
  
  
  
 
 
 

  عقاراتالدار الوطنية لل شرآة
 مقفلة –شرآة مساهمة آويتية 
  وشرآتها التابعة

  الكويت دولة
  

  البيانات المالية المجمعة للسنة
 2012ديسمبر  31المنتهية في 

  مع
  تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

  



  شرآة الدار الوطنية للعقارات
  مقفلة –شرآة مساهمة آويتية 
  وشرآتها التابعة

  الكويت دولة
  

  ية المجمعة للسنةالبيانات المال
 2012ديسمبر  31المنتهية في 

  مع
  تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

  
  
  

  المحتويات
 

  تقرير مراقبي الحسابات المستقلين 
  

  
  بيـان

  أ  بيان المرآز المالي المجمع 
  بيان الدخل المجمع 

  بيان الدخل الشامل المجمع
  بيان التدفقات النقدية المجمع 

  حقوق الملكية المجمعبيان التغيرات في 

  ب
  ج
  د
  هـ

    
  الصفحة

  18 - 1  إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
  
  

    









  ب -بيان 
    شرآة الدار الوطنية للعقارات

  مقفلة –شرآة مساهمة آويتية 
  شرآتها التابعة و

  دولة الكويت
  

   2012ديسمبر  31للسنة المنتهية في لمجمع االدخل بيان 
  "ينار الكويتي"جميع المبالغ بالد

  
       اإليرادات

 2,262,717   (2,662,447)  17  استثمارات عقارية )/إيراداتخسائر(
 (707,626)  155,857  18  استثمارات مالية )خسائر/(إيرادات

 38,492   20,340   إيرادات أخرى
   (2,486,250)  1,593,583 

      المصروفات واألعباء األخرى
 397,218   348,236    مصروفات إدارية وعمومية

  140,367    35,000    أعباء تمويل 
 942,988   -    خسائر االنخفاض فى قيمة المديونية

 1,480,573   383,236    وفات واألعباء األخرىمجموع المصر
  113,010    )2,869,486(    صافي الربح قبل احتساب ضريبة دعم العمالة الوطنية الزآاة

 )27,079(   -    ضريبة دعم العمالة الوطنية
 )10,319(   -    زآاة

 75,612    )2,869,486(    صافى (خسارة)/ربح السنة 
 0.18   (6.98)  19(خسارة)/ربحية السهم (فلس)

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
  

  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة. 



   
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 تقريـر مراقبي الحسابات المستقلين 
 

 المحترمين    المساهمينالسادة/ 

   شرآة الدار الوطنية للعقارات
 مقفلة -شرآة مساهمة آويتية 

  وشرآاتها التابعة
  الكويت

  
  حول البيانات المالية المجمعة التقرير 

 –شرآة مساهمة آويتية (مقفلة) (الشرآة األم)  -الدار الوطنية للعقارات لقد دققنا البيانات المالية المجمعة المرفقة لشرآة 
 ديسمبر 31والتي تتضمن بيان المرآز المالي المجمع آما في  - وشرآاتها التابعة (يشار إليهم مجتمعين "المجموعة")

ذلك في وآذلك بيانات الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية المجمعة للسنة المنتهية  2012
  التاريخ، وآذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفصيلية األخرى.

  
  مسئولية اإلدارة عن البيانات المالية المجمعة 

عداد البيانات المالية المجمعة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، إن اإلدارة مسئولة عن إ
وعن نظم الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء آانت 

  ناتجة عن الغش أو الخطأ. 
  

  تمسئولية مراقب الحسابا
إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية المجمعة استنادا إلى أعمـال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بالتدقيق 
وفقا لمعايير التدقيق الدولية. إن هذه المعايير تتطلب منا االلتزام بمتطلبات المهنة األخالقية وتخطيط وأداء أعمال التدقيق 

 د معقول بأن البيانات المالية المجمعة ال تحتوي على أخطاء مادية. للحصول على تأآي
  

إن أعمال التدقيق تتطلب تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة تدقيق على المبالغ واإليضاحات الواردة في البيانات المالية 
م مخاطر وجود أخطاء مادية في الحسابات بما في ذلك تقيي يلمراقب المجمعة. إن تلك اإلجراءات تعتمد على الحكم المهني

 االحسابات يأخذ يالبيانات المالية المجمعة سواء آانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. في سبيل تقييم تلك المخاطر فإن مراقب
في عين االعتبار الرقابة الداخلية المرتبطة بإعداد البيانات المالية المجمعة وعرضها بشكل عادل وذلك بهدف تصميم 

تدقيق المالئمة، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية نظم الرقابة الداخلية للشرآة األم. إن أعمال التدقيق إجراءات ال
تتضمن أيضا تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المطبقة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي أعدتها اإلدارة 

   لمجمعة.باإلضافة إلى تقييم العرض الشامل للبيانات المالية ا
  

باعتقادنا أن أدلة التدقيق التى حصلنا عليها آافية ومناسبة لتوفير أساس معقول يمكننا من إبداء رأينا حول البيانات المالية 
  المجمعة.

  
  الرأي المتحفظ أساس 

عاوى قضائية قام المقاول الرئيسى لمشروع الشرآة األم برفع د) حول البيانات المالية المجمعة 15آما هو مبين بإيضاح (
قيمة األعمال المنجزة حتى تاريخ توقف  ىمليون دينار آويتى والتى تتمثل ف 23.2للمطالبة بمبلغ ضد الشرآة األم 

مليون دينار آويتى لصالح المقاول  9.1المشروع وآذلك تعويضات وغرامات، فى حين قامت الشرآة األم بتسجيل مبلغ 
التوصل إلى تسوية مع المقاول الرئيسى، وبالرغم من أن القيمة العادلة مقابل تلك األعمال والمطالبات ولم يتم 

تزيد قيمتها عن  2012ديسمبر  31مقيمين مستقلين آما فى  2لالستثمارات العقارية قيد التطوير المقيمة بواسطة عدد 
لهذه العقارات نتيجة للنزاع  القيمة المسجلة لها بدفاتر الشرآة األم، إال أنه قد تنشأ تسويات أخرى على المبلغ المسجل

  المذآور مما قد يؤدى إلى اختالف القيمة العادلة لها بتاريخ البيانات المالية المجمعة.



  ج -بيان 
    شرآة الدار الوطنية للعقارات

  مقفلة –شرآة مساهمة آويتية 
  وشرآتها التابعة 

  دولة الكويت
  

   2012ديسمبر  31للسنة المنتهية في لمجمع االدخل الشامل بيان 
  "ينار الكويتي"جميع المبالغ بالد

 
  2012    2011  
 75,612    )2,869,486(  فى (خسارة)/ربح السنةصا
      

       الخسارة الشاملة األخرى
 )242,276(  20,390  التغيرات المتراآمة في القيمة العادلة

 )242,276(  20,390  إجمالي الدخل/(الخسارة) الشاملة األخرى
  )166,664(   )2,849,096(  إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة. 



  هـ –بيان 
    للعقاراتشرآة الدار الوطنية 

  مقفلة –شرآة مساهمة آويتية 
  وشرآتها التابعة 

  دولة الكويت
  

   2012ديسمبر  31ة المجمع للسنة المنتهية في بيان التغيرات في حقوق الملكي
  "ينار الكويتي "جميع المبالغ بالد

  
 

  عالوة اإلصدار   رأس المال
  
  

  مأسه
  خزانة

  
 

  احتياطي
 قانوني

  
  

احتياطي 
  اختياري

  
  

أرباح بيع 
  أسهم خزانة

  
  

احتياطي 
التغيير في 
 الخسائر المتراآمة    القيمة العادلة

  
 اإلجمالي 

  15,637,659  )29,388,306(    )5,503(  168,398  776,514  2,110,569  )1,774,013(  1,750,000  42,000,000 2011يناير  1الرصيد آما في 
  75,612  75,612    -     -     -     -     -    -     -   صافي ربح السنة

  )242,276(   -     )242,276(    -     -     -     -     -     -   التغير في القيمة العادلة 
  )166,664(  75,612    )242,276(    -     -     -     -   -     - إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

  -   4,637,083    -     -     )776,514(    )2,110,569(    -    )1,750,000(    -   إطفاء خسائر متراآمة
  15,470,995   )24,675,611(    )247,779(  168,398 -  -   )1,774,013( -   42,000,000  2011ديسمبر  31الرصيد آما في 

                                    
  15,470,995   )24,675,611(    )247,779(  168,398  -   -   )1,774,013(  -   42,000,000 2012يناير  1الرصيد آما في 

 )2,869,486(  )2,869,486(    -     -     -     -     -   -     -   صافي خسارة السنة
 20,390   -    20,390    -     -     -     -     -     -   مة العادلة التغير في القي

  )2,849,096(   )2,869,486(  20,390    -     -     -     -     -     -   إجمالي الخسارة الشاملة للسنة
  12,621,899  27,545,097)(    )227,389(  168,398  -   -   )1,774,013(  -   42,000,000  2012ديسمبر  31الرصيد آما في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة. 



