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ايفا للفنادق واملنتجعات

�شركة رائدة عاملي ًا يف جمال تطوير م�شاريع الفنادق واملنتجعات متعددة اال�ستخدامات

امل�شاريع
ال�شرق الأو�سط
مملكة �سب�أ ،نخلة جمريا ،دبي
ريزيدن�سز ،نخلة جمريا ،دبي
فريمونت نخلة جمريا ،دبي
نادي فريمونت ال�سكني اخلا�ص ،نخلة جمريا ،دبي
جولدن مايل ،نخلة جمريا ،دبي
بامل ريزيدن�س ،دبي
الغونا تاور ،دبي
فندق موفنبيك ابراج بحريات جمريا ،دبي
تالل العبادية ،لبنان
فندق فور �سيزنز بريوت ،لبنان

�أفريقيا واملحيط الهندي
منتجع انتابني ،جنوب افريقيا
فريمونت زميبايل لودج ،جنوب افريقيا
منتجع فريمونت زميبايل ،جنوب افريقيا
نادي فريمونت ال�سكني اخلا�ص ،زميبايل ،جنوب افريقيا
منتجع زميبايل ال�ساحلي ،جنوب افريقيا
منتجع زميبايل ليك�س ،جنوب افريقيا
زميبايل اوفي�س ا�ستيت ،جنوب افريقيا
منتجع ليجند غولف �آند �سفاري ،جنوب افريقيا   
فندق زجنبار بيت�ش
زيربا لودج ،جنوب افريقيا
جزيرة زيلوا اخلا�صة� ،سي�شل

�آ�سيا (تايالند)
يونيك�س �ساوث باتايا
ذا ريفري ،بانكوك
ذا لوفت�س يانيكارت ،بانكوك
ذا ليك�س ،بانكوك
ذا لوفت�س �ساثورن ،بانكوك
ذا ليجيند �ساالدجن ،بانكوك
 185راجادامري ،بانكوك
نورث بوينت ،باتايا
نورث �شور ،باتايا
ذا لوفت�س �ساوث �شور ،باتايا
ذا ايدج ،باتايا
ذا هايت�س ،بوكت
كاتا جاردن�س ،بوكت
امالفي ،بوكت

�أوروبا و�أمريكا ال�شمالية
منتجع باين كليف�س ،الربتغال
يوتل� ،شيبول ،هولندا
يوتل ،هيرثو ،اململكة املتحدة
يوتل ،جاتويك ،اململكة املتحدة
يوتل ،نيو يورك ،الأمم املتحدة الأمريكية
نادي ايفا لتملك اليخوت
ايفا م26
ايفا كان م27
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 42م�شروعاً
 12دول ًة
 4قارات
�أكرث من  14.950وحدة �سكنية

�أع�ضاء جمل�س الإدارة
طالل جا�سم البحر  -رئي�س جمل�س االدارة والع�ضو املنتدب
�إبراهيم �صالح الذربان  -نائب رئي�س جمل�س االدارة
عبد الوهاب �أحمد النقيب  -ع�ضو جمل�س الإدارة
�أبية �أحمد القطامي  -ع�ضو جمل�س الإدارة
ويرنر برغر  -ع�ضو جمل�س الإدارة
عماد العي�سى  -ع�ضو جمل�س الإدارة

التقرير ال�سنوي ل�شركة �إيفا للفنادق و املنتجعات 2013
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كلمة

رئي�س جمل�س الإدارة ونائب رئي�س جمل�س الإدارة
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كلمة

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

وعلى �صعيد ال�شركات التابعة� ،ستتو�سع ايفا للخدمات ال�سكنية يف تقدمي
خدماتها لت�شمل خدمات اخرى .كذلك التخطيط للتو�سع يف نظام امل�شاركة
يف الوقت من خالل ان�شاء نادي لتملك العطالت وتوفري خدمات متويل على
نطاق عاملي مطابقة لل�شريعة اال�سالمية.
جنوب �أفريقيا
يف جنوب افريقيا ا�ستمرت ال�شركة باتباع اال�سرتاتيجية التي و�ضعتها
يف  2011للتعامل مع بطء االنتعا�ش االقت�صادي يف القارة والذي مازال
ي�ؤثر على القطاع العقاري وقطاع ال�ضيافة االفريقي .وقد �شملت هذه
اال�سرتاتيجية التخارج من بو�شندال بهدف تركيز مواردنا على م�شاريعنا
القائمة حاليا.
كما مل�سنا ا�ستمرار الطلب على فنادقنا ومنتجعاتنا نتيجة لتح�سن امكانيات
هذه الفنادق يف اقامة امل�ؤمترات ،وبدء عمليات بيع الوحدات يف نادي
العطالت ومتديد الت�سهيالت االئتمانية للم�ستثمرين.

و�ضمن اخليارات املتاحة لتطوير منتجع زميبايل ليك�س ،قررت ال�شركة
امل�ضي قدما يف خطة التنمية اال�صلية مع بع�ض التعديالت الطفيفة .ومن
املقرر اعادة اطالق هذا امل�شروع خالل العام القادم.
يف ليمبوبو ،حت�سن اداء منتجع وفندق ليجند جولف اند �سفاري ومنتجع
انتابني وذلك لتح�سن امكانيات ا�ست�ضافة امل�ؤمترات .كما بد�أت اعمال
اعداد مناذج للوحدات يف م�شروع نادي العطالت ،اال ان مبيعات العقار
مازالت تواجه حتديا كبريا نظرا لظروف ال�سوق احلالية .وعلى الرغم من
ذلك متكنت ال�شركة من احل�صول على متويل ملدة خم�سة �سنوات للم�شروع،
وهو داللة وا�ضحة على ثقة امل�ستثمرين يف خطط ال�شركة .و�سن�ستمر يف
تطبيق ا�سرتاتيجيتنا املتبعة خالل العامني املا�ضيني ،وبجهودنا امل�ستمرة
وتركيزنا على امل�شاريع املتعددة اال�ستخدام والفنادق ومنتجات الرتفيه نتوقع
ن�شاطا ملحوظا خالل عام .2013

جنوب �شرق �آ�سيا
ومن جنوب افريقيا اىل جنوب �شرق ا�سيا ،حيث �شهدت �شركة رميون الند
العقارية التايلندية ،والتي متتلك ايفا للفنادق ح�صة  ،%24.9ن�شاطا
ملحوظا يف اعمالها خالل   .2012
حيث اعلنت ال�شركة عن اكتمال اعمال بناء م�شروع ذا ريفر ،احد ابرز
م�شاريع ال�شركة ،والذي يتكون من  838وحدة .حيث فاق امل�شروع كافة
التوقعات وخ�صو�صا من مالك الوحدات الذين ا�شادوا بامل�شروع ب�شكله
النهائي .يف باتايا ،كان املزاد الذي اقامته ال�شركة على وحدات م�شروع
نورث بوينت ذو االطاللة ال�شاطئية ،داللة وا�ضحة على ا�ستحواذ امل�شروع
خيال �سكان باتايا .ومع اخلدمات الفريدة من نوعها التي يوفرها م�شروع
نورث بوينت ،والنادي ال�سكني اخلا�ص ،ا�صبح نورث بوينت النموذج االمثل
مل�شروعني اخرين هما يونك�س جنوب باتايا وزاير وانغامات .فبوا�سطة
االبتكارات التكنولوجية والقفزات املعمارية التي انتهجت يف م�شروع نورث
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نتائج ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
ربحية ال�سهم (فل�س)
�صايف الأرباح (دينار الكويتي)
6.91
2،979،773

                                                        2011

العملة                                                                        دينار كويتي
اجمايل الإيرادات (مليون)                                      31.907.052
حقوق امل�ساهمني (مليون)                                       48.481.740
�صايف الربح (مليون)                                              1.480.980
ربحية ال�سهم (فل�س)                                              3.43
اجمايل اال�صول (مليون)                                        389.784.989

�صايف الأرباح (دوالر �أمريكي)
10،585،339

2012

دينار كويتي
23.457.505
51.382.063
2.979.773
6.91
414.529.527

ربحية ال�سهم (�سنت�س)
2

                                                       2011

2012

دوالر �أمريكي
العملة                                                                      دوالر �أمريكي
83.330.391
اجمايل الإيرادات (مليون)                                   114.835.530
182.529.531
حقوق امل�ساهمني (مليون)                                      174.488.897
10.585.339
�صايف الربح (مليون)                                              5.330.142
2
ربحية ال�سهم (فل�س)                                              1
   ,808     1.402.861  ,216
        1.472.573
اجمايل اال�صول (مليون)

بوينت نتوقع ان يحقق كال امل�شروعني معيارا مماثال من اجلودة العالية.

�أوروبا

واخريا ،م�شروع  185راجاجامري يف قلب العا�صة بانكوك ،والذي يتوج بداية
م�ستقبل مزدهر جلميع املعنيني.

يف اوروبا توا�صل يوتل حتقيق عوائد جيدة بالرغم من االو�ضاع االقت�صادية.
حيث حقق كل من يوتل هيرثو وجاتويك و�شيفول �ضعفي معدالت ا�شغال
الفنادق االخرى املناف�سة مبعدل ايراد ما بني  %150اىل  %250للغرف
الفندقية املتوفرة (.)RevPAR

�أمريكا ال�شمالية
كان عام  2012اول �سنة ت�شغيلية كاملة ليوتل نيويورك والذي يتكون من
  669غرفة .حيث �شهد الفندق جناحا هائال من حيث املعايري الت�شغيلية،
معتمدا على ادائه املتميز خالل ال�ستة ا�شهر االوىل للت�شغيل يف .2011
وتوا�صل يوتل نيويورك البناء على قطاعات ال�سوق ذات العوائد املرتفعة
من خالل  yotel.comوال�شركات واالفراد .ويعمل الفندق بهوام�ش 
ت�شغيلية مرتفعة ،وي�أتي يوتل �ضمن قائمة اف�ضل فنادق نيويورك وفقا ل
 ،Trip Advisorمثبتا ان الفخامة ب�أ�سعار معقولة هو م�ستقبل القطاع
الفندقي.

اخلطط امل�ستقبلية
�ستعمل ايفا للفنادق واملنتجعات يف  2013على الرتكيز على اجناز م�شاريعها
يف ال�شرق االو�سط وجنوب افريقيا .كما �ستقوم بطرح منتجات جديدة يف
املنطقة كنظام متلك العطالت والتملك اجلزئي .هذا وتلعب يوتل دورا
حموريا يف م�شاريع ال�شركة العاملية امل�ستقبلية.

هذا و�ستقوم ال�شركة باالعالن عن م�شروع جديد يف جنوب افريقيا ،حيث
ا�ستحوذت ال�شركة ،مع �شريكها تونغات هولت ،على ار�ض يف منطقة بحريات
زميبايل ،حيث �ستقيم م�شروع متعدد اال�ستخدام ي�شتمل على وحدات �سكنية
وجتارية وفندق .امل�شروع مملوك بالكامل ل�شركة ايفا للفنادق واملنتجعات
ومن املتوقع بدء االعمال االن�شائية يف منت�صف  .2013اما يف منتجع
فريمونت زميبايل ،فجاري العمل على ا�ضافة  100غرفة ملحقة باملنتجع ومن
املقرر االنتهاء من اعمال البناء يف نهاية .2013
يف ال�شرق االو�سط� ،سيتم اعالن عن اطالق م�شروع ال�شركة اجلديد بجانب
مملكة �سب�أ ،كذلك انتهاء اعمال البناء يف م�شروع مملكة �سب�أ ،واخريا افتتاح
فندق موفنبيك ابراج بحريات جمريا.

التقرير ال�سنوي ل�شركة �إيفا للفنادق و املنتجعات 2013
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كلمة

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

ايفا لال�ستثمارات الفندقية
جنحت ايفا لال�ستثمارات الفندقية يف طرح وادارة جمموعة خمتلفة من
اال�صول ،تتنوع ما بني االفكار الع�صرية املبتكرة كفنادق يوتل ،اىل فخامة
اخلم�سة جنوم يف فندق فريمونت النخلة  .
ويعزى جانب كبري من منو ال�شركة وجناحها ل�شركة ايفا للخدمات ال�سكنية،
والتي بد�أت بتقدمي خدمات املباين مل�شروع فريمونت بامل ريزيدن�سز واالن
تقدم خدماتها ملباين خارج املجموعة .كما نوعت يف هذه اخلدمات لت�شمل
خدمات االمن والنقل واخلدمات التقنية وادارة م�ساكن العمال .و�ستعمل ايفا
للخدمات ال�سكنية على تنمية وتطوير هذا املجال لتقدمي خدمات ومنتجات
جديدة   .
ختاما ،نتطلع لتعزيز عالقاتنا مع �شركائنا وحلفائنا اال�سرتاتيجيني،
وا�ستكمال تطوير م�شاريع ال�شركة مع املحافظة على اجود املعايري املمكنة
لتعزيز ارباح ال�شركة وزيادة حقوق امل�ساهمني يف .2013

مع خال�ص التقدير،

طالل جا�سم البحر
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب

�إبراهيم �صالح الذربان
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

صفحة  10التقرير ال�سنوي ل�شركة �إيفا للفنادق و املنتجعات 2013
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نخلة جمريا ،دبي
التقرير ال�سنوي ل�شركة �إيفا للفنادق و املنتجعات 2013
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ايفا للفنادق واملنتجعات

فريمونت نخلة جمريا ،دبي
ريزيدن�سز ذا بامل ،دبي

ال�شرق الأو�سط

الكويت
الإمارات العربية املتحدة
لبنان

صفحة  12التقرير ال�سنوي ل�شركة �إيفا للفنادق و املنتجعات 2013
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نادي فريمونت ال�سكني اخلا�ص ،ذا بامل ،دبي

بلقي�س رزيدن�س ،مملكة �سب�أ ،دبي

جولدن مايل ،نخلة جمريا ،دبي

الغونا تاور لوفت�س ،دبي
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فندق فور �سيزنز بريوت ،لبنان

ريفا بيت�ش ،نخلة جمريا ،دبي
التقرير ال�سنوي ل�شركة �إيفا للفنادق و املنتجعات 2013
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ايفا للفنادق واملنتجعات

منتجع فريمونت زميبايل ،جنوب افريقيا

افريقيا

جنوب افريقيا

صفحة  14التقرير ال�سنوي ل�شركة �إيفا للفنادق و املنتجعات 2013
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فريمونت زميبايل لودج ،جنوب افريقيا

فريمونت زميبايل كوندومينيوم ،جنوب افريقيا
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منتجع ليجند غولف �آند �سفاري ،جنوب افريقيا

نادي فريمونت ال�سكني اخلا�ص ،زميبايل ،جنوب افريقيا
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نادي زميبايل للعطالت ،جنوب افريقيا

منتجع ليجند غولف �آند �سفاري ،جنوب افريقيا

التقرير ال�سنوي ل�شركة �إيفا للفنادق و املنتجعات 2013
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ايفا للفنادق واملنتجعات

يونيك�س �ساوث باتايا ،تايالند

�آ�سيا

 185راجادامري بانكوك ،تايالند

 185راجادامري بانكوك ،تايالند

تايالند

صفحة  16التقرير ال�سنوي ل�شركة �إيفا للفنادق و املنتجعات 2013
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ذا فيو ،بانكوك ،تايالند

نورث بوينت باتايا ،تايالند
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ايفا للفنادق واملنتجعات

�أوروبا و �أمريكا ال�شمالية

يوتل ،نيو يورك ،الأمم املتحدة الأمريكية

يوتل ،اململكة املتحدة و هولندا

يوتل ،نيو يورك ،الأمم املتحدة الأمريكية

�أوروبا و �أمريكا ال�شمالية
باين كليف�س ،الربتغال

يوتل ،نيو يورك ،الأمم املتحدة الأمريكية
التقرير ال�سنوي ل�شركة �إيفا للفنادق و املنتجعات 2013
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البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني
�شركة �إيفا للفنادق واملنتجعات � -ش.م.ك (مقفلة) وال�شركات التابعةلها
الكو يـت  31دي�سمرب 2012
املحتويات
               20تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني  

               21بيان الدخل املجمع     
               22بيان الدخل ال�شامل املجمع
               23بيان املركز املايل املجمع
                   24بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع
               25بيان التدفقات النقديه املجمع
�       69-26إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
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تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني
ال�ساده امل�ساهمني
�شركة �إيفا للفنادق واملنتجعات � -ش.م.ك(مقفلة)
الكويـت
التقرير حول البيانات املالية املجمعة
لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�شركة ايفا للفنادق واملنتجعات
�شركة م�ساهمة كويتية )مقفلة( وال�شركات التابعة لها  ،وت�شمل – بيان املركز
املايل املجمع كما يف  31دي�سمرب  ، 2012والبيانات املجمعة املتعلقة به  ،للدخل
والدخل ال�شامل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية
يف ذلك التاريخ ،وملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية واالي�ضاحات التف�صيلية
الأخرى.
م�س�ؤولية الإدارة حول البيانات املالية املجمعة
�إن الإدارة هي اجلهة امل�س�ؤولة عن �إعداد وعر�ض تلك البيانات املالية املجمعة
ب�شكل عادل وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ،وعن نظام ال�ضبط الداخلي
الذي تراه الإدارة منا�سب ًا لتمكينها من �إعداد البيانات املالية املجمعة ب�شكل
خال من فروقات مادية �سواء كانت ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ.
م�س�ؤولية مراقبي احل�سابات
�إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء الر�أي حول هذه البيانات املالية املجمعة �إ�ستناد ًا اىل
�أعمال التدقيق التي قمنا بها  .لقد قمنا ب�أعمال التدقيق وفقا للمعايري الدولية
للتدقيق� .إن هذه املعايري تتطلب الإلتزام مبتطلبات قواعد ال�سلوك الأخالقي
والقيام بتخطيط وتنفيذ �أعمال التدقيق للح�صول على ت�أكيدات معقولة ب�أن
البيانات املالية املجمعة خالية من فروقات مادية.

يت�ضمن التدقيق ،القيام ب�إجراءات لغر�ض  احل�صول على �أدلة التدقيق
حول املبالغ والإف�صاحات حول البيانات املالية املجمعة .ويعتمد �إختيار تلك
الإجراءات على حكم املدققني ،مبا يف ذلك تقدير املخاطر املتعلقة بالفروقات
املادية يف البيانات املالية املجمعة� ،سواء كانت ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ.
وللقيام بتقدير تلك املخاطر ،ي�أخذ املدققني بعني الإعتبار �إجراءات ال�ضبط
الداخلي املتعلقة ب�إعداد وعدالة عر�ض  البيانات املالية املجمعة للمن�ش�آة
لكي يت�سنى لهم ت�صميم �إجراءات التدقيق املالئمة ح�سب الظروف ،ولكن
لي�س لغر�ض �إبداء الر�أي حول فعالية �إجراءات ال�ضبط الداخلي للمن�ش�آة.
كما يت�ضمن التدقيق ،تقييم مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية
التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل الإدارة ،وكذلك تقييم العر�ض الإجمايل
ال�شامل للبيانات املالية املجمعة .

عبداللطيف حممد العيبان ()CPA
(مراقب مرخ�ص رقم  94فئة �أ)
جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان و�شركاهم

باعتقادنا �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها تعترب كافية ومالئمة لتوفر لنا
�أ�سا�سا البداء ر�أي حول �أعمال التدقيق.
الـر�أي
بر�أينا �إن البيانات املالية املجمعة تظهر ب�صورة عادلة ،من كافة النواحي
املادية ،املركز املايل ل�شركة �إيفا للفنادق واملنتجعات – �شركة م�ساهمة كويتية
(مقفلة) وال�شركات التابعة لها كما فـي  31دي�سمرب  ,2012والنتائج املالية
لأعمالها والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا للمعايري
الدولية للتقارير املالية .
التقرير حول املتطلبات القانونية والت�شريعية الآخرى

علي عبد الرحمن احل�ساوي
مراقب ح�سابات مرخ�ص رقم  30فئة (�أ)
 Rodlال�شرق الأو�سط
برقان – حما�سبون عامليون
الكويت
 31مار�س 2013

بر�أينا �أن ال�شركة الأم حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة و�أن البيانات املالية
املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س �إدارة ال�شركة الأم فيما يتعلق
بالبيانات املالية املجمعة ،متفقة مع ما هو وارد يف تلك ال�سجالت ،وقد ح�صلنا
على كافة املعلومات والإي�ضاحات التي ر�أيناها �ضرورية لأغرا�ض  التدقيق،
كما �أن البيانات املالية املجمعة تت�ضمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون
ال�شركات رقم  ( )25ل�سنة  2012وعقد الت�أ�سي�س لل�شركة االم والتعديالت
اللآحقة لهما  ،و�أن اجلرد قد �أجري وفقا للأ�صول املرعية ،و�أنه يف حدود
املعلومات التي توفرت لدينا ،مل تقع خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
 2012خمالفات لأحكام قانون ال�شركات رقم ( )25ل�سنة � 2012أو عقد
الت�أ�سي�س لل�شركة االم والتعديالت اللآحقة لهما على وجه ي�ؤثر ماديا يف ن�شاط
ال�شركة �أو مركزها املايل.
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بيان الدخل املجمع
الإيرادات
تكلفة الإيرادات
�صايف الإيرادات
�صايف االيرادات من بيع تذاكر ال�سفر واخلدمات املتعلقة بها
�إيرادات �أتعاب وعموالت
التغري يف القيمة العادلة لعقارات �إ�ستثمارية
ربح ( /خ�سارة) بيع عقارات ا�ستثمارية
�أرباح حمققة من ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر
ارباح حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
ح�صة يف نتائج �شركات زميلة
خ�سائر من بيع �شركة زميلة
هبوط يف قيمة �شركات زميلة
هبوط يف قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع
هبوط يف قيمة مدينون وا�صول �أخرى
هبوط يف قيمة عقارات قيد التطوير
ربح من بيع جزئي لأ�صول م�صنفة كمحتفظ بها للبيع
ايرادات فوائد
ايرادات �أخرى
امل�صاريف والأعباء الأخرى
تكاليف موظفني
م�صاريف بيع وت�سويق عقارات
م�صاريف ت�شغيل و�أعباء �أخرى
الإ�ستهالك
تكاليف متويل
جمموع امل�صاريف والأعباء الآخرى
الربح ( /اخل�سارة) قبل ال�ضرائب وح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
و�ضريبة دعم العماله الوطنية والزكاة
(م�صاريف)  /ايرادات �ضرائب متعلقة ب�شركات تابعه اجنبية
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
خم�ص�ص �ضريبة دعم العماله الوطنية
خم�ص�ص زكاة
ربح ال�سنة  /الفرتة
خم�ص�ص كما يلي:
مالكي ال�شركة الأم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة
ربح(/خ�سارة) الأ�سهم الأ�سا�سية واملخففة املخ�ص�صة ملالكي ال�شركة الأم

للفرتة من 1
يوليو  2010اىل
 31دي�سمرب
2011

�إي�ضاح
8

17
17
18ب

19
19
�20أ
21ب
22ب
�18أ
9
10

11
15
12

13

14

لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب
2012
د.ك
17،512،935
)(11،366،765
6،146،170

للفرتة من  1يوليو 2010
اىل  31دي�سمرب
2011
د.ك
43،034،352
)(22،963،457
20،070،895

115،327
184،588
19،885،741
924
869،540
)(188،932
)(3،216،178
)(125،519
)(764،883
)(990،727
2،099،914
747،270
)(1،305،730
23،457،505

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

4،216،603
688،815
8،060،813
1،816،417
5،610،766
20،393،414

7،326،541
1،079،945
9،434،911
3،427،076
11،570،102
32،838،575

3،064،091
)(629،040
)(28،052
)(77،923
)(31،169
2،297،907

)(931،523
1،238،266
)(13،963
)(40،485
)(16،014
236،281

2،979،773
)(681،866
2،297،907
 6.91فل�س

1،480،980
)(1،244،699
236،281
 3.43فل�س
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بيان الدخل ال�شامل املجمع

لل�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2012

للفرتة من  1يوليو 2010
اىل يف  31دي�سمرب

د.ك

2011
د.ك

ربح ال�سنة  /الفرتة

2،297،907

236،281

�إيرادات �أخرى �شاملة:
فروقات عملة ناجتة عن حتويل �أن�شطة �أجنبية
�إ�ستثمارات متاحة للبيع:
 �صايف التغريات يف القيمة العادلة الناجتة خالل ال�سنة  /الفرتة املحول اىل بيان الدخل املجمع عن هبوط القيمة املحول اىل بيان الدخل املجمع من البيع�إجمايل الإيرادات ال�شاملة الأخرى لل�سنة  /الفرتة
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة  /الفرتة

660،314

)(3،441،404

)(125،519
125،519
660،314
2،958،221

)(510،016
600،139
)(225،307
)(3،576،588
)(3،340،307

3،434،664
)(476،443
2،958،221

)(2،043،462
)(1،296،845
)(3،340،307

اخلا�ص بـ:
مالكي ال�شركة الأم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة

صفحة  22التقرير ال�سنوي ل�شركة �إيفا للفنادق و املنتجعات 2013

5/28/13 3:27 PM

IFA_Annual_Report_2011_Arabic Financial template-FINAL FINAL-2.indd 22

بيان املركز املايل املجمع
�إي�ضاح
الأ�صول
الأ�صول غري املتداولة
ال�شهرة
ممتلكات و�آالت ومعدات
�أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ
عقارات �إ�ستثمارية
عقارات قيد التطوير
�إ�ستثمار يف �شركات زميلة
�إ�ستثمارات متاحة للبيع
جمموع الأ�صول غري املتداولة

اخل�صوم املتداولة

د.ك

د.ك

232،035
29،660،481
109،224،720
56،408،226
101،978،023
8،145،144
6،726،650
312،375،279

21
22
23
24

�أ�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�شركة الأم

18

30،241،034
53،911،913
5،048،231
4،875،894
94،077،072
8،077،176
102،154،248
414،529،527

35،680،569
51،088،831
5،683،759
6،633،809
99،086،968
12،126،583
111،213،551
389،784،989

ر�أ�س املال
�أ�سهم اخلزينة
�إحتياطي قانوين
�إحتياطي اختياري
�إحتياطي حتويل عمالت �أجنبية
�أرباح حمتفظ بها
جمموع حقوق امللكية اخلا�صة مبالكي ال�شركة الأم
احل�ص�ص غري امل�سيطرة
جمموع حقوق امللكية

25
26
27
27

45،388،200
)(16،672،644
13،903،932
10،677،850
)(7،236،311
5،321،036
51،382،063
)(948،427
50،433،636

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

�أق�ساط م�ستحقة عن �شراء عقارات
�أ�سهم ممتازة قابلة للإ�سرتداد
قرو�ض لأجل
دفعات مقدمة من العمالء
خ�صوم مالية �أخرى
جمموع اخل�صوم غري املتداوله

