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�
حضــرات الســـادة المساهميـن،،،،،

  السـالم عليكـم ورحمـة اهلل وبركاتـــه،،،،

يطيب لي باألصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة واجلهاز اإلداري للشركة أن   
نتقدم إليكم بالتقرير السنوي للشركة عن السنة املنتهية في 2011/12/31 .         

 اإلخوة املساهمني األفاضل،،،،

بالرغم من استمرار سوء الظروف االقتصادية العاملية وانعكاساتها سلبا على سوق العقارات في منطقتنا ، 
مازالت شركتنا حتتفظ بأصولها العقارية في كل من دولة اإلمارات العربية املتحدة متمثلة في مشروع أوكيانا 
وورلد فرست في إمارة دبي ، وفي مملكة البحرين متمثلة في مشروع مدينة احلدائق املائية ، حيث استمر 

التزام الشركة بنهجها على غرار السنوات املاضية ، باحملافظة على أصول الشركة من التآكل أو البيع .

 أما فيما يتعلق بالوضع في دبي ، فمنذ تعرض قطاع العقارات هناك عند اندالع األزمة املالية العاملية منذ 
سنوات وحتى اآلن ، إلى زيادة كبيرة في املعروض مقابل الطلب وحدوث انخفاضات كبيرة في األسعار ، إال انه 
ومع إعالن كبرى الشركات العقارية عن مواصلة تنفيذ مشاريعها ، عادت السوق لتنفس الصعداء ، والتأكيد 
على بداية ظهور بوادر انتعاش حقيقي في السوق العقارية بأنواعها املختلفة في إمارة دبي ، ومع ذلك فإن 

التوقعات تشير إلى أن االنتعاش التام لهذا القطاع يحتاج إلى  متسع من الوقت ولعدة سنوات قادمة .

 ومن جانب آخر فقطاع العقارات في مملكة البحرين يشهد عروض كثيفة ، وانخفاض كبير في االستثمارات 
إلى  الثقة  ع��ودة  عند  وعافيتها  قوتها  تستعيد  أن  يتوقع  انه  إال   ، وتطويرها  العقارات  مجال  في  اخلارجية 

املستثمرين الذين تأثروا باألوضاع األخيرة في املنطقة .

 وفي السعي الدءوب للشركة للحصول على التمويل الالزم للبدء في األعمال التنفيذية لبعض مكونات مشاريعها 
في دبي والبحرين ،حتفظت معظم املؤسسات املالية لتقدمي أي تسهيالت مالية ، 

باإلضافة إلى أن الفترة املاضية واجهت معظم الشركات شحاً في السيولة ، وإحجام شديد من املستثمرين 
عن الشراء أو االستثمار ، وفي هذا الصدد ستستمر الشركة في البحث عن مصادر متويل أخرى أو عن فرص 

استثمارية جديدة.
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الســادة المساهميـن الكرام،،،،

مبتابعة الشركة لطلبها السابق املقدم إلى سوق الكويت لألوراق املالية ، مازالت الشركة بانتظار نتيجة طلبها 
لإلدراج السيما بعد استحداث هيئة أسواق املال الكويتية .

األخــوة المساهمين الكــرام،،،،

بلغ إجمالي موجودات الشركة حوالي 417 مليون دينار كويتي ، باملقارنة مع 429 مليون دينار كويتي للعام 
املاضي ، أي بانخفاض بلغت نسبته حوالي 3 % .

كما انخفضت حقوق املساهمني من 355 مليون دينار كويتي للعام املاضي باملقارنة مع 337 مليون دينار كويتي 
للعام احلالي، أي بانخفاض نسبته حوالي 5% ، وترجع أسباب هذه االنخفاضات إلى قيام الشركة بتقييم 
أصولها بناء على القيمة السوقية لها ، والتي مت تقييمها من قبل   مقيمني مهنيني محايدين في نهاية سنة 

. 2011

هذا ولقد بلغت صافي اخلسارة حوالي 15 مليون دينار كويتي لهذا العام .

شكـــر وتقديـــر،،،،

وفي اخلتام أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة املساهمني و السادة أعضاء مجلس اإلدارة وإلى األخوة 
األفاضل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وإلى جميع اإلخوة في اإلدارة التنفيذية بالشركة على ما قدموه من 
جهد ودعم ، متمنني من الله أن يدمي نعمه علينا جميعا ، وأن يكلل مساعينا بالتوفيق الدائم لتحقيق أهداف 
وتطلعات الشركة ، وان يحفظ الله بلدنا في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البالد ، و ولي عهده 

األمي�ن ، وحكومته الرشي�دة حفظهم الله.

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
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تقرير هيئة الفتوي والرقابة الشرعية
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تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

باطالعنا على عقود وأنشطة شركة أوكيانا العقارية التي عرضت على الهيئة، وبناء 
للهيئة  تبين  تباعاً،  الشركة  أعمال  على  يدقق  الذي  الشرعي  المراقب  تقرير  على 
وأنشطة  عقود  بأن  ونقر  اإلسالمية  الشريعة  بأحكام  االلتزام  على  الشركة  حرص 
الشركة خالل الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، قد تمت وفق أحكام 

الشريعة اإلسالمية، ولم يتبين للهيئة ما يخالف ذلك مما عرض عليها.

الشيخ الدكتور/ خالد مذكور المذكور
رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

 التوقيع:

الشيخ الدكتور/ عجيل جاسم النشمي
عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

التوقيع:

الشيخ الدكتور/ عصام خلف العنزي
عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

التوقيع:
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البياتات المالية المجمعة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011

مع تقرير مراقب الحسابات المستقبل
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البياتات المالية المجمعة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011

مع تقرير مراقب الحسابات المستقبل

تقرير مراقب الحسابات المستقل
السادة املساهمني احملترمني

شركة أوكيانا العقارية
وشركاتها التابعة 

شركة مساهمة كويتية )مقفلة(
دولة الكويت 

التقرير حول البيانات المالية المجمعة
لقد دققنا البيانات املالية املجمعة املرفقة لشركة أوكيانا العقارية - شركة مساهمة كويتية )مقفلة( )»الشركة األم«( وشركاتها 
التابعة )يشار إليهم معاً ب� »املجموعة«( والتي تتضمن بيان املركز املالي املجمع كما في 31 ديسمبر 2011 وكذلك البيانات املالية 
املجمعة للدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق امللكية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ، وكذلك ملخص 

السياسات احملاسبية الهامة واملعلومات التفصيلية األخرى.

مسئولية اإلدارة عن البيانات المالية المجمعة
إن إدارة الشركة األم مسؤولة عن إعداد البيانات املالية املجمعة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير 
املالية، وعن نظم الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية إلعداد بيانات مالية املجمعة خالية من األخطاء املادية سواء كانت ناشئة 

عن الغش أو اخلطأ. 

مسئولية مراقب الحسابات
إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات املالية املجمعة إستنادا إلى أعم�ال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بأعمال 
املعايير تتطلب منا اإللتزام مبتطلبات املهنة األخالقية وتخطيط وأداء أعمال  الدولية. إن هذه  التدقيق  التدقيق وفقا ملعايير 

التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن البيانات املالية املجمعة ال حتتوي على أخطاء مادية.  
إن أعمال التدقيق تتطلب تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة تدقيق على املبالغ واإليضاحات الواردة في البيانات املالية املجمعة. 
إن تلك اإلجراءات تعتمد على احلكم املهني ملراقب احلسابات مبا في ذلك تقييم مخاطر األخطاء املادية في البيانات املالية 
املجمعة سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ. في سبيل تقييم تلك املخاطر فإن مراقب احلسابات يأخذ في عني االعتبار 
الرقابة الداخلية املرتبطة بإعداد البيانات املالية املجمعة وعرضها بشكل عادل وذلك بهدف تصميم إجراءات التدقيق املالئمة، 
وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية نظم الرقابة الداخلية املطبقة بالشركة األم. إن أعمال التدقيق تتضمن أيضا تقييم مدى 
العرض  تقييم  إلى  باإلضافة  اإلدارة  أعدتها  التي  احملاسبية  التقديرات  معقولية  ومدى  املطبقة  احملاسبية  السياسات  مالئمة 

الشامل للبيانات املالية املجمعة. 
بإعتقادنا أن أدلة التدقيق التى حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس معقول ميكننا من إبداء رأينا حول البيانات املالية 

املجمعة.

الرأي
النواحي املادية - املركز املالي للمجموعة )شركة أوكيانا  املالية املجمعة تظهر بصورة عادلة - من جميع  البيانات  برأينا، أن 
العقارية وشركاتها التابعة( كما في 31 ديسمبر 2011 وأدائها املالي وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفقاً 

للمعايير الدولية للتقارير املالية.

التقرير حول المتطلبات القانونية واألمور التنظمية األخرى
برأينا كذلك أن الشركة األم حتتفظ بسجالت محاسبية منتظمة، وأن البيانات املالية املجمعة والبيانات املالية الواردة في تقرير 
مجلس إدارة الشركة األم متفقة مع ما هو وارد في هذه السجالت، وقد حصلنا على املعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية 
ألغراض التدقيق، كما أن البيانات املالية املجمعة تتضمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون الشركات التجارية لعام 1960 
وتعديالته والنظام األساسي للشركة األم، وأن اجلرد قد أجري وفقاً لألصول املرعية. وفي حدود املعلومات التي توافرت لدينا 
لم تقع خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2011 مخالفات لقانون الشركات التجارية لعام 1960 وتعديالته الالحقة أو النظام 
األساسي للشركة األم على وجه قد يكون له تأثير مادي على نشاط املجموعة أو مركزها املالي، بإستثناء ماذكر في ايضاح )5( 

و)6( حول البيانات املالية املجمعة.

علي عبد الرحمن احلساوي
مراقب حسابات مرخص فئة )أ( رقم 30

Rodl الشرق األوسط
برقان - محاسبون عامليون

29 مارس 2011 
دولة الكويت
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20112010إيضاح

الموجودات
4127,677102,563نقد ونقد معادل

52,550,9002,558,652إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

64,450,0004,450,000إستثمارات متاحة للبيع

764,40670,491مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

837,266,38736,996,818أراضي وعقارات قيد التطوير 

9372,264,021384,438,389عقارات إستثمارية 

11موجودات غير ملموسة 

1281,913ممتلكات ومعدات

416,723,520428,618,827مجموع الموجودات

المطلوبات و حقوق الملكية 
المطلوبات 

106,633,5656,550,978دائنون ومصاريف مستحقة

1172,430,79766,970,637متويل ألجل 

198,011114,395مكافأة نهاية اخلدمة 

79,262,37373,636,010مجموع املطلوبات

حقوق الملكية 
12262,500,000262,500,000رأس املال

1318,839,15618,839,156إحتياطي قانوني

1418,839,15618,839,156إحتياطي إختياري  

512,374)1,528,023(إحتياطي ترجمة عمالت أجنبية 

38,810,85854,292,131أرباح مرحلة

337,461,147354,982,817مجموع حقوق امللكية 

416,723,520428,618,827مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً من البيانات املالية املجمعة.