  د –بيان 
    شرآة الدار الوطنية للعقارات

  مقفلة –شرآة مساهمة آويتية 
  وشرآتها التابعة 

  دولة الكويت
  

   2012ديسمبر  31التدفقات النقدية المجمع للسنة المنتهية في بيان 
  "ينار الكويتي بالد"جميع المبالغ 

  
 2011   2012 إيضاح 

     التشغيلالتدفقات النقدية من أنشطة 
 75,612    )2,869,486( السنة ربح/خسارة)(صافى 

      
     تسويات:

 )853,1(700,   2,705,582   التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية(خسارة)/ربح 
 )18,000(   -   مخصصات أنتفت الحاجة إليها

  776,471   )155,857(   خسائر استثمارات مالية
 (340,000)   -   عقارية ارباح بيع استثمارات

 235,850   -   متاحة للبيعستثمارات اانخفاض فى قيمة 
  942,988  -   انخفاض فى قيمة المدينون خسائر

  1,090  -   استهالآات
  140,367  35,000   أعباء تمويل

 (23,404)   5,815   مكافأة نهاية الخدمةمخصص 
 )421,367(   )278,946(   خسارة العمليات قبل التغير في رأس المال العامل

 )458,32(  528,932   وأرصدة مدينة أخرىمدينون 
 006,500   669   بيان الدخل –استثمارات مالية بالقيمة العادلة 

 )145,172(    )216,423(   وأرصدة دائنة أخرىدائنون 
 )018,72(   34,232  أنشطة التشغيل /(المستخدم في)صافي النقد الناتج من

       
       التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (54,400)   )38,000(   المدفوع في استثمارات عقارية
 250,000   -   ارية المحصل من بيع استثمارات عق

 8,830   5,975   توزيعات نقدية مستلمة
 22,098  )8,094(   نقد محتجز مقابل أدوات دين

 )170,000(  -   مخصصات مدفوعة
 56,528  )40,119(   أنشطة االستثمار )/الناتج منالمستخدم في(صافي النقد 

      
 (15,490)   )5,887(   صافي النقص في النقد والنقد المعادل
  26,238  10,748   النقد والنقد المعادل في بداية السنة

 10,748  4,861 10  النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة. 



  
  

  شرآة الدار الوطنية للعقارات
  مقفلة –شرآة مساهمة آويتية 

  وشرآتها التابعة 
  دولة الكويت

  
   2012ر ديسمب 31 المنتهية فيللسنة المالية المجمعة  البياناتإيضاحات حول 

  ميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذآر غير ذلك"ج"
  

  

)1(

 التأسيس والنشاط -1
  

ارات   تأسست  ة للعق ة    ( -شرآة الدار الوطني د تأسيس       –شرآة مساهمة آويتي ة) "الشرآة األم " بموجب عق مقفل
اريخ      2000مارس  7 ـــخموثق بتاريال 1جلد  714رقم   2000 مارس  12، وتم تسجيلها في السجل التجاري بت

  .80148تحت رقم 
  

  .2005يوليو  2تم تسجيل الشرآة األم بسوق الكويت لألوراق المالية بتاريخ 
  

ا     ارات واألراضي وتطويره ائم السكن     ،يتمثل النشاط الرئيسي للشرآة األم  في تملك وبيع وشراء العق دا قس ماع
ة    الخ ر العقاري ة،         ،اص، وإدارة أمالك الشرآة وأمالك الغي ع وشراء أسهم وسندات الشرآات العقاري ك وبي وتمل

ا   ة أنواعه ة بكاف االت العقاري ي المج ارات ف ديم االستش ات وتق داد الدراس ة   ،وإع ال الصيانة المتعلق ام بأعم والقي
رآة  ة للش ارات المملوآ اني والعق ة  ،بالمب ارض العقاري يم المع دى    ،وتنظ وفرة ل ة المت وائض المالي تغالل الف واس

  الشرآة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شرآات وجهات متخصصة.
  تزاول الشرآة األم آافة أنشطتها وفقًا لتعاليم الشريعة اإلسالمية السمحاء. 

 
  الكويت. 13183 –الصفاة  22242دولة الكويت ص.ب إن عنوان الشرآة االم المسجل هو: 

  
  .2013مارس  26 بتاريخدارة اإلمن قبل مجلس البيانات المالية المجمعة تمت الموافقة علي إصدار هذه 

  
  إن الجمعية العمومية للمساهمين لديها صالحية تعديل تلك البيانات المالية المجمعة بعد إصدارها.

  
 استمرارية الشرآة -2
  

عن سداد  توقفت المجموعةحول البيانات المالية المجمعة  )16(و (6)ام أرقباإلشارة إلى ما ورد باإليضاحات 
التزاماتها الدائنة آما توقفت أعمال اإلنشاءات في المشروع الرئيسي للشرآة األم (برج العاصمة) نتيجة لنقص 

 غدات المتداولة بمبلالسيولة الالزمة لذلك. باإلضافة إلى ذلك تجاوزت المطلوبات المتداولة الموجو
  ).دينار آويتي 57,905,230: 2011ديسمبر  31( 2012ديسمبر  31آما في  دينار آويتي 58,101,319

تقوم المجموعة حاليًا بإجراء المفاوضات الالزمة مع البنك الدائن إلعادة هيكلة الديون. تعتقد إدارة الشرآة األم 
ية بما يمكنها من االستمرار في مزاولة أن المفاوضات مع البنك إلعادة الهيكلة سوف تثمر عن نتائج إيجاب

لتزامات المستحقة المرهون للبنك الدائن تجاوزت اال أنشطتها، خاصة وأن القيمة العادلة لمشروع برج العاصمة
  . 2012ديسمبر  31آما في للبنك 

ل الالزم باإلضافة إلى ما سبق، تقوم الشرآة بدراسة عدة بدائل إلعادة هيكلة حقوق الملكية وإيجاد التموي
على أساس  البيانات المالية المجمعةبناءًا على ذلك، تم إعداد  ال المشروع أو بيع بعض الموجودات.الستكم

  االستمرارية.
  

 )IFRSsتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة ( -3
 

 :2012ديسمبر  31ة المنتهية في ) والتي يسري تطبيقها إلزاميًا للسنة الماليIFRSالتعديالت على ( )3/1
) الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة IFRSتسري التعديالت التالية على المعايير الدولية للتقارير المالية (

يوليو  1) على البيانات المالية المجمعة للمجموعة التي تبدأ الفترات السنوية لها في أو بعد IASBالدولية (
2011.  

  
  
  
  

  ): التضخم الشديدIFRS 1المعيار الدولي للتقارير المالية ( التعديالت على -
  )2011يوليو  1(تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 



  
  

  شرآة الدار الوطنية للعقارات
  مقفلة –شرآة مساهمة آويتية 

  وشرآتها التابعة 
  دولة الكويت

  
   2012ر ديسمب 31 المنتهية فيللسنة المالية المجمعة  البياناتإيضاحات حول 

  ميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذآر غير ذلك"ج"
  

  

)2(

ديد            ق من التضخم الش ي تنبث ديد إرشادات للمؤسسات والت ة بالتضخم الش تعطي التعديالت على المعيار والمتعلق
ـ  IFRSة المجمعة لها طبقًا لـ (سواًء تلك المستمرة في عرض البيانات المالي ) أو التي تقوم بعرض بياناتها طبقًا ل

)IFRS.للمرة األولى (  
  

ة (     - ارير المالي دولي للتق ار ال ي التطبيق ألول      IFRS 1التعديالت على المعي د المحددة لمتبن ): استبعاد المواعي
  مرة

  )2011يوليو  1(تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
ن التعديالت المتعلقة بحذف التواريخ المحددة للذين يتبنون تطبيق المعايير للمرة األولى تعفي هؤالء من إعادة إ

  ).IFRSsصياغة العمليات التي تمت قبل تاريخ التحول إلى تطبيق المعايير (
 
  ): اإلفصاحاتIFRS 7التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية ( -

  )2011يوليو  1رات السنوية التي تبدأ في أو بعد (تسري على الفت
م      ة رق ارير المالي دولي للتق ي       7تزيد التعديالت التي أدخلت على المعيار ال ات الت ة للعملي من اإلفصاحات المطلوب

ا    تشتمل على تحويل للموجودات المالية. هذه التعديالت يقصد بها توفير شفافية أآبر حول التعرض للمخاطر حينم
تم ت ًا        ي ديالت أيض ب التع ا تتطل ل، آم ا األص رض له ي يتع اطر الت بعض المخ ل ب اظ الناق ع احتف ل أصل م حوي

  إفصاحات أينما توجد تحويالت ألصول مالية لم يتم توزيعها على مدار السنة.
  