28
29
30
33
31

1،170،399
2،814،969
39،971،790
121،769،270
10،091،931
175،818،359

2،310،255
2،903،158
62،606،363
108،301،350
9،185،355
185،306،481

م�ستحق �إىل �أطراف ذات �صلة
ذمم دائنة وخ�صوم �أخرى
قرو�ض لأجل
دفعات مقدمة من العمالء
جمموع اخل�صوم املتداولة
جمموع اخل�صوم
جمموع حقوق امللكية واخل�صوم

37
32
30
33

50،089،983
51،307،091
65،985،149
20،895،309
188،277،532
364،095،891
414،529،527

41،876،964
58،556،815
32،665،537
23،369،436
156،468،752
341،775،233
389،784،989

طالل جا�سم البحر

رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب

5/28/13 3:27 PM

2012

2011

234،088
31،382،895
103،680،584
27،170،955
95،976،538
14،019،884
6،106،494
278،571،438

الأ�صول املتداولة
ذمم مدينة و�أ�صول �أخرى
عقارات قيد التطوير
عقارات للمتاجرة
النقد والنقد املعادل

اخل�صوم غري املتداولة

 31دي�سمرب

 31دي�سمرب

15
16
17
22
19
20
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بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع
حقوق امللكية اخلا�صة مبالكي ال�شركة الأم
�أرباح
حمتفظ بها
د.ك
2،964،647

املجموع الفرعي
د.ك
48،481،740

)(471،984

�شراء �أ�سهم خزينة

-

-

-

-

-

)(534،341

-

)(534،341

املحول �إىل الإحتياطيات

-

311،962

311،692

-

)(623،384

-

-

-

معامالت مع �أ�صحاب حقوق امللكية
ربح ( /خ�سارة) ال�سنة
جمموع الإيرادات ال�شاملة الآخرى لل�سنة
جمموع الإيرادات ال�شاملة لل�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2012

45،388،200

311،692
13،903،932

311،692
10،677،850

454،891
454،891
)(7،236،311

)(623،384
2،979،773
2،979،773
5،382،063

)(534،341
2،979،773
454،891
3،434،664
51،382،063

)(681،866
205،423
)(476،443
)(948،427

)(534،341
2،297،907
660،314
2،958،221
50،433،636

الر�صيد يف  31دي�سمرب2011
بيع ا�سهم خزينة
خ�سارة بيع ا�سهم خزينة
املحول اىل االحتياطيات
�شراء ح�ص�ص غري م�سيطرة
معامالت مع �أ�صحاب حقوق امللكية
ربح ( /خ�سارة) الفرتة
جمموع الإيرادات ال�شاملة الأخرى للفرتة
جمموع االيرادات ال�شاملة للفرتة
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011

45،388،200
45،388،200

13،437،096
155،144
155،144
13،592،240

10،211،014
155،144
155،144
10،366،158

)(4،301،944
)(3،389،258
)(3،389،258
)(7،691،202

2،069،107
)(5،836
)(310،288
)(269،316
)(585،440
1،480،980
1،480،980
2،964،647

50،786،029
14،325
)(5،836
)(269،316
)(260،827
1،480،980
)(3،524،442
)(2،043،462
48،481،740

3،333،784
)(2،508،923
)(2،508،923
)(1،244،699
)(52،146
)(1،296،845
)(471،984

54،119،813
14،325
)(5،836
)(2،778،239
)(2،769،750
236،281
)(3،576،588
)(3،340،307
48،009،756

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011

ر�أ�س املال
د.ك
45،388،200

�أ�سهم خزينة
د.ك

التغريات املرتاكمة �إحتياطي حتويل
�إحتياطي قانوين �إحتياطي �إختياري يف القيمة العادلة عمالت �أجنبية
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
)(7،691،202
10،366،158 13،592،240

135،184
)(135،184
)(135،184
-

املجموع
د.ك
48،009،756

ان الإي�ضاحات املبينة على ال�صفحات   63 - 12ت�شكل جز ًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان التدفقات النقديه املجمع
�إي�ضاح
�أن�شطة الت�شغيل
الربح ( /اخل�سارة) قبل ال�ضرائب وح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية
والزكاة
تعديالت:
�أرباح حمققة من بيع �إ�ستثمارات متاحة للبيع
ح�صة يف نتائج �شركات زميلة
التغريات بالقيمة العادلة لعقارات �إ�ستثمارية
(ارباح)  /خ�سائر من بيع عقارات �إ�ستثمارية
�إيرادات فوائد
الإ�ستهالك
تكاليف متويل
ربح من بيع جزئي لأ�صول م�صنفة كمحتفظ بها للبيع
خ�سارة من بيع �شركة زميلة
هبوط يف قيمة �إ�ستثمارات متاحة للبيع
هبوط يف قيمة عقارات قيد التطوير
هبوط يف قيمة �شركات زميلة
هبوط يف قيمة مدينون والأ�صول الآخرى

5/28/13 3:27 PM

للفرتة من  1يوليو
 2010اىل  31دي�سمرب
2011
د.ك

ال�سنة املنتهية يف 30
يونيو 2010
د.ك

3،064،091

)(931،523

)(19،885،741
)(924
)(747،270
1،816،417
5،610،766
)(2،099،914
188،932
125،519
990،727
3،216،178
764،883
)(6،956،336

)(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

التغريات يف �أ�صول وخ�صوم الت�شغيل:
ذمم مدينة و�أ�صول �أخرى
عقارات قيد التطوير
عقارات للمتاجرة
ذمم دائنة وخ�صوم �أخرى
م�ستحق اىل �أطراف ذات �صلة
دفعات مقدمة من العمالء
�صايف النقد الناجت من �أن�شطة الت�شغيل

3،929،664
)(648،650
635،528
)(11،088،775
8،213،019
10،993،793
5،078،243

21،114،155
)(18،835،532
4،535،270
4،330،344
7،937،928
)(27،929،387
4،190،960

�أن�شطة الإ�ستثمار
التغري يف ودائع مرهونة
�إ�ستثمارات يف �شركات زميلة
�صايف (الإ�ضافات)  /الإ�ستبعادات على ممتلكات و�آالت ومعدات
املح�صل من بيع عقارات �إ�ستثمارية
املح�صل من بيع �إ�ستثمارات متاحة للبيع
املح�صل من بيع جزئي لأ�صول م�صنفة كمحتفظ بها للبيع
املح�صل من بيع �شركة زميلة
�شراء �إ�ستثمارات متاحة للبيع
الإ�ضافات على الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ
�إيرادات فوائد م�ستلمة
�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة الإ�ستثمار

)(136،640
161،767
5،979،075
2،653،600
)(20،544،239
747،270
)(11،139،167

937،964
)(327،793
1،786،705
542،500
5،421،792

�أن�شطة التمويل
(�شراء)  /بيع �أ�سهم خزينة
الزيادة يف خ�صوم مالية �أخرى – غري متداولة
الزيادة يف قرو�ض لأجل
�أق�ساط م�ستحقة من �شراء عقارات
توزيعات �أرباح مدفوعه
تكاليف متويل مدفوعه
�صايف النقد الناجت من �أن�شطة التمويل
�صايف النق�ص يف النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة  /الفرتة
النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة  /الفرتة

)(534،341
906،576
10،685،039
)(1،139،856
)(3،643
)(5،610،766
4،303،009
)(1،757،915
6،633،809
4،875،894

24
24

)(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
التقرير ال�سنوي ل�شركة �إيفا للفنادق و املنتجعات  2013
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2011
 .1الت�أ�سي�س والأن�شطة
ت�أ�س�ست �شركة �إيفا للفنادق واملنتجعات بتاريخ  19يوليو  1995ك�شركة كويتية ذات م�سئولية حمدودة حتت �إ�سم �" :شركة�أوف�ست
للإ�ست�شارات و�إدارة امل�شاريع – ذ.م.م – جنوى �أحمد عبدالعزيز القطامي و�شركائها"  .بتاريخ  14مايو  ، 2005مت تغيري
الأ�سم والكيان القانوين لل�شركة لي�صبح �شركة �إيفا للفنادق واملنتجعات – �ش.م.ك (مقفلة).
�إن �شركة �إيفا للفنادق واملنتجعات – �ش.م.ك (مقفلة) "ال�شركة الأم" وال�شركات التابعة لها ي�شار اليها "املجموعة" يف
البيانات املالية املجمعة .تفا�صيل ال�شركات التابعة مبينة يف �إي�ضاح . 7
يتمثل الن�شاط الأ�سا�سي لل�شركة الأم فيما يلي :
 تطوير و�إدارة وت�سويق الفنادق واملنتجعات . متلك وبيع و�شراء العقارات والأرا�ضي وتطويرها حل�ساب ال�شركة داخل دولة الكويت �أو خارجها ،وكذا �إدارة �أمالك الغريوكل ذلك مبا ال يخالف الأحكام املن�صو�ص عليها يف القوانني القائمة ،وما حظرته من الإجتار يف ق�سائم ال�سكن اخلا�ص على
النحو الذي ن�صت عليه هذه القوانني .
 متلك وبيع و�شراء الأ�سهم و�سندات ال�شركات العقارية حل�ساب ال�شركة فقط يف الكويت ويف اخلارج . �إعداد الدرا�سات وتقدمي الإ�ست�شارات يف املجاالت العقارية بكافة �أنواعها ،على �أن تتوفر ال�شروط املطلوبة يف من يزاولتقدمي هذه اخلدمة .
 القيام ب�أعمال ال�صيانة املتعلقة باملباين والعقارات اململوكة لل�شركة مبا يف ذلك �أعمال ال�صيانة وتنفيذ الأعمال املدنيةوامليكانيكية والكهربائية وامل�صاعد و�أعمال تكييف الهواء مبا يكفل املحافظة على املباين و�سالمتها.
 تنظيم املعار�ض العقارية اخلا�صة مب�شاريع ال�شركة العقارية ,وذلك ح�سب الأنظمة املعمول بها يف الوزارة. �إقامة املزادات العقارية . متلك الأ�سواق التجارية واملنتجعات ال�سكنية و�إدارتها. �إ�ستغالل الفوائ�ض املالية واملتوفرة لدى ال�شركة عن طريق �إ�ستثمارها يف حمافظ مالية وعقارية تدار من قبل �شركاتوجهات متخ�ص�صة.
 امل�ساهمة املبا�شرة لو�ضع البنية الأ�سا�سية للمناطق وامل�شاريع ال�سكنية والتجارية وال�صناعية وال�سياحية والعمرانيةوالريا�ضية بنظام البناء والت�شغيل والتحويل ( )BOTو�إدارة املرافق العقارية بنظام (� )BOTسواء ل�صالح ال�شركة
�أو لغريها .
 يجوز لل�شركة ان يكون لها م�صلحة �أن ت�شرتك ب�أي وجه مع الهيئات التي تزاول �أعما ًال �شبيهة ب�أعمالها� ،أو التي قد تعاونهاعلى  حتقيق �أغرا�ضها يف الكويت �أو يف اخلارج ،ولها �أن تن�شئ �أو ت�شارك �أو ت�شرتي هذه الهيئات �أو �أن تلحق بها.
�إن ال�شركة الأم تابعة ل�شركة الإ�ست�شارات املالية الدولية (�إيفا) – �ش.م.ك (مقفلة)( ،وهي �شركة مدرجة يف �سوق الكويت
للأوراق املالية ،و�سوق دبي ،الأمارات العربية املتحدة للأوراق املالية).

�إن �أ�سهم ال�شركة الأم مدرجة يف �سوق الكويت للأوراق املالية.
�إعتمد جمل�س الإداره لل�شركة الأم هذه البيانات املالية املجمعة للإ�صدار بتاريخ  31مار�س � .2013إن اجلمعية العمومية
مل�ساهمي ال�شركة الأم ،لها القدرة على تعديل تلك البيانات املالية املجمعة بعد �صدورها.
قام امل�ساهمون يف �إجتماع اجلمعية العمومية يف  21نوفمـرب  2010باملوافقـة على تغيري ال�سـنة املاليــة لل�شركة الأم من  30يونيو
�إىل  31دي�سمرب .وتبع ًا لذملك ،ف�إن الفرتة املـالية القادمة لل�شـركة الأم �ستكون لفرتة الثمانية ع�شر �شـهر ًا من  1يوليو 2010
�إىل  31دي�سمرب  .2011وبالتايل ،ف�إن معلومات املقارنة اخلا�صة يف بيان الدخل املجمع  ،بيان الدخل ال�شامل املجمع وبيان
التدفقات النقدية املجمع هي لفرتة الثمانية ع�شر �شهرا للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب .2011
� .2أ�سا�س الإعداد
مت �إعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة على �أ�سا�س مبد�أ التكلفة التاريخية ب�إ�ستثناء الأ�صول املالية بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل والأ�صول املالية املتاحة للبيع والعقارات الإ�ستثمارية والتي مت قيا�سها بالقيمة العادلة.
�إختارت املجموعة عر�ض "بيان الدخل ال�شامل "�ضمن بيانني منف�صلني " :بيان الدخل" و "بيان الدخل ال�شامل".
مت عر�ض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي ("د.ك").
 .3بيان الإلتزام
مت �إعداد هذه البيانات املالية املجمعة للمجموعة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة
الدولية وكذلك وفق املتطلبات ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  18ل�سنة .1990
 .4التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة يف اعداد البيانات املالية املجمعة متماثلة مع تلك ال�سيا�سات املطبقة خالل الفرتة
ال�سابقة .
 4.1املعايري اجلديدة املعدلة واملطبقة من قبل املجموعة
ال يوجد هناك معايري دولية للتقارير املالية �أو تف�سريات جلنة املعايري الدولية للتقارير املالية نافذة للمرة االوىل لل�سنة املالية
التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  2012والتي يتوقع ان يكون لها ت�أثريا جوهريا على املجموعة .

�صدر بتاريخ  29نوفمرب  2012املر�سوم بقانون رقم ( )25ل�سنة  2012ب�إ�صدار قانون ال�شركات والذي ن�ص على تنفيذه والعمل
به من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية .وعلى ال�شركات القائمة وقت العمل بهذا القانون �أن توفق �أو�ضاعها طبقا لأحكامه
خالل �ستة ا�شهر من تاريخ �سريانه ووفقا ملا حتدده الالئحة التنفيذية.
عنوان مكتب ال�شركة الأم امل�سجل هو � :ص.ب  4694 :ال�صفاة  13047دولة الكويت.
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 4.2المعايير الم�صدرة من مجل�س المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد

 4.2.1معيار المحا�سبة الدولي رقم ( :)1عر�ض البيانات المالية

بتاريخ الم�صادقة على هذه البيانات المالية المجمعة  ،تم �إ�صدار بع�ض المعايير /التعديالت والتف�سيرات من قبل مجل�س
المعايير الدولية ولكن لم يتم تفعيلها بعد ولم يتم تطبيقها مبكر ًا من قبل المجموعة.

يتطلب التعديل على معيار المحا�سبة الدولي رقم ( )1من ال�شركات �أن تقوم بتجميع مكونات الإيرادات ال�شاملة الآخرى
المدرجة �ضمن بيان الدخل ال�شامل بناء ًا على المعطيات التالية :

تتوقع االدارة �أن يتم تبني كافة التعديالت �ضمن ال�سيا�سات المحا�سبية للمجموعة وللمرة الأولى خالل الفترة التي تبد�أ في
�أو بعد تاريخ تفعيل المعيار الجديد �أو التعديل �أو التف�سير المتوقع �أن يكون له ارتباط بالبيانات المالية للمجموعة و المبينة
�أدناه  .هناك بع�ض التف�سيرات والمعاييراالخرى التي �صدرت ولكن لي�س من المتوقع �أن يكون لها ت�أثير مادي على البيانات
المالية للمجموعة.

�أ) من المحتمل �أن يتم تحويلها الى بيان الدخل المجمع في الفترات اللآحقة ،و

يفعل لل�سنوات المالية التي تبد�أ في

المعيار المحا�سبة الدولي
معيار المحا�سبة الدولي رقم ( :)1عر�ض البيانات المالية تعديل

 1يوليو 2012

معيار المحا�سبة الدولي رقم   )27 IAS( 27البيانات المالية المجمعة والمنف�صلة معدل
لي�صبح معيار المحا�سبة الدولي –  )27 IAS( 27البيانات المالية المنف�صلة

�ستقوم المجموعة بتغيير العر�ض الحالي لبيان الدخل ال�شامل المجمع عند تفعيل هذا التعديل ،لكن ،لن ي�ؤثر على قيا�س
�أو تحقق تلك البنود.
 4.2.2معيار المحا�سبة الدولي رقم  )27 IAS( 27البيانات المالية المجمعة والمنف�صلة  -معدل لي�صبح معيار
المحا�سبة الدولي رقم  )27 IAS( 27البيانات المالية المنف�صلة

 1يناير 2013

نتيجة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )10و المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )12الجديدان ،فان معيار
المحا�سبة الدولي رقم ( )27يعنى فقط في البيانات المالية المنف�صلة .

 1يناير 2013

 4.2.3معيار المحا�سبة الدولي  )28 IAS( 28الإ�ستثمار في �شركات زميلة  -معدل لي�صبح معيار المحا�سبة الدولي
 )28 IAS( 28الإ�ستثمار في �شركات زميلة و �شركات محا�صة

معيار المحا�سبة الدولي  – )28 IAS( 28الإ�ستثمار في �شركات زميلة معدل لي�صبح معيار
المحا�سبة الدولي  )28 IAS( 28الإ�ستثمار في �شركات زميلة و �شركات محا�صة

ب)لي�س من المحتمل �أن يتم تحويلها الى بيان الدخل المجمع الحقا.

		

 1يناير 2015

			
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)10البيانات المالية المجمعة

 1يناير 2013

نتيجة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )11و المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )12الجديدان  ،فان معيار
المحا�سبة الدولي رقم ( )28قد ا�صبح يت�ضمن اال�سثمارات في �شركات المحا�صة �ضمن مجاله  .مع ذلك  ،لم تتغير طريقة
محا�سبة حقوق الملكية �ضمن معيار المحا�سبة الدولي .)28 IAS( 28

				
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)11ترتيبات م�شتركة

 1يناير 2013

 4.2.4المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)9الأدوات المالية

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)12الإف�صاح عن الح�ص�ص في المن�ش�آت الأخرى

 1يناير 2013

				
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)13قيا�س القيمة العادلة

 1يناير 2013

		
معيار المحا�سبة الدولي  : – )32 IAS( 32االدوات المالية :العر�ض  -تعديالت

 1يناير 2014

		
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)7االدوات المالية :االف�صاحات  -تعديالت

 1يناير 2013

				

 1يناير 2013

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)9الأدوات المالية

التح�سينات ال�سنوية 2011 - 2009

ينوي مجل�س معايير المحا�سبة الدولية  IASBا�ستبدال كامل معيار المحا�سبة الد ولي ( )IASرقم  : 39الأدوات المالية
التحقق والقيا�س� .إن المعيار البديل هو المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )IFRS 9( )9يتم ا�صداره على مراحل  .
حتى تاريخه ،تم ا�صدار الف�صول المتعلقة بالتحقق  والت�صنيف والقيا�س واال�ستبعاد المتعلقة بالأ�صول والخ�صوم المالية.
وتم تفعيل تطبيق تلك الف�صول لل�سنوات المالية التي تبد�أ في  1يناير  .2015وال تزال الف�صول الأخرى المتعلقة بطرق
انخفا�ض القيمة ومحا�سبة التحوط قيد التطوير .باال�ضافة الى ذلك ،في نوفمبر ،2011قررت لجنة معايير المحا�سبة
الدولية النظر م�ؤقتا في اجراء تعديالت محدودة على نموذج ت�صنيف اال�صول المالية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 9وذلك لمعالجة �أمور التطبيق .بالرغم من التطبيق المبكر لهذا المعيار� ،إال �أن اللجنة الفنية المنبثقة عن وزارة التجارة
وال�صناعة في دولة الكويت قررت في  30دي�سمبر  ،2009ت�أجيل التطبيق المبكر لهذا المعيار حتى ا�شعار �آخر .
لم تقم الإدارة بتقييم الت�أثير المحتمل من هذه التعديالت على البيانات المالية للمجموعة .لكن ،ال تتوقع الإدارة تطبيق
التعديالت حتى يتم ن�شر جميع اق�سام المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )IFRS 9( )9وبالتالي ي�ستطيعون عمل
تقييم �شامل لت�أثير التغيرات .
 4.2.5معايير التجميع
هنالك مجموعة من معايير التجميع �سارية المفعول للفترات ال�سنوية التي تبد�أ من او بعد  1يناير  .2013معلومات عن
هذه المعايير الجديدة مو�ضحة ادناه .مازال على ادارة المجموعة تقييم اثر هذه المعايير الجديدة والمعدلة على البيانات
المالية المجمعة للمجموعة.

التقرير ال�سنوي ل�شركة �إيفا للفنادق و املنتجعات  2013
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 4.2.5.1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)10البيانات المالية المجمعة

• معنى «لديها حاليا حق قانوين ملزم للت�سوية»

ي�ستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )10معيار المحا�سبة الدولي رقم ( :)27البيانات المالية المجمعة والمنف�صلة
ولجنة تف�سيرات المعايير  :)12 SIC( 12ميع البيانات المالية للمن�شات ذات الأغرا�ض الخا�صة .حيث يعدل التعريف
الخا�ص بميزة ال�سيطرة كذلك اجراتجات ت و�ضيحية لمعرفة الح�ص�ص في ال�شركة التابعة .ان هذه المتطلبات الجديدة
لها القدرة على التاثير على اي من �شركات المجموعة الم�ستثمر فيها تعتبر �شركات تابعة وبالتالي تغيير نطاق التجميع.

• ان بع�ض اجمايل ان مة الت�سوية قد تعترب معادلة ل�صايف الت�سوية.
يتم تفعيل التعديالت للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف او بعد  1يناير  2014و�سيطلب تطبيقها ب�أثر رجعي .ال تتوقع االدارة ت�أثريا
جوهريا على البيانات املالية املجمعة للمجموعة من هذه التعديالت.

لكن تم االبقاتج على اجراتجات التجميع والمحا�سبة على ما هي بما في ذلك الح�ص�ص غير الم�سيطرة والتغير في ن�سبة
ال�سيطرة .ان تحليل االدارة الم�ؤقت هو ان المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  31لن يغير ت�صنيف (ك�شركات تابعة او
غيرها) اي من �شركات المجموعة الحالية الم�ستثمر فيها كما في  31دي�سمبر .2012

 4.2.8االف�صاحات ت�سوية اال�صول واخل�صوم املالية (التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )7

 4.2.5.2المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)11ترتيبات م�شتركة
ي�ستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )11معيار المحا�سبة الدولي رقم ( : )31الح�ص�ص في �شركات المحا�صة .كما
وي�ؤيد ب�شكل وثيق عمليات المحا�سبة من قبل الم�ستثمرين مع حقوقهم وواجباتهم المتعلقة بالترتيبات الم�شتركة .وبالإ�ضافة
�إلى ذلك  ،تم التخل�ص من خيا رمعيار المحا�سبة الدولي  31الخا�ص با�ستخدام التجميع الن�سبي  للم�شاريع الم�شتركة .يتطلب
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )11ا�ستخدام طريقة حقوق الملكية  ،والتي ت�ستخدم حاليا في اال�ستثمار في ال�شركات
الزميلة  .ي�ؤثر هذا المعيار على المعالجات الح�سابية الحالية ل�شركات المحا�صة.
 4.2.5.3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)12االف�صاح عن الح�ص�ص في المن�ش�آت الأخرى
يقوم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )12بدمج وتن�سيق متطلبات االف�صاح لأنواع مختلفة من اال�ستثمارات التي
تت�ضمن ال�شركات التابعة ،والترتيبات الم�شتركة ،وال�شركات الزميلة و المن�شات المنت مة غير المجمعة .كما ويقدم متطلبات
�إف�صاح جديدة حول المخاطر التي تتعر�ض لها المن�ش�أة من م�شاركتها مع المن�شات المنتظمة.
توجيه االنتقال اخلا�ص باملعايري الدولية للتقارير املالية 12، 11 ،10
الحقا لتاريخ �إ�صدار المعايير الجديدة ،قامت لجنة معايير المحا�سبة الدولية باجراتج بع�ض  التغييرات على االحكام
االنتقالية في المعايير الدولية للتقارير المالية  10و  11و  .12ي�ؤكد التوجه على انه ال يطلب من المن�ش�أة تطبيق المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  10ب�أثر رجعي في ظروف معينة ويو�ضح المتطلبات لعر�ض معلومات مقارنة معدلة .يقوم التوجه
اي�ضا باجراتج تغييرات على المعايير الدولية للتقارير المالية ارقام  11و  12مما يوفر اعفاتج مماثال من عر�ض او تعديل
معلومات المقارنة للفترات التي ت�سبق الفترة ال�سابقة .باال�ضافة الى ذلك ،يوفر هذا اعفاتج ا�ضافيا بازالة �شرط عر�ض 
معلومات المقارنة لالف�صاحات المتعلقة بالمن�ش�آت المنت مة غير المجمعة الي فترة قبل الفترة ال�سنوية االولى التي ب�ش�أنها
يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .12
يتم تفعيل التوجيه الجديد اي�ضا للفترات ال�سنوية التي تبد�أ في او بعد  1يناير .2013
 4.2.6املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)13قيا�س القيمة العادلة
قام هذا املعيار بتو�ضيح تعريف القيمة العادلة و تقد�ش تو�ضيحات و اف�صاحات معززه مرتبطة بقيا�س القيمة العادلة .ال ي�ؤثر
هذا املعيار على اي البنود مطلوب تقييمها بالقيمة العادلة .يتم تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  13ب�صورة م�ستقبلية
للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف او بعد  1يناير  .2013تقوم االدارة حاليا مبراجعة طرق تقييمها لتتفق مع املتطلبات اجلديدة
كما يتعني عليها ا�ستكمال تقييمها لت�أثري هذه املتطلبات على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

مت ا�ضافة اف�صاحات نوعية وكمية اىل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم « 7االدوات املالية :االف�صاحات» تتعلق باجمايل
و�صايف مبالغ االدوات املالية امل�سجلة والتي مت (�أ) ت�سويتها يف بيان املركز املايل (ب) تخ�ضع لرتتيبات مقا�صة رئي�سية ملزمة
واتفاقيات مماثلة ،حتى لو مل تتم ت�سويتها يف بيان املركز املايل .يتم تفعيل التعديالت لفرتات التقارير املالية ال�سنوية التي
تبد�أ يف او بعد  1يناير  2013والفرتات املرحلية �ضمن تلك الفرتات ال�سنوية .كما ان االف�صاحات املطلوبة يجب توفريها ب�أثر
رجعي .ال تتوقع االدارة ت�أثريا جوهريا على البيانات املالية املجمعة للمجموعة من هذه التعديالت.
 4.2.9التح�سينات ال�سنوية ( 2011 - 2009التح�سينات ال�سنوية)
قامت التح�سينات ال�سنوية ( 2011 - 2009التح�سينات ال�سنوية) بادخال عدة تعديالت طفيفة على عدد من املعايري الدولية
للتقارير املالية  -فيما يلي ملخ�ص للتعديالت املرتبطة باملجموعة :تو�ضيح املتطلبات اخلا�صة ببيان املركز املايل االفتتاحي:
• يو�ضح بان التاريخ املنا�سب لبيان املركز املايل االفتتاحي هو بداية الفرتة ال�سابقة (االي�ضاحات املتعلقة بها مل يعد مطلوب عر�ضها)
• يتناول متطلبات املقارنة اخلا�صة ببيان املركز املايل االفتتاحي عندما تقوم املن�ش�أة بتغيري ال�سيا�سات املحا�سبية او تقوم باجراجت

• تعديالت او اعادة ت�صنيفات ب�أثر رجعي وفقا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم .8
تو�ضيح املتطلبات اخلا�صة مبعلومات املقارنة املقدمة غري احلد االدنى للمتطلبات:
• يو�ضح بان اي معلومات بيانات مالية ا�ضافية ال حتتاج اىل عر�ض على �شكل جمموعة كاملة من البيانات املالية للفرتات غري احلد
االدنى للمتطلبات.
• يتطلب بان اي معلومات ا�ضافية معرو�ضة يجب عر�ضها وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية كما يجب على املن�ش�أة عر�ض معلومات
املقارنة يف االي�ضاحات ذات ال�صلة لتلك املعلومات اال�ضافية.
معلومات القطاعات اخلا�صة مبجموع اال�صول واخل�صوم:
تو�ضح بان جمموع اال�صول واخل�صوم لقطاع خا�ص معلن عنه يف التقارير املالية مطلوب االف�صاح عنه يف املعلومات املالية املرحلية فقط اذا )1( :مت تقد�ش 
قيا�س ملجموع اال�صول او اخل�صوم (او كليهما) ب�شكل منت م اىل رئي�س �صناع القرارات الت�شغيلية؛ ( )2كان هناك تغيري جوهري من تلك القيا�سات املف�صح
عنها يف البيانات املالية ال�سنوية ال�سابقة لذلك القطاع.
ان التح�سينات ال�سنوية املذكورة اعاله يتم تفعيلها للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف او بعد  1يناير  .2013ال تتوقع االدارة ت�أثريا جوهريا على البيانات املالية
املجمعة للمجموعة من هذه التعديالت.