كما في 31 ديسمبر 2011بيان المركز المالي المجمع
جميع املبالغ بالدنيار الكويتي

دكتور / نبيل جعفر عبد الرحيم
رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب
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20112010إيضاح

اإليرادات

)3,281,314(8418,794أرباح / )خسائر( إنخفاض قيمة أراضي وعقارات قيد التطوير

)خسائر( / أرباح غير محققة من التغير في القيمة العادلة للعقارات 
اإلستثمارية 

9)11,216,102(470,549

خسائر غير محققة من التغير في اإلستثمارات بالقيمة العادلة من 
خالل بيان الدخل

)7,753()34,653(

15401,6731,323,216ايرادات أخرى

)10,403,388()1,522,202(

المصروفات واألعباء األخرى

)6,068,985()4,356,301(تكاليف متويل 

)639,854()717,138(16مصروفات عمومية وإدارية 

)44,246()1,946(إستهالكات وإطفاءات

)1,665()2,500(أتعاب إدارة وحيازة

)8,276,952()15,481,273(صافي خسارة السنة 

)3()6(17خسارة السهم )فلس(

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً من البيانات املالية املجمعة.

كما في 31 ديسمبر 2011بيان المركز المالي المجمع
جميع املبالغ بالدنيار الكويتي



التقرير السنوي 2011

18

20112010

)8,276,952()15,481,273(صافي خسارة السنة 

الدخل الشامل اآلخر: 

)6,195,738()2,040,397(فروق ترجمة عمالت أجنبية

)6,195,738()2,040,397(إجمالي اخلسارة الشاملة اآلخرى 

)14,472,690()17,521,670(إجمالي الخسارة الشاملة للسنة 

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً من البيانات املالية املجمعة.

للسنة املنتهية  في 31 ديسمبر 2011بيان الدخل الشامل المجمع
جميع املبالغ بالدنيار الكويتي
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20112010إيضاح
األنشطة التشغيلية 

)8,276,952()15,481,273(صافي خسارة السنة 

تعديالت ل� :
1,94644,246إستهالكات وإطفاءات 

83,61623,053مخصص مكافاة نهاية اخلدمة 
خسائر/ )أرباح( غير محققة من التغير في القيمة العادلة للعقارات 

)470,549(11,216,102اإلستثمارية  
3,281,314)418,794()أرباح( / خسائر إنخفاض قيمة أراضي وعقارات قيد التطوير

خسائر غير محققة من التغير في اإلستثمارات بالقيمة العادلة من 
7,75334,653خالل بيان الدخل

4,356,3016,068,985تكاليف متويل 
704,750)234,349()خسارة( / ربح العمليات قبل التغير في رأس املال العامل

6,085147,593مدينون وأرصدة مدينة أخرى 
)247,500(82,587دائنون ومصاريف مستحقة

604,843)145,677(صافي النقد )املستخدم في( / الناجت من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية
-)121,001(املدفوع ألراضي وعقارات قيد التطوير 

4,9773,718املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
)155,354()826,806(املدفوع للعقارات اإلستثمارية  

)151,636()942,830(صافي النقد املستخدم في األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية 
1,500,000114,351متويل ألجل 

1,500,000114,351صافي النقد الناجت من األنشطة التمويلية 

)836,991()386,379(ترجمة عمالت أجنبية

)269,433(25,114صافي الزيادة / )النقص( في النقد والنقد املعادل
102,563371,996النقد والنقد املعادل في بداية السنة
4127,677102,563النقد والنقد املعادل في نهاية السنة

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً من البيانات املالية املجمعة. 

بيان التدفقات النقدية المجمع
جميع املبالغ بالدنيار الكويتي
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س املال
رأ

إحتياطي
قانوني

إحتياطي
إختياري

إحتياطي 
ترجمة عمالت 

أجنبية

أرباح
مرحلة

املجموع

صيد في 1 يناير 2010
الر

262,500,000
18,839,156

18,839,156
6,708,112

62,569,083
369,455,507

خلسارة الشاملة للسنة
إجمالى ا

-
-

-
)6,195,738(

)8,276,952(
)14,472,690(

صيد في 31 ديسمبر 2010
الر

262,500,000
18,839,156

18,839,156
512,374

54,292,131
354,982,817

صيد في 1 يناير 2011
الر

262,500,000
18,839,156

18,839,156
512,374

54,292,131
354,982,817

خلسارة الشاملة للسنة
إجمالى ا

-
-

-
)2,040,397(

)15,481,273(
)17,521,670(

صيد في 31 ديسمبر 2011 
الر

262,500,000
18,839,156

18,839,156
)1,528,023(

38,810,858
337,461,147

ضاحات املرفقة تشكل جزءاً من البيانات املالية املجمعة.
إن اإلي

ي حقوق الملكية المجمع
بيان التغيرات ف

جميع املبالغ بالدنيار الكويتي
للسنة املنتهية  في 31 ديسمبر 2011
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1 - التأسيس والنشاط

شركة أوكيانا العقارية – شركة مساهمة كويتية مقفلة )املعروفة سابقا بشركة دمنة اخلليج العقارية( – شركة مساهمة كويتية 
مقفلة، هي شركة مسجلة بدولة الكويت مت تأسيسها وتوثيقها لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل حتت رقم 

1254 / جلد 1 بتاريخ 7 ابريل 2002.

ان األنشطه الرئيسيه للشركه األم كما يلى :
	 متلك وبيع وشراء العقارات واألراضي وتطويرها ما عدا قسائم السكن اخلاص داخل الكويت وخارجها حلساب الشركة 

وإدارة أمالك الغير العقارية على أن ال يتعارض ذلك مع القوانني املعمول بها.
	 متلك وبيع وشراء األسهم وسندات الشركات العقارية حلساب الشركة فقط في الكويت وفي اخلارج.

	 إعداد الدراسات وتقدمي االستشارات في املجاالت العقارية بكافة أنواعها على أن تتوافر الشروط املطلوبة في من يزاول 
تقدمي هذه اخلدمة.

	 القيام بأعمال الصيانة املتعلقة باملباني والعقارات اململوكة للشركة وللغير مبا في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ األعمال املدنية 
وامليكانيكية والكهربائية واملصاعد وأعمال تكييف الهواء مبا يكفل احملافظة على املباني وسالمتها.

	 تنظيم املعارض العقارية اخلاصة مبشاريع الشركة العقارية وذلك حسب األنظمة املعمول بها في الوزارة.
	 استغالل الفوائض املالية املتوفرة لدى الشركة عن طريق إستثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات 

متخصصة.
ويكون للشركة األم مباشرة األعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي اخلارج بصفة أصلية أو بالوكالة. ويجوز للشركة األم أن 
تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على حتقيق أغراضها 

في الكويت أو في اخلارج، ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.
إن الشركات التابعة لها نفس أنشطة الشركة األم.

كما في 31 ديسمبر2011 بلغ عدد موظفي املجموعة 13 موظف )31 ديسمبر 2010: 14 موظف(
إن عنوان الشركة األم هو شرق - شارع الشهداء - برج إع��ادة التأمني - صندوق بريد 26334 - صفاة - 13124 - دولة 

الكويت.
مت امل���واف���ق���ة ع��ل��ى إص������دار ال��ب��ي��ان��ات امل���ال���ي���ة امل��ج��م��ع��ة ل��ش��رك��ة أوك���ي���ان���ا ال��ع��ق��اري��ة ش���رك���ة م��س��اه��م��ة ك��وي��ت��ي��ة )مقفلة( 
بتاريخ اإلدارة  م��ج��ل��س  أع���ض���اء  ل���ق���رار  ط��ب��ق��اً   2011 دي��س��م��ب��ر   31 ف���ي  امل��ن��ت��ه��ي�����ة  ل��ل��س��ن��ة   - ال��ت��اب��ع��ة  وش���رك���ات���ه���ا   - 

27 مارس 2012. إن اجلمعية العمومية للمساهمني لديها صالحية تعديل تلك البيانات املالية املجمعة بعد إصدارها.

)IFRS( 2 - تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

1 / 2(  املعايير والتفسيرات املطبقة خالل السنة:
قامت املجموعة بتطبيق املعايير والتفسيرات والتعديالت اجلديدة للمعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة من قبل مجلس معايير 
احملاسبة الدولية )IASB( والتي لها عالقة بالبيانات املالية املجمعة للمجموعة وتسرى للفترة السنوية التي تبدأ في  أو بعد 1 

يناير 2011. 
التحسينات السنوية للمعايير احملاسبية:

من  الى عدد  أدت  املالية  للتقارير  الدولية  باملعايير  بإصدار حتسينات خاصة   )IASB( الدولية  معايير احملاسبة  قام مجلس 
التغييرات في تفاصيل السياسات احملاسبية للمجموعة – منها تغييرات في املصطلحات فقط، ومنها تغييرات جوهرية لكن ليس 
لها تأثير مادي على املبالغ املعلنة. معظم هذه التعديالت تصبح نافذة املفعول في الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يوليو 

2010 أو 1 يناير 2011:

التقرير حول المتطلبات القانونية واألمور 
التنظمية األخرى

إيضاحات حول  الببانات المالية  المجمع
جميع املبالغ بالدنيار الكويتي مالم يذكر غير ذلك
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إن املتطلبات اجلديدة فيما يتعلق بهذه التعديالت التي متت على املعايير ميكن تلخيصها فيما يلي: 
معيار احملاسبة الدولي رقم 1 »عرض البيانات املالية« )معدل(:

إن التعديل على معيار احملاسبة الدولي رقم 1 مينح املجموعة حرية اإلختيار في طريقة عرض بنود التحليل املطلوب لبيانات 
الدخل الشامل إما في بيان التغيرات في حقوق امللكية أو اإليضاحات على البيانات املالية. وقد طبقت املجموعة التعديالت في 

وقت مبكر من تاريخ بدء نفاذها )الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2011( وقد مت تطبيق التعديالت بأثر رجعي.
التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 3 »إندماج األعمال« )معدل(: 

كجزء من التحسينات على معايير التقارير املالية الصادرة في عام 2010 فيما يخص املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 3  والذي 
مت تعديله ليوضح أختبار القياس فيما يتعلق بعدم السيطرة على املصالح في تاريخ التملك في حالة أن املصالح الغير مسيطرة 

هي مصالح امللكية احلالية والتي تخول حامليها إلى احلصة النسبية من أصول الكيان الصافي في حالة التصفية. 
يتم قياس جميع األنواع األخري من املصالح الغير مسيطرة بالقيمة العادلة بتاريخ اإلقتناء ما لم يكن هنالك أسس قياس أخرى 
التوجيه  املزيد من  ليوفر  تعديله  3 مت  املالية رقم  للتقارير  الدولي  املعيار  إلى ذلك فإن  باإلضافة  أخ��رى.  مطلوبة في معايير 
احملاسبي فيما يتعلق بدفع التعويضات لألسهم املقتناة عن طريق موظفيها. وعلى وجه التحديد ، فإن التعديالت حددت أن 
معامالت املقتني للدفع على أساس السهم التي لن يتم استبدالها يجب أن يتم قياسها وفقا ملعيار التقارير املالية الدولي رقم 2 

»الدفع على أساس األسهم« بتاريخ اإلستحواذ )السوق أساس القياس(.
التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 1 »تبني املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية للمرة األولى«:

)يسري على الفترات املالية التي تبدأ من أو بعد 1 يوليو 2010(
وتقصر هذه التعديالت اإلستثناء من عرض بيانات مالية مقارنة للذين يتبنون تطبيق املعايير الدولية للمرة األولى.

التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 7 »األدوات املالية: اإلفصاحات«:
)تسري على الفترات املالية التي تبدأ من أو بعد 1 يوليو 2011(

التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 7 تزيد من اإلفصاحات املطلوبة للعمليات التي تشتمل على حتويل للموجودات 
املالية. هذه التعديالت يقصد بها توفير شفافية أكبر حول التعرض للمخاطر حينما يتم حتويل أصل مع إحتفاظ الناقل ببعض 
املخاطر التي يتعرض لها األصل، كما تتطلب التعديالت أيضاً إفصاحات أينما توجد حتويالت لألصول املالية لم يتم توزيعها 

على مدار السنة.
معيار احملاسبة الدولي رقم 24 »اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة«:

)يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2010(
معيار احملاسبة الدولي 24 )املعدل في 2010( قام بتعديل تعريف األطراف ذات العالقة وتبسيط اإلقصاحات عن اجلهات 

احلكومية ذات العالقة وقدم إعفاء جزئي من متطلبات األفصاح عن البيانات املالية ذات صلة باحلكومة.
التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم 32 »األدوات املالية: العرض«:

)يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 فبراير 2010(
إن التعديالت التي أدخلت على معيار احملاسبة الدولي رقم 32 »تصنيف حقوق اإلصدار« عاجلت تصنيف حقوق اإلصدار املقومة 
بعملة أجنبية كأداة حقوق امللكية أو إلتزام مالي. حتى اآلن لم تدخل املجموعة في أي ترتيبات من شأنها أن تدخل في نطاق هذه 
التعديالت. ومع ذلك إذا دخلت املجموعة في أي حقوق إصدار ضمن نطاق التعديالت خالل الفترات احملاسبية املستقبلية، فإن 

التعديالت التي أدخلت على معيار احملاسبة الدولي رقم 32 يكون لها تأثير على تصنيف حقوق اإلصدار تلك.
التفسير رقم )19( »تسديد اإللتزامات املالية بأدوات حقوق امللكية«:

)يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يوليو 2010(
إن التفسير رقم 19 يوفر إرشاد يتعلق باحملاسبة عن إطفاء اإللتزام املالي عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية. حتى اآلن لم 
تدخل املجموعة في أي معامالت من هذا النوع ومع ذلك فإن دخلت هذه املجموعة في أي من هذه املعامالت في املستقبل فإن 
التفسير رقم 19 سوف يؤثر على تلك املعامالت على وجه اخلصوص، ومبوجب التفسير رقم 19 ميكن قياس أدوات حقوق امللكية 
الصادرة في إطار هذه الترتيبات بقيمتها العادلة. وأي فرق بني القيمة الدفترية لإللتزام املالي املطفئ والقيمة العادلة ألدوات 

حقوق امللكية املصدرة يتم تسجيلها في األرباح أو اخلسائر.

إيضاحات حول  الببانات المالية  المجمع
جميع املبالغ بالدنيار الكويتي مالم يذكر غير ذلك
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2 /2( املعايير اجلديدة واملعدلة التي صدرت ولم يحن موعد تطبيقها:

لم تقم املجموعة بتطبيق املعايير اجلديدة واملعدلة والتي صدرت ولم يحن بعد موعد تطبيقها وهي كما يلي:
- التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 7 »األدوات املالية: اإلفصاحات«: )يسرى على الفترات السنوية 

التى تبدأ في أو بعد 1 يوليو 2011(
- املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9 »األدوات املالية«: )يسرى تطبيقة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

يناير 2015(
- املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 10 »البيانات املالية املجمعة«: )يسرى تطبيقة للفترات السنوية التي تبدأ في أو 

بعد يناير 2013(
التي تبدأ في أو بعد  للفترات السنوية  11 »العقود املشتركة«: )يسرى تطبيقة  - املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

يناير 2013(
- املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 12 »اإلفصاح عن املصالح والكيانات األخرى«: )يسرى تطبيقة للفترات السنوية 

التي تبدأ في أو بعد يناير 2013(
- املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 13 »قياس القيمة العادلة«: )يسرى تطبيقة للفترات السنوية التي تبدأ في أو 

بعد يناير 2013(
- التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم 1 »عرض البيانات املالية – عرض عناصر الدخل الشامل األخرى«: 

)يسرى تطبيقة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يوليو 2012(.
ذات  األص��ول  إستراد  املؤجلة:  الضرائب   – الدخل  »ضرائب   12 رق��م  الدولي  احملاسبة  معيار  على  التعديالت   -

العالقة”: )يسرى تطبيقة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد يناير 2012(
- معيار احملاسبة الدولي رقم 19 »منافع املوظفني« )املعدل في 2011(: )يسرى تطبيقة للفترات السنوية التي تبدأ 

في أو بعد يناير 2013(
- معيار احملاسبة الدولي رقم 27 »القوائم املالية املنفصلة« )املعدل في 2011(: )يسرى تطبيقة للفترات السنوية التي 

تبدأ في أو بعد يناير 2013(
 :)2011 في  )املعدل  املشتركة«  واملشاريع  الزميلة  الشركات  في  »االستثمار   28 رقم  الدولي  - معيار احملاسبة 

)يسرى تطبيقة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد يناير 2013(
تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق املعايير والتفسيرات اجلديدة التي تتعلق بالبيانات املالية املجمعة للمجموعة للفترة التي تبدأ 
في أو بعد التاريخ الفعلي لسريان هذه املعايير والتفسيرات. كما أن بعض املعايير والتفسيرات اجلديدة األخرى التى 
مت إصدارها وليس لها عالقة بأنشطة املجموعة، من املتوقع أن ال يكون لها تأثير مادي على البيانات املالية املجمعة 

للمجموعة.

2 -  السياسات المحاسبية الهامة

فيما يلي ملخص ألهم السياسات احملاسبية املستخدمة في إعداد هذه البيانات املالية املجمعة: 

1 / 3( أسس إعداد البيانات املالية 
معايير  الصادرة عن مجلس   )IFRS( املالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقا  املجمعة  املالية  البيانات  إعداد هذه  يتم 
احملاسبة الدولية )IASB( والتفسيرات الصادرة عن جلنة تفسير املعايير الدولية للتقارير املالية )IFRIC( ومتطلبات 

قانون الشركات التجارية بدولة الكويت.

إيضاحات حول  الببانات المالية  المجمع
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2 / 3( العرف احملاسبي 
	 يتم إعداد هذه البيانات املالية املجمعة على أساس التكلفة التاريخية متبعني مبدأ اإلستحقاق املعدل بإعادة تقييم 

بعض املوجودات بالقيمة العادلة كما هو موضح تفصيليا في السياسات واإليضاحات املرفقة.
	 مت اتباع السياسات احملاسبية املستخدمة بصورة منتظمة خالل السنة ومطابقة للسياسات احملاسبية املتبعة في 

السنة السابقة، فيما عدا قيام املجموعة بتطبيق املعايير اجلديدة واملعدلة املبينة بإيضاح )2(.
	 يتم إعداد البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي.

3 / 3( أسس جتميع البيانات املالية
تتضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية للشركة األم وشركتها التابعة واململوكة وفقاً للنسب التالية والتي يشار 

إليهم فيما بعد “باملجموعة”.

النشاطات الرئيسية نسبة امللكية بلد التأسيس البيان 
عقارات 100%إجنلتراشركة أوكيانا جيرسي – شركة ذات مسئولية محدودة 
عقارات 100%البحرينشركة اوكيانا العقارية – شركة ذات مسئولية محدودة

عقارات 100%إجنلتراشركة نورث كابريكورن - شركة ذات مسئولية محدودة 
عقارات 100%إجنلتراشركة سوث كابريكورن – شركة ذات مسئولية محدودة 

عقارات 100%إجنلتراشركة نورث باالرد – شركة ذات مسئولية محدودة 
عقارات 100%إجنلتراشركة سوث باالرد – شركة ذات مسئولية محدودة 

عقارات 100%إجنلتراشركة ليوبولد نورث – شركة ذات مسئولية محدودة 
عقارات 100%إجنلتراشركة ليوبولد سوث – شركة ذات مسئولية محدودة 

عقارات 100%إجنلتراشركة امباتاك��ا  – شركة ذات مسئولية محدودة 
عقارات 100%إجنلتراشركة جبسون نورث– شركة ذات مسئولية محدودة 

عقارات 100%إجنلتراشركة ايس���ا – شركة ذات مسئولية محدودة 
عقارات 100%إجنلتراشركة الي��س – شركة ذات مسئولية محدودة 
عقارات 100%إجنلتراشركة ال��ورو – شركة ذات مسئولية محدودة 

عقارات 100%إجنلتراشركة نورث فيكتوريا – شركة ذات مسئولية محدودة 
عقارات 100%إجنلتراشركة سوث فيكتوريا – شركة ذات مسئولية محدودة 

عقارات 100%إجنلتراشركة تاسم��ان – شركة ذات مسئولية محدودة 
عقارات 100%إجنلتراشركة سيرياس بوينت – شركة ذات مسئولية محدودة 

عقارات 100%إجنلتراشركة فري��زر – شركة ذات مسئولية محدودة 
عقارات 100%إجنلتراشركة نيو ن�ورث – شركة ذات مسئولية محدودة 
عقارات 100%إجنلتراشركة نيو س�وث – شركة ذات مسئولية محدودة 
عقارات 100%إجنلتراشركة سليب��س – شركة ذات مسئولية محدودة 

عقارات 100%إجنلتراشركة جيبسون سوث – شركة ذات مسئولية محدودة 
عقارات 100%إجنلتراشركة جريت باري�ر – شركة ذات مسئولية محدودة 
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قامت املجموعة خالل السنة بتحويل ملكية شركات جزر العالم )متمثلة في 21 شركة( من شركة أوكيانا جيرسي )شركة 
تابعة ذات مسئولية محدودة – اجنلترا( إلى الشركة األم )أوكيانا العقارية – الكويت(.

إن الشركات التابعة هي تلك الشركات التي تسيطر عليها الشركة األم. وتكون السيطرة قائمة عندما يكون للشركة األم 
القدرة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على التحكم بالسياسات املالية والتشغيلية للمنشأة واحلصول على املنافع من 
أنشطتها. يتم جتميع البيانات املالية للشركات املشتراه )أو املباعة خالل السنة( في البيانات املالية املجمعة من تاريخ 

الشراء )أو حتى تاريخ البيع(. 
يتم إظهار احلصص غير املسيطرة من صافي موجودات الشركات التابعة املجمعة في بند مستقل في حقوق امللكية 
للمجموعة. إن احلصص غير املسيطرة تتكون من تلك احلصة في تاريخ بدء دمج األعمال ونصيبها في التغير في حقوق 
امللكية منذ تاريخ الشراء. يتم حتديد األرباح واخلسائر العائدة ملالكي الشركة األم واحلصص غير املسيطرة بحسب 

نسبة حصص ملكيتهم حتى لو نتج عن ذلك عجز في رصيد احلصص غير املسيطرة.