  المعايير والتعديالت الجديدة التي يمكن تطبيقها اختياريا بشكل مبكر: )3/2

ة دة التالي ايير الجدي ي    إن المع ي ف ي تنته ة الت نة المالي ى الس ًا عل ا ال تسري إلزامي ت عليه ي أجري ديالت الت   والتع
رة 2012ديسمبر  31 ب الفق ا (وتتطل ر اختياري ا بشكل مبك ديالت يمكن تطبيقه ايير والتع ذه المع من  30. لكن ه

ديالت   من المؤسسات أن تأخذ في االعتبار التأثير المحتمل من تطبيق 8معيار المحاسبة الدولي  هذه المعايير والتع
  التي صدرت ولم يحن موعد تطبيقها واإلفصاح عنها).

 
  تعديالت جديدة متعلقة باألدوات المالية •
  )2010األدوات المالية (المعدل في  –) 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( -

  جعي مع أحكام انتقالية معينة).وبأثر ر 2015يناير  1(يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  

  )7) و(9التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( •
  وبأثر رجعي مع بعض األحكام االنتقالية). 2015يناير  1(تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

ة ( ) ولكن مجلس م9، صدرت نسخة معدلة من المعيار الدولي رقم (2010في عام  ) IASBعايير المحاسبة الدولي
ا  7)، (9قام بإجراء تعديالت على المعيار الدولي ( ). لقد أجلت التعديالت التي أدخلت التطبيق الفعلي واإللزامي له

ات           2015يناير  1إلى  2013يناير  1من  ديل متطلب ديالت أيضًا بتع ا قامت التع التطبيق المبكر. آم مع السماح ب
  ).9) إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (39لمحاسبة الدولي (االنتقال من معيار ا

 
  معايير جديدة ومعدلة عن التجميع، الترتيبات المشترآة، الشرآات الزميلة واإلفصاح عنها •
  : البيانات المالية المجمعة10المعيار الدولي للتقارير المالية  -

  )2013يناير  1عد (يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو ب
ار     ق المعي  IFRSالتطبيق: يتم التطبيق بأثر رجعي مع بعض األحكام االنتقالية ويسمح بالتطبيق المبكر حال تطبي

11 ،IFRS 12 ،IAS 27  ومعيار 2011(والمعدل في (IAS 28  المعدل في)مبكرًا. )2011  
  
  
 
  : الترتيبات المشترآة11المعيار الدولي للتقارير المالية  -

  )2013يناير  1(يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
ق        م في نفس الوقت التطبي و ت التطبيق: يتم التطبيق بأثر رجعي مع أحكام انتقالية معينة. ويسمح بالتطبيق المبكر ل

دولي  ) ومعيار الم2011(المعدل في  27ومعيار المحاسبة الدولي  12، 10المبكر لمعيار التقارير المالية  حاسبة ال
  ).2011(المعدل في  28
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  : اإلفصاح عن المصالح في الكيانات األخرى12المعيار الدولي للتقارير المالية  -

  )2013يناير  1(يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
وفير ا     تم تشجيع المؤسسات لت ة   التطبيق: يتم التطبيق بأثر رجعي مع بعض األحكام االنتقالية وي لمعلومات المطلوب

  ).2013يناير  1مبكرًا عن الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  IFRS 12طبقًا لمعيار 
  

  : إرشادات انتقاليةIFRS 10 ،IFRS 11 ،IFRS 12التعديالت على  -
  )2013يناير  1(تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

ديالت إرشادات انت     ق: توضح التع ايير     التطبي ق المع ة محددة لتطبي ألول  IFRS 10 ،IFRS 11 ،IFRS 12قالي
  مرة.

  
  )2011: البيانات المالية المنفصلة (المعدل في 27معيار المحاسبة الدولي  -

  )2013يناير  1(يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
ـال       التطبيق المبكر في ح ار     التطبيق: يتم التطبيق بأثر رجعي ويسمح ب ق المبكر لمعي  IFRS 10 ،IFRSالتطبي

11 ،IFRS 12 ،IAS 28  2011(المعدل في.(  
  

  )2011: االستثمار في الشرآات الزميلة والمشروعات المشترآة (المعدل في 28معيار المحاسبة الدولي  -
  )2013يناير  1(يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

ار          التطبيق: يتم التطبيق بأثر  ق المبكر لمعي ـال التطبي التطبيق المبكر في ح  IFRS 10 ،IFRSرجعي ويسمح ب
11 ،IFRS 12 ،IAS 27  2011(المعدل في.(  
  

  معايير جديدة عن قياس القيمة العادلة  •
  : قياس القيمة العادلة13المعيار الدولي للتقارير المالية  -

  )2013ناير ي 1(يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
ق   IFRS 13التطبيق: يتم التطبيق بأثر رجعي آما ال يتم تطبيق متطلبات اإلفصاح المطلوبة طبقًا لمعيار  فيما يتعل

  بالمعلومات المقارنة للفترات التي تكون قبل التطبيق األولي للمعيار.
  

  معايير معدلة تتعلق بمنافع الموظفين •
  )2011موظفين (المعدل في : منافع ال19معيار المحاسبة الدولي  -

د          دأ في أو بع ي تب نوية الت رات الس ى الفت اير   1(يسري عل ة        2013ين ام انتقالي أثر رجعي مع أحك ق ب تم التطبي وي
  محددة).

  
 تعديالت على معايير أخرى •
  : بخصوص المنح الحكوميةIFRS 1تعديالت على معيار  -

  ويتم التطبيق بأثر رجعي). 2013يناير  1(تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  

  التقاص بين األصول وااللتزامات المالية. –: اإلفصاحات IFRS 7تعديالت على المعيار  -
  ويتم التطبيق بأثر رجعي). 2013يناير  1(تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

  خر.: عرض عناصر الدخل الشامل اآلIAS 1تعديالت على المعيار  -
  ويتم التطبيق بأثر رجعي). 2012يوليو  1(تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

  
  : التقاص بين األصول وااللتزامات المالية.IAS 32تعديالت على المعيار  -

  ويتم التطبيق بأثر رجعي). 2014يناير  1(تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  

رة أن يتم تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة التي تتعلق بالبيانات المالية المجمعة للمجموعة للفترة وتتوقع اإلدا
التي تبدأ في أو بعد التاريخ الفعلي لسريان هذه المعايير والتفسيرات. وإن بعض هذه المعايير والتفسيرات الجديدة 
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لمتوقع أن ال يكون لها تأثير مادي على البيانات التي تم إصدارها وليس لها عالقة بأنشطة المجموعة، من ا
  المالية المجمعة للمجموعة.

  
 السياسات المحاسبية الهامة  -4

  إن السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة مبينة أدناه: 
  
  أسس إعداد البيانات المالية المجمعة  )4/1

) الصادرة عن مجلس معايير IFRSانات المالية المجمعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية (يتم إعداد هذه البي -
) IFRIC) والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية (IASBالمحاسبة الدولية (

 ومتطلبات قانون الشرآات التجارية بدولة الكويت.
وتم نشره بالجريدة الرسمية  2012نوفمبر  26بتاريخ  2012لسنة  25لتجارية رقم صدر قانون الشرآات ا -

وآل نص يتعارض مع  1960والذي أدى إلى إلغاء قانون الشرآات التجارية لسنة  2012نوفمبر  29بتاريخ 
آات أن توفق أحكام هذا القانون. آما يتم العمل بالقانون الجديد من تاريخ نشره في الجريده الرسمية وعلى الشر

أوضاعها وفقًا ألحكامه خالل ستة أشهر من تاريخ سريانه. وقد بدأت المجموعة باتخاذ االجراءات الالزمة 
  للتوافق مع أحكام القانون.

إن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة متسقة مع تلك المستخدمة في إعداد  -
 نة السابقة.البيانات المالية للس

  
  العرف المحاسبي  )4/2

المعدل بإعادة تقييم  االستحقاقيتم إعداد هذه البيانات المالية المجمعة على أساس التكلفة التاريخية متبعين مبدأ  -
 بعض الموجودات بالقيمة العادلة آما هو موضح تفصيليا في السياسات واإليضاحات المرفقة.