 .5ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
�إن ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة و طرق القيا�س امل�ستخدمة يف �إعداد البيانات املالية املجمعة مذكورة �أدناه :

 4.2.7ت�سوية اال�صول واخل�صوم املالية (التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم )32
تقوم التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  32با�ضافة توجيهات تطبيقية ملعاجلة التناق�ضات يف تطبيق معيار املحا�سبة
الدويل رقم  32لت�سوية اال�صول واخل�صوم املالية يف املجالني التاليني:
صفحة  28التقرير ال�سنوي ل�شركة �إيفا للفنادق و املنتجعات 2013
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� 5.1أ�س�س التجميع
مت ميع البيانات املالية لل�شركة الأم وال�شركات التابعة لها �ضمن البيانات املالية للمجموعة .متثل ال�شركات التابعة كل املن�ش�آت
التي ت�سيطر عليها املجموعة من النواحي املالية والت�شغيلية  .وحت�صل املجموعة على حق ال�سيطرة تلك من خالل �سيطرتها
على ما يزيد من ن�صف حقوق الت�صويت .يتم اعداد البيانات املالية لل�شركات التابعة للفرتات التي تكون عادة ال تزيد عن ثالثة
�أ�شهر من تلك البيانات اخلا�صة بال�شركة الأم ،وبا�ستخدام �سيا�سات حما�سبية مماثلة .يتم عمل التعديالت اللآزمة عندما
يكون ت�أثري املعاملة جوهري �أو �أن يكون احلدث خالل الفرتة بني تاريخ بيانات ال�شركة التابعة وتاريخ بيانات ال�شركة الأم .ترد
تفا�صيل ال�شركات التابعة الهامة يف اي�ضاح  7حول البيانات املالية املجمعة.
لغر�ض التجميع ،مت حذف كافة املعامالت والأر�صدة بني �شركات املجموعة ،مبا يف ذلك الأرباح واخل�سائر غري املحققة من
املعامالت بني �شركات املجموعة .وحيث �أن اخل�سائر غري املحققة نتيجة معامالت بيع الأ�صول بني �شركات املجموعة قد مت
عك�سها لأغرا�ض التجميع ،اال �أن تلك الأ�صول مت اختبارها لتحديد �أي انخفا�ض يف قيمتها وذلك بالن�سبة للمجموعة ككل.
مت تعديل املبالغ املدرجة يف البيانات املالية لل�شركات التابعة� ،أينما وجدت ،للت�أكد من توحيد ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة
للمجموعة.
يتم ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر وااليرادات ال�شاملة الأخرى اخلا�صة بال�شركات التابعة التي متت حيازتها او امل�ستبعدة خالل
ال�سنة ،من تاريخ احليازة وت�صل اىل تاريخ اال�ستبعاد ،ح�سبما ينطبق.

ويف حالة ما اذا متت معاملة دمج الأعمال على مراحل ،يتم اعادة قيا�س القيمة العادلة للح�ص�ص التي مت �شرا�ؤها يف ال�سابق
بقيمتها العادلة كما يف تاريخ التملك وذلك من خالل الأرباح �أو اخل�سائر.
تقوم املجموعة بت�سجيل الأ�صول املعرفة امل�شرتاه واخل�صوم القائمة التي مت احل�صول عليها نتيجة دمج الأعمال بغ�ض النظر
عما اذا كانت تلك البنود قد مت ت�سجيلها �ضمن البيانات املالية لل�شركة التي مت �شرا�ؤها �أم ال ،قبل تاريخ ال�شراء .ويتم عادة
قيا�س الأ�صول امل�شرتاه واخل�صوم املنقولة وب�شكل عام ،بالقيمة العادلة بتاريخ ال�شراء.
عند قيام املجموعة ب�شراء ن�شاط معني ،تقوم الإدارة بتقدير مالئمة ت�صنيفات وتوجيهات الأ�صول املالية املنقولة والإلتزامات
القائمة وفق ًا للبنود التعاقدية والظروف الإقت�صادية والظروف القائمة بتاريخ ال�شراء  .يت�ضمن ذلك ف�صل م�شتقات الأدوات
املالية املوجودة �ضمن العقود املربمة من قبل ال�شركة امل�شرتاه.
ان اي مبلغ حمتمل يتم حتويله من قبل امل�شرتي �سيتم ت�سجيله بالقيمة العادلة بتا ريخ ال�شراء .كما ان التغريات الالحقة على
القيمة العادلة للمبلغ املحتمل الذي يعترب اما ا�صال او التزاما �سيتم ت�سجيلها وفقا ملعيار املحا�سبة الدويل  39 IASاما يف
الأرباح او اخل�سائر او كتغري يف ايرادات �شاملة اخرى� .إذا مت ت�صنيف املبلغ املحتمل كحقوق ملكية ،فانه لن تتم اعادة قيا�سه
حتى تتم ت�سويته نهائيا �ضمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى.
يتم احت�ساب قيمة ال�شهرة بعد ت�سجيل قيمة الأ�صول التي مت تعريفها وب�شكل منف�صل .ويتم احت�سابها على �أنها الزيادة ما بني:
 �أ )  القيمة العادلة للمقابل املقدم.

ان احل�ص�ص غري امل�سيطرة املدرجة كجزجت من حقوق امللكية ،ميثل اجلزجت من �أرباح �أو خ�سائر و�صايف �أ�صول ال�شركة التابعة
التي ال متتلكها املجموعة .تقوم املجموعة بف�صل االيرادات �أو اخل�سائر ال�شاملة لل�شركات التابعة بني مالكي ال�شركة الأم
واحلقوق غري امل�سيطرة وفق ح�ص�ص ملكية كل منهم يف تلك ال�شركات .ان اخل�سائر يف ال�شركات التابعة خم�ص�صة للح�ص�ص 
غري امل�سيطرة حتى لو كانت النتائج متثل ر�صيد عجز.

ج ) القيمة العادلة كما يف تاريخ ال�شراء ،لأي حقوق ملكية قائمة يف ال�شركة امل�شرتاه فوق القيمة العادلة بتاريخ ال�شراء ل�صايف
الأ�صول التي مت تعريفها.

ان التغري يف ن�سبة ملكية ال�شركة التابعة  ،دون فقد ال�سيطرة يتم املحا�سبة عليه كعملية �ضمن حقوق امللكية  .اذا فقدت
املجموعة ال�سيطرة علىال�شركة التابعة ف�إنه يتم:

اذا كانت القيم العادلة للأ�صول املعرفة تزيد عن جمموع البنود �أعاله ،يتم ت�سجيل تلك الزيادة (التي تعترب ربح نتيجة املفا�صلة)
�ضمن الأرباح واخل�سائر  مبا�شرة   .

ب) القيمة امل�سجلة للح�ص�ص غري امل�سيطرة يف �سجالت ال�شركة التي مت �شرا�ؤها ،وبني،

• عدم حتقق الأ�صول )يت�ضمن ال�شهرة( واخل�صوم لل�شركة التابعة.
• عدم حتقق القيم املدرجة لأي ح�صة غري م�سيطرة.

 5.3ال�شهرة

• عدم حتقق فروقات التحويل املرتاكمة ،امل�سجلة �ضمن حقوق امللكية.

تتمثل ال�شهرة يف املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية النا ة من دمج الأعمال والتي ال ميكن تعريفها وت�سجيلها ب�شكل منف�صل� .أنظر
اي�ضاح  5.2حول كيفية احت�ساب ال�شهرة ب�شكل مبدئي .تدرج قيمة ال�شهرة بالتكلفة ناق�صا خ�سائر الهبوط يف القيمة .يرجى
الرجوع اىل االي�ضاح  5.15اخلا�ص ببيان اجراءات اختبار انخفا�ض القيمة  .

• حتقق القيمة العادلة للمبلغ امل�ستلم.
• حتقق القيمة العادلة لأي ا�ستثمارات متبقية.
• حتقق �أي فائ�ض �أو عجز يف الأرباح واخل�سائر.
• �إعادة ت�صنيف ح�صة ال�شركة الأم يف املحتويات املحققة �سابقا يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى اىل الأ رباح واخل�سائر
او الأرباح املحتجزة ،كما هو منا�سب.
 5.2دمج الأعمال
تقوم املجموعة بتطبيق طريقة ال�شراجت يف حما�سبة دمج الأعمال .يتم احت�ساب املقابل املحول من قبل املجموعة لغر�ض 
احل�صول على ميزة ال�سيطرة على ال�شركة التابعة ،مبجموع القيم العادلة للأ�صول املحولة وااللتزامات القائمة وحقوق امللكية
امل�صدرة للمجموعة كما يف تاريخ ال�شراجت .والتي ت�شمل كذلك ،القيم العادلة لأي �أ�صل �أو خ�صم قد ينتج عن ترتيبات طارئة
�أو حمتملة .يتم ت�سجيل تكاليف ال�شراجت كم�صاريف عند حدوثها .ويف جميع معامالت دمج الأعمال ،يقوم امل�شرتي بت�سجيل
ح�صة الأطراف غري امل�سيطرة اما بالقيمة العادلة �أو بن�صيبه من ح�صته يف �صايف الأ�صول املعرفة لل�شركة امل�شرتاه.

 5.4اال�ستثمار يف ال�شركات الزميلة
ال�شركات الزميلة ،هي تلك ال�شركات التي بامكان املجموعة ممار�سة الت�أثري الفعال عليها والتي ال تكون �شركات تابعة �أو �شركات
حما�صة .يتم ت�سجيل ال�شركات الزميلة مبدئيا بالتكلفة وبعد ذلك يتم حما�سبتها با�ستخدام طريقة حقوق امللكية .ال يتم االعرتاف
بال�شهرة �أو التعديالت يف القيمة العادلة حل�صة املجموعة ب�شكل منف�صل ولكن يتم ت�سجيلها �ضمن قيمة اال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة.
عند ا�ستخدام طريقة حقوق امللكية ،يتم زيادة وتخفي�ض قيمة اال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة بح�صة املجموعة يف الأرباح �أو اخل�سائر
وااليرادات ال�شاملة الأخرى لتلك ال�شركة الزميلة بعد عمل التعديالت اللآزمة ملطابقة ال�سيا�سات املحا�سبية مع �سيا�سات املجموعة.
يتم حذف الأرباح واخل�سائر غري املحققة النا جتة من املعامالت بني املجموعة وال�شركات الزميلة اىل حد ح�صة املجموعة يف تلك
ال�شركات .وعندما يتم حذف اخل�سائر غري املحققة ،يتم اختبار الأ�صول املعنية بتلك املعامالت لغر�ض الت�أكد من عدم انخفا�ض  
قيمتها .يتم عر�ض احل�صة يف نتائج ال�شركة الزميلة يف بيان الدخل املجمع  .ان هذا ميثل الربح املخ�ص�ص ال�صحاب حقوق امللكية يف
ال�شركة الزميلة  و بالتايل هو الربح بعد ال�ضريبة و احل�ص�ص غري امل�سيطرة يف ال�شركات التابعة لل�شركة الزميلة.
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 .5تابع  /ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

يتم الإعرتاف بالإيراد حني يكون هناك �إحتمال تدفق منافع �إقت�صادية للمجموعة وميكن قيا�س تلك الإيرادات ب�شكل يعتمد
عليه وبغ�ض النظر عما �إذا مت حت�صيل املقابل  �أم ال� .إن املقايي�س املحددة التالية يجب �أن تطبق قبل الإعرتاف بالإيرادات:

 5.4الإ�ستثمار يف ال�شركات الزميلة

� 5.7.1إيرادات عمليات الفندقه واخلدمات املتعلقة به

ال يتعدى الفرق يف تواريخ التقرير لل�شركات الزميلة و املجموعة عن ثالثة �شهور .يتم عمل التعديالت اللآزمة للمعامالت �أو
الأحداث اجلوهرية التي تتم بني هذا التاريخ و تاريخ البيانات املالية املجمعة للمجموعة � .أن ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة
من قبل ال�شركة الزميلة هي ذاتها امل�ستخدمة من قبل املجموعة يف تلك املعامالت �أو الأحداث ال�شبيهة يف نف�س الظروف
املحيطة.
بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية ،حتدد املجموعة ما اذا كان هناك �ضرورة لت�سجيل خ�سارة �إ�ضافية يف هبوط القيمة يف
ا�ستثمار املجموعة يف �شركتها الزميلة .حتدد املجموعة يف تاريخ كل تقرير ما اذا كان هناك اي دليل مو�ضوعي على ان
اال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة قد هبطت قيمته� .إذا كانت هذه هي احلالة ،تقوم املجموعة ب�إحت�ساب مبلغ الهبوط يف القيمة
ب�أخذ الفرق بني القيمة املمكن ا�سرتدادها لل�شركة الزميلة و قيمتها املدرجة ،و ت�سجيل املبلغ حتت بند منف�صل يف بيان الدخل
املجمع.
عند فقدان ميزة الت�أثري الفعال على ال�شركة الزميلة ،تقوم املجموعة بقيا�س وت�سجيل اية ا�ستثمارات متبقية بقيمتها العادلة.
يتم ت�سجيل �أية فروقات بني القيمة اجلارية لل�شركة الزميلة عند فقدان ميزة الت�أثري الفعال والقيمة العادلة لال�ستثمارات
املتبقية وناجت البيع �ضمن بيان الدخل املجمع.

تتحقق الإيرادات من عمليات الفندقة واخلدمات املتعلقة بها عند تقدمي اخلدمات.
� 5.7.2إيرادات بيع العقارات
يتم ت�سجيل الإيرادات الناجتة من بيع وحدات �سكنية عندما يتم حتويل املخاطر واملزايا املتعلقة بالعقار اىل العميل .يتم
حتويل املخاطر واملزايا عند تقدمي �إ�شعار قانوين للعميل حليازة العقار �أو عند الت�سليم الفعلي للعقار اىل العميل.
� 5.7.3إيرادات توزيعات الأرباح
�إيرادات توزيعات الأرباح ،خالف �أرباح ال�شركات الزميلة ،يتم ت�سجيلها عندما يثبت حق �إ�ستالم دفعات تلك الأرباح.
� 5.7.4إيرادات الأتعاب والعموالت
تتحقق �إيرادات الأتعاب والعموالت عند �إكت�سابها.
� 5.7.5إيرادات الفوائد وما �شابهها
يتم ت�سجيل �إيرادات وم�صاريف الفوائد عند �إ�ستحقاقها وب�إ�ستخدام معدل �سعر الفائدة الفعلي.
 5.7.6تكلفة بيع العقارات

� 5.5شركات املحا�صة
يتم حما�سبة ح�صة املجموعة من �شركات املحا�صة بناجت على ح�صتها يف تلك ال�شركات  ،تقوم املجموعة ب�إدراج ح�صتها من
بيانات �شركات املحا�صة املتعلقة بالإيرادات وامل�صاريف والأ�صول واخل�صوم والتدفقات النقدية بندا لبند مع بنود مماثلة يف
البيانات املالية للمجموعة  .تقوم املجموعة بت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر النا جتة عن بيع �أ�صول املجموعة اىل �شركات املحا�صة
املتعلقة بح�صة الأطراف الآخرين يف تلك ال�شركات .وال يتم ت�سجيل ح�صة املجموعة من الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة من �شراء
املجموعة ا�صول من �شركات املحا�صة حتى يتم بيع تلك الأ�صول لأطراف خارجيني  ،ولكن يتم ت�سجيل اخل�سائر الناجتة من
تلك العمليات ب�شكل مبا�شر عند ثبوت هبوط دائم يف قيمة الأ�صول املتداولة �أو خ�سائر هبوط يف القيمة .
عند فقدان ال�سيطرة امل�شرتكة �شريطة ان ال ت�صبح املن�ش�أة ال�سابقة ذات ال�سيطرة امل�شرتكة �شركة تابعة او زميلة ،تقوم
املجموعة بقيا�س وت�سجيل ا�ستثمارها املتبقي بقيمته العادلة .واي فرق بني القيمة املدرجة للمن�ش�أة ال�سابقة ذات ال�سيطرة
امل�شرتكة عند فقدان ال�سيطرة امل�شرتكة والقيمة العادلة لال�ستثمار املتبقي واملح�صل من البيع يتم ت�سجيله يف االرباح �أو
اخل�سائر .عندما ي�شكل اال�ستثمار املتبقي ت�أثريا جوهريا ،عندها تتم املحا�سبة عليه كا�ستثمار يف �شركة زميلة.

تت�ضمن تكلفة بيع العقارات تكلفة الأر�ض وتكاليف التطوير .تت�ضمن تكاليف التطوير تكلفة البنية التحتية والأن�شاء� .إن تكلفة
املبيعات املتعلقة ببيع الوحدات ال�سكنية يتم ت�سجيلها على �أ�سا�س متو�سط تكلفة الإن�شاء للقدم املربع وامل�شتق من جمموع
امل�ساحة القابلة للبيع و�إجمايل تكلفة الإن�شاء.
 5.8امل�صاريف الت�شغيلية
يتم ت�سجيل امل�صاريف الت�شغيلية �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر عند �إ�ستخدام اخلدمات املقدمة �أو عند حدوثها.
 5.9تكاليف الإقرتا�ض
يتم ر�سملة تكاليف الإقرتا�ض اخلا�صة ب�شراء �أو بناء �أو انتاج �أ�صل معني وذلك خالل الفرتة الالزمة للإنتهاء من حت�ضري
هذا الأ�صل للغر�ض املراد منه �أو لغر�ض البيع  .ويتم حتميل تكاليف الإقرتا�ض الأخرى كم�صاريف للفرتة التي حدثت فيها
ويتم �إدراجها كتكاليف متويل.

 5.6التقارير القطاعية
للمجموعة �أربعة قطاعات ت�شغيلية :قطاع تطوير العقار والقطاع الفندقي والقطاع الإ�ستثماري و�أخرى .ولغر�ض  تعريف
تلك القطاعات الت�شغيلية ،تقوم االدارة بتتبع اخلطوط االنتاجية للمنتجات الرئي�سية واخلدمات .يتم ادارة تلك القطاعات
الت�شغيلية ب�شكل منف�صل حيث �أن احتياجات وطرق ادارة كل قطاع تكون خمتلفة  .
ولأغرا�ض االدارة ،ت�ستخدم املجموعة نف�س �سيا�سات املقايي�س امل�ستخدمة �ضمن البيانات املالية .باال�ضافة اىل ذلك ،فان
الأ�صول �أو اخل�صوم غري املخ�ص�صة لقطاع ت�شغيلي معني ،ال يتم ادراجها للقطاع.
 5.7حتقق الإيرادات
تن�ش�أ االيرادات من بيع العقارات ،تقدمي اخلدمات والأن�شطة العقارية والإ�ستثمارية .ويتم قيا�سها عن طريق القيمة العادلة
للمبالغ امل�ستلمة �أو املزمع تقدميها ،بعد ا�ستبعاد ال�ضرائب �أو املرجتعات �أو اخل�صومات.
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 5.10املمتلكات والآالت واملعدات والإ�ستهالك
تظهر املمتلكات والآالت واملعدات بالتكلفة بعد طرح الإ�ستهالك املرتاكم وخ�سائر هبوط القيمة .ت�ستهلك املمتلكات والآالت
واملعدات على طريقة الق�سط الثابت بن�سب حددت لإ�ستهالكها خالل فرتة العمر الإنتاجي املقدر لها وعلى النحو التايل:
املباين

� 50سنة

الآالت واملعدات

� 7 – 5سنوات

ال�سيارات

� 5 – 4سنوات

الأثاث والتجهيزات

� 7 – 5سنوات

يخت

� 10سنوات

معدات مطابخ ولوازمها

� 10 - 3سنوات

قيمة املمتلكات امل�ست�أجره ت�ستهلك على فرتة الإيجار.
ال يتم �إ�ستهالك الأرا�ضي ملك حر .ت�سجل املمتلكات حتت الإن�شاء لأغرا�ض الإنتاج �أو الإدارة بالتكلفة ناق�ص ًا �أي خ�سائر هبوط
يف القيمة� .إن �إ�ستهالك هذه املمتلكات يتم على نف�س الأ�س�س املتبعة لإ�ستهالك املمتلكات الأخرى ،وذلك �إعتبار ًا من تاريخ
�إ�ستخدام هذه املمتلكات للهدف الذي مت �إن�شا�ؤها من �أجله.
� 5.11أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ
تت�ضمن الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ �أر�ض تظهر بالتكلفة ناق�ص ًا هبوط القيمة� ،إن وجد .تتم مراجعة القيمة الدفرتية
للأر�ض لتحديد الهبوط يف القيمة عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إىل �أن القيمة الدفرتية ال ميكن �إ�سرتدادها.
ف�إذا ما توفر مثل هذا الدليل ويف حال جتاوزت القيمة الدفرتية املبلغ املقدر القابل للإ�سرتداد ،عندها يتم تخفي�ض قيمة
الأر�ض �إىل قيمتها القابلة للإ�سرتداد .كما تت�ضمن الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ �أي�ض ًا تكلفة الإن�شاء والت�صميم والبناء
والنفقات الأخرى املتعلقة بها كالر�سوم املهنية ور�سوم �إدارة امل�شروع والتكاليف الهند�سية اخلا�صة بامل�شروع ،والتي تتم
ر�سملتها عندما وحيثما تكون الأعمال الالزمة لإعداد الأ�صول للإ�ستخدام املق�صود قيد التنفيذ .وتتم ر�سملة التكاليف
املبا�شرة الناجتة من البدء يف امل�شروع حتى �إجنازه.
 5.12العقارات الإ�ستثمارية
متثل العقارات اال�ستثمارية تلك العقارات املحتفظ بها لغر�ض الت�أجري و� /أو لغر�ض الزيادة يف قيمتها ،ويتم حما�سبتها
با�ستخدام منوذج القيمة العادلة .يتم قيا�س العقارات اال�ستثمارية مبدئيا بالتكلفة  ،تت�ضمن تكاليف املعامالت .يتم الحقا
اعادة تقييم العقارات اال�ستثمارية بالقيمة العادلة ب�شكل فردي اعتمادا على تقييمات من قبل مثمني العقارات امل�ستقلني
حيث ال تتوفر القيمة ال�سوقية ب�سهولة وتدرج يف بيان املركز املايل املجمع وحيث تكون هناك قيمة �سوقية متوفرة ب�سهولة  ،يتم
الت�أكد من القيمة العادلة بناء على �آخر معامالت يف ال�سوق املفتوح .يدرج التغري يف القيمة العادلة يف بيان الدخل املجمع .يتم
عدم الإعرتاف بالعقارات الإ�ستثمارية عندما يتم التخل�ص منها او عزلها عن الإ�ستخدام ب�شكل دائم حيث ال يوجد مكا�سب
اقت�صادية متوقعة بعد التخل�ص منها .يتم الإعرتاف باي ربح �أو خ�سارة من عزل او تخل�ص من عقار ا�ستثماري يف بيان
الدخل لل�سنة التي مت فيها العزل او التخل�ص لذلك الإ�ستثمار العقاري .تتم التحويالت اىل او من العقارات اال�ستثمارية فقط
عندما يكون هناك تغري يف اال�ستخدام .بالن�سبة للتحويل من العقار اال�ستثماري اىل عقار ي�شغله املالك ،فان التكلفة املعتربة
للمحا�سبة الالحقة هي القيمة العادلة بتاريخ التغري يف اال�ستخدام .فاذا ا�صبح العقار الذي ي�شغله املالك عقارا ا�ستثماريا،
عندها تقوم املجموعة باحت�ساب هذا العقار وفقا لل�سيا�سة الظاهرة �ضمن بند املمتلكات والآالت واملعدات حتى تاريخ التغري
يف اال�ستخدام.