4 / 3( دمج االعمال
يتم احملاسبة عن عمليات الدمج للشركات التابعة واألعمال بإستخدام طريقة الشراء. يتم قياس تكلفة دمج األعمال 
أو أخذها  تكبدها  يتم  التي  واملطلوبات  يتم احلصول عليها  التي  للموجودات  التبادل(  )بتاريخ  العادلة  القيم  مبجموع 
وأدوات حقوق امللكية التي مت اصدارها من قبل الشركة األم كمقابل للسيطرة على الشركة التي يتم امتالكها باإلضافة 
إلى التكاليف التي ميكن تخصيصها مباشرة لعملية دمج األعمال. إن املوجودات واملطلوبات واإللتزامات الطارئة التي 
للمعيار الدولي للتقارير املالية 3: دمج األعمال، يتم اثباتها بالقيمة العادلة بتاريخ  حتقق شروط االعتراف بها وفقاً 

اإلمتالك.
يتم االعتراف بالشهرة الناجتة عن اإلمتالك كأصل وتقاس مبدئياً بالتكلفة ومتثل الزيادة في تكلفة دمج األعمال عن 
حصة املجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات واإللتزامات الطارئة احملددة املعترف بها، وفيما لو 
زادت حصة املجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات واإللتزامات الطارئة احملددة للمجموعة املمتلكة، 
وذلك بعد إعادة تقديرها، عن تكلفة اإلمتالك،  فإنه يتم االعتراف بالزيادة في احلال في بيان الدخل الشامل املجمع.

5 / 3( حتقق وعدم حتقق املوجودات املالية 
يتم حتقق املوجودات واملطلوبات املالية عندما تصبح املجموعة طرف من املخصصات التعاقدي�ة لألدوات. ال يتم حتقق 
أصل مالي )بالكامل أو جزء منه( إما عند حتويل املجموعة لكافة مخاطر ومزايا امللكية أو عندما ال تقوم املجموعة 
بتحويل أو االحتفاظ بكل مخاطر ومزايا امللكية وعندما تفقد املجموعة السيطرة على ذلك األصل املالي أو جزء منه. 

ال يتم حتقق املطلوبات املالية عند إلغاء أو إنتهاء اإللتزامات احملددة في العقد.

6 / 3( إنخفاض قيمة املوجودات امللموسة وغير امللموسة
يتم عمل تقييم بتاريخ كل مركز مالي للمبالغ املرحلة ملوجودات املجموعة امللموسة وغير امللموسة لتحديد ما إذا كان 
هناك دليل إيجابي على أن هذه املوجودات قد انخفضت قيمتها املرحلة. فإذا ما توفر مثل ذلك الدليل، يتم ادراج أى 
خسائر من إنخفاض القيمة في بيان الدخل مباشرة. يعرف مبلغ االنخفاض بأنه الفرق بني املبالغ املرحلة للموجودات 
واملبلغ القابل لالسترداد من املوجودات. أما املبلغ القابل لالسترداد فيعرف بأنه وحدة توليد النقد أو القيمة املستعملة 
أيهما أعلى مطروحا منها تكلفة البيع والقيمة املستعملة. وتعرف القيمة املستعملة بأنها التدفقات النقدية املستقبلية 

املقدرة مخصومة بسعر خصم مناسب.
يتم عكس خسارة االنخفاض املعترف بها للموجودات في السنوات السابقة، باستثناء الشهرة، اذا كان هناك تغير في 
القيمة.  انخفاض  بآخر خسارة في  القابل لالسترداد منذ االعتراف  املوجودات  لتحديد مبلغ  املستخدمة  التقديرات 
يجب أن اليزيد املبلغ املرحل املراد زيادته على املوجودات بسبب عكس خسارة انخفاض القيمة عن املبلغ املرحل الذي 
كان سيحدد )ناقصا االطفاء أو االستهالك( فيما لو أنه لم يتم االعتراف بأية خسارة في انخفاض القيمة في السنوات 

السابقة.
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7 / 3(  نقد ونقد معادل 
يتمثل النقد والنقد املعادل في النقدية بالصندوق ولدى البنوك كذلك الودائع ألجل التي تستحق خالل فترة التتجاوز 

ثالثة شهور من تاريخ االيداع.

8 / 3(  األدوات املالية 

التصنيف 
يعتمد التصنيف على الغرض من اقتناء اإلستثمار. تقوم اإلدارة بتحديد هذا التصنيف عند االعتراف املبدئي باألداة 

املالية ويتم إعادة النظر في هذا التصنيف عند إعداد البيانات املالية. 
قامت املجموعه بتصنيف أدواتها املالية كما يلي:

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
يتضمن هذا التصنيف تصنيفني فرعيني وهما موجودات مالية بغرض املتاجرة وموجودات مالية بالقيمة العادلة عند 
االعتراف املبدئي. يتم تصنيف األصل املالي ضمن هذا التصنيف إذا مت إقتنائه بصورة أساسية للبيع في األجل القريب 

أو إذا قررت اإلدارة تصنيفه كذلك عند االعتراف املبدئي.
مدينون

هي موجودات مالية - بخالف املشتقات املالية – ذات استحقاق ثابت أو محدد وتكون غير مسعرة في أسواق نشطة. 
وتنشأ عندما تقوم املجموعه  بأداء خدمات بصفة مباشرة إلى العمالء مع عدم وجود نية لتداول هذه الديون.

موجودات متاحة للبيع
هي تلك املوجودات املالية بخالف املشتقات املالية والتي لم يتم تصنيفها ضمن أي من التصنيفات املذكورة أعاله، ويتم 

االحتفاظ بها ملدة غيرمحددة من الوقت وميكن بيعها عند احلاجة الى سيولة أو عند التغير في معدالت الربح.
التحقق وعدم التحقق

يتم إثبات املشتريات واملبيعات االعتيادية من املوجودات املالية طبقا لتاريخ التسوية وهو التاريخ الذي يتم فيه استالم األصل 
أو تسلمه بواسطة املجموعة. يتم حذف املوجودات املالية عندما ينتهي حق املجموعة في التدفقات النقدية الناشئة عن هذا 

األصل أو عندما يتم حتويل األصل بواسطة املجموعة وحتويل املخاطر واملنافع املرتبطة مبلكية هذا األصل للغير.
القياس

يتم قياس جميع املوجودات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف املعاملة بخالف اإلستثمارات املالية املبوبة 
بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. حيث يتم إدراج تكاليف املعاملة املتعلقة بها في بيان الدخل.

الحقاً يتم إعادة قياس املوجودات املتاحة للبيع واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بقيمتها العادلة. 
ويتم إثبات املدينني بالتكلفة املطفأة بإستخدام طريقة معدل العائد الفعلي.

يتم إثبات األرباح واخلسائر احملققة وغير احملققة والناجتة عن التغير في القيمة العادلة للموجودات بالقيمة العادلة 
من خالل بيان الدخل في بيان الدخل في الفترة التي ظهرت خاللها تلك التغيرات. ويتم إثبات التغيرات في القيمة 
العادلة لإلستثمارات املتاحة للبيع في حقوق امللكية مباشرة. عند بيع اإلستثمارات املتاحة للبيع أو عند وجود إنخفاض 

في القيمة يتم حتويل املبالغ املعترف بها في حقوق امللكية إلى بيان الدخل.
القيمة العادلة

يتم حتديد القيمة العادلة لألدوات املالية التي يتم تداولها في سوق مالي منظم، طبقاً لسعر آخر أمر شراء معلن. 
بالنسبة لإلستثمارات غير املسعرة، فيتم حتديد قيمتها العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية لإلستثمارات املشابه أو 
باالعتماد على التدفقات النقدية املخصومة املتوقعة بعد تعديلها لكي تعكس الظروف احملددة للمجموعة املصدرة. إن 

اإلستثمارات املتاحة للبيع التي ال ميكن حتديد قيمتها العادلة يتم إثباتها بالتكلفة ناقصاً اإلنخفاض في القيمة.
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اإلنخفاض في القيمة 
تقوم املجموعة بتاريخ كل مركز مالي بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على إنخفاض أصل محدد أو مجموعة 
أصول متشابهة. في حالة اإلستثمارات في أدوات ملكيه املصنفة كإستثمارات متاحة للبيع فإن اإلنخفاض الدائم أو 
الهام في قيمة تلك اإلستثمارات يتم أخذه في االعتبار عند حتديد ما إذا كان هناك مؤشرات على وجود إنخفاض 
في القيمة. وفي حالة وجود دليل على ذلك اإلنخفاض فإن إجمالي اخلسائر املتراكمة يتم قياسها بالفرق بني تكلفة 
االقتناء والقيمة العادلة ناقصاً خسائر اإلنخفاض في القيمة املعترف بها في سنوات سابقة، ويتم حتويلها من حقوق 
امللكية إلى بيان الدخل. إن خسائر اإلنخفاض في القيمة في أدوات مالية متثل حقوق ملكية ال يتم عكسها مرة أخرى 

على بيان الدخل.
دليل  وجود  عند  وذلك  للمدينون  بالنسبة  االئتمان  ملواجهة خطر  القيمة  في  لإلنخفاض  محدد  تكوين مخصص  يتم 
موضوعي للمجموعة بأنها لن تستطيع حتصيل كافة املبالغ املستحقة لها. إن مقدار املخصص احملدد هو الفرق بني 
القيمة الدفترية والقيمة املستردة لالصل والتي يتم حتديدها اعتماداً على القيمة احلالية للتدفقات النقدية مع األخذ 
في االعتبار استبعاد املبالغ القابلة لالسترداد للكفاالت والضمانات مخصومة بناء على معدل العائد الفعلي عند بدء 

العقد. يتم االعتراف بقيمة ذلك املخصص في بيان الدخل.

9 / 3( موجودات غير ملموسة 
مدار  على  الثابت  القسط  بطريقة  إطفاؤها  ويتم  األخ��رى،  امللموسة  غير  باملوجودات  اخلاصة  التكاليف  رسملة  يتم 

اعمارها االنتاجية واملقدرة لها بثالث سنوات.

10 / 3( ممتلكات وأالت ومعدات 
للممتلكات  االستردادية  القيمة  االدارة مبراجعة  تقوم  املتراكم.  االستهالك  ناقصا  بالتكلفة  واملعدات  املمتلكات  تظهر 
واملعدات بتاريخ املركز املالي املجمع. وإذا انخفضت القيمة االستردادية للممتلكات واملعدات عن القيمة الدفترية يتم 
تخفيض القيمة الدفترية الى القيمة االستردادية في احلال وإذا تغيرت األعمار االنتاجية عن االعمار املقدرة لها فإنه 

يتم تغيير األعمار اإلنتاجية من بداية السنة التي حدث بها التغيير بدون أثر رجعي.
تستهلك املمتلكات واملعدات بطريقة القسط الثابت لتخفيض قيمتها الى القيمة املستردة من اخلردة على مدى االعمار 

االنتاجية املقدرة لها كما يلي:

3 سنوات سيارات
3 سنوات معدات
3 سنوات أثاث

11 / 3( أراضي وعقارت قيد التطوير
االنتهاء من عملية  املجمع. عند  املالي  املركز  تاريخ  في  كما  العادلة  بالقيمة  التطوير  قيد  والعقارات  االراض��ي  تثبت 
التطوير يتم إعادة تصنيفها كعقارات إستثمارية وفقا لنية االدارة لإلستخدام املستقبلي لتلك العقارات. يتم تسجيل 
األرباح أو اخلسائر الناجتة من التغيرات في القيمة العادلة لألراضي والعقارات قيد التطوير في بيان الدخل في الفترة 

التي حدث بها التغيير. 