 لمجمعة بالدينار الكويتي.يتم إعداد البيانات المالية ا -
  

 أسس التجميع  )4/3
. إن 2012ديسمبر  31آما في  تها التابعةللشرآة األم وشرآ تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية -

  .2012ديسمبر  31 هوالتابعة  ت المالية للشرآةتاريخ البيانا
ا الشرآة األم. وتكون السيطرة قائمة عندما يكون إن الشرآات التابعة هى تلك الشرآات التى تسيطر عليه -

للشرآة األم القدرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية للشرآات التابعة 
والحصول على المنافع من أنشطتها. يتم تجميع البيانات المالية للشرآات المشتراة (أو المباعة خالل السنة) فى 

 انات المالية المجمعة من تاريخ الشراء (أو حتى تاريخ البيع).البي
بإضافة البنود المتماثلة من الموجودات  حدهيتم تجميع البيانات المالية للشرآات التابعة على أساس آل بند على  -

 والمطلوبات واإليرادات والمصروفات.
خسائر غير محققة فيما بين الشرآات  ية أرباح أوتستبعد أية أرصدة ومعامالت فيما بين الشرآات بما في ذلك أ -

عند إعداد البيانات المالية المجمعة. يتم إعداد البيانات المالية المجمعة باستخدام سياسات محاسبية موحدة 
 للمعامالت المتماثلة ولألحداث األخرى التي تتم فى ظروف مشابهة.

تاريخ البيانات المالية للشرآة األم باستخدام سياسات محاسبية  يتم إعداد البيانات المالية للشرآات التابعة لنفس -
 مماثلة. 

يتم المحاسبة عن اقتناء الشرآات التابعة طبقًا لطريقة الشراء حيث تتمثل تكلفة االقتناء في القيمة العادلة للمبالغ  -
لشرآة مضاف إليها آافة التكاليف المدفوعة أو الموجودات المقتناة داخلها أو المطلوبات التي تم تحملها القتناء ا

 المباشرة المرتبطة باالقتناء.
إن أي زيادة في تكلفة الحيازة على القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة المشتراه  تدرج آشهرة، يتم إدراج  -

ض عند الحيازة) أي عجز في تكلفة الحيازة أقل من القيمة العادلة للموجودات المحددة التي تم حيازتها (أي التخفي
 في بيان الدخل المجمع للفترة التي تمت الحيازة فيها.

ينسب الربح أو الخسارة لكل مكون في الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي الشرآة األم والحصص غير المسيطرة.  -
ز وينسب الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي الشرآة األم وإلى الحصص غير المسيطرة حتى لو أدي ذلك إلى عج

 في رصيد الحصص غير المسيطرة.
 يتم معاملة حصة ملكية الشرآة األم في شرآة تابعة التي ال تؤدى إلى فقدان السيطرة آمعامالت حقوق ملكية. -
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  التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة )4/4
 وافتراضاتتقديرات  خداماستإن إعداد البيانات المالية المجمعة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب 

يمكن أن تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات، والقيم التي تم اإلفصاح عنها بالنسبة للموجودات 
والمطلوبات المحتملة في تاريخ البيانات المالية المجمعة وآذلك في قيم اإليرادات والمصروفات المسجلة خالل 

يرات طبقًا ألفضل وأحدث ما توفر لديها من معلومات ومع ذلك فإنه هذه التقد بافتراضالسنة. وقد قامت اإلدارة 
 يجب أن يؤخذ في االعتبار أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.

  
 تحقق وعدم تحقق الموجودات والمطلوبات المالية )4/5

ط التعاقدية لألداة المالية. آما المالي عندما تصبح المجموعة طرفًا في الشرو االلتزاميتم تحقق األصل المالي أو 
ال يتم تحقق أصل اما عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل المالي أو عندما تقوم 

بكافة مخاطر ومزايا الملكية  االحتفاظالمجموعة بتحويل آافة مخاطر ومزايا الملكية أو عندما ال تقوم بتحويل أو 
المحدد بموجب العقد أو عند  االلتزامالمالي عند اإلعفاء من  االلتزام وال يتحققى األصل. ولم يعد لها سيطرة عل

  صالحيته. انتهاءإلغائه أو 
  
  النقد والنقد المعادل  )4/6

 يتمثل النقد والنقد المعادل في النقدية بالصندوق ولدى البنوك وآذلك الودائع ألجل التي تستحق خالل فترة ال
  ور من تاريخ اإليداع.تتجاوز ثالثة شه

  
  األدوات المالية )4/7

  التصنيف 
تقوم المجموعة بتحديد التصنيف المناسب ألدواتها المالية في تاريخ الشراء بناء على الغرض من اقتناء هذه 
االستثمارات. تم تصنيف األدوات المالية إلى مدينون واستثمار في وآالة واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

  ن الدخل واستثمارات في ديون مشتراة.بيا
  

  مدينون
ثابت أو محدد وتكون غير مسعرة في سوق  استحقاقذات  –بخالف المشتقات المالية  -هي موجودات مالية 

نشط. وتنشأ عندما تقوم المجموعة بتقديم بضائع أو أداء خدمات بصفة مباشرة إلى العمالء مع عدم وجود نية 
  لتداول هذه الديون.

 
  ثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلاست

يتم تصنيف االستثمارات إلى استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل إذا تم اقتناؤها بصورة 
  أساسية للمتاجرة أو للبيع في األجل القريب.

ا آذلك عندما يتم إدارتها وتقييم إن االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل عند االقتناء يتم تصنيفه
  أدائها على أساس القيمة العادلة طبقًا إلستراتيجية إدارة مخاطر أو إستراتيجية استثمار معتمدة من اإلدارة.

  
  االستثمارات المتاحة للبيع

ه، هي تلك االستثمارات بخالف المشتقات المالية والتي لم يتم تصنيفها ضمن أي من التصنيفات المذآورة أعال
يتم اإلحتفاظ بها لمدة غير محددة من الوقت ويمكن بيعها عند الحاجة إلى سيولة أو عند التغير في معدالت 

  الربح.
  

  التحقق وعدم التحقق
من االستثمارات طبقًا لتاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تلتزم فيه  االعتياديةيتم إثبات المشتريات والمبيعات 

أو البيع. يتم حذف االستثمارات عندما ينتهي حق المجموعة في التدفقات النقدية الناشئة  المجموعة بعملية الشراء
عن هذا األصل أو عندما يتم تحويل األصل بواسطة المجموعة وتحويل المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية هذا 

  األصل للغير.
  

  القياس 
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فًا إليها تكاليف المعاملة فيما عدا االستثمارات بالقيمة يتم قياس جميع االستثمارات مبدئيًا بالقيمة العادلة مضا
  العادلة من خالل بيان الدخل.

الحقًا يتم إعادة قياس االستثمارات المتاحة للبيع والموجودات بقيمتها العادلة. ويتم إثبات المدينين بالتكلفة المطفأة 
  باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي.

ر المحققة وغير المحققة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للموجودات بالقيمة العادلة يتم إثبات األرباح والخسائ
من خالل بيان الدخل في بيان الدخل المجمع في السنة التي ظهرت خاللها تلك التغيرات. ويتم إثبات التغيرات 

بيع االستثمارات المتاحة للبيع أو عند  في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع في حقوق الملكية مباشرة. عند
  وجود انخفاض في القيمة يتم تحويل المبالغ المعترف بها في حقوق الملكية إلى بيان الدخل المجمع.

  
  القيمة العادلة

  يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم تداولها في سوق مالي منظم، طبقًا لسعر آخر أمر شراء معلن.
بة لالستثمارات غير المسعرة فيتم تحديد قيمتها العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية لالستثمارات المشابهه بالنس
على التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة بعد تعديلها لكي تعكس الظروف المحددة للمجموعة  باالعتمادأو 

 االنخفاضيمتها العادلة يتم إثباتها بالتكلفة ناقصًا المصدرة. إن االستثمارات المتاحة للبيع التي ال يمكن تحديد ق
  في القيمة.