 5.13عقارات قيد التطوير
متثل العقارات قيد التطوير عقارات للمتاجرة حتت التطوير  /التنفيذ  ،والتي مت �إدراجها بالتكلفة �أو �صايف القيمة التي ميكن
حتقيقها ايهما �أقل .تت�ضمن التكاليف كل من تكلفة الأر�ض والإن�شاء ،الت�صميم املعماري  .يتم ا�ضافة الدفعات املقدمة ل�شراء
العقارات والتكاليف املتعلقة بها مثل الأتعاب املهنية� ،أتعاب ادارة امل�شروع والتكاليف الهند�سية اخلا�صة بامل�شروع عند تنفيذ
الأن�شطة الالزمة جلعل الأ�صول جاهزه لال�ستعمال املق�صود منها .ت�ضاف التكاليف املبا�شرة منذ ابتداء امل�شروع وحتى اكتماله
على ح�ساب العقارات قيد التطوير .يتحدد اكتمال امل�شروع عند ا�صدار �شهادة الإجنازات او عندما حتدد الإدارة امل�شروع على
�أنه قد اكتمل .تقدر �صايف القيمة املمكن حتقيقها بقيمة البيع يف و�ضع العمل الطبيعي ناق�صا تكلفة الإنتهاءاملتوقعة والتكلفة
الالزمة املقدرة لتحقق البيع .عند الإكتمال حتول العقارات غري املباعة ان وجدت اىل عقارات للمتاجرة .تدرج العقارات قيد
التطوير بعد طرح التكاليف على العقارات املباعة خالل ال�سنة.
 5.14عقا رات للمتاجرة
ت�شمل عقارات للمتاجرة تكاليف ال�شراء والتطوير املتعلقة بالعقارات غري املباعة .ت�شمل تكاليف التطوير م�صاريف التخطيط
وال�صيانة واخلدمات .تظهر عقارات املتاجرة بالتكلفة و�صايف القيمة املمكن حتقيقها �أيهما �أقل.
التكاليف هي تلك امل�صروفات املتكبدة حتى ي�صل كل عقار �إىل حالته احلالية .كما �أن �صايف القيمة املمكن حتقيقها يعتمد على
�سعر البيع املقدر مطروح ًا منه �أي تكاليف �إ�ضافية متوقع تكبدها.
� 5.15إختبار انخفا�ض قيمة ال�شهرة واال�صول غري املالية
لغر�ض تقدير مبلغ الإنخفا�ض ،يتم جتميع الأ�صول �إىل �أدنى م�ستويات ت�شري �إىل تدفقات نقدية ب�شكل كبري (وحدات منتجة  
للنقد)  .وبناء ًا عليه ،يتم �إختبار �إنخفا�ض قيمة بع�ض من تلك الأ�صول وب�شكل منفرد ويتم �إختبار البع�ض الآخر على �أنه وحدة
منتجة للنقد .يتم توزيع ال�شهرة على تلك الوحدات املنتجة للنقد والتي يكون من املتوقع �أن تولد �إن�سيابية من العوائد نتيجة
دمج الأعمال ومتثل �أقل تقدير مت و�ضعه من قبل �إدارة املجموعة للعوائد املرجوة من هذا الدمج لغر�ض مراقبة ال�شهرة.
يتم اختبار الوحدات املنتجة للنقد تلك والتي مت توزيع ال�شهرة عليها (املحددة من قبل ادارة املجموعة على انها معادلة
لقطاعاتها الت�شغيلية) لغر�ض االنخفا�ض يف القيمة وب�شكل �سنوي .كما يتم اختبار كافة مفردات الأ�صول الأخرى �أو الوحدات
املنتجة للنقد يف �أي وقت تكون هناك ظروف �أو تغريات ت�شري اىل �أن القيمة املدرجة قد ال يكون من املمكن ا�سرتدادها .يتم
االعرتاف بالفرق ما بني القيمة املدرجة للأ�صل �أو الوحدة املنتجة للنقد والقيمة املمكن حتقيقها (وهي القيمة العادلة ناق�صا
تكاليف بيع قيمة الأ�صل قيد اال�ستخدام) ،كخ�سارة انخفا�ض يف القيمة .ولغر�ض تقدير قيمة الأ�صل قيد اال�ستخدام ،تقوم
االدارة بتقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من هذا الأ�صل وكذلك تقدير �سعر فائدة معقول لغر�ض احت�ساب القيمة
احلالية لتلك التدفقات النقدية امل�ستقبلية .علما ب�أن املعلومات امل�ستخدمة الختبار انخفا�ض القيمة تكون مرتبطة مبا�شرة
ب�آخر موازنة تقديرية معتمدة للمجموعة ،والتي يتم تعديلها عند ال�ضرورة ال�ستبعاد ت�أثري اعادة الهيكلة وتطوير الأ�صول .كما
يتم تقدير �سعر اخل�صم ب�شكل منف�صل ولكل وحدة منتجة للنقد على حدة وهو ميثل انعكا�س للمخاطر امل�صاحبة لهذا الأ�صل
كما مت تقديرها من قبل االدارة.
يتم ا�ستخدام مبلغ انخفا�ض القيمة �أوال لتخفي�ض القيمة اجلارية لل�شهرة املرتبطة بهذا الأ�صل .ويتم توزيع ما تبقى من هذا
االنخفا�ض على الأ�صول الأخرى كل ح�سب ن�سبته .وبا�ستثناء ال�شهرة ،يتم الحقا اعادة تقدير قيمة الأ�صول التي مت تخفي�ض 
قيمتها يف ال�سابق كما يتم الحقا رد قيمة هذا االنخفا�ض حتى يعود هذا الأ�صل اىل قيمته اجلارية.
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 5.16الأدوات املالية

• القرو�ض والذمم املدينة   

 5.16.1التحقق ،القيا�س املبدئي وعدم التحقق

تعترب القرو�ض والذمم املدينة �أ�صول مالية غري م�شتقة تت�ضمن دفعات حمددة غري مدرجة يف الأ�سواق املالية الن�شطة .بعد
التحقق املبدئي ،يتم قيا�س تلك الأ�صول املالية ب�إ�ستخدام طريقة التكلفة املطف�أة بناء ًا على معدل الفائدة الفعلي ،ناق�ص ًا
�أي �إنخفا�ض يف القيمة .يتم �إدراجها �ضمن الأ�صول املتداولة ,ب�إ�ستثناء ما ي�ستحق بعد � 12شهر من فرتة التقرير ,حيث يتم
ت�صنيفها ك�أ�صول غري متداولة .ويتم �إلغاء خ�صم تلك الأر�صدة عندما يكون هذا اخل�صم غري مادي.

يتم حتقق الأ�صول واخل�صوم املالية عندما ت�صبح املجموعة طرف ًا يف الأحكام التعاقدية للأداة املالية وتقا�س مبدئي ًا بالقيمة
العادلة املعدلة بتكاليف املعامالت ،ب�إ�ستثناء تلك املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر والتي تقا�س مبدئي ًا
بالقيمة العادلة .مبني �أدناه القيا�س الالحق للأ�صول واخل�صوم املالية  .

   �أو عندما تقوم املجموعة بالتنازل عن حقها ب�إ�ستالم التدفقات النقدية من الأ�صل �أو عندما تتحمل ال�شركة الإلتزام بدفع        التدفقات بالكامل دون ت�أخري مادي �إىل طرف ثالث مبوجب ترتيب «القب�ض والدفع» �أو

يتم �إعادة مراجعة مدى �إنخفا�ض قيمة الأر�صدة اجلوهرية املدينة عندما يكونوا قد �أ�ستحقوا لفرتة �أو يكون هناك دالئل واقعية
على �أن �إحدى اجلهات املدينة �سوف تخفق يف الت�سديد .بالن�سبة للذمم املدينة التي ال ميكن �إعتبارها منخف�ضة القيمة ب�شكل
فردي ،يتم مراجعة �إنخفا�ض قيمتها كمجموعة وذلك عن طريق ربطها بالقطاع الت�شغيلي اخلا�ص بها وباملنطقة وغريها من
املخاطر املحيطة بها .عند ذلك ي�ستند تقدير خ�سارة �إنخفا�ض القيمة على معدالت التخلف التاريخية الأخرية للجهة املدينة
لكل جمموعة حمددة.

(�أ) �أن تقوم املجموعة بتحويل كافة خماطر ومزايا الأ�صل �أو

تقوم املجموعة بت�صنيف القرو�ض والذمم املدينة اىل الفئات التالية:

(ب) �أن ال تقوم املجموعة بتحويل �أو الإحتفاظ بكافة خماطر ومزايا الأ�صل ولكن قامت بتحويل ال�سيطرة على الأ�صل.

• القرو�ض وال�سلف

عندما تقوم املجموعة بالتنازل عن حقها يف ا�ستالم التدفقات النقدية من اال�صل او تكون قد دخلت يف ترتيب القب�ض والدفع
فانها تقيم اذا و�إىل �أي مدى تكون قد احتفظت باملخاطر وعوائد امللكية .عندما مل تقم بتحويل او االحتفاظ جوهريا بكافة
خماطر ومزايا اال�صل او حتويل ال�سيطرة على اال�صل ،عندها يتم حتقق اال�صل اىل مدى التزام املجموعة املتوا�صل بذلك
اال�صل .يف هذه احلالة ،تقوم املجموعة باالعرتاف بااللتزام اخلا�ص به .يتم قيا�س اال�صل املحول وااللتزام اخلا�ص به على
ا�سا�س يعك�س احلقوق وااللتزامات املحتفظة من قبل املجموعة .يتم قيا�س امل�شاركة امل�ستمرة والتي تاخذ �شكل �ضمان على
اال�صل املحول بناءا على االقل من القيمة الدفرتية الأ�صلية لال�صل و اعلى قيمة من املمكن ان تطالب املجموعة ب�سدادها.

تتمثل القرو�ض وال�سلف يف �أ�صول مالية تنتجها املجموعة بتقدمي الأموال مبا�شرة �إىل املقرت�ض وهي ذات دفعات ثابتة �أو
حمددة وغري مدرجة يف �سوق ن�شط.

يتم �إ�ستبعاد �أ�صل مايل (�أو جزء من �أ�صل مايل �أو جزء من جمموعة �أ�صول مالية مماثلة �إذا كان ذلك منا�سب ًا) �أما
   -عندما ينتهي احلق يف �إ�ستالم التدفقات النقدية من تلك الأ�صول املالية.

ال يتم حتقق �إلتزام مايل عندما يتم الإعفاء من الإلتزام املحدد �أو �إعفا�ؤه �أو �إلغا�ؤه �أو �إنتهاء �صالحية �إ�ستحقاقه .عند �إ�ستبدال
�إلتزام مايل حايل ب�آخر من نف�س املقر�ض ب�شروط خمتلفة ب�شكل كبري� ،أو بتعديل �شروط الإلتزام املايل احلايل ب�شكل جوهري  ,
يتم معاملة هذا التبديل �أو التعديل كعدم حتقق للإلتزام الأ�صلي وحتقق للإلتزام اجلديد ,ويدرج الفرق يف القيمة الدفرتية
ذات ال�صلة يف بيان الدخل املجمع.

• النقد و�شبه النقد
يتكون النقد و�شبه النقد من نقد يف ال�صندوق وودائع حتت الطلب بالإ�ضافة �إىل �إ�ستثمارات �أخرى ق�صرية الأجل وعالية
ال�سيولة ميكن حتويلها ب�سهولة �إىل مبالغ معروفة من النقد وال تخ�ضع ملخاطر هامة من التغريات يف القيمة.
• املدينون والأ�صول املالية الآخرى
تظهر الذمم التجارية املدينة مببلغ الفاتورة الأ�صلي ناق�ص ًا خم�ص�ص �أي مبالغ غري قابلة للتح�صيل .يتم تقدير الديون
امل�شكوك يف حت�صيلها عندما ال يكون هناك �إحتمال لتح�صيل املبلغ بالكامل .يتم �شطب الديون املعدومة عند حدوثها.
يتم ت�صنيف القرو�ض واملدينون والتي مل يتم ت�صنيفها حتت �أي من البنود �أعاله كـ»ذمم مدينة �أخرى � /أ�صول مالية �أخرى».
• الأ�صول املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر.

 5.16.2الت�صنيف والقيا�س الالحق للأ�صول املالية
لغر�ض القيا�س الالحق  ,ف�إن الأ�صول املالية  ،يتم ت�صنيفها �إىل الفئات التالية عند التحقق املبدئي :

�إن ت�صنيف الإ�ستثمارات ك�أ�صول مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر يعتمد على كيفية مراقبة الإدارة
لأداء تلك الإ�ستثمارات .ت�صنف الإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر كـ»حمتفظ بها للمتاجرة» لتكون
كذلك عند التحقق املبدئي.

• �أ�صول مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر.

تقوم املجموعة بت�صنيف الإ�ستثمارات ك�إ�ستثمارات للمتاجرة �إذا مت حيازتها ب�صفة �أ�سا�سية لغر�ض البيع �أو لتكون �ضمن
حمفظة �إ�ستثمارية ت�شمل �أدوات مالية معينة يتم �إدارتها باملجمل مع وجود دليل يثبت عملية املتاجرة بها لغر�ض حتقيق �أرباح
على املدى الق�صري .يتم قيا�س الأ�صول يف هذه الفئة بالقيمة العادلة والأرباح �أو اخل�سائر ت�سجل يف الأرباح �أو اخل�سائر .كما
�أن القيم العادلة للأ�صول املالية يف هذه الفئة يتم حتديدها بالرجوع اىل معامالت الأ�سواق الن�شطة.

• قرو�ض وذمم مدينة  .
• �أ�صول مالية متاحة للبيع.
�إن كافة الأ�صول املالية ،غري تلك املحددة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر ,تخ�ضع للمراجعة للت�أكد من عدم
�إنخفا�ض قيمتها على الأقل بتاريخ كل تقرير مايل وذلك لتحديد فيما �إذا كان هناك �أي دليل مو�ضوعي ب�أن �أحد الأ�صول املالية
�أو جمموعة �أ�صول مالية قد �إنخف�ضت قيمتها .يتم تطبيق معايري خمتلفة لتحديد �إنخفا�ض القيمة لكل فئة من فئات الأ�صول
املالية املبينة �أدناه.
�إن كافة الإيرادات وامل�صاريف املتعلقة بالأ�صول املالية امل�سجلة يف الأرباح �أو اخل�سائر تظهر �ضمن عنوان منف�صل يف بيان
الدخل املجمع.
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• الأ�صول املالية املتاحة للبيع  .

• ذمم دائنة وخ�صوم مالية �أخرى

�إن الأ�صول املالية املتاحة للبيع هي �أ�صول مالية غري م�شتقة �إما حمددة لهذه الفئة �أو غري م�ؤهلة لإدراجها يف �أي فئات اخرى
للأ�صول املالية.

يتم ت�سجيل اخل�صوم ملبالغ �سيتم دفعها يف امل�ستقبل عن ب�ضائع وخدمات �أ�ستلمت �سواء �صدر بها فواتري من قبل املورد �أم
مل ت�صدر ويتم ت�سجيلها كذمم جتارية دائنة .يتم ت�صنيف اخل�صوم املالية ،ب�إ�ستثناء تلك املحددة بالقيمة العادلة من خالل
الأرباح �أو اخل�سائر ،والتي مل يتم ت�صنيفها �ضمن �أي من الفئات املذكورة �أعاله ،كـ «خ�صوم مالية اخرى».

�إن الأ�صول املالية التي ال ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه يتم �إدراجها بالتكلفة ناق�ص ًا خ�سائر �إنخفا�ض القيمة،
�إن وجدت .يتم ت�سجيل تكاليف �إنخفا�ض القيمة يف الأرباح �أو اخل�سائر� .إن جميع الأ�صول املالية االخرى املتاحة للبيع يتم
قيا�سها بالقيمة العادلة .كما �أن الأرباح واخل�سائر ت�سجل يف الإيرادات ال�شاملة االخرى وتدرج �ضمن �إحتياطي القيمة العادلة
يف حقوق امللكية ،ب�إ�ستثناء خ�سائر �إنخفا�ض القيمة ،وفروقات حتويل العمالت الأجنبية على الأ�صول النقدية  ت�سجل يف
الأرباح �أو اخل�سائر .عند �إ�ستبعاد الأ�صل �أو حتديده على �أنه قد �إنخف�ضت قيمته ،ف�إن الأرباح �أو اخل�سائر الرتاكمية امل�سجلة
يف الإيرادات ال�شاملة االخرى يتم �إعادة ت�صنيفها من �إحتياطي حقوق امللكية �إىل الأرباح �أو اخل�سائر وتظهر كتعديل �إعادة
ت�صنيف �ضمن الإيرادات ال�شاملة االخرى.
تقوم املجموعة بتاريخ كل تقرير مايل بالتقييم فيما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على �أن �أحد الأ�صول املالية املتاحة للبيع
�أو جمموعة �أ�صول مالية متاحة للبيع قد �إنخف�ضت قيمتها .ففي حال �إ�ستثمارات الأ�سهم امل�صنفة ك�أ�صول مالية متاحة
للبيع ،يت�ضمن الدليل املو�ضوعي �إنخفا�ض ًا جوهري ًا �أو متوا�ص ًال يف القيمة العادلة لإ�ستثمار الأ�سهم عن تكلفته .يتم تقييم
«الإنخفا�ض اجلوهري» مقابل التكلفة الأ�صلية للإ�ستثمار و «الإنخفا�ض املتوا�صل» مقابل الفرتة التي كانت فيها القيمة العادلة
حتت تكلفتها الأ�صلية .وحيثما كان هناك دليل على �إنخفا�ض القيمة ،يتم حذف اخل�سارة الرتاكمية من الإيرادات ال�شاملة
الآخرى ويتم ت�سجيلها يف بيان الدخل املجمع.

 5.16.4التكلفة املطف�أة للأدوات املالية
يتم احت�سابها ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية ناق�ص ًا �أي خم�ص�ص هبوط يف القيمة .عند الإحت�ساب ،ي�أخذ بعني
الإعتبار �أي عالوة �أو خ�صم �إ�ستحواذ وتت�ضمن تكاليف ور�سوم املعامالت والتي تعترب جزء ًا متكام ًال من معدل الفائدة الفعلي.
 5.16.5حما�سبة تواريخ املتاجرة وال�سداد
�إن جميع امل�شرتيات واملبيعات «بالطرق املعتادة» للأ�صول املالية يتم ت�سجيلها على �أ�سا�س تاريخ املتاجرة� ،أي بالتاريخ الذي
تلتزم فيه املن�ش�أة ب�شراء �أو بيع الأ�صول� .إن امل�شرتيات �أواملبيعات بالطرق املعتادة هي م�شرتيات �أو مبيعات الأ�صول املالية التي
تتطلب ت�سليم الأ�صول خالل �إطار زمني يتم حتديده بالنظم �أو بالعرف ال�سائد يف الأ�سواق   .
 5.16.6ت�سوية االدوات املالية

يتم ت�سجيل رد خ�سائر �إنخفا�ض القيمة يف الإيرادات ال�شاملة الآخرى ،ب�إ�ستثناء الأ�صول املالية التي هي عبارة عن �أوراق دين
ت�سجل يف الأرباح �أو اخل�سائر فقط �إذا كان بالإمكان ربط الرد ب�شكل مو�ضوعي بحدث ح�صل بعد ت�سجيل خ�سارة �إنخفا�ض القيمة   .
 5.16.3الت�صنيف والقيا�س الالحق للخ�صوم املالية
تت�ضمن اخل�صوم املالية للمجموعة «�أ�سهم ممتازة قابلة لل�سداد»« ,دفعات م�ستحقة من �شراء عقارات» « ،قرو�ض  لأجل»،
«م�ستحق �إىل �أطراف ذات �صلة»»،ذمم مالية �أخرى» و «ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة �أخرى».
يعتمد القيا�س الالحق للخ�صوم املالية على ت�صنيفها على النحو التايل :
تقوم املجموعة بت�صنيف جميع خ�صومها املالية كخ�صوم مالية بخالف تلك املحددة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او
اخل�سائر.
• اخل�صوم املالية بخالف تلك املحددة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر.
تدرج هذه اخل�صوم بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية .تقوم املجموعة بت�صنيف اخل�صوم املالية
با�ستثناء تلك املحددة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر اىل الفئات التالية:
• القرو�ض  لأجل
تقا�س كافة القرو�ض لأجل الحق ًا بالتكلفة املطف�أة ب�أ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية .كما ت�سجل الأرباح واخل�سائر يف
بيان الدخل املجمع عندما يتم عدم حتقق اخل�صوم �أي�ض ًا ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية ( )EIRعملية الإطفاء.

يتم ت�سوية الأ�صول واخل�صوم املالية ويتم �إدراج �صايف املبلغ يف بيان املركز املايل املجمع فقط �إذا كان هناك حق قانوين
قابل للتنفيذ حالي ًا لت�سوية املبالغ امل�سجلة وكانت هناك نية للت�سوية على �أ�سا�س �صايف او لتحقق الأ�صول وت�سوية اخل�صوم
يف �آن واحد.
 5.16.7القيمة العادلة للأدوات املالية
�إن القيمة العادلة للأدوات املالية التي يتم تداولها يف �أ�سواق ن�شطة بتاريخ كل تقرير مايل يتم حتديدها بالرجوع �إىل �أ�سعار
ال�سوق املدرجة �أو �أ�سعار املتداولني (�سعر العر�ض للمراكز املالية الطويلة و�سعر الطلب للمراكز املالية الق�صرية) ،دون �أي
خ�صم خا�ص بتكاليف املعاملة.
بالن�سبة للأدوات املالية التي ال يتم تداولها يف �سوق ن�شط ،يتم حتديد القيمة العادلة لها ب�إ�ستخدام تقنيات تقييم منا�سبة.
وهذه التقنيات قد تت�ضمن �إ�ستخدام معامالت على �أ�س�س جتارية حديثة يف ال�سوق؛ الرجوع �إىل القيمة العادلة احلالية لأداة
مالية �أخرى مماثلة ب�صورة جوهرية؛ حتليل تدفقات نقدية خم�صومة �أو �أ�ساليب تقييم �أخرى.
حتليل القيم العادلة للأدوات املالية وتفا�صيل �أخرى عن كيفية قيا�سها متوفرة يف الإي�ضاح . 38
 5.17دفعات مقدمة من العمالء
متثل الدفعات املقدمة من العمالء الأموال امل�ستلمة من العمالء عن �أق�ساط العقارات مبوجب �شروط اتفاقية البيع .تدرج
الدفعات املقدمة من العمالء بعد �صايف الإيرادات املحققة خالل الفرتة.

• �أ�سهم ممتازة قابلة لل�سداد
تقا�س الأ�سهم املمتازة القابلة لل�سداد الحق ًا بالتكلفة املطف�أة ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.
التقرير ال�سنوي ل�شركة �إيفا للفنادق و املنتجعات  2013
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 5.18املنح احلكومية
ال يتم االعرتاف باملنح احلكومية حتى يتم الت�أكد من ان املجموعة �ستلتزم بال�شروط املتعلقة باملنح وب�أن املنح �سوف ت�ستلم .

ال يتم ت�سجيل الأ�صول الطارئة يف البيانات املالية املجمعة لكن يتم الإف�صاح عنها عندما يكون هناك �إحتمال تدفق منافع
�إقت�صادية �إىل الداخل.

ان املنح احلكومية امل�ستحقة كتعوي�ض عن م�صاريف او خ�سائر يتم تكبدها او لغر�ض الدعم املايل الفوري للمجموعة من دون
تكاليف م�ستقبلية مرتبطة  ،يتم العرتاف بها يف االرباح �أو اخل�سائر يف الفرتة التي ت�صبح فيها م�ستحقة.

ال يتم ت�سجيل الإلتزامات الطارئة يف بيان املركز املايل املجمع لكن يتم الإف�صاح عنها �إال �إذا كان �إحتمال تدفق منافع
�إقت�صادية �إىل اخلارج �أمر ًا م�ستبعد ًا  .

 5.19حقوق امللكية ،االحتياطيات ودفعات توزيعات االرباح

 5.22ترجمة العمالت الأجنبية

يتمثل ر�أ�س املال يف القيمة الأ�سمية للأ�سهم التي مت �إ�صدارها ودفعها.

 5.22.1عملة العر�ض الرئي�سية

يتكون االحتياطي القانوين واالختياري من خم�ص�صات الرباح الفرتة احلالية وال�سابقة وفقا ملتطلبات قانون ال�شركات والنظام
الأ�سا�سي لل�شركة االم.
تت�ضمن البنود الأخرى حلقوق امللكية ما يلي :
• �إحتياطي حتويل العمالت الأجنية – والذي يتكون من فروقات حتويل العمالت الأجنبية الناجتة عن حتويل البيانات
املالية لل�شركات الأجنبية للمجموعة �إىل الدينار الكويتي.
تت�ضمن الأرباح املحتفظ بها كافة الأرباح املحتفظ بها للفرتة احلالية وال�سابقة .وجميع املعامالت مع مالكي ال�شركة الأم
ت�سجل ب�صورة منف�صلة �ضمن حقوق امللكية.
توزيعات الأرباح امل�ستحقة لأ�صحاب حقوق امللكية تدرج يف اخل�صوم الآخرى عند �إعتماد تلك التوزيعات يف �إجتماع اجلمعية العمومية.
� 5.20أ�سهم اخلزينة
تتكون �أ�سهم اخلزينة من �أ�سهم ال�شركة الأم امل�صدرة والتي مت �إعادة �شرائها من قبل املجموعة ومل يتم �إعادة �إ�صدارها �أو
�إلغائها حتى الآن .يتم �إحت�ساب �أ�سهم اخلزينة ب�إ�ستخدام طريقة التكلفة .ومبوجب هذه الطريقة ،ف�إن متو�سط التكلفة املوزون
للأ�سهم املعاد �شرا�ؤها يحمل على ح�ساب له مقابل يف حقوق امللكية.
عند �إعادة �إ�صدار �أ�سهم اخلزينة ،تقيد الأرباح بح�ساب منف�صل يف حقوق امللكية«( ،ربح من بيع �إحتياطي �أ�سهم اخلزينة»)،
وهو غري قابل للتوزيع .و�أي خ�سائر حمققة حتمل على نف�س احل�ساب �إىل مدى الر�صيد الدائن على ذلك احل�ساب .كما �أن �أي
خ�سائر زائدة حتمل على الأرباح املحتفظ بها ثم على الإحتياطي القانوين والإختياري .ال يتم دفع �أي �أرباح نقدية على هذه
الأ�سهم� .إن �إ�صدار �أ�سهم املنحة يزيد من عدد�أ�سهم اخلزينة ب�صورة ن�سبية ويخف�ض من متو�سط تكلفة ال�سهم دون الت�أثري
على �إجمايل التكلفة لأ�سهم اخلزينة.
 5.21املخ�ص�صات ،الأ�صول والألتزامات الطارئة
يتم ت�سجيل املخ�ص�صات عندما يكون على املجموعة �إلتزام حايل قانوين �أو �إ�ستداليل نتيجة حلدث ما�ضي ويكون هناك
�إحتمال الطلب من املجموعة تدفق م�صادر �إقت�صادية �إىل اخلارج ويكون بالأمكان تقدير املبالغ ب�شكل يعتمد عليه� .إن توقيت
�أو مبلغ هذا التدفق قد يظل غري م�ؤكد.