12 / 3( عقارات إستثمارية
العقارات اإلستثمارية هي العقارات احملتفظ بها لغرض تأجير أو/و لغرض زيادة قيمتها الرأسمالية يتم إثباتها بالقيمة 
للعقارات  العادلة  القيمة  في  التغيرات  من  الناجتة  اخلسائر  أو  األرب��اح  تسجيل  يتم  املالي،  املركز  تاريخ  من  العادلة 

اإلستثمارية في بيان الدخل في الفترة التي حدث بها التغيير.
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13 / 3( إنخفاض قيمة املوجودات غير املالية
يتم مراجعة القيم الدفترية لكل من املمتلكات واآلالت واملعدات واإلستثمارات في شركات تابعة واإلستثمار في الشركات 
الزميلة والشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى في تاريخ كل مركز مالي لغرض حتديد ما اذا كان هناك أي دليل 
موضوعي على اإلنخفاض في القيمة. في حال توافر هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات ويتم 
االعتراف بخسارة اإلنخفاض في القيمة في بيان الدخل الشامل املجمع عندما تتجاوز القيمة الدفترية للموجودات 

قيمتها القابلة لالسترداد. 
إن املبلغ القابل لإلسترداد هو صافي القيمة البيعية لبند املوجودات أو قيم�ة إستخدامه، أيهما أعلى. إن صافي القيمة 
البيعية هي املبلغ الذي ميكن احلصول عليه في عملية جتارية بحتة بينما قيمة إستخدام بند املوجودات هي القيمة 
احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة التي يتوقع أن تنشأ م�ن االستعمال املستمر ألحد املوجودات ومن التصرف 
فيه في نهاية عمره اإلنتاجي. إن املبالغ القابل�ة لإلسترداد يت�م تقديرها لكل بند من املوجودات على حدة، أو إذا كان 

ذلك غير ممكن، فإنه يتم لوحدة توليد النقد.  
أن خسارة  على  دالل��ة  وج��ود  حالة  في  كإيراد  في سنوات سابقة  املسجلة  القيمة  إنخفاض  إثبات عكس خسارة  يتم 
اإلنخفاض املسجلة سابقا لم تعد موجودة أو أنها قد إنخفضت على أال تزيد صافي القيمة الدفترية للبند وخسائر 

اإلنخفاض عن القيمة الدفترية للبند في حالة عدم االعتراف بهذه اخلسارة.  

14 / 3( دائنون ومصروفات مستحقة 
يتم قيد املطلوبات عن مبالغ ستدفع في املستقبل لقاء بضائع أو خدمات مت تسلمها، سواء صدرت بها فواتير من قبل 

املورد أو لم تصدر. 

15 / 3( تكاليف اإلقتراض 
يتم رسملة تكاليف اإلقتراض التي تعزي مباشرة إلى متلك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل كجزء من تكلفة ذلك األصل 
وتبدأ رسملة هذه التكاليف عندما يجري تكبد النفقات على األصل وتكبد تكاليف اإلقتراض وتكون األنشطة الالزمة 
إلعداد األصل قيد التنفيذ ويتم إيقاف الرسملة عندما تستكمل بشكل جوهري كافة النشاطات الضرورية إلعداد األصل 

املؤهل لإلستخدام املقصود أو البيع.
يتم اإلعتراف بتكاليف اإلقتراض التي التعزي مباشرة الى متلك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل كمصروف في الفترة 

التي يتم تكبدها فيها.

16 / 3( مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
يتم إحتساب مخصص ملكافأة نهاية اخلدمة للموظفني طبقا لقانون العمل الكويتي في القطاع اخلاص وعقود املوظفني. 
إن هذا اإللتزام غير املمول ميثل املبالغ املستحقة لكل موظف، فيما لو مت إنهاء خدماته في تاريخ املركز املالي، والذي 

يقارب القيمة احلالية لهذا اإللتزام.

17 / 3( حتقق االيرادات 
	 حتتسب إيرادات إستثمارات الوكالة عند اكتسابها على أساس التوزيع الزمني بحيث يتم حتقيق معدل عائد ثابت.

	 تقاس أرباح بيع اإلستثمارات بالفرق بني املتحصل من البيع والقيمة الدفترية لإلستثمارات في تاريخ البيع، ويتم 
إدراجها في نفس تاريخ البيع.

	 حتتسب بنود االيرادات األخرى عند اكتسابها في الوقت الذي يتم فيه تقدمي اخلدمات املتعلقة بها و/أو على أساس 
شروط االتفاق التعاقدي لكل نشاط.
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18 / 3( ترجمة عمالت أجنبية

املعامالت واألرصدة
متسك املجموعة دفاترها بالدينار الكويتي، ويتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بإستخدام أسعار الصرف 
السارية في تاريخ املعاملة، وحتول املوجودات واملطلوبات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية في تاريخ املركز املالي 
املجمع بإستخدام أسعار الصرف السارية في ذلك التاريخ، وتؤخذ جميع فروق العملة الناجتة إلى بيان الدخل الشامل 
املجمع. وتعتبر فروق العملة الناجتة من حتويل املوجودات املالية غير النقدية التي تقاس بالقيمة العادلة جزء من فروق 

التغير في القيمة العادلة.

ترجمة البيانات املالية
ال يتم اعتبار عمليات الشركات التابعة والزميلة على إنها متثل جزء من عمليات املجموعة. وبناءاً عليه، يتم ترجمة 
موجودات ومطلوبات تلك الشركات بإستخدام أسعار الصرف السارية في تاريخ البيانات املالية، كما يتم حتويل بنود 
اإليرادات واملصروفات بإستخدام متوسط أسعار الصرف اجلارية خالل العام. وتؤخذ فروق العملة الناجتة إلى حقوق 

املساهمني املجمع مباشرة في حساب إحتياطي ترجمة عمالت أجنبية.

19 / 3( توزيعات االرباح
يتم اإلعتراف بتوزيعات االرباح كإلتزام في املركز املالي املجمع في الفترة التي يتم املوافقة عليها من 

قبل املساهمني.

20 / 3( التقارير القطاعية 
القطاع هو مكون مميز من املجموعة يقدم منتجات او خدمات » قطاعات االعمال« او يقدم منتجات وخدمات ضمن 

بيئة اقتصادية معينة »القطاعات اجلغرافية« وتخضع ملخاطر او منافع تختلف عن القطاعات االخرى.

21 / 3( االحداث احملتملة
ال يتم إدراج املطلوبات احملتملة ضمن البيانات املالية بل يتم اإلفصاح عنها. وال يتم اإلفصاح عن املطلوبات احملتملة إذا 

كان حتقيق خسائر إقتصادي�ة مستبعداً.
إقتصادية  منافع  يكون حتقيق  عندما  عنها  اإلفصاح  يتم  بل  املالية  البيانات  احملتملة ضمن  املوجودات  إدراج  يتم  ال 

مرجحاً.

22 / 3( التقديرات احملاسبية الهامة وعدم التأكد من التقديرات
طبقاً للسياسات احملاسبية التي تتضمنها املعايير الدولية للتقارير املالية واملطبقة من قبل املجموعة، تتطلب هذه املعايير 

من اإلدارة أن تقوم بعمل التقديرات واالفتراضات التالية التي قد تؤثر على القيم الدفترية للموجودات واملطلوبات. 

تصنيف األراضي 
عند إقتناء األراضي، تقوم اإلدارة بتصنيف هذه األراضي في أحد البنود التالية، بناءا على نية اإلدارة إلستخدام هذه 

األراضي.
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عقارات قيد التطوير
إقتناء األرض بغرض تطويرها  إذا مت  البند  املتكبدة في عملية اإلنشاء ضمن هذا  والتكاليف  يتم تصنيف األراض��ي 

وتأجيرها في املستقبل حتى تصبح جاهزة لإلستخدام يتم تصنيفها كعقارات إستثمارية.

عقارات إستثمارية 
يتم تصنيف األرض ضمن هذا البند إذا مت إقتناؤها بغرض تأجيرها أو بغرض زيادة قيمتها الرأسمالية أو عندما يكون 

الغرض من إستغالل األرض غير محدد من قبل املجموعة.

إنخفاض قيمة اإلستثمارات
تعامل املجموعة اإلستثمارات املتاحة للبيع على أنها قد انخفضت قيمتها عندما يكون هناك إنخفاضاً هاماً أو لفترة 
طويلة في القيمة العادلة بأقل من التكلفة. إن حتديد ما هو »هام« أو »فترة طويلة« يتطلب حكماً هاماً. باإلضافة إلى 
ذلك، تقوم املجموعة بتقييم التذبذبات العادية، وذلك من ضمن عوامل أخرى تؤخذ في احلسبان، في سعر السهم املعلن 

لألسهم املدرجة املسعرة وكذلك التدفقات النقدية املستقبلية ومعدالت اخلصم لإلستثمارات غير املسعرة.  

تصنيف اإلستثمارات
في تاريخ إقتناء اإلستثمارات تقرر اإلدارة تصنيف تلك اإلستثمارات إما بغرض املتاجرة أو بالقيمة العادلة من خالل 

بيان الدخل أو متاحة للبيع.
تقوم املجموعة بتصنيف اإلستثمارات على أنها بغرض املتاجرة إذا كان الغرض من إقتنائها هو حتقيق ربح منها في 

األجل القصير.
يعتمد تصنيف اإلستثمارات كإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل على مدى فترة مراقبة اإلدارة ألداء تلك 
اإلستثمارات. عندما ال يتم تصنيف اإلستثمارات على أنها إستثمارات بغرض املتاجرة ولكن يتاح بسهولة الوثوق بالقيمة 
العادلة، يتم تسجيل التغير في القيمة العادلة بحسابات اإلدارة كجزء من بيان الدخل، ويتم تصنيفها بالقيمة العادلة من 

خالل بيان الدخل. يتم تصنيف كافة اإلستثمارات األخرى كإستثمارات متاحة للبيع.

التقديرات غير املؤكدة
إن اإلفتراضات املستقبلية والطرق األساسية للتقديرات غير املؤكدة بتاريخ البيانات املالية املجمعة، والتي لها خطر 
جوهري يتسبب في تسويات مادية حلسابات األصول واإللتزامات بالبيانات املالية للسنة القادمة قد مت شرحها فيما 

يلي:

تقييم إستثمارات أدوات حقوق امللكية غير املسعرة
إن تقييم اإلستثمارات في أدوات حقوق امللكية غير املسعرة يعتمد على إحدى معامالت السوق املنفذة على أسس جتارية 

بحتة:
	 القيمة العادلة لألدوات األخرى املشابهة.

	 خصم التدفقات النقدية املتوقع باملعدالت احلالية املطبق على البنود التي لها آجال وسمات املخاطر املتشابهة.

	 مناذج التقييم األخرى

إن حتديد التدفقات النقدية وعوامل اخلصم لإلستثمارات في أدوات حقوق امللكية غير املسعرة يتطلب تقدير هام.
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23 / 3( الضرائب
الزكاة

يتم إحتساب الزكاة وفقاً للقانون رقم 2006/46 والقرار الوزاري رقم 2007/58 واخلاص بفرض زكاة على الشركات 
املساهمة العامة واملقفلة عن السنة مبا يعادل 1  % من صافي الربح قبل خصم املخصصات واإلحتياطيات التي تعدها 

املجموعة.
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

يتم إحتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة %1 من صافي الربح بعد إقتطاع املبلغ احملول إلى االحتياطي 
القانوني للسنة.