  
  في القيمة  االنخفاض

أصل محدد  انخفاضتقوم المجموعة بتاريخ آل مرآز مالي مجمع بتحديد ما إذا آان هناك دليل موضوعي على 
للبيع فإن  تاحةمأو مجموعة أصول متشابهة. في حالة االستثمارات في أدوات ملكية المصنفة آاستثمارات 

عند تحديد ما إذا آان هناك مؤشرات  االعتبارالدائم أو الهام في قيمة تلك االستثمارات يتم أخذه في  االنخفاض
فإن إجمالي الخسائر المتراآمة يتم  االنخفاضفي القيمة. وفي حالة وجود دليل على ذلك  انخفاضعلى وجود 

في القيمة المعترف بها في سنوات  االنخفاضلعادلة ناقصًا خسائر والقيمة ا االقتناءقياسها بالفرق بين تكلفة 
في القيمة في أدوات ملكية  االنخفاضسابقة. ويتم تحويلها من حقوق الملكية إلى بيان الدخل المجمع. إن خسائر 

  ال يتم عكسها مرة أخرى على بيان الدخل المجمع.
إذا آان هناك دليل موضوعي على أن المجموعة لن في قيمة المدينين  االنخفاضيتم تكوين مخصص لمواجهة 

تكون قادرة على تحصيل آافة المبالغ المستحقة. إن قيمة المخصص هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة 
وهي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مخصومة على أساس معدل الفائدة  استردادهاالممكن 

  في القيمة في بيان الدخل المجمع. االنخفاضثبات الخسائر الناتجة عن الفعلي. ويتم إ
  

  استثمارات عقارية )4/8
تلك العقارات المحتفظ بها لغرض التأجير و/ أو لغرض الزيادة في قيمتها، ويتم  العقاريةتمثل االستثمارية 

  محاسبتها باستخدام نموذج القيمة العادلة.
سنويا وتدرج في بيان  العقارية االستثماراتيتم الحقا اعادة تقييم  ،مبدئيا بالتكلفة العقارية االستثماراتيتم قياس 

المرآز المالي المجمع بقيمها العادلة. ويتم تحديد هذه القيم من قبل مقّيمين خارجيين لهم خبرة آافية في تقييم 
  اثباتات من السوق.مؤيدة ب العقارية االستثماراتالعقارات خاصة فيما يتعلق بموقع وطبيعة تلك 

يتم االعتراف مباشرة بأي أرباح أو خسائر سواء ناتجة عن فروقات في القيمة العادلة أو عن بيع العقار ضمن 
  ". العقارية لالستثماراتاألرباح أو الخسائر تحت بند "التغير في القيمة العادلة 

  
  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية )4/9

ترية لموجودات المجموعة غير المالية في تاريخ المرآز المالي المجمع لغرض تحديد فيما يتم مراجعة القيمة الدف
يتم تقدير القيمة القابلة  الدليل،إذا آان هناك أي دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة. في حال توافر هذا 
المجمع عندما تتجاوز القيمة  لالسترداد للموجودات ويتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة في بيان الدخل

  الدفترية للموجودات قيمتها القابلة لالسترداد.
يتم إثبات عكس خسارة انخفاض القيمة المسجلة في سنوات سابقة آإيراد في حالة وجود داللة على أن خسارة 

  .انخفضتاالنخفاض المسجلة سابقا لم تعد موجودة أو أنها قد 
  
  

  ذمم تجارية دائنة  )4/10
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  الذمم التجارية الدائنة بالقيمة االسمية.تدرج 
  

  مخصص مكافأة نهاية الخدمة  )4/11
يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين طبقا لقانون العمل في القطاع األهلي والعقود المبرمة وعلى 

ل وتتوقع االدارة ان فرض إنهاء خدمات جميع الموظفين بتاريخ المرآز المالي المجمع. إن هذا االلتزام غير ممو
تنتج عن هذه الطريقة تقديرا مناسبا اللتزام المجموعة المتعلق بمكافآت نهاية الخدمة عن خدمات الموظفين 

  السابقة والحالية.
  

  نةالخزاأسهم  )4/12
م نة في أسهم الشرآة األم الذاتية التي تم إصدارها وشراؤها الحقًا من قبل المجموعة ولم يتالخزاتتمثل أسهم 

نة بطريقة التكلفة الخزاإعادة إصدارها أو إلغاءها حتى تاريخ المرآز المالي المجمع. يتم المحاسبة عن أسهم 
حيث يتم إدراج تكلفة األسهم المشتراه في حساب مقابل ضمن حقوق الملكية. عند إعادة اإلصدار يتم إدراج 

نة" والذي يعتبر غير قابل للتوزيع، الخزاسهم األرباح الناتجة ضمن حساب مستقل في حقوق الملكية "ربح بيع أ
آما يتم تحميل الخسارة المحققة علي نفس الحساب في حدود الرصيد الدائن لذلك الحساب، ويتم تحميل الخسارة 

نة الخزااإلضافية علي األرباح المحتفظ بها ومن ثم األحتياطيات. تستخدم األرباح المحققة الحقًا عن بيع أسهم 
  نة. الخزاسارة المسجلة سابقًا في األحتياطيات واألرباح المحتفظ بها والربح الناتج عن بيع أسهم لمقابلة الخ

    
  تحقق اإليراد )4/13

 يتم اإلعتراف بإيرادات إيجارات العقارات على أساس اإلستحقاق طبقًا للعقود المبرمة. -
 تلك اإليرادات. ماستالتتحقق إيرادات توزيعات أرباح األسهم عندما يثبت الحق في  -
يدرج ربح بيع االستثمارات في اوراق مالية بالفرق بين صافي حصيلة المبيعات النقدية والقيمة المدرجة  -

  لالستثمار المباع.
تحتسب بنود اإليرادات األخرى عند اآتسابها في الوقت الذي يتم فيه تقديم الخدمات المتعلقة بها على أساس  -

 كل نشاط.شروط االتفاق التعاقدي ل
  
  
  
  
  
   أعباء التمويل )4/14

التي تعزي مباشرة إلى تملك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل آجزء من تكلفة ذلك  أعباء التمويليتم رسملة  -
وتكون األنشطة  أعباء التمويلعندما يجري تكبد النفقات على األصل وتكبد  األعباءاألصل وتبدأ رسملة هذه 
لتنفيذ، ويتم إيقاف الرسملة عندما تستكمل بشكل جوهري آافة النشاطات الضرورية الالزمة إلعداد األصل قيد ا

  إلعداد األصل المؤهل لإلستخدام المقصود أو البيع.
التي التعزي مباشرة الى تملك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل آمصروف في الفترة  بأعباء التمويليتم اإلعتراف  -

 التي يتم تكبدها فيها.
  
  مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حصة )4/15

من  %1بحصة المجموعة الخاصة بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي آمصروف وتحتسب بواقع  االعترافيتم 
القانوني وقبل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وضريبة دعم العمالة الوطنية  االحتياطيالربح بعد التحويل الى 

  والزآاة.
 

  ضريبة دعم العمالة الوطنية )4/16
بحصة المجموعة الخاصة بضريبة دعم العمالة الوطنية آمصروف وتحتسب وفقا لقرار وزير  االعترافيتم 

  .2000/19والقانون رقم  2011/24المالية رقم 
  
  مساهمة الزآاة )4/17
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 2007/58بحصة المجموعة الخاصة بالزآاة آمصروف وتحتسب وفقا لقرار وزير المالية رقم  االعترافيتم 
  .2006/46و

 
  العمالت االجنبية  )4/18

إن العملة الرئيسية المستخدمة للمجموعة هي " الدينار الكويتي" وبالتالي يتم عرض البيانات المالية المجمعة 
بالدينار الكويتي. يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية الى الدينار الكويتي حسب سعر التحويل السائد بتاريخ 

موجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى الدينار الكويتي حسب أسعار الصرف المعاملة. يتم تحويل ال
السائدة بتاريخ المرآز المالي المجمع. يتم تسجيل الفروقات الناتجة من تحويل العمالت األجنبية في بيان الدخل 

  المجمع.
  

  االحداث المحتملة  )4/19
حدوث  احتماليانات المالية المجمعة ويتم االفصاح عنها فقط ما لم يكن يتم إدراج المطلوبات المحتملة في الب ال

تدفق صادر للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية مستبعدًا، آما ال يتم االعتراف بالموجودات المحتملة ويتم 
  منها مرجحا. اقتصاديةاالفصاح عنها عندما يكون تحقيق منافع 

  
  الشرآات التابعة -5

  
 "شرآة النهضة العالمية العقارية"نات المالية المجمعة البيانات المالية للشرآة األم وشرآاتها التابعة تتضمن البيا

  والمملوآة لها بالكامل. (شرآة مساهمة آويتية مقفلة)
  .2012ديسمبر  31 آما في مالية مدققةنات التابعة بناًء على بيا للشرآةتم تجميع البيانات المالية 

  
 قاريةاستثمارات ع -6

 2012   2011  
  826,100   835,918  ستثمارات عقاريةا

 62,956,400   60,279,000  قيد التطوير استثمارات عقارية
 61,114,918   63,782,500 
  

  العقارية خالل السنة: اتستثماراالوفيما يلي الحرآة على 
  
 2012    2011  

 62,243,400   63,782,500  الرصيد في بداية السنة
 1,595,400   38,000 اإلضافات خالل السنة

 (1,910,000)    -  خالل السنة ستبعاداتاإل
 1,853,700   (2,705,582)  التغير في القيمة العادلة
 63,782,500   61,114,918  الرصيد في نهاية السنة