تعر�ض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي والتي هي �أي�ض ًا العملة الرئي�سية لل�شركة الأم .تقوم كل من�ش�أة يف املجموعة بتحديد
عملتها الرئي�سية اخلا�صة بها والبنود املدرجة يف البيانات املالية لكل من�ش�آة يتم قيا�سها ب�إ�ستخدام تلك العملة الرئي�سية  .
 5.22.2معامالت العملة الأجنبية والأر�صدة
يتم حتويل معامالت العملة الأجنبية �إىل العملة الرئي�سية للمن�ش�أة املعنية يف املجموعة ب�إ�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف
تواريخ املعامالت (�سعر ال�صرف الفوري)� .إن �أرباح وخ�سائر ال�صرف الأجنبي الناجتة عن ت�سوية مثل تلك املعامالت وعن
�إعادة قيا�س البنود النقدية املقومة بالعملة الأجنبية ب�أ�سعار ال�صرف يف نهاية ال�سنة املالية ت�سجل يف الأرباح �أو اخل�سائر.
بالن�سبة للبنود غري النقدية ،اليتم �إعادة ترجمتها يف نهاية ال�سنة ويتم قيا�سها بالتكلفة التاريخية (حتول ب�إ�ستخدام �أ�سعار
ال�صرف يف تاريخ املعاملة) ،ب�إ�ستثناء البنود غري النقدية املقا�سة بالقيمة العادلة والتي يتم ترجمتها ب�إ�ستخدام �أ�سعار
ال�صرف يف التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة� .إن فروق التحويل على الأ�صول الغري نقدية امل�صنفة بالقيمة العادلة
من خالل الأرباح و اخل�سائر تدرج كجزء من �أرباح �أو خ�سائر القيمة العادلة يف بيان الدخل املجمع والأ�صول املتاحة للبيع
مت�ضمنة يف التغريات املرتاكمة بالقيمة العادلة املدرجة �ضمن الإيرادات ال�شاملة الآخرى.
 5.22.3العمليات الأجنبية
يف البيانات املالية للمجموعة ،ف�إن جميع الأ�صول واخل�صوم واملعامالت اخلا�صة مبن�ش�آت املجموعة ذات العملة الرئي�سية
بخالف الدينار الكويتي يتم ترجمتها �إىل الدينار الكويتي عند التجميع .كما �أن العملة الرئي�سية ملن�ش�آت املجموعة بقيت دون
تغيري خالل فرتة التقارير املالية.
مت عند التجميع حتويل الأ�صول واخل�صوم �إىل الدينار الكويتي ب�سعر الأقفال بتاريخ التقرير� .إن تعديالت ال�شهرة والقيمة
العادلة النا�شئة عن �شراء من�ش�آة �أجنبية قد متت معاملتها ك�أ�صول وخ�صوم للمن�ش�أة الأجنبية ومت حتويلها �إىل الدينار الكويتي
ب�سعر الإقفال .كما �أن الإيرادات وامل�صاريف قد مت حتويلها �إىل الدينار الكويتي مبتو�سط ال�سعر طوال فرتة التقرير .فروقات
ال�صرف حتمل على تقيد يف الإيرادات ال�شاملة الآخرى وت�سجل يف �إحتياطي ترجمة العملة الأجنبية �ضمن حقوق امللكية .وعند
بيع عملة �أجنبية ،ف�إن فروقات الرتجمة الرتاكمية املتعلقة بها وامل�سجلة يف حقوق امللكية يتم �إعادة ت�صنيفها �إىل الأرباح �أو
اخل�سائر وت�سجل كجزء من الأرباح �أو اخل�سائر عند البيع.

يتم قيا�س املخ�ص�صات بالنفقات املقدرة املطلوبة لت�سوية الألتزام احلايل �إ�ستناد ًا �إىل الدليل الأكرث وثوق ًا واملتوفر بتاريخ
التقرير املايل ،مبا يف ذلك املخاطر والتقديرات غري امل�ؤكدة املرتبطة بالألتزام احلايل .وحيثما يوجد عدد من الإلتزامات
املماثلة ،ف�إن �إحتمالية طلب تدفق م�صادر �إقت�صادية �إىل اخلارج يف الت�سوية حتدد بالنظر يف درجة الألتزامات ككل .كما يتم
خ�صم املخ�ص�صات �إىل قيمها احلالية ،حيث تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية.
صفحة  34التقرير ال�سنوي ل�شركة �إيفا للفنادق و املنتجعات 2013
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 5.23مكاف�أة نهاية اخلدمة

� .6أحكام الإدارة الهامة وعدم الت�أكد من التقديرات

تقدم ال�شركة الأم و�شركاتها التابعة املحلية مكاف�آت نهاية اخلدمة ملوظفيها .ي�ستند �إ�ستحقاق هذه املكاف�آت �إىل الراتب النهائي
وطول مدة اخلدمة للموظفني خ�ضوع ًا المتام حد �أدنى من مدة اخلدمة وفق ًا لقانون العمل وعقود املوظفني .كما �أن التكاليف
املتوقعة لهذه املكاف�آت ت�ستحق طوال فرتة التعيني� .إن هذا الإلتزام غري املمول ميثل املبلغ امل�ستحق الدفع لكل موظف نتيجة
النتهاء اخلدمة بتاريخ التقرير .بالن�سبة ملوظفيها الكويتيني ،تقوم املجموعة بعمل م�ساهمات للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
الإجتماعية حتت�سب كن�سبة من رواتب املوظفني وتقت�صر �إلتزامات املجموعة على هذه امل�ساهمات التي ت�سجل كم�صاريف عند
�إ�ستحقاقها.

�إن �إعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة يتطلب من الإدارة �إتخاذ الأحكام والتقديرات والإفرتا�ضات التي ت�ؤثر على القيمة
املدرجة لكل من الإيرادات وامل�صاريف والأ�صول واخل�صوم والإف�صاح عن الإلتزامات الطارئة يف نهاية فرتة التقارير املالية.
مع ذلك ،ف�إن عدم الت�أكد من تلك الإفرتا�ضات والتقديرات قد ت�ؤدي �إىل نتائج تتطلب تعديال ً جوهري ًا على القيمة املدرجة
لكل من الأ�صول واخل�صوم والتي قد تت�أثر يف الفرتات امل�ستقبلية.

 5.24ال�ضرائب
� 5.24.1ضريبة دعم العمالة الوطنية ()NLST
حتت�سب �ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقا للقانون رقم  19ل�سنة  2000وقرار وزير املالية رقم  24ل�سنة  2006بن�سبة %2.5
من ربح املجموعة اخلا�ضع لل�ضريبة .وطبق ًا للقانون ،ف�إن اخل�صومات امل�سموح بها تت�ضمن ح�صة يف نتائج ال�شركات الزميلة
املدرجة وتوزيعات الأرباح النقدية من ال�شركات املدرجة اخلا�ضعة ل�ضريبة دعم العمالة الوطنية.
 5.24.2م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ()KFAS
حتت�سب ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي بن�سبة  %1من ربح املجموعة اخلا�ضع لل�ضريبة وفق ًا لعملية الإحت�ساب املعدلة
بناء ًا على قرار �أع�ضاء جمل�س امل�ؤ�س�سة والذي ين�ص على �أن الإيرادات من ال�شركات امل�ساهمة الكويتية الزميلة والتابعة،
والتحويل �إىل الإحتياطي القانوين يجب �إ�ستثنا�ؤها من ربح ال�سنة عند حتديد احل�صة.
 5.24.3الزكاة

� 6.1أحكام الإدارة الهامة
عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة ،تقوم الإدارة ب�إتخاذ الأحكام الهامة التالية والتي لها �أكرب الأثر على املبالغ
املدرجة يف البيانات املالية املجمعة:
 6.1.1ت�صنيف العقارات
يتعني على الإدارة �إتخاذ قرار ب�ش�أن حيازة عقار معني �سواء كان يجب ت�صنيفه كعقار للمتاجرة �أو حتت التطوير �أو �أعمال
ر�أ�سمالية قيد التنفيذ �أو عقار ا�ستثماري� .إن مثل هذه الأحكام عند احليازه �ستحدد الحق ًا ما �إذا كانت هذه العقارات �ستقا�س
الحق ًا بالتكلفة ناق�ص ًا الأنخفا�ض يف القيمة� ،أو بالتكلفة �أو القيمة املحققة �أيهما �أقل� ،أو بالقيمة العادلة ،و �إذا ما كانت
التغريات يف القيمة العادلة لتلك العقارات �ست�سجل يف بيان الدخل �أو يف بيان الدخل ال�شامل.
تقوم املجموعة بت�صنيف العقار كعقار للمتاجرة �إذا مت حيازته ب�صفة �أ�سا�سية بغر�ض بيعة �ضمن ن�شاط الأعمال العادية.
تقوم املجموعة بت�صنيف العقارات كعقارات حتت التطوير اذا مت حيازته بنية تطويره ثم بيعه .حيث متتلك املجموعة عقارا
وتعمل على تطويره  ،لكنها غري مت�أكدة من الإ�ستخدام امل�ستقبلي وعليه مت ت�صنيف هذا العقار ك�أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ.
وتقوم املجموعة بت�صنيف العقار كعقار �إ�ستثماري �إذا مت حيازته لتحقيق �إيرادات من ت�أجريه �أو لرفع قيمته �أو لإ�ستخدامات
م�ستقبلية غري حمددة  .

حتت�سب ح�صة الزكاة بن�سبة  %1من ربح املجموعة وفق ًا لقرار وزارة املالية رقم  2007/58ال�ساري املفعول �إعتبار ًا من 10
دي�سمرب .2007
 5.24.4ال�ضريبة على ال�شركات التابعة الأجنبية
حتت�سب ال�ضريبة على ال�شركات التابعة الأجنبية على �أ�سا�س �أ�سعار ال�ضرائب املطبقة واملقررة طبق ًا للقوانني ال�سائدة ولوائح
وتعليمات الدول التي تعمل فيها تلك ال�شركات التابعة.
يحت�سب خم�ص�ص  ال�ضرائب امل�ؤجله فيما يتعلق بكافة الفروقات امل�ؤقته .ال�ضرائب امل�ؤجلة املدينة الناجتة عن وفورات
�ضريبية غري م�ستنفذة يتم الإعرتاف بها عندما يكون هناك �إحتمال ب�إ�ستخدامها مقابل �أرباح م�ستقبلية.
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 6.1.2ت�صنيف الأدوات املالية

� 6.2.2إنخفا�ض قيمة القرو�ض واملدينون

يتم �إتخاذ �أحكام يف ت�صنيف الأدوات املالية بناء ًا على نية الإدارة بال�شراء .تقوم هذه الأحكام بتحديد ما �إذا مت قيا�سها الحق ًا
بالتكلفة �أو بالتكلفة املطف�أة �أو بالقيمة العادلة وفيما �إذا كانت التغريات يف القيمة العادلة للأدوات املالية مدرجة يف بيان
الدخل �أو يف الأيرادات ال�شاملة الآخرى.

تقوم �إدارة املجموعة مبراجعة البنود امل�صنفة كقرو�ض ومدينون ب�شكل دوري لتقييم �إذا كان يجب ت�سجيل خم�ص�ص هبوط
القيمة يف بيان الدخل املجمع .ب�شكل خا�ص ،ف�إن الأحكام مطلوبة من الإدارة يف تقدير الكميات والتوقيت للتدفقات النقدية
امل�ستقبلية عند حتديد م�ستوى املخ�ص�صات املطلوبة .مثل هذه التقديرات �ضرورية بناء ًا على �إفرتا�ضات حول عدة عوامل
تت�ضمن درجات خمتلفة من الأحكام وعدم الت�أكد .خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2012مت ت�سجيل خ�سائر هبوط يف
القيمة تبلغ  764,883د.ك ( 31دي�سمرب  720,907 :2011د.ك) للقرو�ض واملدينون.

تقوم املجموعة بت�صنيف الأ�صول املالية ك�أ�صول حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة �إذا متت حيازتها ب�صفة �أ�سا�سية من �أجل حتقيق
ربح ق�صري الأجل.
ان ت�صنيف اال�صول املالية كا�صول بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يعتمد على كيفية قيام االدارة مبراقبة اداء تلك
اال�صول املالية .عندما ال يتم ت�صنيفها للمتاجرة ولكن يكون لها قيم عادلة متوفرة ب�سهولة والتغريات يف القيم العادلة يتم
ادراجها كجزء من االرباح او اخل�سائر يف ح�سابات االدارة ،عندها يتم ت�صنيفها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
ان ت�صنيف اال�صول كقرو�ض ومدينني يعتمد على طبيعة تلك اال�صول .فاذا مل تتمكن املجموعة من املتاجرة يف هذه اال�صول
املالية ب�سبب �سوق غري ن�شط وكانت النية هي ا�ستالم دفعات ثابتة او حمددة ،عندها يتم ت�صنيف اال�صول املالية كقرو�ض 
ومدينني .جميع اال�صول املالية االخرى يتم ت�صنيفها كا�صول متاحة للبيع.

 6.2.3ن�سبة الإجناز
تقوم املجموعة بت�سجيل امل�ستحقات اخلا�صة بالأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ والعقارات قيد التطوير �إ�ستناد ًا �إىل طريقة
ن�سبة الإجناز .كما يتم حتديد ن�سبة �إجناز العمل من قبل رئي�س امل�ست�شارين امل�ستقلني للم�شاريع ذات ال�صلة.
يتم تطبيق طريقة ن�سبة الإجناز على �أ�سا�س تراكمي يف كل �سنة حما�سبية بالقيا�س �إىل التقديرات احلالية للم�ستحقات
اخلا�صة بالأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ والعقارات قيد التطوير .و�أي تغري يف التقدير لتحديد امل�ستحقات اخلا�صة بالأعمال
الر�أ�سمالية قيد التنفيذ والعقارات قيد التطوير يتم ت�سجيله يف بيان املركز املايل احلايل.

 6.2عدم الت�أكد من التقديرات
�إن املعلومات حول التقديرات والإفرت�ضات التي لها اهم الأثر على حتقق وقيا�س الأ�صول واخل�صوم والإيرادات وامل�صاريف
مبينة �أدناه .قد تختلف النتائج الفعلية ب�صورة جوهرية.
 6.2.1هبوط قيمة �إ�ستثمارات متاحة للبيع
تقوم املجموعة مبعاملة الإ�ستثمارات املتاحة للبيع يف �أ�سهم ك�إ�ستثمارات هبطت قيمتها �إذا كان هناك هبوط كبري �أو متوا�صل
يف القيمة العادلة مبا يقل عن تكلفتها �أو عندما يكون هناك دليل �إيجابي �آخر بوجود هبوط يف القيمة� .إن عملية حتديد الهبوط
«الكبري» �أو «املتوا�صل» تتطلب قرارات هامة� .إ�ضافة �إىل ذلك ،تقوم املجموعة بتقييم العوامل الأخرى مبا يف ذلك التقلبات
العادية يف �أ�سعار الأ�سهم بالن�سبة للأ�سهم امل�سعرة والتدفقات النقدية امل�ستقبلية وعوامل اخل�صم للأ�سهم غري امل�سعرة .مت
الإعرتاف خالل ال�سنة املنتهية  31دي�سمرب  2012بخ�سائر هبوط بقيمة الإ�ستثمارات املتاحة للبيع والبالغة  125,519د.ك
( 31دي�سمرب  600,139 : 2011د.ك).
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 6.2.4تقدير الهبوط يف قيمة املمتلكات والآالت واملعدات والأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ والأعمار الإنتاجية لها
تقوم �إدارة املجموعة ب�إجراء �إختبار �سنوي ملعرفة فيما �إذا كانت املمتلكات والآالت واملعدات واالعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ
قد تكبدت هبوط ًا يف قيمتها وفق ًا لل�سيا�سات املحا�سبية املذكورة يف الإي�ضاح � 5أعاله� .إن مبالغ الأ�صول املمكن �إ�سرتدادها
يتم حتديدها بناء ًا على طريقة القيمة امل�ستخدمة .ت�ستخدم هذه الطريقة توقعات التدفقات النقدية املقدرة على مدى العمر
الإنتاجي املقدر للأ�صل خم�صومة ب�إ�ستخدام الأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق.
تقوم �إدارة املجموعة بتحديد الأعمار الإنتاجية للممتلكات والآالت واملعدات وتكاليف الإ�ستهالك املتعلقة بها� .إن تكاليف
الإ�ستهالك لل�سنة �ستتغري ب�صورة جوهرية يف حال �إختالف العمر الفعلي عن العمر الإنتاجي املقدر للأ�صل.
� 6.2.5إنخفا�ض قيمة ال�شهرة
حتدد املجموعة فيما �إذا كانت ال�شهرة قد �إنخف�ضت قيمتها على �أ�سا�س �سنوي على الأقل الأمر الذي يتطلب تقدير ًا للقيمة
امل�ستخدمة للوحدات املنتجة للنقد التي يتم توزيع ال�شهرة عليها .يتطلب تقدير القيمة امل�ستخدمة �أن تقوم املجموعة بعمل تقدير
للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من الوحدة املنتجة للنقد وكذلك �إختيار معدل خ�صم منا�سب من �أجل �إحت�ساب القيمة
احلالية لتلك التدفقات النقدية.
� 6.2.6إنخفا�ض قيمة ال�شركات الزميلة
تقوم املجموعة بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية بالتحديد فيما �إذا كان من ال�ضروري ت�سجيل �أي خ�سارة�إنخفا�ض يف القيمة على
�إ�ستثمار املجموعة يف ال�شركات الزميلة بتاريخ كل تقرير مايل بناء ًا على وجود �أي دليل مو�ضوعي على �أن الإ�ستثمار يف ال�شركة
الزميلة قد �إنخف�ضت قيمته .ف�إذا كان هذا هو احلال ،تقوم املجموعة ب�إحت�ساب مبلغ الإنخفا�ض كالفرق بني املبلغ املمكن
�إ�سرتداده لل�شركة الزميلة وقيمته املدرجة وت�سجيل املبلغ يف بيان الدخل املجمع .خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2012مت
ت�سجيل خ�سائر هبوط يف القيمة تبلغ   3،216,178د.ك ( 31دي�سمرب  4،172,464 :2011د.ك) على الإ�ستثمار يف ال�شركات الزميلة.
 6.2.7القيمة العادلة للأدوات املالية
تقوم الإدارة بتطبيق تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة للأدوات املالية عندما التتوفر هناك �أ�سعار �سوق ن�شط .وهذا يتطلب
من الإدارة تطوير تقديرات و�إفرتا�ضات �إ�ستناد ًا �إىل معطيات �سوقية وذلك ب�إ�ستخدام بيانات مر�صودة �سيتم �إ�ستخدامها
من قبل املتداولني يف ال�سوق يف ت�سعري االداة املالية .فاذا كانت تلك البيانات غري مر�صودة ،تقوم االدارة با�ستخدام اف�ضل
تقديراتها .قد تختلف القيم العادلة املقدرة للأدوات املالية عن الأ�سعار الفعلية التي �سيتم حتقيقها يف معاملة على �أ�س�س جتارية
بتاريخ التقرير  .
� 6.2.8إعادة تقييم العقارات الإ�ستثمارية
ت�سجل املجموعة العقارات الإ�ستثمارية بالقيمة العادلة ،مع ت�سجيل التغريات يف القيمة العادلة يف بيان الدخل املجمع .تقوم
املجموعة بتعيني خمت�صني تقييم م�ستقلني لتحديد القيمة العادلة� .إن املخت�صني ي�ستخدمون تقنيات تقييم لتحديد القيمة
العادلة .قد تختلف القيمة العادلة املقدرة للعقارات الإ�ستثمارية عن الأ�سعار احلقيقية التي ميكن حتقيقها يف املعامالت
التجارية البحتة يف تاريخ التقرير.
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ال�شركات التابعة و�شركات املحا�صة
�أ) ال�شركات التابعة
�إن �أهم ال�شركات التابعة املجمعة هي كالتايل:
ال�شركات التابعة املجمعة

بلد الت�أ�سي�س

الن�شاط الرئي�سي

ن�سبة امللكية %

الت�أ�سي�س  /تاريخ الإمتالك

2011          2012
�إيفا للفنادق واملنتجعات – جبل علي (املنطقة احلره)

الإمارات العربية املتحدة

تطوير العقارات

2005

%100

%100

�إيفا للفنادق واملنتجعات القاب�ضة – �ش.م.ل

لبنان

تطوير العقارات

2003

%51

%51

�إيفا زمبايل للفنادق واملنتجعات (بي تي و�أي) املحدوده

جنوب �أفريقيا

تطوير العقارات

2003

%100

%100

�إيفا للفنادق واملنتجعات املحدوده

جنوب �أفريقيا

�إدارة الفنادق  و تطوير العقارات

2003

%85

%85

�إيفا للفنادق  واملنتجعات املحدوده ()2

جزيرة كامين

�إدارة الفنادق

2003

%100

%100

�إيفا للفنادق واملنتجعات املحدوده ()3

موري�شو�س

تطوير العقارات

2006

%100

%100

يوتل لال�ستثمارات املحدودة

جري�سي

�إدارة الفنادق

2006

%100

%100

�إيفا يوتل لال�ستثمار (اف زد �أي)

الإمارات العربية املتحدة

�إدارة الفنادق

2008

%100

%100

�إيفا فريمونت زميابايل للفنادق واملنتجعات (بي تي و�أي) املحدودة

جنوب �أفريقيا

�إدارة الفنادق

2006

%100

%100

ب) �شركات املحا�صة
فيما يلي قائمة بح�صة املجموعة يف �شركات حما�صة كبرية واملدرجة يف بيان املركز املايل املجمع وبيان الدخل املجمع على �أ�سا�س التجميع الن�سبي:
ا�سم وتفا�صيل �شركات املحا�صة

ح�صة يف توجنات هاليت � /إيفا لتطوير الفنادق واملنتجعات (الن�شاط الأ�سا�سي ل�شركة املحا�صة هو تطوير العقارات)
ح�صة يف زمبايل العقارية (بي تي و�أي) �إل تي دي ( .الن�شاط الأ�سا�سي ل�شركة املحا�صة هو بيع العقارات املطورة)
ح�صة يف بامل جولدن مايل – �شركة حما�صة
(الن�شاط الرئي�سي ل�شركة املحا�صةهو الت�صاميم  -التطوير – الإن�شاء  -الت�سويق وبيع ال�شقق وا�ستئجار مراكز الت�سوق وال�شقق ال�سكنية)

ح�صة
امل�شاركة

بلد الت�سجيل /الت�أ�سي�س

جنوب �أفريقيا

2012
%50

2011
%50

جنوب �أفريقيا

%50

%50

الإمارات العربية
املتحدة

%50

%50
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تابع  /ال�شركات التابعة و�شركات املحا�صة
متثل املبالغ التالية ح�صة املجموعة يف �أ�صول ,خ�صوم ,دخل ,م�صاريف و�أرباح �شركات املحا�صة:

 31دي�سمرب 2012
د.ك

 31دي�سمرب 2011
د.ك

الأ�صول
اخل�صوم
حقوق امللكية

57,231,207
)(33,273,580
33,957,627

57,106,923
)(32,368,982
24,737,941

الدخل
التكاليف املبا�شرة وامل�صاريف الأخرى
(اخل�سارة)

384,857
)(1,352,463
)(967,606

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

 .8الإيرادات

�إيرادات من بيع عقارات *
�إيرادات من ن�شاطات الفنادق
�إيرادات من ن�شاطات نوادي ال�شواطئ
�أتعاب �إدارية
�إيرادات �إيجارات

الإثني ع�شر �شهراً
املنتهية يف  31دي�سمرب
2012
د.ك

الثمانية ع�شر �شهراً
للفرتة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2011
د.ك

8,967,202
6,465,595
949,606
390,188
740,344
17,512,935

29,989,541
10,007,186
1،010,683
777,058
1،249،884
43,034,352

* متثل هذه الإيرادات� ,إيرادات من عقارات للمتاجرة وعقارات قيد التطوير التي مت �شرا�ؤها �أ�صال من قبل املجموعة وتطويرها و�إعادة بيعها للعمالء.
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� .9إيرادات فوائد

�إيرادات فوائد على �أر�صدة البنوك والودائع
�إيرادات فوائد على دفعات مت�أخرة من العمالء
�إيرادات فوائد على قرو�ض امل�ساهمني �إىل ال�شركات الزميلة (�أنظر �إي�ضاح  19و )37
�إيرادات فوائد �أخرى

� .10إيرادات �أخرى

دفعات مقدمة من العمالء م�سرتدة نتيجة خمالفة العمالء لعقود البيع (ا)
ربح من بيع �شركة حما�صة
خ�صوم مقدمة للعمالء نتيجة الت�سديد املبكر للم�ستحقات
منحة حكومية م�ستلمة من �شركة تابعة افريقية (ب)
فوائد على دفعات �أر�ض مت�أخرة
�أخرى

الإثني ع�شر �شهراً
املنتهية يف  31دي�سمرب
2012
د.ك

الثمانية ع�شر �شهراً
للفرتة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2011
د.ك

24,701
269,162
377,389
76,018
747,270

133,231
533,044
147,545
552,141
1,365,961

الإثني ع�شر �شهراً
املنتهية يف  31دي�سمرب
2012
د.ك

الثمانية ع�شر �شهراً
للفرتة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2011
د.ك

142,940
     -
)(127,482
1,023،375
)(1,819،213
)(525،350
)(1،305،730

10،240،246
620،046
)(526،992
)(1،347،305
991،267
9،977،262

�أ �  -صرحت ال�سلطات احلكومية يف دبي “الإمارات العربية املتحدة” لل�شركة التابعة الإماراتية “�إيفا للفنادق واملنتجعات – املنطقة احلرة” وفق ًا للقانون رقم  9لإدارة الأرا�ضي يف حكومة
دبي بالإحتفاظ بن�سبة حمددة من �سعر البيع من الدفعات امل�ستخدمة امل�ستلمة عن بيع وحدات �سكنية معينة قيد التطوير مرتبطة بعمالء تخلفوا عن �سداد الدفعات امل�ستحقة عليهم مبوجب
�إتفاقيات البيع املربمة معهم� .إن جمموع املبلغ امل�سرتد من قبل ال�شركة التابعة “�إيفا للفنادق واملنتجعات – املنطقة احلره” من هذه الدفعات املقدمة والتي من �أجلها مت م�صادرة عقود البيع
بلغ  1,877,829درهم �إماراتي مبا يعادل  142,940د.ك وقد مت ت�سجيله ك�إيراد يف بيان الدخل املجمع للفرتة .
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 .11م�صاريف ت�شغيل و�أعباء �أخرى
تت�ضمن امل�صاريف الت�شغيلية والآعباء الآخرى ما يلي:

م�صاريف �سفر
م�صاريف مكتبية
ر�سوم �إدارة وتنظيم
خ�سائر من فروقات حتويل عمالت �أجنبية
عموالت مدفوعة
�إيجارات
�أتعاب مهنية
م�صاريف قانونية
�إعالنات
خدمات

الإثني ع�شر �شهراً
املنتهية يف  31دي�سمرب
2012
د.ك

الثمانية ع�شر �شهراً
للفرتة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2011
د.ك

183,853
2،319،492
378،234
3،401
573،765
710،061
1،251،070
192،707
63،944
287،063

303،289
1،085،790
391،365
319،725
637،012
1،437،175
1،023،224
162،608
1،036،011
378،106

التقرير ال�سنوي ل�شركة �إيفا للفنادق و املنتجعات  2013

5/28/13 3:28 PM

صفحة 41

IFA_Annual_Report_2011_Arabic Financial template-FINAL FINAL-2.indd 41

� .12صايف (اخل�سارة) �أو الربح على الأ�صول املالية وتكاليف التمويل
أ� � -صايف (اخل�سارة) �أو الربح على الأ�صول املالية
�إن �صايف (اخل�سارة) �أو الربح على الأ�صول املالية ,والذي مت حتليله على ح�سب الفئات ,هو كما يلي:

قرو�ض ومدينون:
 النقد والنقد املعادل ذمم مدينة و�أ�صول �أخرى وقرو�ض امل�ساهمني �إىل ال�شركات الزميلة هبوط يف قيمة ذمم مدينة و�أ�صول �أخرى هبوط قيمة قرو�ض ل�شركات زميلة�إ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
�إ�ستثمارات متاحة للبيع :
 مدرجة مبا�شرة يف الإيرادات ال�شاملة الآخرى حمولة من الإيرادات ال�شاملة الآخرى اىل بيان الدخل املجمع• من الهبوط يف القيمة
• من البيع
 -مدرجة مبا�شرة يف بيان الدخل املجمع

�صايف اخل�سارة املدرجة يف بيان الدخل املجمع
�صايف اخل�سارة املدرجة يف بيان الدخل ال�شامل املجمع

الإثني ع�شر �شهراً
املنتهية يف  31دي�سمرب
2012
د.ك

الثماين ع�شر �شهراً
للفرتة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2011
د.ك

24،701
722،569
)(764،883
)(3،216،178
869،540

133،231
1،232،730
)(720،907
)(4،172،464
-

-

)(135،184

)(125،519
)(2،489،770

)(600،139
225،307
494،360
)(3،543،066

)(2،489،770
)(2،489،770

)(3،407،882
)(135،184
)(3،543،066

ب  -تكاليف متويل
�إن تكاليف التمويل متعلقة �أ�سا�سا بالقرو�ض لأجل وامل�ستحق من �أطراف ذات �صلة وهي تعترب خ�صوم مالية م�سجلة بالتكلفة املطف�أة.
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( .13م�صاريف)  /ايرادات �ضرائب متعلقة ب�شركات تابعة �أجنبية

�ضرائب جارية:
املعكو�س ( /املحمل) على ال�سنة احلالية
�ضرائب دائنة م�ؤجلة:
الر�صيد (املدين)  /الدائن خالل ال�سنة احلالية

الإثني ع�شر �شهراً
املنتهية يف  31دي�سمرب
2012
د.ك

الثمانية ع�شر �شهراً
للفرتة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2011
د.ك

135،200

)(77،364

)(764،240
)(629،040

1،315،630
1،238،266

 .14ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة املخ�ص�صة ملالكي ال�شركة الأم
يتم احت�ساب ربحية ال�سهم اال�سا�سية واملخففة بتق�سيم ربح ال�سنة  /الفرتة اخلا�ص مبالكي ال�شركة الأم على املتو�سط املوزون لعدد اال�سهم
القائمة خالل ال�سنة  /الفرتة كما يلي:

ربح  /ال�سنة اخلا�ص مبالكي ال�شركة الأم (د.ك)
املتو�سط املوزون لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة  /الفرتة (بعد �إ�ستبعاد �أ�سهم اخلزينة)
ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة

الإثني ع�شر �شهراً
املنتهية يف  31دي�سمرب
2012

الثمانية ع�شر �شهراً
للفرتة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2011

2،979،773
431،034،446
 6.91فل�س

1،480،980
431،338،189
 3.43فل�س  
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 .15ممتلكات والآت ومعدات
�أرا�ضي
د.ك
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
�صايف القيمة الدفرتية الإفتتاحية
�إ�ضافات
املحول من عقارات قيد التطوير (�إي�ضاح )22
�إ�ستبعادات
تعديل عمالت �أجنبية
�إ�ستهالك ال�سنة
�صايف القيمة الدفرتية اخلتامية

876،864
)(22،913
853،951

مباين على �أر�ض
ملك حر
د.ك

18،693،585
69،017
)(268،000
)(540،636
17،953،966

مباين على �أر�ض
م�ست�أجره
د.ك

7،521،528
4،406
)(188،944
)(430،395
7،284،483

الآت ومعدات
د.ك

153،523
10،965
239
)(49،169
115،558

�أثاث
ومعدات مكتبية
وجتهيزات
د.ك

3،440،1153
127،410
109،139
)(114،033
)(50،643
)(608،785
2،903،241

معدات مطابخ
ولوازمها
د.ك

38،204
38،877
561
)(30،630
47،012

�سيارات
د.ك

47،181
34
)(17،432
29،783

يخت
د.ك

611،857
)(139،370
472،487

املجموع
د.ك

31،382،895
250،675
109،139
)(114،033
)(151،778
)(1،816،417
29،660،481

يف  31دي�سمرب 2012
التكلفة
الإ�ستهالك املرتاكم
�صايف القيمة الدفرتية

853،951
853،951

20،088،724
)(2،134،758
17،953،966

9،398،431
)(2،113،948
7،284،483

489،364
)(373،806
115،558

5،986،169
)(3،082،928
2،903،241

342،247
)(295،235
47،012

222،445
)(192،662
29،783

1،386،107
)(913،620
472،487

38،767،438
)(9،106،957
29،660،481

الفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011
�صايف القيمة الدفرتية الإفتتاحية
�إ�ضافات
املحول من عقارات قيد التطوير (�إي�ضاح )22
�إ�ستبعادات
تعديل عمالت �أجنبية
�إ�ستهالك الفرتة

924،543
51،958
)(99،637
-

18،383،533
251،709
4،939،833
)(2،397،204
)(1،543،601
)(940،685

8،369،509
9،075
)(14،549
)(842،507

251،994
4،730
)(2،190
)(12،872
)(88،139

4،020،924
514،879
629،247
)(171،712
)(400،811
)(1،152،374

144،885
37،030
)(5،967
)(137،744

119،716
26،497
)(59،519
)(2،245
)(37،268

840،216
)(228،359

33،055،320
843،920
5،621،038
)(2،630،625
)(2،079،682
)(3،427،076

�صايف القيمة الدفرتية اخلتامية

876،864

18،693،585

7،521،528

153،523

3،440،153

38،204

47،181

611،857

31،382،895

يف  31دي�سمرب 2011
التكلفة
الإ�ستهالك املرتاكم
�صايف القيمة الدفرتية

876،864
876،864

20،000،188
)(1،306،603
18،693،585

9،168،605
)(1،647،077
7،521،528

466،942
)(313،419
153،523

5،822،691
)(2،382،538
3،440،153

299،150
)(260،946
38،204

227،278
)(180،097
47،181

1،386،107
)(774،250
611،857

38،247،825
)(6،864،930
31،382،895

�	15.1إن الأر�ض واملبنى الواقعني يف جنوب �أفريقيا مدرجة بقيمة  3,242,772د.ك ( 31دي�سمرب  5,027,109 : 2011د.ك) قد مت رهنهما ك�ضمان لت�سهيالت قر�ض لأجل مت احل�صول عليه من قبل �شركة تابعة يف جنوب �أفريقيا ومبنى بقيمة مدرجة  5,218,900د.ك
( 5,335,975 : 2011د.ك) والواقع يف الإمارات العربية املتحدة مت رهنه ك�ضمان لت�سهيالت قر�ض لأجل مت احل�صول عليه من قبل �شركة تابعة يف الإمارات العربية املتحدة (�إي�ضاح .)30
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� .16أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ
متثل الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ ب�شكل �أ�سا�سي يف تكلفة فنادق حتت الإن�شاء يف الإمارات العربية املتحدة وجنوب �أفريقيا واململكة املتحدة و�أوروبا.
�إن احلركة على �أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ هي كالتايل:

القيمة املدرجة كما يف بداية ال�سنة  /الفرتة
�إ�ضافات خالل ال�سنة  /الفرتة
املحول من عقارات قيد التطوير (�أ)
املحول اىل عقارات ا�ستثمارية (ب)
ا�ستبعادات  /م�شطوبات
تعديل حتويل عمالت �أجنبية
القيمة املدرجة كما يف نهاية ال�سنة  /الفرتة

 31دي�سمرب 2011
د.ك

 31دي�سمرب 2012
د.ك
103،680،584
20،761،951
)(7،563،500
)(8،843،016
)(217،712
1،406،413
109،224،720

80،064،439
27،179،709
)(218،980
)(3،344،584
103،680،584

 31دي�سـمرب 2012
د.ك

 31دي�سمرب 2011
د.ك

ت�شتمل الأر�صدة �أعاله على ما يلي:

تكلفة الأر�ض
 فندق فريمونت جذع النخلة جمريه �أر�ض الهالل ,النخلة جمريه (نادي مملكة �سب أ� للعطالت) جولدن مايل ,النخلة جمريه -فندق مملكة �سب�أ

�أعمال �أ�سا�سات و�إن�شاءات)*(
م�صاريف �أخرى ذات عالقة بالإن�شاءات

6،081،453
1،170،399
3،491،871
10،743،723
64،201،206
34،279،791
109،224،720

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

)*( تت�ضمن امل�صاريف الأخرى ذات العالقة بالإن�شاءات مبلغ  5,525,007د.ك ( 31دي�سمرب 1,949,594 :2011د.ك) متثل تكاليف �إقرتا�ض لقر�ض يف �شركة تابعة �إمارتية من بنك �أجنبي (�إي�ضاح  30ي).
�أ) قامت االدارة خالل ال�سنة بتحويل تكلفة بيوت ا�ضافية ووحدات �سكنية يف فندق فريمونت يف احدى ال�شركات التابعة يف االمارات العربية املتحدة اىل عقارات قيد التطوير حيث تعتزم بيعها عند اجنازها (�إي�ضاح .)22
ب) خالل ال�سنة ،قررت االدارة حتويل فندق مملكة �سب�أ واالر�ض وتكلفة االعمال املبدئية يف ال�شركة التابعة االماراتية اىل عقارات ا�ستثمارية لرفع قيمة ر�أ�س املال والتي من اجلها مت ايقاف التطوير يف ال�سنة ال�سابقة وال�سلفة املتعلقة بذلك
امل�ستلمة من العمالء قد مت ت�صنيفها كخ�صوم متداولة.
ج) بر�أي االدارة ،ال يوجد هناك انخفا�ض يف القيمة الدفرتية لالعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ كما يف  31دي�سمرب  31( 2012دي�سمرب :2011ال �شيء).
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 .17عقارات �إ�ستثمارية
�إن احلركة على العقارات الإ�ستثمارية هي كالتايل:

القيمة املدرجة كما يف بداية ال�سنة  /الفرتة
املحول من ا�صول اخرى دفعات من �أجل �شراء عقار (�إي�ضاح )21
املحول من �أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ (�إي�ضاح  16ب)
�إ�ضافات خالل ال�سنة  /الفرتة
املبيعات خالل ال�سنة  /الفرتة
التغري يف القيمة العادلة
تعديل حتويل عمالت �أجنبية
القيمة املدرجة كما يف نهاية ال�سنة  /الفرتة

 31دي�سـمرب 2012
د.ك
27،170،955
8،843،016
)(160،843
19،885،741
669،357
56،408،226

 31دي�سمرب 2011
د.ك
1،407،892
13،166،224
8،979،670
)(897،438
5،093،484
)(578،877
27،170،955

* �إن ربح بيع العقارات الإ�ستثمارية بلغت  924د.ك ( 31دي�سمرب  :2011خ�سارة مببلغ  354,938د.ك).
ت�شتمل العقارات الإ�ستثمارية على ما يلي:
الربتغال – منتجع جرف ال�صنوبر
�أر�ض – النخلة جمريه
وحدات �سكنية – �شاطئ النخلة – جمرية
�أرا�ضي ملك حر خا�صة ب�شركة �إيفا زميبايل للفنادق واملنتجعات – جنوب �أفريقيا

9،102،096
47،133،600
172،530
56،408،226

8،982،064
17،851،040
159،817
172،034
27،170،955

� .18أ�صل م�صنف كمحتفظ به للبيع
�أ) متثل ن�سبة  )%41.08(  %25يف �شركة راميون الند العامة املحدوده .مت يف نهاية ال�سنة ال�سابقة �إعادة ت�صنيف هذا الإ�ستثمار ك�إ�ستثمار «حمتفظ به لغر�ض البيع» لأن �إدارة ال�شركة الأم قد قرروا الإلتزام بخطة لبيع هذا الإ�ستثمار وبالتايل �سيتم ا�سرتداد
القيمة الدفرتية من معاملة البيع بدال من الإ�ستخدام امل�ستمر .خالل ال�سنة قامت املجموعة ببيع ما ن�سبته  %13.57من ملكيتها يف ال�شركة امل�ستثمر فيها مقابل مبلغ  5,979,075د.ك نتج عن عملية البيع ربح قدره  2,099,914د.ك .بالإ�ضافة اىل ذلك،
قامت ال�شركة امل�ستثمر فيها خالل ال�سنة بزيادة ر�أ�سمالها من خالل �إ�صدار ا�سهم لبع�ض امل�ستثمرين ما نتج عنه تخفي�ض ملكية املجموعة يف ال�شركة امل�ستثمر فيها .الحقا لتاريخ التقرير ،قامت املجموعة ببيع هذا الإ�ستثمار (�إي�ضاح .)42
ان القيمة ال�سوقية العادلة لأ�سهم �شركة راميون الند العامة املحدوده تبلغ  17,466,855د.ك ( 31دي�سمرب  14,098,950 : 2011د.ك)
ب) قامت املجموعة خالل الفرتة ببيع ا�سهم �ضمان معينة م�ستلمة (بدون تكلفة) من ال�شركة امل�ستثمر فيها املذكورة اعاله مقابل مبلغ قدره  869,540د.ك مما ادى اىل ربح قدره  869,540د.ك.
مت ت�سجيل ربح بيع ا�سهم ال�ضمان كربح حمقق من ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح �أو اخل�سائر.
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� .19إ�ستثمار يف �شركات زميلة
�إن تفا�صيل ال�شركات الزميلة هي كما يلي:
ن�سبة امللكية

�إ�سم وبيانات ال�شركة
بو�شند�إل املحدوده (بي تي و�أي) (م�سجلة يف جنوب �أفريقيا ون�شاطها الأ�سا�سي هو تطوير عقارات)

-

%37.33

 31دي�سمرب 2012
د.ك
-

2،614،091

عقارات النخلة االرجوانية املحدوده (م�سجلة يف جنوب افريقيا ون�شاطها الأ�سا�سي تطوير العقارات)

-

%37.33

-

1

%50

%50

8،145،144

11،405،792

8،145،144

14،019،884

 31دي�سمرب 2012
د.ك
14
11،361،308
)(3،216،178
8،145،144

 31دي�سمرب 2011
د.ك
15
18،192،333
)(4،172،464
14،019،884

�إجمايل احل�صة من ا�صول وخ�صوم ال�شركات الزميلة :
الأ�صول
اخل�صوم
حقوق امللكية

39،987،168
)(31،842،024
8،145،144

47،351،742
)(33،331،858
14،019،884

�إجمايل احل�صة من الإيرادات واخل�سائر يف ال�شركات الزميلة :
الإيرادات
اخل�سائر

701،447
-

ليجند و�إيفا للتنمية (بي تي و�أي) املحدودة (م�سجلة يف جنوب �أفريقيا ون�شاطها الأ�سا�سي تطوير العقارات ومنتجعات
ال�سفاري ال�سكنية واخلدمات املتعلقة بها)

�إ�ستثمارات من �أوراق مالية
قرو�ض امل�ساهمني
ناق�صا  :خم�ص�ص هبوط يف القيمة لقرو�ض امل�ساهمني

1،435،627
)(303،191
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 .19تابع � /إ�ستثمار يف �شركات زميلة
يت�ضمن الإ�ستثمار يف جلند �إيفا للتنمية (بي تي واي) املحدوده قرو�ض من امل�ساهميـن مببلــغ  8,145,130د.ك والذي ال يحمل فائدة والظاهر بالقيمة احلالية ( 31دي�سمرب  14,019,869 :2011د.ك
لبو�شندال املحدوده (بي تي واي) و جلند �إيفا للتنمية (بي تي واي) املحدوده) منها مبلغ  4,527,647د.ك ال حتمل فائدة وظاهرة بالقيمة احلالية .ان هذه القرو�ض غري م�ضمونة وال ت�ستحق قبل 31
دي�سمرب  .2013ال ميكن قيا�س القيم العادلة لل�شركات الزميلة الأخرى ب�شكل موثوق حيث �أنها غري مدرجة.
خالل ال�سنة  ،قامت املجموعة ب�أخذ خم�ص�صات على قرو�ض امل�ساهمني البالغة ال �شيء د.ك ( 2,553,500 :2011د.ك) و  3,216,178د.ك ( 1,618,964 :2011د.ك) لبو�شندال املحدوده (بي تي
واي) و جلند �إيفا للتنمية املحدوده (بي تي واي) ،تباعا.
�إن مبلغ اخل�سائر املرتاكمة الغري معرتف بها واخلا�صة بليجند ايفا للتنمية املحدوده تبلغ  534,203د.ك ( 31دي�سمرب  512,844 :2011د.ك).
خالل ال�سنة  ،قامت احدى ال�شركات التابعة يف جنوب افريقيا ببيع احدى �شركاتها الزميلة ،بو�شندال (بي تي واي) املحدوده( ،ن�سبة امللكية  )%37.33مدرجة مببلغ  2,842,532د.ك (مت�ضمنة قر�ض 
امل�ساهمني) مقابل مبلغ   2,653,600د.ك ونتج عن عمليات البيع خ�سارة قدرها  188,932د.ك.

� .20إ�ستثمارات متاحة للبيع
�إ�ستثمارات �أجنبية – �أ�سهم غري مدرجة
�إ�ستثمارات حملية – �أ�سهم مدرجة
�إ�ستثمارات حملية – �أ�سهم غري مدرجة

 31دي�سمرب2012
د.ك

 31دي�سمرب2011
د.ك

6،342،077
274،573
110،000
6،726،650

5،596،400
400،094
110،000
6،106،494

�أ) خالل ال�سنة� ,إعرتفت املجموعة بخ�سائر هبوط يف القيمة تبلغ  125,519د.ك ( 600,139 :2011د.ك) لأ�سهم حملية م�سعرة حيث �إنخف�ضت قيمتها
ال�سوقية ب�شكل جوهري عن تكلفتها.
ب)�إن الإ�ستثمارات الأجنبية واملحلية الغري مدرجة والبالغة  6,452,077د.ك ( 5,706,400 :2011د.ك) م�سجلة بالتكلفة ناق�ص ًا �إنخفا�ض  القيمة حيثما وجدت  ,حيث
�أن قيمتها العادلة ال ميكن حتديدها ب�شكل موثوق به .و�أن الإدارة لي�س لديها علم ب�أي ظروف قد ت�شري �إىل �إنخفا�ض يف قيمة هذه الإ�ستثمارات.
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 .21ذمم مدينة و�أ�صول �أخرى
�أ�صول مالية :
ذمم مدينة
م�ستحق من �أطراف ذات �صلة (اي�ضاح )37
قرو�ض اىل �أطراف ذات �صلة (�أ)
دفعات مقدمة ل�شراء �إ�ستثمارات
�أ�صول مالية �أخرى

�أ�صول غري مالية :
دفعات مقدمة للمقاولني
�أ�صول �ضرائب م�ؤجلة
�أ�صول غري مالية �أخرى

 31دي�سمرب2012
د.ك

 31دي�سمرب2011
د.ك

10،149،849
9،731،136
281،614
38،648
5،852،248

11،846،585
12،335،085
277،939
1،256،622
3،780،679

26،053،495

29،496،910

1،156،739
1،658،088
1،372،712

2،356،404
2،726،448
1،100،807

4،187،539
30،241،034

6،183،659
35،680،569

�أ) تت�ضمن القرو�ض لأطراف ذات �صلة قرو�ض ق�صرية الأجل غري م�ضمونة ,ممنوحة من ال�شركة التابعة يف الإمارات العربية املتحدة ب�شروط غري حمددة ولكن يتم دفعها عند الطلب.
يحمل القر�ض فائدة مبعدل فعلي � %8سنوي ًا على املبلغ الرئي�سي للقر�ض.
ب) قامت املجموعة خالل ال�سنة بالإعرتاف بخ�سارة هبوط يف القيمة مببلغ  764,883د.ك ( 31دي�سمرب  720,907 :2011د.ك) مقابل بع�ض االطراف ذات ال�صلة املدينة (�شركة
حما�صة) بناء ًا على تقديرات متت من قبل الإدارة وفق ًا للمعلومات املتوفرة لديها بتاريخ التقرير.
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 .22عقارات قيد التطوير
�إن احلركة على العقارات قيد التطوير كالآتي:

القيمة املدرجة يف بداية ال�سنة  /الفرتة
�إ�ضافات خالل ال�سنة  /الفرتة
املحول �إىل �أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ (�إي�ضاح )16
املحول �إىل املمتلكات والآالت واملعدات (�إي�ضاح )15
التكاليف املحملة خالل ال�سنة  /الفرتة
خم�ص�ص هبوط خالل ال�سنة  /الفرتة
تعديل عمالت �أجنبية
ناق�صاً  :اجلزء غري املتداول (�أ)

 31دي�سمرب2012
د.ك
147،065،369
8،333،042
7،563،500
)(109،139
)(8،529،704
)(145،415
1،712،283
155،889،936
)(101،978،023
53،911،913

 31دي�سمرب2011
د.ك
140،120،910
32،166،774
)(5،621،038
)(13،331،242
)(6،270،035
147،065،369
)(95،976،538
51،088،831

(�أ) تتعلق العقارات قيد التطوير يف امل�شاريع املعرو�ضة للبيع لغر�ض حتقيق الدخل � .إن تكلفة امل�شروع املتوقع الإنتهاء منه بعد �إثني ع�شر �شهراً قد مت ت�صنيفها ك�أ�صول غري متداولة .بر�أي الإدارة ،لي�س هناك �أي هبوط يف القيم املدرجة للعقارات قيد التطوير
كما يف  31دي�سمرب  31( 2012دي�سمرب  :2011ال �شئ).
ب) خالل ال�سنة  ،قامت احدى ال�شركات التابعة يف جنوب افريقيا ولبنان بالإعرتاف بخ�سارة هبوط قيمة قدرها  990,727د.ك مقابل عقارات قيد التطوير بناء على التقديرات التي متت من قبل الإدارة ح�سب املعلومات املتوفرة لديها بتاريخ التقرير.
�إن الأر�صدة �أعاله تتكون من الآتي:
 31دي�سمرب2012
د.ك
تكلفة الأر�ض :
 جذع النخلة جمريه البحريه جمريه – دبي ظهور العبادية منطقة مملكة �سب أ� الرتاثية منتجع بلقي�س بر�سنت زمبايل العقارية�أعمال الأ�سا�سات والإن�شاءات
م�صاريف �أخرى ذات عالقة بالإن�شاءات

549،002
2،714،403
4،176،998
4،458،794
23،760،457
616،409
36،276،063
87،234،013
32،379،860
155،889،936

 31دي�سمرب2011
د.ك
2،311،151
4،122،496
4،998،844
23،450،430
34،882،921
83،987،846
28،194،602
147،065،369
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 .23عقارات للمتاجرة
�شقق �سكنية يف دبي ,الإمارات العربية املتحدة
عقارات يف جنوب �إفريقيا

 31دي�سمرب2011
د.ك
313،444
5،370،315
5،683،759

 31دي�سمرب2012
د.ك
5،048،231
5،048،231

تتمثل العقارات للمتاجرة الواقعة يف دبي يف وحدات مكتملة لكن غري مباعة من �سوق رزدن�س – ترنك رزدن�س .
�إن العقارات للمتاجرة يف جنوب �إفريقيا عبارة عن ق�سائم �أرا�ضي م�شرتاه يف جنوب �أفريقيا لأغرا�ض املتاجرة بها وتتكون من �أر�ض بالتكلفة وم�صروفات تطوير خا�صة بعقارات
غري مباعة .مت تقدمي العقارات للمتاجرة يف جنوب �أفريقيا �ضماناً لت�سهيالت ائتمانية للمجموعة (�إنظر �إي�ضاح . )30

 .24النقد والنقد املعادل
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
ودائع لأجل – ت�ستحق خالل فرتة ثالثة �أ�شهر

 31دي�سمرب2012
د.ك
4،130،270
745،624

 31دي�سمرب2011
د.ك
6،054،289
579،520

النقد والنقد املعادل لغر�ض التدفقات النقدية

4،875،894

6،633،809

حتمل الودائع لأجل فائدة مبعدل فعلي � %5.5سنوياً ( %4 : 2011اىل � %7.5سنوياً).
يت�ضمن النقد والأر�صدة لدى البنوك� ,أر�صدة ح�سابات دوارة حمتفظ بها لدى ال�شركة التابعة يف الإمارات العربية املتحدة مببلغ  106,081د.ك ( 31دي�سمرب 1,753,466 : 2011
د.ك) الذي يخ�ضع للقانون رقم  8لعام  ,2007املتعلق بح�سابات �ضمان التطوير العقاري يف �إمارة دبي.
تت�ضمن الودائع لأجل  ،وديعة ق�صرية الأجل تبلغ  727,003د.ك ( 31دي�سمرب  482,923 : 2011د.ك) مودعة لدى �إحدى �شركات املحا�صة من قبل �شركة تابعة يف جنوب �أفريقيا.

 .25ر�أ�س املال
�أ) يتكون ر�أ�سمال ال�شركة الأم امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع بالكامل كما يف  31دي�سمرب  2012من � 453،882،000سهم (�  453،882،000 : 2011سهم ) قيمة كل �سهم  100فل�س ,وجميع اال�سهم نقدية وعينية.
ب) خ�ضوعا ملوافقة اجلهات الر�سمية واجلمعية العمومية للم�ساهمني  ،يو�صي جمل�س �إدارة ال�شركة الأم بزيادة ر�أ�س املال بعدد � 181،552،800سهم ( )%40عن طريق ا�صدار ا�سهم جديدة جديدة بقيمة �إ�سهمية  100فل�س لل�سهم
الواحد وعالوة �إ�صدار بقيمة  130فل�س لل�سهم الواحد.

