ضدار اأ�ضهم جديدة اأو بيع 

اأ�ضول لتخفي�س املديونيات.

تقوم املجموعة مبراقبة راأ�س املال على اأ�ضا�س العائد على حقوق امللكية ويتم اإحت�ضابها عن طريق ق�ضمة )ربح / خ�ضارة( ال�ضنة على جمموع حقوق امللكية 

)باإ�ضتثناء التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة( كما يلي  :

الربح / )اخل�صارة( اخلا�س مبالكي ال�صركة الأم
حقوق امللكية اخلا�صة مبالكي ال�صركة الأم )باإ�صتثناء التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة(

العائد على حقوق امللكية اخلا�س مبالكي ال�صركة الأم

1,480,980
48,481,740

%3.05

)19,522,763(
50,650,845

% )38.54(

31 دي�صمرب2011
د.ك

30 يونيو2010
د.ك

41.   اأرقام املقارنة                                          
 مت اإعادة ت�ضنيف بع�س اأرقام املقارنة لل�ضنة ال�ضابقة لتتنا�ضب مع عر�س البيانات املالية لل�ضنة احلالية, ومل توؤثر اإعادة الت�ضنيفات تلك على النتائج املعلنة �ضابقًا وجمموع الأ�ضول وحقوق امللكية.