  
متر  6,393 ي مشروع "برج العاصمة" في منطقة شرق على مساحةتتمثل االستثمارات العقارية قيد التطوير ف -

طابق ومجمع للتسوق ومكاتب تجارية وفندق. توقف إنشاء  58يزيد عن الـ  رتفاعبامربع يشتمل على برج 
نظرًا لنقص السيولة. تقوم إدارة المجموعة حاليًا  2009مشروع برج العاصمة خالل الربع الثاني من عام 

  أحد البنوك المحلية الستكمال تمويل إنشاء المشروع.بالمفاوضات مع 
 ).16(إيضاح  أدوات دينمقابل  بنك محليإن االستثمارات العقارية قيد التطوير مرهونة لصالح  -
قامت المجموعة بالتوصل للقيمة العادلة لالستثمارات العقارية قيد التطوير من خالل مقيمين مستقلين  السنةخالل  -

  زة حتى تاريخ توقف المشروع وقيمة االرض.لألعمال المنج
  
 متاحة للبيع استثمارات -7

 2012    2011  
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 682,723  682,723  مسعرة -ستثمارات في أسهم محلية ا
 6,552,218  6,572,608  غير مسعرة -ستثمارات في أسهم أجنبية ا
 7,255,331  7,234,941 

 

أدوات دينار آويتى مرهونة لصالح أحد البنوك المحلية مقابل  682,723بقيمة  المسعرةالمحلية  ستثماراتاالإن  -
 ).16(إيضاح  دين

غير مسعرة بناءًا على المعلومات المتاحة حول المرآز المالي ونتائج أجنبية في أسهم  االستثماراتيتم تقييم  -
لك أسعار التعامالت على األسهم أنشطة الشرآات المستثمر فيها واألرباح المستقبلية المتوقعة لهذه الشرآات وآذ

 وترى اإلدارة أنه ال يوجد تغيرات جوهرية لتلك القيم.
  

 بيان الدخل –بالقيمة العادلة  ستثماراتا -8
 2012    2011  
  205,120   268,617  ستثمارات مسعرةا
 6,577,714  6,663,430  غير مسعرةستثمارات ا
 6,932,047  6,782,834 

 

مرهونة  محتفظ بها في محافظ استثمارية مدارة بواسطة أطراف ذات صلة وهي مسعرةال إن االستثمارات -
 ).16(إيضاح  أدوات دينمقابل  لصالح بنك محلي

 
 وفقًا ألسعار صفقات حديثة تمت على تلك األسهم أو أسهم شرآات مشابهة. غير مسعرةالتم تقييم االستثمارات  -

  
  
  
  
  
  
 
 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى -9

 2012    2011  
 942,988   -  ستثمارات عقاريةدفعات مقدمة لشراء ا

 )942,988( -  يخصم: مخصص انخفاض في قيمة المدينون
  -  - 

 2,000,000  1,525,000  مدينون مستحق عن بيع عقار 
  80,797  199  مستحق من اطراف ذات صلة 

 10,472  10,472  ـتردةتأمينـات مس
  19,430   27,555  إيرادات مستحقة

 300  18,841  أرصدة مدينة أخرى
 1,582,067    2,110,999  

  

إن القيمة الدفترية للذمم التجارية المدينة تقارب قيمتها العادلة، آما أن البنود األخرى ضمن الذمم المدينة 
في  االئتمانن أقصى مبلغ يتعرض لمخاطر واألرصدة المدينة األخرى، ال تتضمن موجودات واجبة التخفيض. إ

تاريخ البيانات المالية المجمعة هو القيمة العادلة لكل بند من بنود الذمم المذآورة أعاله. ال تحتفظ المجموعة بأية 
  ضمانات للتحصيل.

  
 النقد والنقد المعادل  -10

 2012    2011  
 511,541  519,635  نقد بالمحافظ االستثمارية

  10,748   4,861  ية لدى بنوك ومؤسسات ماليةحسابات جار
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 524,496   522,289 
 (511,541)   (519,635) أدوات دينيخصم: نقد محتجز مقابل

 10,748  4,861 النقد والنقد المعادل ألغراض بيان التدفقات النقدية
  

  ).16(إيضاح أدوات دين لمحافظ االستثمارية مرهون لصالح أحد البنوك المحلية مقابل إن النقد با
  

 رأس المال -11
  

دينار أثنين وأربعون مليون دينار آويتي ( 42,000,000المصرح به والمدفوع  األمبلغ رأس مال الشرآة 
 فلس (مائة فلس) 100هم مليون سهم) قيمة آل سأربعمائة وعشرون سهم ( 420,000,000آويتي) موزع على 
  . وجميع األسهم نقدية

 
 أسهم خزانة -12

 2012    2011  
 8,936,000   8,936,000  عدد األسهم (سهم)

 2.13    2.13 النسبة ألسهم رأس المال (%)
 129,572   245,740  القيمة السوقية 

  
  ة مقابل أسهم الخزانة.لح مرحا، وال يوجد في الشرآة األم أربالسنةلم يتم بيع أو شراء أسهم الخزانة خالل 

  
  
  
  
  
  

  احتياطي قانوني -13
  

من صافي ربح السنة  %10وفقا لمتطلبات قانون الشرآات التجارية والنظام األساسى للشرآة األم يتم اقتطاع 
قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمى والزآاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي القانوني. ويجوز 

إن هذا االحتياطي غير قابل  .من رأس المال %50اف هذا االقتطاع عندما يصل رصيد االحتياطي إلى إيق
نظرًا لوجود لم يتم التحويل لحساب االحتياطي القانوني للتوزيع إال في الحاالت المنصوص عليها في القانون. 

  .متراآمةخسائر 
  

 احتياطي اختياري -14
  

من صافي ربح السنة إلى االحتياطي االختياري  %10للشرآة األم يتم اقتطاع  وفقًا لمتطلبات النظام األساسي
قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمى والزآاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، ويجوز وقف هذا التحويل بقرار 

نظرًا ختياري من الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة. لم يتم التحويل لحساب االحتياطي اال
  لوجود خسائر متراآمة.

 
 وأرصدة دائنة أخرى  ذمم دائنة -15

 2012    2011  
 9,110,557   9,110,557  دائنون تجاريون (أعمال إنشائية)

  417,318  417,318  آخروندائنون تجاريون 
 162,337  7,970  أطراف ذات صلةمستحق إلى 

 1,052,372  1,052,372  محجوز ضمان لمقاولين
 864,508  863,227  آاة مستحقةز

  155,015   97,435  مصاريف مستحقة 
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 26,383  23,188  أخرى
  11,572,067  11,788,490  
  

مقاول الباطن حول قيمة األعمال المنجزة حتى تاريخه توجد دعاوى متبادلة بين الشرآة والمقاول الرئيسي و
دينار  مليون 23.2يضات وغرامات تأخير. ورد للشرآة مطالبات من المقاولين بمبلغ وتعو وأعمال تقديرية
. ترى اإلدارة دينار آويتي مليون 9.1فى حين بلغت المبالغ المثبتة للمقاولين ، 2012ديسمبر  31آويتي آما فى 

  في ضوء المعلومات الحالية.أن المبالغ المسجلة للمقاول الرئيسي تمثل أفضل تقدير لاللتزامات المتوقعة للمقاول 
 
 
  

 أدوات دين -16
 2012    2011  

  53,242,326    53,242,326  وآاالت دائنة
 2,290,536   2,325,536  بنك دائن

 55,567,862   55,532,862 
  

متاحة  ستثماراتوا) 6اح عقارية (إيض استثماراتهن إن الوآاالت الدائنة ممنوحة من قبل بنك محلي مقابل ر
  .)10(إيضاح  االستثماريةوالنقد بالمحافظ  )8بيان الدخل (إيضاح  -بالقيمة العادلة  ستثماراتوا) 7للبيع (إيضاح 

وفقًا لعقود الوآاالت الدائنة فإن توقف وتخلفت المجموعة عن سداد األقساط المستحقة من هذه الوآاالت الدائنة. 
لى استحقاق الوآاالت بالكامل وبالتالي تم تبويب آامل الرصيد المستحق للوآاالت الشرآة عن السداد يؤدي إ

  .المجمع الدائنة آمطلوبات متداولة في بيان المرآز المالي
وقامت الشرآة  الموجودات المقدمة آرهن للوآالة،بيع اوى قضائية ضد الشرآة للحجز على وقام البنك برفع دع

تم التوصل لم يازالت الدعاوى المتبادلة قائمة وم .ة ضد البنك لتصفية الحسابى قضائياألم بدورها برفع دعاو
  .فيها الى احكام نهائية