� .26أ�سهم اخلزينة
عدد الأ�سهم
الن�سبة �إىل الأ�سهم امل�صدرة
القيمة ال�سوقية (د.ك)
التكلفة (د.ك)

 31دي�سمرب2012

 31دي�سمرب2011

23،192،882
%5.11
10،204،868
16،672،644

22،532،882
%4.96
10،703،119
16،138،303

�إن �إحتياطي ال�شركة الأم املعادل لتكلفة �أ�سهم اخلزينة قد مت حتديده على �أنه غري قابل للتوزيع.
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 .27الإحتياطيات القانونية والإختيارية
وفق ًا لقانون ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،يتم حتويل  %10من ربح ال�سنة قبل طرح ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية وخم�ص�ص الزكاة
ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة وبعد ال�ضرائب على ال�شركات التابعة الأجنبية واحل�ص�ص غري امل�سيطرة �إىل ح�ساب الإحتياطي القانوين �إىل �أن ي�صل ر�صيد الإحتياطي القانوين �إىل %50
من ر�أ�سمال ال�شركة الأم امل�صدر واملدفوع .وتتم �أي حتويالت بعد ذلك �إىل الإحتياطي القانوين بعد موافقة اجلمعية العمومية .ال يتم التحويل �إىل الإحتياطي القانوين يف ال�سنة التي حتقق
فيها ال�شركة الأم خ�سائر� .إن التوزيع من الإحتياطي القانوين حمدد باملبلغ املطلوب لت�أمني توزيع �أرباح بن�سبة  %5من ر�أ�س املال املدفوع يف ال�سنوات التي ال ت�سمح فيها الأرباح املحتفظ بها
بت�أمني هذا احلد .
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ,ف�إن ن�سبة من ربح ال�شركة الأم قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية وخم�ص�ص الزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س
الإدارة ولكن بعد ال�ضرائب على ال�شركات التابعة الأجنبية واحل�ص�ص غري امل�سيطرة ,يحول �إىل الإحتياطي الإختياري بقرار من جمل�س الإدارة والتي يجب املوافقة عليه يف �إجتماع اجلمعية
العمومية .للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب � ,2012أقرتح جمل�س الإدارة حتويل  %10من الربح املذكور �أعاله �إىل الإحتياطي الإختياري وذلك خ�ضوع ًا ملوافقة اجلمعية العمومية .ال يوجد �أي
قيود على توزيع الإحتياطي الإختياري.

� .28أق�ساط م�ستحقة عن �شراء عقارات
متثل هذه الدفعات كما يف  31دي�سمرب  ،2012مبالغ م�ستحقة عن �شراء الأر�ض يف م�شاريع خمتلفة لدى �شركة تابعة �إماراتية (م�صنفة كم�شاريع ر�أ�سمالية قيد التنفيذ وعقارات قيد
التطوير)�.إن تفا�صيل �إ�ستحقاق املبالغ امل�ستحقة هي كما يلي:

مبالغ م�ستحقة خالل �سنة (�إي�ضاح )32
مبالغ م�ستحقة بعد �أكرث من �سنة
جمموع املبلغ امل�ستحق

 31دي�سمرب2012
د.ك
5،990،772
1،170،399
7،161،171

 31دي�سمرب2011
د.ك
5،761،324
2،310،255
8،071،579
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 .29الأ�سهم املمتازة القابلة للإ�سرتداد
خالل الفرتة ال�سابقة ،قامت �شركة �إيفا للفنادق واملنتجعات (� ,)1شركة تابعة ل�شركة �إيفا للفنادق واملنتجعات – املنطقة احلره ,ب�أعادة �شراء كامل احل�صة املحتفظ بها من قبل �شركة �أف
�أت�ش �آر غلف ماجنمنت (املنطقة احلرة) – ذ.م.م (“احل�صة غري امل�سيطرة”) .باملقابل ,قامت ال�شركة التابعة تلك ب�إ�صدار الفئات التالية من الأ�سهم املمتازة للح�ص�ص غري امل�سيطرة.
�أ)  عدد  127,610.50من اال�سهم املمتازة – فئة (�أ) ذات القيمة الأ�سمية البالغة  0.0001دوالر �أمريكي ( 0.00002815ديناركويتي) .هذه الأ�سهم( ,فئة (�أ))  ،لها حقوق ت�صويت وهي
قابلة للإ�سرتداد وغري قابلة للتحويل .بلغ �إ�ستحقاق كل �سهم مبلغ  39.1817دوالر �أمريكي ( 10،296ديناركويتي) وال ت�ستحق �أية توزيعات �أرباح على هذه الأ�سهم .كما �أن مدة هذه الأ�سهم
هي خم�س �سنوات �سيتم خاللها �إ�سرتداد و�إعـادة �إ�صـدار �أي �أ�سهم مل يتـم �إ�سرتدادها وفق ًا للنظام الأ�سا�سي املعـدل لل�شركة التابعة كالأ�سهم املمتازة – فئة (ب).
ب)  عدد  127,610.50من الأ�سهم املمتازة – فئة (ب) ذات القيمة الأ�سمية البالغة  0.0001دوالر �أمريكي ( 0.00002815ديناركويتي) .هذه الأ�سهم( ,فئة (ب)) ,لها حقوق ت�صويت
وهي تراكمية ،قابلة للإ�سرتداد وغري قابلة للتحويل .بلغ �إ�ستحقاق كل �سهم مبلغ  39.1817دوالر �أمريكي ( 10،296ديناركويتي) .حتمل هذه الأ�سهم توزيعات �أرباح ثابتة بن�سبة � %6سنوي ًا
من ال�سنة ال�ساد�سة �إىل ال�سنة العا�شرة وبعد ذلك ت�صبح الن�سبة  .%10بعد �أن يتم �إ�سرتداد الأ�سهم املمتازة – فئة �أ � ،سيتم �إ�سرتداد الأ�سهم املمتازة – فئة ب فور ًا بعد كل عملية �إعادة
متويل عن طريق الإ�سرتداد – كما هو حمدد يف النظام الأ�سا�سي املعدل لل�شركة التابعة.
ج)  �إن حركة الأ�سهم املمتازة هي كما يلي :

قيمة الأ�سهم املمتازة امل�صدرة

 31دي�سمرب2011
د.ك

 31دي�سمرب2012
د.ك
2،814،969

2،903،158

2،814،969

2،903،158

 .30قرو�ض لأجل
قر�ض لأجل – الأمارات العربية املتحدة
قر�ض لأجل – جنوب افريقيا
قر�ض الجل – جري�سي
قر�ض الجل – لبنان
قر�ض لأجل – الربتغال
قر�ض لأجل – الكويت
ناق�ص ًا  :مبلغ م�ستحق خالل �سنة
مبلغ م�ستحق بعد �أكرث من �سنة

معدل الفائدة الفعلي
%
%12 - %5
%11.5 - %4
%4.5
%9
%6.5
%6.5

 31دي�سمرب 2012
د.ك
68،001،346
18،097،164
397،983
2،993،338
6،523،471
9،943،637
105،956،939
)(65،985،149
39،971،790

 31دي�سمرب2011
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
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 .30تابع  /قرو�ض لأجل
�أ) متثل القرو�ض لأجل  ،قرو�ض مت احل�صول عليها من قبل ال�شركة الأم  وال�شركات التابعة للمجموعة يف كل من دبي وجنوب �أفريقيا وجري�سي والربتغال ولبنان لتمويل م�شاريع يف دبي واململكة املتحدة ولبنان و�شراء عقارات  /متويل م�شاريع يف جنوب افريقيا والربتغال.
ب) ان القرو�ض التي مت احل�صول عليها من قبل �شركة تابعة يف جنوب افريقيا تت�ضمن قر�ض مببلغ  1,284,764د.ك ( 1,341,445 :2011د.ك) مت احل�صول عليه من قبل احدى �شركات املحا�صة  .القر�ض م�ضمون برهن عقارات و�ستربوك .
ج)   �إن القر�ض الذي مت احل�صول عليه من قبل �شركة تابعة يف جنوب افريقيا م�ضمون عن طريق:
   رهن املمتلكات واالالت واملعدات والتي تبلغ قيمتهــا املدرجـة  3,242,772د.ك ( 31دي�سمرب   5,027,109 : 2011د.ك).د)    القرو�ض التي مت احل�صول عليها من قبل ال�شركات التابعة اللبنانية م�ضمونة بق�سيمة ار�ض (م�صنفة كعقارات قيد التطوير) مببلغ  4,053,600د.ك ( 31دي�سمرب  4,001,040 :2011د.ك).
هـ) القرو�ض التي مت احل�صول عليها من قبل ال�شركات التابعة الربتغالية م�ضمونة بعقارات ا�ستثمارية بقيمة مدرجة تبلغ  9,102,096د.ك ( 31دي�سمرب  8,982,064 :2011د.ك).
و)    القرو�ض التي مت احل�صول عليها من قبل ال�شركات التابعة االماراتية والبالغة قيمته  11,143,456د.ك ( 31دي�سمرب  14,811,068 :2011د.ك) من بنك  NBDالإماراتي :م�ضمونة بق�سائم ار�ض يف جمرية النخيل مبا يف ذلك ا�ضافات من وقت لآخر وجميع
الرتكيبات والتجهيزات وامللحقات االخرى وهو م�ضمون اي�ضا مقابل التح�صيالت املودعة يف ح�ساب �أ�سكرو املفتوح يف احد البنوك االجنبية .ومرهونة اي�ضا مقابل مباين تبلغ قيمتها اجلارية   5,218,901د.ك تقع يف نادي �شاطئ ال�شالل (اي�ضاح  )15يف �شركة تابعة
امارتية مرهونة مع ا�سهم خزينة وعقارات تقع يف جنوب افريقيا لل�شركة االم.
ز) قر�ض مت احل�صول عليه من �شركات تابعة اماراتية مببلغ  4،922،204د.ك ( 4،857،977 :2011د.ك) من �شركة متويل �إل �إل �سي:
ان القر�ض الذي مت احل�صول عليه من قبل ال�شركات التابعة االماراتية يت�ضمن اي�ضا احل�صة يف ت�سهيل متويلي مت احل�صول عليه من قبل �شركة املحا�صة االماراتية بابرام اتفاقية بيع واعادة ت�أجري مع م�ؤ�س�سة اقرا�ض ب�ش�أن م�شروعها اخلا�ص بان�شاء � 63شقة �سكنية يف
منطقة بامل امليل الذهبي الواقعة يف جمرية جزيرة النخيل .حتى ذلك الوقت الذي يتم فيه �سداد القرو�ض وتكاليف التمويل بالكامل �ستقوم م�ؤ�س�سة االقرا�ض باالحتفاظ بحق ملكية العقار عن طريق حفظها يف مكان �آمن (ب�صفة االمانة) .وف�ضال عن ذلك ،قامت ال�شركة
الأم الرئي�سية اي�ضا بتقدمي �ضمان مببلغ  64،225،000درهم اماراتي (ما يعادل  4،922،204د.ك) اىل م�ؤ�س�سة االقرا�ض.
ح)   قر�ض مت احل�صول عليه من �شركة تابعة �إماراتية مببلغ  9،193،448د.ك ( 12،168،658 :2011د.ك) من �شركة دريك اند �سكل الدولية (:)DSI
يت�ضمن هذا القر�ض متويل مببلغ  6،225،161د.ك (بعد طرح املدفوعات مقدما) مت احل�صول عليه من �شركة ( )DSIمبوجب اتفاقية دعم ا�ستثمار مت تنفيذها بتاريخ  24دي�سمرب  2011بني الأطراف .مبوجب االتفاقية  ،وافقت  DSIعلى تو�سيع دعم ا�ستثمار
املجموعة بوا�سطة ت�سهيل ثانوي م�ضمون يف مبلغ اجمايل ا�صلي قدره  12،329،537د.ك (ما يعادل  160،876،000درهم اماراتي) .من املقرر �سداد الت�سهيل ابتدا ًء من  31دي�سمرب  .2013ويف حال التخلف عن ال�سداد ،يجوز للمقر�ض طلب �سداد الت�سهيل خالل  30يوم ًا.
خالل ال�سنة ،قامت ال�شركة التابعة االماراتية باحل�صول على ت�سهيل ائتماين ا�ضايف من �شركة ( )DSIمببلغ  2،968،287د.ك (ما يعادل  38،730،264درهم اماراتي) من خالل اتفاقية دعم ا�ستثمار حتديدا مل�شروع بلقي�س رزدن�س �أف زد اي ،احدى من�ش�آت ال�شركة
التابعة االماراتية .مت ا�ستخدام الت�سهيل بالكامل خالل ال�سنة من خالل حتويل الذمم التجارية الدائنة احلالية لل�شركة التابعة االماراتية اىل ( .)DSIكما مت جدولة ال�سداد مبوجب هذا الت�سهيل لغاية دي�سمرب  .2013ان ال�شركة الأم هي مبثابة ال�ضامن مبوجب هذه
الإتفاقيات وقد دخلت يف رهن من�صف للأ�سهم مع  DSIيف ما يتعلق مب�ساهمة ال�شركة الأم يف ال�شركة التابعة لها ،ايفا فري   -زمي للفنادق واملنتجعات (بي تي واي) املحدوده .مل تقم ال�شركة الأم بالتعهد ب�سداد مبلغ يزيد عن املبلغ الرئي�سي وتكاليف اخلدمات امل�ستحقة
عليها.
ط)  قر�ض مت احل�صول عليه من �شركة تابعة �إماراتية مببلغ  5،587،214د.ك ( 4،523،618 :2011د.ك) �شركة دبي للمقاوالت �إل �إل �سي (:)DCC
ان القر�ض الذي مت احل�صول عليه من قبل ال�شركات التابعة االماراتية يت�ضمن اي�ضا ت�سهيال متويليا مت احل�صول عليه من ( )DCCبتاريخ  2دي�سمرب  2010و�سيتم ا�ستخدامه لت�سوية مبالغ قائمة م�ستحقة اىل تلك ال�شركة مبوجب عقد االن�شاءات امل�ؤرخ يف  4يونيو
 .2007القر�ض غري م�ضمون وخا�ضع لت�سهيل القر�ض الذي مت احل�صول عليه من قبل �شركة تابعة اماراتية (اي�ضاح ي ادناه)  .يبلغ اجمايل ت�سهيل القر�ض  5،630،000د.ك ومن تاريخ التقرير املايل ،ا�ستخدمت ال�شركة التابعة االماراتية منه مبلغ  5،587،214د.ك .ان
تاريخ ا�ستحقاق الت�سهيل بعد � 18شهرا من ا�صدار �شهادة اال�ستالم ،واملتوقع ان يكون يف عام  2013وان يكون ا�ستحقاق ال�سداد الكامل لت�سهيل القر�ض امل�ضمون من احد البنوك االجنبية يف عام . 2013
ي)    قر�ض مت احل�صول عليه من قبل �شركة تابعة �إماراتية مببلغ  35،723،901د.ك ( 17،677،207 :2011د.ك) من بنك خارجي:
يف  13دي�سمرب  ، 2010قامت �شركة تابعة اماراتية باحل�صول على قر�ض اجنبي مببلغ  32،372،500د.ك ( 115،000،000دوالر امريكي) خم�ص�ص للدفع املبا�شر او الغري مبا�شر ملقاويل االن�شاءات او اي طرف ثالث ت�ستحق له تكاليف امل�شاريع او اجلهة القائمة على
ت�شغيل الفندق خا�صة تلك املرتبطة مب�صاريف ما قبل االفتتاح والدفعات املتعلقة بتكاليف امل�شروع .
ان �شركة تابعة ت�أ�س�ست يف جزر كاميان  ،وهي ال�شركة االم لل�شركة التابعة يف االمارات العربية املتحدة  ،هي ال�ضامنة للقر�ض ،قامت با�ستخدام مبلغ يعادل  30،198،894د.ك من تلك الت�سهيالت و�ستبد�أ دفعات ال�سداد يف  30ابريل  .2013هناك اي�ضا فائدة مببلغ
 5،525،007د.ك مدرجة يف مبلغ القر�ض.
ك)   قر�ض مت احل�صول عليه من قبل �شركة تابعة �إماراتية مببلغ  1،431،123د.ك ( :2011ال �شيء د.ك) :قامت ال�شركة التابعة االماراتية خالل ال�سنة بالدخول يف اتفاقية دعم ا�ستثمار مع �شركة االن�شاءات الفنية اخلليجية �أل �أل �سي و�شركة رانيا لالن�شاءات العامة
�أل �أل �سي للح�صول على ت�سهيل ائتماين مببلغ اجمايل قدر  5،395،005د.ك (ما يعادل  70،394،113درهم اماراتي) حتديدا مل�شروع برج الغونا اخلا�ص بها .املبالغ امل�سحوبة مبوجب هذا الت�سهيل �سيتم دفعها من قبل ال�شركة التابعة االماراتية اىل االطراف االخرى
خالل �سنتني من تاريخ اال�ستالم .ان هذا الت�سهيل االئتماين م�ضمون بالوحدات ال�سكنية املعرو�ضة للبيع بالتجزئة مبوجب امل�شروع بقيمة اجمالية قدرها  6،259،806د.ك (ما يعادل  81،678،041درهم اماراتي) .كما قامت ال�شركة التابعة االماراتية اي�ضا ب�ضمان �سداد
املبالغ الرئي�سية امل�سحوبة مبوجب الت�سهيل والتكاليف امل�ستحقة عليها .كما يف  31دي�سمرب  ،2012قامت ال�شركة التابعة االماراتية با�ستخدام مبلغ  1،431،123د.ك (ما يعادل  18،673،323درهم اماراتي) من الت�سهيل وذلك بتحويل الذمم التجارية الدائنة احلالية
اىل االطراف االخرى.
ل)   ميثل القر�ض لأجل – الكويت  ،قر�ض ق�صري الأجل مت احل�صول عليه من طرف ذي �صله يحمل فائدة �سنوية  %4.5فوق �سعر خ�صم بنك الكويت املركزي  ،وي�ستحق خالل فرتة �ستة ا�شهر من تاريخ التقرير .ان القر�ض م�ضمون من قبل ال�شركة الأم الرئي�سية للمجموعة
مقابل رهن ا�ستثمارات يف الأوراق املالية تبلغ قيمتها اجلارية  12،773،828د.ك ( 15،759،428 :2011د.ك).
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 .31خ�صوم مالية �أخرى
 31دي�سمرب2011
د.ك

حجوزات دائنة

 31دي�سمرب2012
د.ك
11،874،769

11،272،699

حجوزات دائنة م�ستحقة خالل �سنة (�إي�ضاح )32

)(1،782،838

)(2،087،344

10،091،931

9،185،355

 .32ذمم دائنة وخ�صوم �أخرى

ذمم دائنة
تكاليف �إن�شاءات م�ستحقة
دفعات �أق�ساط م�ستحقة ل�شراء عقارات – اجلزء املتداول (�إي�ضاح )28
م�ستحقات �أخرى
�ضرائب م�ؤجله
�إيرادات م�ؤجلة
توزيعات �أرباح دائنة
حجوزات دائنة – اجلزء املتداول (�إي�ضاح )31
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة الدائنة
�إيداعات م�سرتدة م�ستحقة لعمالء نتيجة خمالفة عقود البيع
ر�سوم م�ستحقة عن حتويل �أر�ض
ذمم دائنة �أخرى

 31دي�سمرب2012
د.ك
16،060،440
3،948،433
5،990،772
6،214،317
1،120،385
1،443،136
521،468
1،782،838
3،437،325
2،658،819
1،689،720
6،439،438
51،307،091

 31دي�سمرب 2011
د.ك
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
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 .33دفعات مقدمة من العمالء
متثل هذه الأر�صدة املبالغ املح�صلة مقدم ًا من عمالء �شركة تابعة يف دبي – الإمارات العربية املتحدة ولبنان عن بيع �شقق �سكنيه قيد الإن�شاء .مت ت�صنيف الدفعات املقدمة املرتبطة
بامل�شاريع املتوقع �أن تنتهي خالل � 12شهر ,كخ�صوم متداولة.

الر�صيد يف بداية ال�سنة  /الفرتة
دفعات م�ستلمة خالل ال�سنة  /الفرتة
�إيرادات حمققة خالل ال�سنة  /الفرتة
تعديل حتويل عمالت �أجنبية
الر�صيد يف نهاية ال�سنة  /الفرتة
ناق�صاً  :اجلزء املتداول

 31دي�سمرب2012
د.ك

 31دي�سمرب2011
د.ك

131،057،925
16،295،389
)(6،478،491
1،789،756
142،664،579
)(20،895،309
121،769،270

159،600،173
19،988،495
)(41،248،047
)(6،669،835
131،670،786
)(23،369،436
108،301،350

 .34توزيعات مقرتحه
�أقرتح جمل�س �إدارة ال�شركة الأم عدم توزيع �أي �أرباح عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  31( 2012دي�سمرب  :2011ال �شيء)  ,وهذا الإقرتاح خا�ضع ملوافقة اجلمعية العامة للم�ساهمني .

 .35معلومات القطاعات
يرتكز ن�شاط املجموعة يف �أربعة قطاعات رئي�سية  ,هي قطاع تطوير العقار والقطاع الفندقي والقطاع الإ�ستثماري و�أخرى .يتم �إر�سال نتائج القطاعات مبا�شرة اىل الإدارة العليا يف
املجموعة .بالإ�ضافة اىل ذلك ,يتم �إر�سال تقارير �إيرادات و�أ�صول القطاعات اىل املواقع اجلغرافية التي تعمل بها املجموعة .
فيما يلي التحليل القطاعي والذي يتما�شى مع التقارير الداخلية املقدمة للإدارة:
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ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012

�إيرادات القطاع

قطاع تطوير العقار

القطاع الفندقي

القطاع الإ�ستثمار

�أخرى

املجموع

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

26،798،805

7،415،201

)(187،676

797،940

34،824،270

ناق�صاً :
�صايف العموالت من مبيعات التذاكر
واخلدمات املتعلقة بها
�إيرادات �أتعاب وعموالت
التغري يف القيمة العادلة لعقارات �إ�ستثمارية
ربح من بيع عقارات �إ�ستثمارية
ربح حمقق من بيع �إ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
خ�سارة من بيع �شركة زميلة
هبوط يف قيمة �شركات زميلة
هبوط يف قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع
هبوط يف قيمة ذمم مدينة و�أ�صول �أخرى
هبوط قيمة عقارات قيد التطوير
ربح من بيع جزئي لأ�صول م�صنفة كمحتفظ بها للبيع
�إيرادات فوائد
�إيرادات اخرى
االيرادات كما يف بيان الدخل املجمع

)(2،099،914
)(747،270
1،305،730
17،512،935

ربح ( /خ�سارة) القطاع قبل ال�ضريبة وح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
و�ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة

7،183،847

)(2،176،370

)(1،847،261

)(96،125

3،064،091

995،947
345،320،967
)(282،027،953

661،437
37،476،292
)(29،345،599

144،887
)(125،519
)(764،883
)(3،216،178
31،040،531
)(52،494،808

14،146
691،737
)(227،531

1،816،417
)(125،519
)(764،883
)(3،216،178
414،529،527
)(364،095،891

الإ�ستهالك
هبوط يف قيمة �إ�ستثمارات متاحة للبيع
هبوط يف قيمة ذمم مدينة و�أ�صول �أخرى
هبوط يف قيمة �شركات زميلة
�أ�صول القطاع
خ�صوم القطاع

)(115،327
)(184،588
)(19،885،741
)(924
)(869،540
188،932
3،216،178
125،519
764،883
990،727
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 .35تابع  /معلومات القطاعات

�إيرادات القطاع

الثمانية ع�شر �شهراً املنتهية يف  31دي�سمرب 2011
قطاع تطوير العقار
د.ك

القطاع الفندقي
د.ك

القطاع الإ�ستثماري
د.ك

�أخرى
د.ك

املجموع
د.ك

38،355،490

11،017،869

3،674،462

1،822،688

54،870،509

ناق�صا:
�صايف العموالت من مبيعات التذاكر واخلدمات املتعلقة بها
�إيرادات �أتعاب وعموالت
التغري يف القيمة العادلة لعقارات �إ�ستثمارية
خ�سارة بيع عقارات �إ�ستثمارية
ربح حمقق من بيع �إ�ستثمارات متاحة للبيع
ح�صة يف نتائج �شركات زميلة
هبوط يف قيمة �شركات زميلة
هبوط قيمة ذمم مدينة و�أ�صول �أخرى
هبوط قيمة �إ�ستثمارات متاحة للبيع
�إيرادات فوائد
�إيرادات �أخرى
الإيرادات كما يف بيان الدخل املجمع
ربح ( /خ�سارة) القطاع ق�/ض وح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ودعم العمالة الوطنية والزكاة

الإ�ستهالك
هبوط قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع
هبوط قيمة ذمم مدينة و�أ�صول �أخرى
هبوط يف قيمة �شركات زميلة
�أ�صول القطاع
خ�صوم القطاع

10،146،051
1،630،653
310،856،111
)(265،266،808

)(5،197،424
1،565،094
41،810،121
)(30،708،257

)(5،593،716
218،251
)(600،139
)(4،172،464
36،377،402
)(45،619،144

)(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
3،427،076
)(600،139
)(720،907
)(4،172،464
389،784،989
)(341،775،233

)(286،434
13،078
)(720،907
741،355
)(181،024

�إن التحليل اجلغرايف كما يلي:
الإيرادات

الأ�صول

الكويت
الإمارات العربية املتحدة و�آ�سيا
�أفريقيا
�أخرى

 31دي�سمرب
 2012د.ك

 31دي�سمرب
 2011د.ك

 31دي�سمرب
 2012د.ك

 31دي�سمرب
 2011د.ك

13،395،030
340،744،231
43،630،244
16،760،022
414،529،527

16،107،033
302،210،274
55،465،042
16،002،640
389،784،989

)(2،904،582
22،192،301
7،275،236
8،261،315
34،824،270

)(731،282
42،371،229
8،896،766
4،333،796
54،870،509
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� .36إلتزامات ر�أ�سمالية
�إلتزامات �إنفاق ر�أ�سمايل
قامت املجموعة يف  31دي�سمرب  2012بالإلتزام ب�أن ت�ستثمر يف التمويل الإ�ضايف املتوقع واملطلوب لبناء عدة م�شاريع عقارية يف كل من دبي (الإمارات العربية املتحده) ولبنان وجنوب
�أفريقيا� .إن ح�صة املجموعة من الأموال الالزمة لتمويل تلك امل�شاريع هي كالتايل:

�إرتباطات مقدرة ومتعاقد عليها ملمتلكات و�آالت ومعدات و�أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ
�إنفاق ر�أ�سمايل مقدر ومتعاقد عليه لإن�شاء عقارات قيد التطوير وعقارات للمتاجرة