4 -   نقد ونقد معادل 
20112010

380383نقد في الصندوق 
127,297102,180نقد لدى البنوك 

127,677102,563

5 -   إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
20112010

2,509,1702,510,024إستثمارات في أسهم مسعرة -  مدرجة
41,73048,628إستثمارات في صناديق

2,550,9002,558,652
تتمثل اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل في أسهم شركات محلية مدرجة في الكويت ومساهمات في 

صناديق محلية غير مدرجة.
مت رهن اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  بقيمة 2,550,900 دينار كويتي )2010: 2,543,852 دينار 

كويتي( كضمان مقابل مرابحة دائنة )إيضاح 11(.
إن اإلستثمارات املباشرة للمجموعة والبالغة قيمتها 2,473,911 دينار كويتي ال تندرج ضمن أغراض النظام األساسي 
للشركة األم، وسوف تقوم اإلدارة الحقاً بإتخاذ اإلجراءات الالزمة إلضافة هذه األغراض ضمن نشاط الشركة األم أو 

حتويلها إلى محفظة مالية تدار من جهة متخصصة. 

6 -   إستثمارات متاحة للبيع
20112010

4,450,0004,450,000إستثمارات في أسهم غير مسعرة 
4,450,0004,450,000

إن اإلستثمارات في أسهم غير مسعرة مدرجة بالتكلفة ناقصاً اإلنخفاض في القيمة بسبب طبيعة تدفقاتها النقدية 
املستقبلية، حيث ال توجد أساليب أخرى ميكن الوثوق بها للوصول إلى القيمة العادلة. ونية اإلدارة هو اإلحتفاظ بهذه 
اإلستثمارات ملدة طويلة وال يوجد لهذه املوجودات املالية سوق نشط. ترى اإلدارة أنه ال يوجد هناك حاجة إلحتساب 

إنخفاض إضافي للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2011. 
مت رهن اإلستثمارات في أسهم غير مسعرة بقيمة 4,446,663 دينار كويتي )2010: 4,450,000 دينار كويتي( كضمان 

مقابل لعقد متويل عن طريق التورق )إيضاح 11(.
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إن اإلستثمارات املتاحة للبيع املباشرة ال تندرج ضمن أغراض النظام األساسي للشركة األم، وسوف تقوم اإلدارة الحقاً 
بإتخاذ اإلجراءات الالزمة إلضافة هذه األغراض ضمن نشاط الشركة األم أو حتويلها إلى محفظة مالية تدار من جهة 

متخصصة. 

7 - مدينون وأرصدة مدينة أخرى 
20112010

50,10350,471دفعات مقدمة للموردين
1,36724ذمم موظفني

7,2016,608تأمينات مستردة
5,52413,177مصروفات مدفوعة مقدما

211211أرصدة مدينة أخرى
64,40670,491

العادلة، كما أنها ال تتضمن موجودات واجبة  إن القيمة الدفترية للمدينون واألرص��دة املدينة األخرى تقارب قيمتها 
التخفيض. إن أقصى مبلغ يتعرض ملخاطر اإلئتمان في تاريخ البيانات املالية املجمعة هو القيمة العادلة لكل بند من 

بنود الذمم املذكورة أعاله.

8 - أراضي وعقارات قيد التطوير 
20112010

36,996,81841,179,131الرصيد في بداية السنة  
-121,001إضافات

)900,999()270,226(فروق ترجمة عمالت اجنبية
)3,281,314(418,794أرباح / )خسائر( اإلنخفاض في القيمة

37,266,38736,996,818

تتمثل األراضي وعقارات قيد التطوير في مبالغ مت دفعها في متلك وتطوير إحدى جزر مشروع جزر العالم - دبي.
مت إدراج األراضي وعقارات قيد التطوير بالقيمة العادلة والتي مت حتديدها بواسطة مقيمني مستقلني حيث نتج عن 

ذلك التقييم ارباح مببلغ 418,794 دينار كويتي، وبالتالي مت إدراجها في بيان الدخل املجمع. 

9 - عقارات إستثمارية 
20112010

384,438,389389,036,828الرصيد في بداية السنة  
826,807155,354إضافات

)5,224,342()1,785,073(فروق ترجمة عمالت اجنبية
470,549)11,216,102(التغير في القيمة العادلة

372,264,021384,438,389

تتمثل العقارات اإلستثماريه في 20 جزيرة مبشروع جزر العالم – دبي – بقيمة 246,440,484 دينار كويتي باالضافة 
الى عقارات إستثمارية بالبحرين بقيمة 125,823,537 دينار كويتي. إن املالك القانوني للعقارات اإلستثمارية الواقعة 
البحرين )شركة تابعة ومملوكة بنسبة %100( ويوجد كتاب تنازل  في مملكة البحرين هو شركة اوكيانا العقارية – 

مبلكية العقار لصالح الشركة االم.

إيضاحات حول  الببانات المالية  المجمع
جميع املبالغ بالدنيار الكويتي مالم يذكر غير ذلك
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مت إدراج العقارات اإلستثمارية بالقيمة العادلة والتي مت حتديدها بواسطة مقيمني مستقلني في كل من مملكة البحرين 
ودولة اإلمارات املتحدة.

كضمان  155,118,244 دينار كويتي(  195,031,108 دينار كويتي، )2010:  بقيمة  اإلستثمارية  العقارات  رهن  مت 
مقابل مرابحات دائنة )إيضاح 11(.

10 - دائنون ومصاريف مستحقة
20112010

2,755,7522,784,072دائنون جتاريون
1,153,8201,018,651مستحق إلى أطراف ذات صلة

227,174285,050مصروفات مستحقة 
1,330,3481,330,348حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

983,750983,750ضريبة الزكاة  
112,938113,769دفعات مقدمه من العمالء 

69,78335,338مخصص إجازات
6,633,5656,550,978

11 - تمويل ألجل 
20112010

22,471,91119,543,694عقود تورق 
540,940507,678وكاالت دائنة

49,417,94646,919,265مرابحات دائنة 
72,430,79766,970,637

ديسمبر   31 في  املنتهية  للسنة   7.4%(  8% التكلفة  معدل  متوسط   ،2012 سنة  خ��الل  تستحق  بالكامل  ال��ت��ورق  عقود 
.)2010

الوكاالت الدائنة تستحق خالل سنة 2012 مبعدل التكلفة %7 )%8.5 للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2010(.

املرابحات الدائنة بقيمة 5,078,057 دينار كويتي استحقت السداد في سنة 2011 وجاري التفاوض مع اجلهة الدائنة 
بخصوص اعادة هيكلة الدين، كذلك مرابحات بقيمة 13,541,485 دينار كويتي تستحق خالل سنة 2012، والباقي 
بقيمة 30,798,405 دينار كويتي تستحق السداد خالل السنوات 2013 و2014 و 2015  متوسط معدل التكلفة 9.5% 

)%9.4 للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2010(.

مت رهن إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  بقيمة 2,550,900 دينار كويتي )2010: 2,543,852 دينار 
كويتي( كضمان مقابل مرابحة دائنة )إيضاح 5(.

مت رهن اإلستثمارات املتاحة للبيع بقيمة 4,446,663 دينار كويتي )2010: 4,450,000 دينار كويتي( كضمان مقابل 
لعقد متويل عن طريق التورق )إيضاح 6(.

مت رهن العقارات اإلستثمارية بقيمة 195,031,108 دينار كويتي، )2010: 155,118,244 دينار كويتي( كضمان مقابل 
مرابحات دائنة )إيضاح 9(.

إيضاحات حول  الببانات المالية  المجمع
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12 - رأس المال

إن رأس املال املصرح به، واملصدر واملدفوع نقداً بالكامل هو كالتالي :

20112010

262,500,000262,500,000رأس املال )دينار كويتي(

262,500,000,000262,500,000,000رأس املال )عدد األسهم(

13 - إحتياطي قانوني
الربح قبل حصة  %10 من صافي  األم، مت حتويل نسبة  للشركة  والنظام األساسي  التجارية  الشركات  لقانون  وفقاً 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومكافأة اعضاء مجلس اإلدارة إلى اإلحتياطي القانوني. يجوز للشركة االم أن تقرر وقف 
استقطاع مثل هذا التحويل السنوي عندما يعادل رصيد هذا اإلحتياطي %50 من رأس املال. إن هذا اإلحتياطي غير 

قابل للتوزيع إال في احلاالت املنصوص عليها في القانون والنظام األساسي.

14 - إحتياطي إختياري
وفقا ملتطلبات النظام األساسي للشركة االم يتم إقتطاع نسبة مئوية من صافي ربح السنة إلى اإلحتياطي اإلختياري 
يقترحها مجلس اإلدارة وتوافق عليه اجلمعية العامة. ويوقف بقرار من اجلمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس 

اإلدارة. 

15 - إيرادات اخرى
20112010

393,7141,351,230فرو ق أسعار عمالت أجنبية

)28,178(5,152ارباح / )خسائر( بيع أصول ثابتة

2,807164متنوعة

401,6731,323,216

16 - مصروفات عمومية وإدارية 
ت��ك��ال��ي��ف امل��وظ��ف��ني مب��ب��ل��غ 508,054 دي���ن���ار ك��وي��ت��ي، وك���ذل���ك مبلغ  ال��ع��م��وم��ي��ة واإلداري�������ة  ت��ت��ض��م��ن امل���ص���روف���ات 
في املنتهية  السنة  ع��ن  أع��م��ال  وت��ط��وي��ر  وب��ح��وث  مهنية  وأت��ع��اب  إس��ت��ش��ارات  أت��ع��اب  قيمة  كويتي  دي��ن��ار   59,830"
املنتهية في ال��س��ن��ة  ع��ن  ال��ت��وال��ي  ع��ل��ى  ك��وي��ت��ي  دي��ن��ار  و54,488  ك��وي��ت��ي  دي��ن��ار   416,360  (  2011 دي��س��م��ب��ر   31"

31 ديسمبر 2010(.          

إيضاحات حول  الببانات المالية  المجمع
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17 - خسارة السهم 
حتتسب خسارة السهم بقسمة صافي خسارة السنة على املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

السنة كما يلي:
20112010

)8,276,952()15,481,273(صافي خسارة السنة )دينار كويتي(
2,625,000,0002,625,000,000املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة 

)3()6(خسارة السهم )فلس(

18 - معامالت مع اطراف ذات صلة

إن األطراف ذات صلة تتمثل في املساهمني وأعضاء مجلس اإلدارة واملدراء التنفيذيني وأعضاء اإلدارة العليا للشركة 
وعائالتهم والشركات التي ميلكون حصصا رئيسية فيها. تقوم إدارة املجموعة بتحديد شروط املعامالت واخلدمات 
املستلمة أو املقدمة من/إلى األطراف ذات صلة إلى جانب املصاريف األخرى. ال تستحق فوائد على املبالغ املستحقة 
من/إلى األطراف ذات صلة وليس لها تواريخ إستحقاق محددة. إن املعامالت مع أطراف ذات صلة خاضعة ملوافقة 

اجلمعية العمومية للمساهمني.  

وتتمثل األرصدة واملعامالت الهامة التي تتعلق بتلك األطراف فيما يلي:

املساهمون 
20112010الرئيسيون

بيان املركز املالي املجمع
2,473,9112,473,9112,473,911إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

1,037,1971,037,1971,018,651مستحق إلى أطراف ذات صلة

20112010

بيان الدخل املجمع
268,600194,649مزايا االدارة العليا

إيضاحات حول  الببانات المالية  المجمع
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طاعات
سب الق

19 - المعلومات المالية ح

معلومات القطاعات الرئيسية – قطاعات األنشطة
س املجموعة أنشطتها من خالل قطاعني رئيسيني :

متار
-القطاع العقاري.