 
 استثمارات عقاريةإيرادات خسائر)/( -17

 2012    2011  
 1,853,700  )2,705,582( التغير في القيمة العادلة

 340,000  - أرباح بيع عقارات استثمارية
 69,017  43,135 إيرادات إيجارات

  )2,662,447(  2,262,717  
 

 استثمارات  خسائر)(/إيرادات -18
 2012    2011  

    بيان الدخل–استثمارات مالية بالقيمة العادلة
  314,286  149,882 بيع)خسائرأرباح/ (

 (794,892)  - التغير في القيمة العادلة
  8,830  5,975 ديةتوزيعات نق

  155,857  (471,776)  
     استثمارات متاحة للبيع

  (235,850)  - خسائر انخفاض في القيمة
  155,857  (707,626)  

 
 ربحية السهم -19
 

 السنةمة خالل على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائ السنةتحتسب ربحية السهم بقسمة صافى ربح 
  وذلك آما يلي:
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 2012    2011  
  75,612    )2,869,486(السنة (خسارة)/ربحصافي 

  411,064,000   411,064,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والقائمة (سهم)
 0.18   )6.98( السهم (فلس) (خسارة)/ربحية

  
 صلةالمعامالت مع األطراف ذات  -20
  

الشرآات الزميلة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا  صلةتمثل األطراف ذات 
وشرآات يسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشترآة أو تأثيرًا ملموسًا. يتم الموافقة على  للمجموعة

  .المجموعةسياسات تسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة 
  
  مستحقة من/إلى أطراف ذات صلة معفاة من الفوائد وليس لها تاريخ محدد للسداد.األرصدة الالمبالغ و إن
  
  
  
  
  آما يلي: هي المجمعةالبيانات المالية ن أرصدة وحرآة المعامالت مع أطراف ذات صلة المدرجة ضمن إ

  
  2011    2012      بيان المرآز المالي المجمع:

 80,797    199    )9 –(إيضاح  أطراف ذات صلةمستحق من 
 162,337    7,970    )15 –(إيضاح  أطراف ذات صلة إلىمستحق 

  
  2011    2012  بيان الدخل المجمع:
 93,028    75,000  مزايا اإلدارة العليا

  314,289    -    أرباح بيع استثمارات
  

  للمساهمين. العموميةلموافقة الجمعية خاضعة المعامالت مع األطراف ذات الصلة  إن
  

 العمومية للمساهمينالجمعية  -21
  

البيانات المالية المجمعة  اعتمادوتم خاللها  2012مايو  27 عمومية السنوية للمساهمين بتاريخالجمعية ال انعقدت
  .2011ديسمبر  31للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 

 
 التوزيع القطاعي -22

 
  المجموعة نشاطها من خالل قطاعين رئيسيين: تمارس

قاري: يتمثل في تملك وبيع وشراء العقارات واألراضي وتطوير وإدارة أمالك المجموعة وأمالك القطاع الع -
  .الغير العقاري واالستثمار العقاري

  القطاع االستثماري: يتمثل في استثمارات ومحافظ استثمارية مدارة بواسطة الغير. -
  
  :نتائج القطاعات فيما يلي تحليل للمعلومات حسبو
  

  0122ديسمبر  31 

 
  القطاع

  العقاري 
 

 
القطاع 

 مجموع ال   ستثمارياال
    

  (2,486,250)  176,197  )2,662,447( اإليرادات
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 )2,662,447(  176,197  (2,486,250)  
 (383,236)    خرىاأل عباءاألمصروفات وال

 (2,869,486)     الخسارةصافي 
  

  2011ديسمبر  31 

 
  القطاع

  العقاري 
 

 
اع القط

 المجموع    االستثماري
    

 1,593,583  (669,134)2,262,717 اإليرادات
 2,262,717(669,134)  1,593,583 
 (1,517,971)    خرىاأل عباءاألمصروفات وال

 75,612     ربحالصافي 
  

  في دولة الكويت. جموعةجودات ومطلوبات المتترآز معظم مو
  

 االرتباطات الرأسمالية -23
 2012    2011  

 1,485,400  1,485,400  المجموعة تبقي من عقود تصميم وإدارة مشروع الم
 74,397,420  74,397,420 التكلفة المتوقعة الستكمال مشروع المجموعة 

 3,059,600  -  ستثمارات عقاريةالمتبقي لشراء ا
 

 الية وإدارة المخاطراألدوات الم -24
 

  األدوات المالية:  )أ
  السياسات المحاسبية الهامة

لكل  -باإليرادات والمصروفات  واالعترافمتضمنة مبادئ القياس  -إن تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة 
  معة.) حول البيانات المالية المج4فئات الموجودات والمطلوبات المالية تم اإلفصاح عنها في ايضاح رقم (

  
  فئات األدوات المالية

تم تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة آما تظهر في بيان المرآز المالي المجمع على النحو 
  التالي:

  
  2011    2012  الموجودات المالية
  522,289    524,496  النقد والنقد المعادل

  6,782,834    6,932,047  بيان الدخل -استثمارات بالقيمة العادلة 
 2,110,999   1,582,067  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

  9,038,610   9,416,122 
  

  2011    2012  المطلوبات المالية
  55,532,862    55,567,862   أدوات الدين

 11,788,490   11,572,067  ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
  67,139,929   67,321,352 
  

 القيمة العادلة لألدوات المالية
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)14(

تمثل القيمة العادلة لألدوات المالية المبالغ التي يمكن أن يستبدل بها أصل أو يسدد بها إلتزام بين أطراف ذوي 
ت والطرق المتعارف دراية آافية ورغبة في التعامل على أسس متكافئة. وقد استخدمت المجموعة اإلفتراضا

عليها في تقدير القيم العادلة لألدوات المالية حيث يتم تحديد القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة طبقًا 
  لما يلي:

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي لها نفس الطبيعة والشروط والمتداولة في سوق نشط يتم  •
  سعار السوق المعلنة.تحديدها بالرجوع إلى أ

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى (فيما عدا المشتقات المالية) يتم تحديد قيمتها العادلة  •
طبقًا لنماذج التسعير المتعارف عليها إستنادًا إلى التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بسعر الخصم 

  مماثلة.الجاري المتاح بالسوق ألداة مالية 
  

  إن القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية.
  
  

  القيمة العادلة المعترف بها في بيان المرآز المالي المجمع:
المالي المجمع  يوضح الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة ضمن بيان المرآز

وفقا للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة، حيث يقوم التسلسل الهرمي بتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية إلى 
  ثالثة مستويات استنادا إلى اهمية المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية. 

  

  يمة العادلة: فيما يلي مستويات التسلسل الهرمي للق
  : اسعار مدرجة (غير معدلة) في اسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة؛ 1مستوى  •
والتي يمكن تتبعها للموجودات أو  1: معطيات غير األسعار المدرجة المتضمنة في مستوى 2مستوى  •

 و ;باألسعار)للمطلوبات سواء  بصورة مباشرة (آاألسعار) أو بصورة غير مباشرة (معطيات متعلقة 
: معطيات للموجودات والمطلوبات التي ال تستند إلى معلومات سوقية يمكن تتبعها (معطيات غير 3مستوى  •

 قابلة للمراقبة). 
  

المستوى الذي تصنف ضمنه الموجودات والمطلوبات المالية يتم تحديده بناءًا على أدنى مستوى للمعطيات الهامة 
  ادلة. التي أدت إلى قياس القيمة الع

  
وقد تم تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في بيان المرآز المالي المجمع حسب 

  التسلسل الهرمي المستخدم لقياس القيمة العادلة آما يلي: 
  

  :    2012ديسمبر  31
  المجموع   3مستوى    2مستوى    1مستوى   

             الموجودات:
بيان  -العادلة  إستثمارات بالقيمة

             الدخل:
 268,617  -  -  268,617  أوراق مالية مسعره 

 6,663,430  -  6,663,430  -  اوراق مالية غير مسعره
         

         إستثمارات متاحة للبيع
 682,723  -  -  682,723  أوراق مالية مسعره 

 6,572,608  -  6,572,608 -  اوراق مالية غير مسعره
  951,340  13,236,038  -  14,187,378 

 -  -  -  -  المطلوبات:
 14,187,378  -  13,236,038  951,340  صافي القيمة العادلة 

  
  :    2011ديسمبر  31

  المجموع   3وى مست   2مستوى    1مستوى   
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             الموجودات:
بيان  -إستثمارات بالقيمة العادلة 

             الدخل:
 205,120  -  -  205,120  أوراق مالية مسعره 

 6,577,714  -  6,577,714  -  اوراق مالية غير مسعره
         

         إستثمارات متاحة للبيع
 682,723  - -  682,723  أوراق مالية مسعره 

 6,552,218   -  6,552,218   -  اوراق مالية غير مسعره
  887,843  13,129,932  -  14,017,775 

 -   -   -   -  المطلوبات:
 14,017,775  -  13,129,932  887,843  صافي القيمة العادلة 

  إدارة المخاطر المالية  )ب
ومخاطر السيولة  االئتمانتستخدم المجموعة أدوات مالية تتعرض للعديد من المخاطر المالية مثل مخاطر 

  ومخاطر السوق.
  