 31دي�سمرب2012
د.ك

 31دي�سمرب 2011
د.ك

5،630
37،051،784
37،057،414

10،931،349
43،419،697
54،351،046

تتوقع املجموعة �أن متول �إلتزاماتها للإنفاق امل�ستقبلي من امل�صادر التالية:
�أ  )   بيع عقارات للمتاجرة.
ب)  بيع عقارات ا�ستثمارية.
ج)   الدفعات املقدمة من العمالء.
د )   زيادة ر�أ�س املال.
هـ)   الدفعات املقدمة من امل�ساهمني واملن�ش�آت ذات العالقة و�شركات املحا�صة.
و )   الإقرتا�ض �إذا دعت احلاجة لذلك.
ترتاوح معدالت التمويل املتوقعه �أعاله ح�سب طبيعة م�صدره وتقديرات الإدارة مل�صادر التمويل املتاحة يف وقت ا�ستحقاقها.
االلتزامات الطارئة
خالل الفرتة  ،قام املطور الرئي�سي مل�شروع عقارات نخيل بال�شروع يف اجرائات قانونية للمطالبة مببلغ   7،664،000د.ك ( 100مليون درهم اماراتي) �ضد �شركة املحا�صة التي مت
�إن�شا�ؤها بني �شركة تابعة �إمارتية وطرف خارجي  ،وقام �أطراف �شركة املحا�صة تلك برفع دعوى مقابلة للمطالبة مببلغ  70،508،800د.ك (ما يعادل  920مليون درهم اماراتي) مقابل
بيع امل�ساحة التجارية من م�شروع امليل الذهبي.
قام بع�ض العمالءاي�ضا برفع اي�ضا دعاوي ق�ضائية �ضد ال�شركة التابعة الإماراتية للت�أخر يف اجناز امل�شاريع والغاء الوحدات.
وحيث ان هذه الدعاوي مازالت يف مراحلها االولية  ،ال ميكن تقدير النتائج املحتملة يف هذه املرحلة مع ذلك  ،ترى �إدارة املجموعة ب�أن هذه الق�ضايا �سيتم البت فيها بالنهاية ل�صالح
املجموعة.
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 .37معامالت مع �أطراف ذات �صلة
تتمثل الأطراف ذات ال�صلة يف ال�شركة الأم للمجموعة وال�شركات الزميلة و�شركات املحا�صة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة العليا للمجموعة و�أطراف اخرى ذات �صله ,كال�شركات
التابعة لل�شركة الأم للمجموعة وامل�ساهمني الرئي�سييني و�شركات ميلك فيها �أع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة العليا للمجموعة ح�ص�ص ًا رئي�سية �أو ب�إمكانهم ممار�سة ت�أثري ملمو�س �أو
�سيطرة م�شرتكة عليها .يتم املوافقة على �سيا�سات ت�سعري و�شروط هذه املعامالت من قبل �إدارة املجموعة.
�إن املعامالت والأر�صدة مع �أطراف ذات �صلة املدرجة �ضمن البيانات املالية املجمعة هي كما يلي:
املبالغ املت�ضمنة يف بيان املركز املايل املجمع
مبالغ م�ستحقة من �شركة زميله (�إي�ضاح )21
مبالغ م�ستحقة من �شركات حما�صة (�إي�ضاح )21
م�ستحق من موظفي الإدارة العليا (�إي�ضاح )21
قرو�ض �إىل طرف ذي �صلة (�إي�ضاح )21
مبالغ م�ستحقة من �أطراف ذات �صلة �أخرى (�إي�ضاح )21
مبالغ م�ستحقة �إىل ال�شركة الأم للمجموعة
مبالغ م�ستحقة �إىل �أطراف ذات �صله �أخرى
بيع �إ�ستثمارات متاحة للبيع
ودائع ق�صرية الأجل مودعة مع �شركات حما�صة (�إي�ضاح )24
قر�ض لأجل (�إي�ضاح )30

 31دي�سمرب2012

 31دي�سمرب 2011

د.ك
-

د.ك
29،659

534،601

1،287،647

-

58،140

281،614

277،939

9،196،535

10،950،639

31،385،889

30،926،576

18،704،094

10،950،388

-

3،249،109

727،003

482،923

9،943،637

9،943،637

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2012

الثمانية ع�شر
�شهراً املنتهية يف
 31دي�سمرب 2011

د.ك
املعامالت املت�ضمنة يف بيان الدخل املجمع
�إيرادات فوائد
تكاليف متويل
هبوط يف قيمة الذمم املدينة والأ�صول الأخرى (�إي�ضاح  21ب)
�إيرادت عموالت
هبوط يف قيمة �شركة زميلة (�إي�ضاح )19
ربح حمقق من بيع �إ�ستثمارات متاحة للبيع
مكاف�آت الإدارة العليا للمجموعة
مزايا موظفني ق�صرية الأجل

402،109
875،760
764،883
50،137
3،216،178

د.ك
302،593
820،216
720،907
144،304
4،172،464

-

719،667

580،156

796،749

�إن �أر�صدة الأطراف ذات ال�صلة القائمة يف نهاية ال�سنة نتيجة لتحويل الأموال مدرجة حتت بند “م�ستحق من �أطراف ذات �صلة” و “م�ستحق �إىل �أطراف ذات �صلة”.
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 .37تابع  /معامالت مع �أطراف ذات �صلة
املبالغ امل�ستحقة من �شركات املحا�صة وموظفي االدارة العليا واطراف اخرى ذات �صلة ال حتمل فائدة ولي�س له تاريخ حمدد لل�سداد.
املبالغ امل�ستحقة �إىل الأطراف الآخرى ذات ال�صلة يت�ضمن �سلفة ق�صرية الأجل مببلغ  6،542،618د.ك ( 31دي�سمرب1،767،878 :2011د.ك) حتمل فائدة مبعدل  %2فوق معدل اخل�صم
لدى بنك الكويت املركزي �سنوي ًا دون تواريخ حمددة لل�سداد والأر�صدة املتبقية البالغة  12،161،476د.ك ( 31دي�سمرب  9،182،510 : 2011د.ك) ال حتمل �أي فائدة ولي�س لها �أي �شروط
�سداد حمددة ,بالإ�ضافة املبلغ امل�ستحق �إىل ال�شركة الأم الرئي�سية ال يحمل فائدة ولي�س له تواريخ حمددة لل�سداد.

 .38ملخ�ص الأ�صول واخل�صوم املالية ح�سب الفئة
 38.1فئات الأ�صول واخل�صوم املالية
ميكن ت�صنيف القيم املدرجة للأ�صول واخل�صوم املالية للمجموعة الواردة يف بيان املركز املايل املجمع على النحو التايل:

�أ�صول مالية:
�إ�ستثمارات متاحة للبيع
قرو�ض �إىل �شركات زميلة (�إي�ضاح )19
ذمم مدينه و�أ�صول �أخرى (�إي�ضاح )21
النقد والنقد املعادل

خ�صوم مالية:
قرو�ض لأجل
دفعات م�ستحقة عن �شراء عقارات
�أ�سهم ممتازة قابلة للإ�سرتداد
خ�صوم مالية �أخرى
م�ستحق �إىل �أطراف ذات �صلة
ذمم دائنة وخ�صوم �أخرى

 31دي�سمرب2012

 31دي�سمرب2011

د.ك

د.ك

6،726،650
8،145،130
26،053،495
4،875،894
45،801،169

105،956،939
1،170،399
2،814،969
10،091،931
50،089،983
51،307،091
221،431،312

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
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 .38تابع  /ملخ�ص الأ�صول واخل�صوم املالية ح�سب الفئة
تتمثل القيمه العادلة يف املبلغ الذي ميكن مبادلة الأ�صل به �أو �سداد الإلتزام على �أ�س�س جتارية .ح�سب ر�أي �إدارة املجموعة ف�إنه ب�إ�ستثناء بع�ض الإ�ستثمارات املتاحة للبيع والتي تظهر بالتكلفه وذلك للأ�سباب املو�ضحـه
يف �إي�ضاح ( )20حول البيانات املاليه ف�إن املبالغ املدرجة للأ�صول واخل�صوم املاليه كما يف  31دي�سمرب  2012و  31دي�سمرب   2011تقارب قيمتها العادله.
 38.2الأدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة
يو�ضح اجلدول التايل الأ�صول واخل�صوم املالية املقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن بيان املركز املايل املجمع وفق ًا للت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة.
يقوم الت�سل�سل الهرمي بت�صنيف الأ�صول واخل�صوم املالية �إىل ثالثة م�ستويات �إ�ستناد ًا اىل �أهمية املدخالت امل�ستخدمة يف قيا�س القيمة العادلة للأ�صول واخل�صوم املالية .فيما يلي م�ستويات الت�سل�سل الهرمي
للقيمة العادلة:
 م�ستوى � : 1أ�سعار مدرجة (غري معدلة) يف �أ�سواق ن�شطة لأ�صول وخ�صوم مماثلة. م�ستوى  : 2معطيات غري الأ�سعار املدرجة املت�ضمنة يف م�ستوى ( )1والتي ميكن تتبعها للموجودات واملطلوبات �سواء  ب�صورة مبا�شرة (كالأ�سعار) �أو ب�صورة غري مبا�شرة (معطيات متعلقة بالأ�سعار). م�ستوى  : 3معطيات الأ�صول واخل�صوم التي ال ت�ستند �إىل معلومات �سوقية ميكن تتبعها (معطيات غري قابلة للمراقبة).امل�ستوى الذي ت�صنف �ضمنه الأ�صول واخل�صوم املالية يتم حتديده بناء ًا على �أدنى م�ستوى للمعطيات الهامة التي �أدت �إىل قيا�س القيمة العادلة.

مت ت�صنيف جماميع الأ�صول املالية املقا�سة بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل املجمع ح�سب الت�سل�سل الهرمي امل�ستخدم لقيا�س القيمة العادلة كما يلي:
 31دي�سمرب 2012

�إي�ضاح
�أ�صول بالقيمة العادلة
�إ�ستثمارات متاحة للبيع:
 �أ�سهم م�سعرةجمموع الأ�صول

)�أ(

 31دي�سمرب 2011

�إي�ضاح
�أ�صول بالقيمة العادلة
�إ�ستثمارات متاحة للبيع:
 �أ�سهم م�سعرةجمموع الأ�صول

)�أ(

م�ستوى 1
د.ك

م�ستوى 2
د.ك

م�ستوى 3
د.ك

جمموع الأ�صول
د.ك

274،574

-

-

274،574

274،574

-

-

274،574

م�ستوى 1
د.ك

م�ستوى 2
د.ك

م�ستوى 3
د.ك

جمموع الأ�صول
د.ك

400،094

-

-

400،094

400،094

-

-

400،094

القيا�س بالقيمة العادلة   
�إن الطرق وتقنيات التقييم امل�ستخدمة لغر�ض قيا�س القيمة العادلة هي:
�أ) �أ�سهم م�سعرة
متثل الأ�سهم امل�سعرة جميع الأ�سهم املدرجة و التي يتم تداولها يف الأ�سواق املالية .مت حتديد القيم العادلة بالرجوع �إىل �آخر عرو�ض �أ�سعار بتاريخ التقارير املالية.
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� .39أهداف و�سيا�سات �إدارة املخاطر
اخل�صوم املالية الرئي�سية لدى املجموعة ت�شمل القرو�ض الجل وخ�صوم مالية اخرى غري متداولة وذمم دائنة وخ�صوم اخرى وم�ستحق اىل �أطراف ذات �صله و�أ�سهم ممتازة قابلة للإ�سرتداد
والأق�ساط امل�ستحقة عن �شراء عقارات .ان الهدف الرئي�سي للخ�صوم املالية هو متويل الأن�شطة الت�شغيلية للمجموعة .ان لدى املجموعة ا�صول مالية متعددة تت�ضمن الذمم املدينة والأ�صول
الأخرى والنقد والنقد املعادل وقرو�ض ل�شركات زميلة و�أوراق مالية ا�ستثمارية والتي تن�ش�أ مبا�شرة من العمليات الت�شغيلية.
تتعر�ض املجموعة نتيجة لإن�شطتها �إىل العديد من املخاطر املالية ،مثل :خماطر ال�سوق (وت�شمل خماطر �سعر العملة وخماطر �سعر الفائدة وخماطر تقلبات الأ�سعار) ،وخماطر الإئتمان
وخماطر ال�سيولة.
يتوىل جمل�س �إدارة ال�شركة الأم م�سئولية حتديد �سيا�سات لتخفي�ض املخاطر املذكورة �أدناه.
�إن املجموعة ال ت�ستخدم الأدوات املالية امل�شتقة.
فيما يلي �أهم املخاطر املالية التي تتعر�ض لها املجموعة:
 39.1خماطر ال�سوق
�أ) خماطر العملة الأجنبية
تتمثل خماطر حتويل العملة الأجنبية يف تقلب القيم العادلة للتدفقات النقدية امل�ستقبلية للأدوات املالية نتيجة لتغري �أ�سعار حتويل العمالت الأجنبية.
تعمل املجموعة ،وب�شكل �أ�سا�سي ،يف دول ال�شرق الأو�سط وجنوب افريقيا واملحيط الهندي والدول االوروبية  ،وهي بذلك عر�ضة ملخاطر العملة الأجنبية الناجتة  ،ب�شكل رئي�سي من التغريات
يف �أ�سعار �صرف الدوالر الأمريكي والدرهم االماراتي واجلنيه اال�سرتليني واليورو والراند اجلنوب افريقي .قد يت�أثر بيان املركز املايل املجمع للمجموعة ب�شكل كبري نتيجة للتغري يف ا�سعار
�صرف هذه العمالت .للتخفيف من تعر�ض املجموعة ملخاطر العملة الأجنبية ،يتم مراقبة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية.
ب�شكل عام ،ف�إن �إجراءات �إدارة املخاطر املتبعة لدى املجموعة تعمل على ف�صل التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية ق�صرية الأجل (التي ت�ستحق خالل فرتة � 12شهر ًا) عن التدفقات النقدية
طويلة الأجل .تدار خماطر العملة الأجنبية على �أ�سا�س تقييم م�ستمر للو�ضع املفتوح للمجموعة.
فيما يلي �أهم املخاطر التي تتعر�ض لها املجموعة بالن�سبة للعمالت الأجنبية بتاريخ التقرير والتي مت حتويلها �إىل الدينار الكويتي ب�أ�سعار الأقفال:

دوالر �أمريكي
يورو

 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

ما يعادل

ما يعادل

د.ك

د.ك

121،211
54،235

1،112،261
557،706
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 .39تابع � /أهداف و�سيا�سات �إدارة املخاطر
�إذا ما �إرتفع � /إنخف�ض الدينارالكويتي مقابل العمالت الأجنبية على �إفرتا�ض درجة احل�سا�سية املذكورة �أدناه� ,سيكون له الت�أثري التايل على ربح ال�سنة  /الفرتة:
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2012

دوالر �أمريكي
يورو

زيادة  /نق�صان
%
%0.66
%0.66%3.01
%3.01-

ربح ال�سنه
د.ك
800
)(800
1،632
)(1،632

زيادة  /نق�صان
%
0.06
0.065.56
5.56-

ربح ال�سنة
د.ك
667
)(667
31،016
)(31،016

مت حتديد الن�سب املئوية املذكورة �أعاله بناء ًا على معدل �أ�سعار التحويل يف فرتة الأثنتي ع�شر �شهر ًا ال�سابقة.
وتتفاوت خماطر تقلبات �صرف العملة الأجنبية خالل ال�سنة ح�سب حجم وطبيعة املعامالت  .ولكن ،ميكن �إعتبار التحاليل �أعاله على �أنها متثل مدى تعر�ض املجموعة ملخاطر تقلبات �أ�سعار
العملة الأجنبية.
ب) خماطر معدالت �أ�سعار الفائدة
تن�ش�آ خماطر معدالت �أ�سعار الفائدة عادة من �إحتمال ت�أثري التغريات يف معدالت �أ�سعار الفائدة على الأرباح امل�ستقبلية �أو القيم العادلة للأدوات املالية .يوجد لدى املجموعة ودائع لأجل
وقرو�ض جتعلها عر�ضة ملخاطر تقلبات معدالت �أ�سعار الفائدة� ،سواء كانت مبعدالت ثابتة �أو متغرية .تقوم املجموعة ب�إدارة تلك املخاطر عن طريق املحافظة على خليط منا�سب من القرو�ض 
والودائع لأجل ذات املعدالت الثابتة والأخرى ذات املعدالت املتغرية.
تتم مراقبة الأو�ضاع ب�شكل منتظم للت�أكد من �أنها �ضمن احلدود امل�سموح بها.
لي�س لدى املجموعة �أي �أدوات مالية خارج املركز املايل والتي ت�ستخدم لإدارة خماطر معدالت �أ�سعار الفائدة.
يو�ضح اجلدول التايل درجات احل�سا�سية على  �أرباح ال�سنة  /الفرتة بناء ًا على تغريات معقولة يف معدالت �أ�سعار الفائدة التي ترتاوح بني  %1+و  %1+  : 2011 ( %1-و  ) %1-وب�أثر رجعي
من بداية ال�سنة  /الفرتة .متت عملية الإحت�ساب بناء ًا على الأدوات املالية للمجموعة املحتفظ بها يف تاريخ التقرير مع الأخذ بعني الإعتبار �أن كافة املتغريات الأخرى بقيت ثابتة:
�إرتفاع يف معدالت �أ�سعار الفائدة

ربح  /ال�سنة  /الفرتة

2012
%1
د.ك
)(601،615

2011
%1
د.ك
)(1،021،832

�إنخفا�ض يف معدالت �أ�سعار الفائدة
2012
%1
د.ك
601،615

2011
%1
د.ك
1،021،832
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 .39تابع � /أهداف و�سيا�سات �إدارة املخاطر
ج) املخاطر ال�سعرية
�إن املخاطر ال�سعرية هي خماطر �إحتمال تقلب قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغريات يف �أ�سعار ال�سوق� ,سواء كان ال�سبب يف تلك التغريات عوامل حمدده للورقة املالية بذاتها �أو من م�صدرها
�أو ب�سبب عوامل ت�ؤثر على جميع الأوراق املالية املتاجر بها يف ال�سوق.
تتعر�ض املجموعة ملخاطر التقلبات ال�سعرية لإ�ستثماراتها ,خا�صة املتعلقة ب�إ�ستثماراتها يف م�ساهمات امللكية املدرجة املوجوده ب�شكل �أ�سا�سي يف الكويت .يتم ت�صنيف الإ�ستثمارات يف
م�ساهمات امللكية ك�إ�ستثمارات متاحة للبيع.
�إن حتاليل احل�سا�سية �أدناه قد مت حتديدها بناء ًا على مدى التعر�ض للمخاطر ال�سعرية مل�ساهمات امللكية يف تاريخ البيانات املالية� .إذا تغريت �أ�سعار الأوراق املالية بن�سبة
( %10زيادة  /نق�صان) �سيكون الت�أثري على الإيرادات ال�شاملة الأخرى لل�سنة  /الفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب كما يلي:
ي�شري الرقم الإيجابي �أدناه �إىل الزيادة يف الإيرادات ال�شاملة الآخرى حيث تزيد �أ�سعار الأوراق املالية بن�سبة  %10يف حني تبقى كافة التغريات الأخرى ثابتة.
ا�ستثمارات متاحة للبيع

الإيرادات ال�شاملة الآخرى
 31دي�سمرب2012

 31دي�سمرب 2011

د.ك
27،457
27،457

د.ك
40،009
40،009

اذا تغريت ا�سعار الأوراق املالية بن�سبة  %10بالنق�صان �سيكون هناك ت�أثري م�ساو ومعاك�س على الإيرادات ال�شاملة الأخرى.
39.2

خماطر االئتمان

خماطر االئتمان هي تلك املخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من �أطراف الأدوات املالية الوفاء بالتزاماته جتاه الطرف الآخر م�سببا بذلك خ�سارة للطرف الآخر  .ان �سيا�سة املجموعة
جتاه تعر�ضها ملخاطر االئتمان تتطلب مراقبة تلك املخاطر ب�شكل دائم  .كما حتاول املجموعة عدم تركيز تلك املخاطر على �أفراد �أو جمموعة عمالء معينني يف مناطق او �شركات حمددة
ولكن من خالل تنويع تعامالتها يف �أن�شطة خمتلفة  .
ان مدى تعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان حمدود باملبالغ املدرجة �ضمن الأ�صول املالية كما يف تاريخ التقرير وامللخ�صة على النحو التايل:

�إ�ستثمارات متاحة للبيع
قرو�ض �إىل �شركات زميلة (�إي�ضاح )19
ذمم مدينة و�أ�صول �أخرى (�إي�ضاح )21
النقد والنقد املعادل

 31دي�سمرب2012

 31دي�سمرب 2011

د.ك

د.ك

6،726،650
8،145،130
26،053،495
4،875،894
45،801،169

6،106،494
14،019،869
29،496،910
6،633،809
56،257،082

 39.2تابع  /خماطر االئتمان
ب�إ�ستثناء بع�ض الإ�ستثمارات املتاحة للبيع وقرو�ض اىل ال�شركات الزميلة واال�صول االخرى وامل�شار اليها يف الإي�ضاح  20 ، 19و  ،21ال يوجد اي من الأ�صول املو�ضحة اعاله ا�صول جتاوزت
مدة �إ�ستحقاقها �أو تعر�ضت النخفا�ض يف قيمتها .تراقب املجموعة ب�إ�ستمرار �أر�صدة العمالء والأطراف الأخرى ،املعرفني ك�أفراد �أو كمجموعة ،ويتم �إدراج بياناتهم �ضمن �ضوابط خماطر
الإئتمان� .سيا�سة املجموعة هي �أن تتعامل فقط مع �أطراف ذات كفاءه ائتمانية عالية .تعترب �إدارة املجموعة الأ�صول املالية �أعاله والتي مل تتجاوز مدة �إ�ستحقاقها ومل تتعر�ض لإنخفا�ض يف
قيمتها يف جميع تواريخ البيانات املالية حتت املراجعة ذات كفاءه �إئتمانية عالية.
ال يوجد رهن �أو �أي تعزيزات �إئتمانية �أخرى مقابل الأ�صول املالية للمجموعة.
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 .39تابع � /أهداف و�سيا�سات �إدارة املخاطر
 39.3تركز الأ�صول
�إن توزيع الأ�صول ح�سب الإقليم اجلغرايف للعامني  2011 ، 2012كما يلي:
يف  31دي�سمرب 2012
�إ�ستثمارات متاحة للبيع
قرو�ض �إىل �شركات زميلة (�إي�ضاح )19
ذمم مدينة و�أ�صول �أخرى (�إي�ضاح )21
النقد والنقد املعادل
يف  31دي�سمرب2011
�إ�ستثمارات متاحة للبيع
قرو�ض �إىل �شركات زميلة (�إي�ضاح )19
ذمم مدينة و�أ�صول �أخرى (�إي�ضاح )21
النقد والنقد املعادل

الكويت
د.ك

�آ�سيا
وال�شرق الأو�سط
د.ك

�أفريقيا
د.ك

اململكة املتحدة
و�أوروبا
د.ك

املجموع
د.ك

384،574
3،566،824
58،362
4،009،760

4،110،679
18،846،790
3،145،805
26،103،274

66،340
8،145،130
2،037،745
1،505،865
11،755،080

2،165،057
1،602،136
165،862
3،933،055

6،726،650
8،145،130
26،053،495
4،875،894
45،801،169

510،094
8،038،961
70،852
8،619،907

4،109،833
19،698،672
5،688،852
29،497،357

81،744
14،019،869
1،052،398
276،499
15،430،510

1،404،823
706،879
597،606
2،709،308

6،106،494
14،019،869
29،496،910
6،633،809
56،257،082

 39.4خماطر ال�سيولة
�إن خماطر ال�سيولة هي تلك املخاطر التي ت�ؤدي �إىل عدم قدرة املجموعة على الوفاء ب�ألتزاماتها جتاه الغري عند �إ�ستحقاقها  .وللحد من تلك املخاطر ،قامت �إدارة املجموعة بتنويع
م�صادر التمويل و�إدارة �أ�صولها بعد الأخذ بعني الإعتبار ال�سيولة ومراقبة تلك ال�سيولة ب�شكل يومي.
ت�ستند الإ�ستحقاقات التعاقدية للخ�صوم املالية على التدفقات النقدية غري املخ�صومة كما يلي:
يف  31دي�سمرب 2012
اخل�صوم املالية
دفعات م�ستحقة عن �شراء عقارات
�أ�سهم ممتازة قابلة للإ�سرتداد
قرو�ض لأجل
خ�صوم مالية �أخرى
م�ستحق �إىل �أطراف ذات �صله
ذمم دائنة وخ�صوم �أخرى
يف  31دي�سمرب2011
اخل�صوم املالية
دفعات م�ستحقة عن �شراء عقارات
�أ�سهم ممتازة قابلة للإ�سرتداد
قرو�ض لأجل
خ�صوم مالية �أخرى
م�ستحق �إىل �أطراف ذات �صله
ذمم دائنة وخ�صوم �أخرى

عند الطلب
د.ك

� 3 – 1شهر
د.ك

� 12 – 3شهور
د.ك

� 5 – 1سنوات
د.ك

�أكرث من � 5سنوات
د.ك

املجموع
د.ك

-

397،983
50،089،983
51،307،091
101،795،057

66،397،715
66،397،715

1،170،399
2،814،969
43،008،537
10،091،931
57،085،836

-

1،170،399
2،814،969
109،804،235
10،091،931
50،089،983
51،307،091
225،278،608

197،990
197،990

6،345،797
41،876،964
58،556،815
106،779،576

27،522،921
27،522،921

2،310،255
2،903،158
63،997،675
9،185،355
78،396،443

899،477
899،477

2،310،255
2،903،158
98،963،860
9،185،355
41،876،964
58،556،815
213،796،407
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� .40أهداف �إدارة ر�أ�س املال
�إن اهداف �إدارة ر�أ�س مال املجموعة هي ت�أكيد مقدرة املجموعة على املحافظة على ت�صنيف �إئتماين قوي ون�سب مالية جيده حتى تدعم �أعمالها وتزيد من قيمة امل�ساهمني يف ر�أ�س املال.
يتكون ر�أ�س مال املجموعة من جمموع حقوق امللكية .تقوم املجموعة ب�إدارة هيكلية ر�أ�س املال وعمل التعديالت الالزمة له ,على �ضوء التغريات يف الظروف الإقت�صادية واملخاطر املرتبطة
ب�أ�صول املجموعة  .وللمحافظة على هيكلة ر�أ�س املال �أو تعديلها ,قد تقوم املجموعة بتعديل املبالغ املدفوعة كتوزيعات �أرباح للم�ساهمني �أو �إعادة �شراء �أ�سهم �أو �إ�صدار �أ�سهم جديدة �أو بيع
�أ�صول لتخفي�ض املديونيات.
تقوم املجموعة مبراقبة ر�أ�س املال على �أ�سا�س العائد على حقوق امللكية ويتم �إحت�سابها عن طريق ق�سمة ربح ال�سنة   /الفرتة على جمموع حقوق امللكية
كما يلي:

الربح اخلا�ص مبالكي ال�شركة الأم
حقوق امللكية اخلا�صة مبالكي ال�شركة الأم
العائد على حقوق امللكية اخلا�ص مبالكي ال�شركة الأم

 31دي�سمرب2012

 31دي�سمرب 2011

د.ك

د.ك

2،979،773
51،382،063
%5.80

1،480،980
48،481،740
% 3.05

� .41أرقام املقارنة
مت �إعادة ت�صنيف بع�ض �أرقام املقارنة للفرتة ال�سابقة لتتنا�سب مع عر�ض البيانات املالية لل�سنة احلالية ،ومل ت�ؤثر �إعادة الت�صنيفات تلك على النتائج املعلنة �سابق ًا وجمموع الأ�صول وحقوق امللكية.

 .42حدث الحق
 الحقا لتاريخ التقرير ،قامت املجموعة ببيع ملكيتها البالغة           من الأ�صول امل�صنفة كمحتفظ بها للبيع (اي�ضاح  )18مببلغ يعادل  20،737،625د.ك ونتج عن عملية البيع ربح تقريبي يعادل
مبلغ  12،876،430د.ك.
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