	
-القطاع اإلستثماري.

	

2011
2010

عقارات
إستثمارات

اإلجمالي
عقارات

إستثمارات
اإلجمالي

االيرادات
)10,797,308(

)7,753(
)10,805,061(

)2,810,765(
)34,653(

)2,845,418(

ف
صاري

امل
)721,584(

-
)721,584(

)684,100(
)1,665(

)685,765(

خلسائر األخرى 
خسارة السنة قبل ا

ف الغير موزعة
صاري

وامل
)11,518,892(

)7,753(
)11,526,645(

)3,494,865(
)36,318(

)3,531,183(

ف متويلية
صاري

م
)4,356,301(

)6,068,985(

ايرادات أخرى
401,673

1,323,216

خلسارة
صافي ا

)15,481,273(
)8,276,952(

ضاحات حول  الببانات المالية  المجمع
إي

جميع املبالغ بالدنيار الكويتي مالم يذكر غير ذلك
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20 - التوزيع الجغرافى للموجودات / المطلوبات

املطلوباتاملوجودات
2011201020112010

7,070,6617,022,29076,017,51570,452,934دولة الكويت 
283,792,258281,548,4443,239,7193,175,287دولة األمارات املتحدة 

125,860,601140,048,0935,1397,789ممكلة البحرين 
416,723,520428,618,82779,262,37373,636,010

21 - نسبة حقوق الملكية إلى رأس المال 
20112010

262,500,000262,500,000رأس املال )دينار كويتي(

262,500,000262,500,000رأس املال املرجح )دينار كويتي(

337,461,147354,982,817حقوق امللكية متضمنة رأس املال املرجح )دينار كويتي(

129%135%

22 - توزيعات مقترحة 

إقترح مجلس اإلدارة عدم توزيع أرباح عن السنة النتهية في 31 ديسمبر 2011، كما إقترح عدم توزيع 
مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عن سنة 2011.

إن هذه اإلقتراحات تخضع ملوافقة اجلمعية العمومية للمساهمني.

إيضاحات حول  الببانات المالية  المجمع
جميع املبالغ بالدنيار الكويتي مالم يذكر غير ذلك
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23 - األدوات المالية وإدارة المخاطر المالية

أ( األدوات املالية
السياسات احملاسبية الهامة

إن تفاصيل السياسات احملاسبية الهامة - متضمنة مبادئ القياس واإلعتراف باإليرادات واملصروفات 
- لكل فئات املوجودات واملطلوبات املالية مت اإلفصاح عنها في إيضاح رقم )3( حول البيانات املالية.

فئات األدوات املالية
النحو  على  املالي  املركز  بيان  في  تظهر  كما  للمجموعة  املالية  واملطلوبات  امل��وج��ودات  تصنيف  مت 

التالي:

20112010املوجودات املالية:
127,677102,563نقد ونقد معادل

2,550,9002,558,652إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
64,40670,491مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

4,450,0004,450,000إستثمارات متاحة للبيع
7,192,9837,181,706

2010 2011 املطلوبات املالية:
6,633,5656,550,978دائنون ومصاريف مستحقة

72,430,79766,970,637متويل من الغير
79,064,36273,521,615

القيمة العادلة لألدوات املالية

متثل القيمة العادلة لألدوات املالية املبالغ التي ميكن أن يستبدل بها أصل أو يسدد بها إلتزام بني أطراف ذوي دراية 
كافية ورغبة في التعامل على أسس متكافئة. وقد إستخدمت املجموعة اإلفتراضات والطرق املتعارف عليها في تقدير 

القيم العادلة لألدوات املالية حيث يتم حتديد القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات املجموعة طبقاً ملا يلي:
يتم  نشط  في سوق  واملتداولة  والشروط  الطبيعة  نفس  لها  التي  املالية  واملطلوبات  للموجودات  العادلة  لقيمة  - ا	

حتديدها بالرجوع إلى أسعار السوق املعلنة. 
-القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية األخرى )فيما عدا املشتقات املالية( يتم حتديد قيمتها العادلة طبقاً  	
لنماذج التسعير املتعارف عليها إستناداً إلى التدفقات النقدية املستقبلية املخصومة بسعر اخلصم اجلاري املتاح 

بالسوق ألداة مالية مماثلة.

القيمة العادلة لألدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية.

القيمة العادلة املعترف بها في بيان املركز املالي
وفقا ملتطلبات املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 7 حيث تقوم املجموعة بتقدمي بعض املعلومات حول االدوات املالية 

املقاسة بالقيمة العادلة في بيان املركز املالي.

إيضاحات حول  الببانات المالية  المجمع
جميع املبالغ بالدنيار الكويتي مالم يذكر غير ذلك
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للتسلسل  وفقا  املالي  املركز  بيان  العادلة ضمن  بالقيمة  املقاسة  املالية  واملطلوبات  املوجودات  التالي  اجلدول  يوضح 
الهرمي للقيمة العادلة، حيث يقوم التسلسل الهرمي بتصنيف املوجودات واملطلوبات املالية إلى ثالثة مستويات إستنادا 

إلى أهمية املدخالت املستخدمة في قياس القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية. 
فيما يلي مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة: 

: اسعار مدرجة )غير معدلة( في اسواق نشطة ملوجودات أو مطلوبات مماثلة؛  - مستوى 1	
- والتي ميكن تتبعها للموجودات أو للمطلوبات  مستوى 2: معطيات غير األسعار املدرجة املتضمنة في مستوى 1	

سواء  بصورة مباشرة )كاألسعار( أو بصورة غير مباشرة )معطيات متعلقة باألسعار(; و
: معطيات للموجودات واملطلوبات التي ال تستند إلى معلومات سوقية ميكن تتبعها )معطيات غير قابلة  - مستوى 3	

للمراقبة(. 

املستوى الذي تصنف ضمنه املوجودات واملطلوبات املالية يتم حتديده بناءاً على أدنى مستوى للمعطيات الهامة التي 
أدت إلى قياس القيمة العادلة. 

العادلة في بيان املركز املالي حسب التسلسل الهرمي  بالقيمة  املالية املقاسة  وقد مت تصنيف املوجودات واملطلوبات 
املستخدم لقياس القيمة العادلة كما يلي: 

اإلجمالياملستوى 2املستوى 311 ديسمبر 2011
إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

2,509,170-2,509,170أوراق مالية مسعرة 
41,73041,730-صناديق مدارة

إستثمارات متاحة للبيع 
4,450,0004,450,000-أوراق مالية غير مسعرة 

2,509,1704,491,7307,000,900اإلجمالي 

اإلجمالياملستوى 2املستوى 311 ديسمبر 2010
إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

2,510,024-2,510,024أوراق مالية مسعرة 
48,62848,628-صناديق مدارة

إستثمارات متاحة للبيع 
4,450,0004,450,000-أوراق مالية غير مسعرة 

2,510,0244,498,6287,008,652اإلجمالي 

إيضاحات حول  الببانات المالية  المجمع
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ب( إدارة املخاطر املالية
ومخاطر  السوق  ومخاطر  اإلئتمان  مخاطر  مثل  املالية  للمخاطر  يعرضها  مما  املالية  األدوات  املجموعة  تستخدم 

السيولة.

تقوم املجموعة بصورة دورية مبراجعة املخاطر التي تتعرض لها وتقوم بإتخاذ اإلجراءات املناسبة لتخفيض تلك املخاطر 
للحد املقبول.

إن أهم املخاطر التي تتعرض لها املجموعة تتمثل فيما يلي:

	 مخاطر اإلئتمان
إن مخاطر اإلئتمان هو خطر إحتمال عدم قدرة أحد اطراف اإلداة املالية على الوفاء بإلتزاماته مسبباً خسارة مالية 
للطرف اآلخر. إن املوجودات املالية والتي تعرض الشركة بشكل رئيسي ملخاطر اإلئتمان، تتمثل بشكل رئيسي في النقد 

لدى البنوك. مت إيداع النقد لدى عدة مؤسسات مالية وبنوك محلية لتجاوز تركيز اإلئتمان في بنك واحد.

	 مخاطر السيولة
تتضمن  السيولة  مخاطر  إدارة  إن  النقدية.  بإلتزاماتها  الوفاء  على  املجموعة  قدرة  عدم  في  السيولة  مخاطر  تتمثل 
اإلحتفاظ بنقدية كافية وتوفير مصادر التمويل عن طريق توفير تسهيالت كافية، واإلحتفاظ باملوجودات ذات السيولة 

العالية ومراقبة السيولة بشكل دوري عن طريق التدفقات النقدية املستقبلية.

مت عرض جدول اإلستحقاقات لإللتزامات املدرج أدناه إستناداً إلى الفترة من تاريخ املركز املالي حتى تاريخ اإلستحقاقات 
التعاقدية وفي حال عدم وجود تاريخ إستحقاق تعاقدي لألداة املالية يتم عرضها طبقاً لتقديرات اإلدارة على أساس 

الفترة التي يتم فيها حتصيل أو إستبعاد األصل لتسوية اإللتزام.

إن ارصدة املطلوبات املفصح عنها في جدول حتليل االستحقاقات واملوجودات أدناه هي التدفقات النقدية غير املخصومة 
طبقا لتواريخ التعاقد، وحيث ان تلك االرصدة تستحق خالل فترة اقل من سنة فان اثر اخلصم يعتبر غير مادي.

إيضاحات حول  الببانات المالية  المجمع
جميع املبالغ بالدنيار الكويتي مالم يذكر غير ذلك
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حتليل اإلستحقاقات للموجودات واملطلوبات كما في 31 ديسمبر 2011:
فيما يلي 

خالل 3
أشهر

من 3 أشهر
إلى سنة

من سنة إلى
5 سنوات

اإلجمالي
جودات

املو
نقد ونقد معادل

127,677
-

-
127,677

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
-

2,550,900
-

2,550,900
إستثمارات متاحة للبيع

-
-

4,450,000
4,450,000

صدة مدينة أخرى
مدينون وأر

-
64,406

-
64,406

ضي وعقارات قيد التطوير
ارا

-
-

37,266,387
37,266,387

عقارات إستثمارية 
-

-
372,264,021

372,264,021
ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة

-
-

129
129

جودات 
جمالي املو

إ
127,677

2,615,306
413,980,537

416,723,520

املطلوبات
ف مستحقة

صاري
دائنون وم

508
6,633,057

-
6,633,565

متويل الجل
20,848,916

20,783,477
30,798,404

72,430,797
خلدمة للموظفني

مكافأة نهاية ا
73,725

-
124,286

198,011
جمالي املطلوبات 

إ
20,923,149

27,416,534
30,922,690

79,262,373
جوة السيولة 

صافي ف
)20,795,472(

)24,801,228(
383,057,847

337,461,147

مببلغ 45,596,700 دينار كويتي )2010: 35,616,584 
جلدول أعاله، تتجاوز املطلوبات املتداولة )املستحقة خالل سنة واحدة على املجموعة( موجوداتها املتداولة 

ضح في ا
كما هو مو

ضية اإلستمرارية للمجموعة. 
دينار كويتي(. ومت إعداد البيانات املالية على فر

ضاح - 11(، وقد متكنت االدارة من إعادة جدولة ديون 
صير األجل إلى متوسط / طويل األجل( )إي

تستند املجموعة إلى توفر الدعم املستمر من املؤسسات املالية )إعادة جدولة التمويل ق
صيرة االجل الى إلتزامات تستحق السداد خالل األعوام 2015, 2014, 2013. 