اإلجراءات المناسبة لتخفيض  باتخاذتقوم المجموعة بصورة دورية بمراجعة المخاطر التي تتعرض لها وتقوم 
  ر للحد المقبول.تلك المخاط

يقوم مجلس إدارة المجموعة بوضع أسس مكتوبة لإلطار العام إلدارة المخاطر، وأيضًا سياسات مكتوبة تغطى 
  الفوائض المالية. استثماروآذلك  االئتمانمناطق معينة مثل خطر العمالت األجنبية وخطر سعر الفائدة وخطر 

  فيما يلي:إن أهم المخاطر التي تتعرض لها المجموعة تتمثل 
 
  االئتمانمخاطر  •

مسببًا خسارة مالية  بالتزاماتهعدم قدرة أحد اطراف األداة المالية على الوفاء  احتمالهو خطر  االئتمانإن خطر 
تتمثل أساسًا في النقد والنقد  االئتمانللطرف اآلخر. إن الموجودات المالية التي قد تعرض المجموعة لمخاطر 

. إن النقد والنقد المعادل للمجموعة مودع لدى مؤسسات مالية ذات سمعة ائتمانية جيدة. المعادل والذمم المدينة
  . ديون المشكوك في تحصيلهاآما يتم اثبات رصيد الذمم المدينة بالصافي بعد خصم مخصص ال

  
 مخاطر السيولة •

إدارة مخاطر السيولة تتضمن تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها النقدية. إن 
بالموجودات ذات  واالحتفاظبنقدية آافية وتوفير مصادر التمويل عن طريق توفير تسهيالت آافية،  االحتفاظ

  السيولة العالية ومراقبة السيولة بشكل دوري عن طريق التدفقات النقدية المستقبلية.
  

إلى الفترة من تاريخ المرآز المالي المجمع حتى  دااستناتم عرض جدول االستحقاقات للمطلوبات المدرجة أدناه 
تاريخ االستحقاقات التعاقدية وفي حال عدم وجود تاريخ استحقاق تعاقدي لألداة المالية يتم عرضها طبقًا 

  .االلتزاملتقديرات اإلدارة على أساس الفترة التي يتم فيها تحصيل أو استبعاد األصل لتسوية 
  

 :2012ديسمبر  31قات للمطلوبات آما في فيما يلي تحليل االستحقا
  

    خالل سنة
  أآثر من 
  اإلجمالي    سنة

 11,572,067  -   11,572,067  ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
  55,567,862   -    55,567,862  دين أدوات 

 88,525  88,525    -  مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
  67,139,929   88,525  67,228,454 
  

  :2011ديسمبر  31وفيما يلي تحليل االستحقاقات للمطلوبات آما في 



  
  

  شرآة الدار الوطنية للعقارات
  مقفلة –شرآة مساهمة آويتية 

  وشرآتها التابعة 
  دولة الكويت

  
   2012ر ديسمب 31 المنتهية فيللسنة المالية المجمعة  البياناتإيضاحات حول 

  ميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذآر غير ذلك"ج"
  

  

)16(

  
    خالل سنة

  أآثر من 
  اإلجمالي     سنة

 11,788,490  -   11,788,490  ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
  55,532,862   -    55,532,862  أدوات دين 

 82,710  82,710    -  مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
  67,321,352   82,710  67,404,062 
 
  مخاطر السوق •

تتضمن مخاطر السوق مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر معدالت سعر الفائدة ومخاطر سعر األسهم، وتنشأ 
  معدالت الفائدة وأسعار الصرف. تلك المخاطر نتيجة تغير األسعار بالسوق وآذلك تغيير

  
  مخاطر العمالت األجنبية

إن مخاطر العمالت األجنبية هى مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات ألداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار 
  العمالت األجنبية.

  
طر عن طريق وضع تنشأ تلك المخاطر عن المعامالت بالعمالت األجنبية، وتقوم المجموعة بإدارة تلك المخا

حدود للتعامل في عمالت أجنبية ومع األطراف األخرى وآذلك التعامل فقط بالعمالت الرئيسية (الدوالر 
  األمريكي) ومع أطراف ذوي سمعة حسنة.

  
  مخاطر معدالت الفائدة

لية بسبب التغيرات إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة ما
  في أسعار الفائدة بالسوق.

  
آما أن القروض بمعدالت فائدة متغيرة قد تعرض   تنشأ مخاطر سعر الفائدة عن القروض طويلة األجل.

  المجموعة إلى مخاطر التدفقات النقدية بسبب أسعار الفائدة.
  

  خاطر سعر الفائدة. تعمل المجموعة وفقًا للشريعة اإلسالمية وبالتالى فهى ال تتعرض الى م
  

  مخاطر سعر األسهم
إن مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر تقلب القيمة العادلة لألسهم نتيجة التغيرات في مستوى مؤشرات األسهم أو 

  قيمة أسعار األسهم المستقلة. وتنتج مخاطر أسعار األسهم من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم.
  

بيان الدخل آما  -ان الدخل المجمع نتيجة التغير في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة إن التأثير على بي
  بسبب التغيرات المتوقعة في مؤشر سوق الكويت لألوراق المالية  2012ديسمبر  31في 

  ، مع االحتفاظ بثبات آافة المتغيرات األخرى هو آما يلي: ±)% 10: ±2011) (% 10(
  
 بيان الدخل المجمع األثر على  
  2012    2011  

 20,512   26,862  بيان الدخل – استثمارات بالقيمة العادلة
  

  إدارة مخاطر رأس المال -25
 
 :أهداف إدارة مخاطر رأس المال  )أ

  إن أهداف الشرآة األم عند إدارة رأس المال هي:
الستمرار في توفير العائدات للمساهمين حماية قدرة المجموعة على االستمرار آمنشأة ناجحة بحيث تستطيع ا •

  والمنافع ألصحاب المصالح اآلخرين.



  
  

  شرآة الدار الوطنية للعقارات
  مقفلة –شرآة مساهمة آويتية 

  وشرآتها التابعة 
  دولة الكويت

  
   2012ر ديسمب 31 المنتهية فيللسنة المالية المجمعة  البياناتإيضاحات حول 

  ميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذآر غير ذلك"ج"
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 توفير عائد مناسب للمساهمين بتسعير الخدمات والمنتجات بشكل يتناسب مع مستوى المخاطره.  •
  

وتحدد المجموعة رأس المال بما يتناسب مع المخاطره آما تدير هيكل رأس المال وتجرى التعديالت عليه في 
التغيرات في الظروف االقتصادية وخصائص المخاطره المتعلقة باألصل ومن أجل المحافظة على هيكل  ضوء

 لتخفيضرأس المال وتعديله تقوم بتعديل مبلغ األرباح الذي يدفع للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة أو بيع أصول 
  الدين.

   
  
  

  نسبة الديون إلى حقوق الملكية:  )ب
في نفس المجال تقوم المجموعة بمتابعة رأس المال على أساس نسبة المديونية إلى رأس  وبما يتفق مع اآلخرين

المال المعدل ويتم احتساب هذه النسبة عن طريق صافي الديون إلى إجمالي رأس المال المعدل ويحتسب صافي 
صومًا منها النقد والتسهيالت البنكية األخرى الواردة في المرآز المالي المجمع مخ الدين آإجمالي القروض

شرآة األم (رأس المال وأسهم والنقد المعادل ويشمل رأس المال المعدل جميع مكونات حقوق الملكية لمساهمي ال
متراآمة) باإلضافة إلى صافي خسائر و لةغييرات المتراآمة في القيمة العادوالتأسهم الخزينة أربح بيع نة والخزا

  الديون.
  

  إن نسبة الديون هي آما يلي:
  2012    2011  

  55,532,862   55,567,862  الديون
 )522,589(  )524,496(  ناقصًا: النقد والنقد المعادل

 55,010,273  55,043,366  صافي الديون
 15,470,995  12,621,899  إجمالي حقوق الملكية 

  70,481,268   67,665,265  حقوق الملكية وصافي الديون
 %78  %81  نسبة الديون

  
 ارقام المقارنة -26

  
 الحالية. السنةمع تبويب وتصنيف أرقام  لتتالءمالسابقة  م المقارنة للسنةتم إعادة تبويب وتصنيف بعض أرقا