حتويلها من إلتزامات ق
بقيمة13,823,843  دينار كويتي، و

حتويلها إلى عقود متوسطة أو طويلة األجل. 
صيرة االجل مببلغ 20,848,916 دينار كويتي و

ص إعادة هيكلة عقود التمويل ق
صو

ض املؤسسات املالية بخ
ض مع بع

تقوم اإلدارة حاليا بالتفاو
ض بشأن شروط املرابحة الدائنة كما هو متوقع في هذه املرحلة.

إن اإلدارة على ثقة في قدراتها على إعادة التفاو

ضاحات حول  الببانات المالية  المجمع
إي

جميع املبالغ بالدنيار الكويتي مالم يذكر غير ذلك
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حتليل اإلستحقاقات للموجودات واملطلوبات كما في 31 ديسمبر 2010:
فيما يلي 

خالل 3
أشهر

من 3 أشهر
إلى سنة

من سنة إلى
5 سنوات

اإلجمالي
جودات

املو
نقد ونقد معادل

102,563
-

-
102,563

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
-

2,558,652
-

2,558,652

إستثمارات متاحة للبيع
-

-
4,450,000

4,450,000

صدة مدينة أخرى
مدينون وأر

-
70,491

-
70,491

ضي وعقارات قيد التطوير
ارا

-
-

36,996,818
36,996,818

عقارات إستثمارية 
-

-
384,438,389

384,438,389

ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
-

-
1,914

1,914

جودات 
جمالي املو

إ
102,563

2,629,143
425,887,121

428,618,827

املطلوبات
ف مستحقة

صاري
دائنون وم

463
6,550,515

-
6,550,978

متويل الجل
14,418,953

17,378,359
35,173,325

66,970,637

خلدمة للموظفني
مكافأة نهاية ا

-
-

114,395
114,395

جمالي املطلوبات 
إ

14,419,416
23,928,874

35,287,720
73,636,010

جوة السيولة 
صافي ف

)14,316,853(
)21,299,731(

390,599,401
354,982,817

ضاحات حول  الببانات المالية  المجمع
إي

جميع املبالغ بالدنيار الكويتي مالم يذكر غير ذلك
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مخاطر السوق
تغير  نتيجة  العمالت األجنبية، وتنشأ تلك املخاطر  الفائدة وخطر  تتضمن مخاطر السوق خطر السعر وخطر سعر 

األسعار بالسوق وكذلك تغيير معدالت الفائدة وأسعار الصرف.

مخاطر العمالت األجنبية
تنشأ تلك املخاطر عن املعامالت بالعمالت األجنبية. وتقوم املجموعة بإدارة تلك املخاطر عن طريق وضع حدود للتعامل 

في عمالت أجنبية ومع األطراف األخرى وكذلك التعامل فقط بالعمالت الرئيسية ومع أطراف ذوي سمعة حسنة.

تتعرض املجموعة ملخاطر العملة األجنبية احملددة باجلدول التالي والذي يبني صافي االصول النقدية مطروحا منها 
اخلصوم النقدية عند تاريخ املركز املالي بعد حتويلها الى الدينار الكويتي بأسعار االقفال كما يلي :

2011
املعادل 

)دينار كويتي(

2010
املعادل 

)دينار كويتي(
)23,526,494()25,037,284(دوالر أمريكي

280,552,273278,358,825درهم اماراتي

91,162,065106,845,948دينار بحريني

وبافتراض زيادة العمالت االجنبية مبعدل %1 مقابل الدينار الكويتي مع ثبات باقي العوامل األخرى فإن صافي الربح 
وحقوق امللكية سوف تتاثر كما يلى:

نسبة التغير العملة
في العمالت

20112010

بيان 
حقوق امللكيةبيان الدخلحقوق امللكيةالدخل

-)235,265(-)250,373(1%دوالر أمريكي

2,783,732-2,805,523-1%درهم اماراتي

-1,068,459-1911,621%دينار بحريني

وفي حالة إنخفاض العمالت االجنبية مبعدل %1 مقابل الدينار الكويتي مع ثبات باقي العوامل األخرى فإن صافي 
الربح وحقوق امللكية سوف تتاثر بنفس القيم اعاله ولكن باشارة عكسية.

مخاطر التدفقات النقدية من معدالت العائد
ال يوجد لدى املجموعة موجودات هامة ميكن أن تتعرض لهذا النوع من املخاطر، وعليه فإن دخل املجموعة وتدفقاتها 

النقدية والتشغيلية ال تتأثر بتغيرات سعر العائد بالسوق.

تنشأ مخاطر سعر العائد عن القروض طويلة األجل. كما أن القروض مبعدالت عائد متغيرة قد تعرض املجموعة إلى 
مخاطر التدفقات النقدية بسبب تغير معدل العائد، وعليه فان املجموعة التتعرض خلطر التقلبات في التدفقات النقدية 
نتيجة تغيرات معدالت العائد الناجتة عن عقود التورق والوكاالت واملرابحات الدائنة حيث ان تلك املطلوبات حتمل 

معدالت عائد باسعار ثابتة.

إيضاحات حول  الببانات المالية  المجمع
جميع املبالغ بالدنيار الكويتي مالم يذكر غير ذلك
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مخاطر سعر األسهم
تقوم املجموعة بإدارة تلك املخاطر عن طريق اإلستثمار في أسهم شركات ذات اداء تشغيلي متميز وربحية عالية، ويتم 

هذا اإلستثمار وفقاً للمحددات املوضوعة بواسطة مجلس ادارة املجموعة.

العادلة من خالل بيان الدخل  بالقيمة  حتتفظ املجموعة خالل السنة بإستثمارات مت تبويبها في تاريخ املركز املالي 
وإستثمارات متاحة للبيع.

تغير اسعار األسهم في سوق الكويت  مت حتديد حساسية املخاطر السعرية ملساهمات امللكية بناء على اإلفتراضات 
لالوراق املالية بنسبة +/- %5  للعامني 2011 و 2010.

تاريخ  امللكية في  السعرية ملساهمات  للمخاطر  التعرض  بناء على مدى  ادناه قد مت حتديدها  إن حتاليل احلساسية 
البيانات املالية. إن التحليل يعكس تاثير التغيرات اإليجابية في أسعار مساهمات امللكية وفقا الفتراضات احلساسية 

للمخاطر السعرية املذكورة أعاله مع بقاء جميع التغيرات األخرى ثابتة.

حقوق امللكيةبيان الدخل 
2011201020112010  

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان 
الدخل

125,459125,501--

222,500222,500--إستثمارات متاحة للبيع

في حالة إنخفاض اسعار األسهم بنسبة %5 مع بقاء جميع التغيرات األخرى ثابتة فان بيان الدخل وحقوق امللكية سوف 
تتاثر بنفس القيم في اجلدول اعاله ولكن باشاره عكسية.

24 - إدارة مخاطر رأس المال

إن أهداف املجموعة عند إدارة رأس املال هو ضمان استمرار قدرتها على توفير عائد مناسب للمساهمني واملستفيدين 
اآلخرين بشكل يتناسب مع مستوى املخاطر.

وحتدد املجموعة رأس املال مبا يتناسب مع املخاطر كما تدير هيكل رأس املال وجترى التعديالت عليه في ضوء التغيرات 
في الظروف األقتصادية وخصائص املخاطر املتعلقة باألصل. ومن أجل احملافظة على هيكل رأس املال أوتعديله تقوم 

بتعديل مبلغ األرباح الذي يدفع للمساهمني أو إصدار أسهم جديدة أو بيع أصول لتخفيض الدين.

ومتشيا مع الشركات االخرى في نفس املجال تقوم املجموعة مبتابعة رأس املال على أساس نسبة املديونية إلى حقوق 
الديون  ويحتسب صافي  املعدل  املال  رأس  إجمالي  إلى  الديون  النسبة عن طريق صافي  هذه  إحتساب  ويتم  امللكية 
كإجمالي القروض مبا في ذلك التسهيالت الواردة في املركز املالي مخصوماً منها النقد والنقد املعادل ويشمل رأس 

املال املعدل جميع مكونات حقوق امللكية )رأس املال واإلحتياطيات واألرباح احملتفظ بها(.

إيضاحات حول  الببانات المالية  المجمع
جميع املبالغ بالدنيار الكويتي مالم يذكر غير ذلك
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ان نسبة املديونية إلى حقوق امللكية كما يلي:

20112010

72,430,79766,970,637اجمالي الديون

)102,563()127,677(نقد ونقد معادل

72,303,12066,868,074صافي الديون

337,461,147354,982,817إجمالي حقوق امللكية

409,764,267421,850,891اجمالي الديون وحقوق امللكية

%16%18نسبة الديون إلى اجمالي الديون و حقوق امللكية

25 - أرقام المقارنة 

مت إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة للسنة املالية السابقة لتتناسب مع تبويب أرقام السنة احلالية.

26 - المركز المالي المنفصل لشركة أوكيانا العقارية ش.م.ك )مقفلة( – “الشركة األم” :

20112010
املوجودات

68,49113,822نقد ونقد معادل

2,550,9002,558,652إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

4,450,0004,450,000إستثمارات متاحة للبيع

282,148,029277,928,368إستثمار في شركات تابعة 

2,241858مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

125,823,537140,043,073عقارات إستثمارية

11موجودات غير ملموسة 

12857ممتلكات ومعدات
415,043,327424,994,831مجموع املوجودات

إيضاحات حول  الببانات المالية  المجمع
جميع املبالغ بالدنيار الكويتي مالم يذكر غير ذلك
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املطلوبات و حقوق امللكية 
املطلوبات

3,524,2713,523,572دائنون ومصاريف مستحقة

72,430,79766,970,637متويل ألجل 

99,08930,179مكافأة نهاية اخلدمة 

76,054,15770,524,388مجموع املطلوبات

حقوق امللكية 
262,500,000262,500,000رأس املال

18,839,15618,839,156إحتياطي قانوني

18,839,15618,839,156إحتياطي إختياري  

38,810,85854,292,131أرباح مرحلة
338,989,170354,470,443مجموع حقوق امللكية 

415,043,327424,994,831مجموع املطلوبات وحقوق امللكية 

27 - بيان الدخل المنفصل لشركة أوكيانا العقارية ش.م.ك )مقفلة( – »الشركة األم« :

20112010
اإليرادات

)10,376,550()14,219,536(خسائر عقارات 
)34,653()7,753(صافي خسائر اإلستثمارات

1,180,028)1,122,381(حصة من )خسائر( / أرباح شركات تابعة
393,9281,351,235ايرادات أخرى

)14,955,742()7,879,940(
املصروفات واألعباء أخرى

)8,641()51,600(تكاليف متويل 
)25,133()103(إستهالكات وإطفاءات

)1,665()2,500(أتعاب إدارة وحيازة
)361,573()471,328(مصروفات عمومية وإدارية 

)8,276,952()15,481,273(صافي خسارة السنة 
)3()6(خسارة السهم )فلس(

 

إيضاحات حول  الببانات المالية  المجمع
جميع املبالغ بالدنيار الكويتي مالم يذكر غير ذلك

للسنة املنتهية  في 31 ديسمبر 2011


