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كلمة الرئيس 
وتقرير مجلس ا�دارة

باألصالـة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي في «شركة أوكيانا العقارية»، يطيب لي أن أتقدم 
إليكم بالتقرير السنوي للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر2010.

أتمت شركة «أوكيانا العقارية» وبنجاح خالل عام 2010 تجديد اتفاقية القرض الجماعي مع مجموعة من البنوك البحرينية بجدولة 
الدين معها لمدة ثالث سنوات وبشروط منصفة وعادلة للطرفين، ومن أهم هذه الشروط هو حصول الشركة على ما قيمته خمسة 

وعشرون بالمائة من أي صفقة بيع لعقاراتها في مشروع «مدينة الحدائق المائية» بمنطقة السيف بمملكة البحرين، ومن خالل ذلك 
تحصل الشركة على تدفقات مالية ستساهم في البحث عن فرص استثمارية جديدة للشركة، بما يساهم أيضا في هيكلة نظامها المالي 
وانتقاء الفرص المناسبة، وتجديد هذا القرض مع البنوك لهو داللة على السمعة الجيدة التي تتمتع بها شركة «أوكيانا العقارية» لدى 

هذه البنوك، وتعكس أيضا قناعتها في القيمة الواقعية لعقارات الشركة في مملكة البحرين.

أما مشروع الشركة «أوكيانا وورلد فيرست» الذي يغطي قارة استراليا ضمن مشروع «جزر العالم» بدبي في اإلمارات العربية 
المتحدة، فلقد تكللت جهود الشركة بتأمين تسهيالت مالية لدفع الرسوم المستحقة لحكومة دبي (دائرة األراضي واألمالك) وبعد 
مباحثات مثمرة حصلت شركة «أوكيانا العقاريـة»، على ترتيبات معينه بخفـض الرسـوم المستحقة لتسجيل العقار رسميا لدى 

حكومة دبي تعادل خمسون بالمائة من الرسوم، وبذلك حصلت الشركة على «شهادة ملكية العقار» بمساحة حوالي مليون وثمان 
مائة وسبعون ألف متر مربع، وبذلك تستطيع الشركة تقديم هذه الشهادة ألي من المؤسسات أو البنوك المالية كضمان للحصول على 

التمويل الالزم لبدء أعمال التنفيذ في المشروع، ولعل ذلك سيساهم في خروج الشركة من عنق الزجاجة، حتى تتمكن الشركة من 
معاودة نشاطها االستثماري، بالرغم من ضعف مصادر التمويل، وقد ضمت الشركة صوتها إلى األصوات المنادية إلى تخفيض 

القيود التمويلية ال سيما أن الشركة هي إحدى الشركات ذات مالءة تستحق التمويل.

تواتـرت األخبـار خالل األشهر الماضيـة فيما تـردد عن تعرض مشـروع   «جزر العالم» قبالة شواطئ إمارة دبي، والذي تملك 
«شركة أوكيانا العقارية» مجموعة الجزر المكونة لمشروع «أوكيانا وورلد فيرست» إلى الغرق، وإذ تؤكد الشركة بأن سالمة 

جزر العالم من الناحية الفنية ليست موضع نقاش، وأن هذه الجزر قد تم بناءها وفق أحدث تقنيات البناء والردم، التي تضمن عدم 
تأثرها بالعوامل المناخية وأهمها التعرية، ومن أهم التقنيات كاسر األمواج البحرية، الذي يحيط بالمشروع، وأن جميع صور 

األقمار الصناعية، والفحوص الميدانية بينت أن كاسر األمواج لم يسجل أي تغيير أو تأثر خالل السنوات الماضية، كما يقوم هذا 
السياج الصخري بحماية المشروع بشكل تام من عوامل التعرية البحرية، وتحتفظ الشركة بحق متابعة مشروعها بشكل منتظم 

ومستمر من خالل الزيارات الميدانية لموقع المشروع.
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تقرير هيئة الفتوى

والرقابة الشرعية

بإطالعنا على عقود وأنشطة شركة أوكيانا العقارية التي عرضت على الهيئة، وبناء على تقرير المراقب الشرعي الذي يدقق 
على أعمال الشركة تباعاً، تبين للهيئة حرص الشركة على اإللتزام بأحكام الشرعية اإلسالمية و نقر بأن عقود و أنشطة 

الشركة خالل الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، قد تمت وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، ولم يتبين للهيئة ما 
يخالف ذلك مما عرض عليها
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البيانات المالية المجمعة 
للسنة المالية  المنتهية في       ديسمبر
مع تقرير مراقب الحسابات المستقبل   

312010

لقد دققنا البيانات المالية المجمعة المرفقة لشركة أوكيانا العقارية - شركة مساهمة كويتية (مقفلة) («الشركة األم») وشركاتها التابعة (يشار إليهم 
الشامل  للدخل والدخل  المجمعة  البيانات  2010 وكذلك  المجمع كما في31 ديسمبر  المالي  المركز  بيان  بـ «المجموعة») والتي تتضمن  معاً 
والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وكذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفصيلية 

األخرى.

إن إعداد هذه البيانات المالية المجمعة وعرضها بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية هي من مسئـولية إدارة الشركة األم. إن هذه 
المسئولية تتضمن تصميم وتطبيق واالحتفاظ بنظام رقابة داخلي يتعلق بإعداد البيانات المالية المجمعة وعرضها بشكل عادل بحيث تكون خالية 
من أية أخطاء مادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية المناسبة وإعداد التقديرات المحاسبية 

المعقولة وفقا للظروف المحيطة.

إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية المجمعة إستنادا إلى أعمـال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا لمعايير 
التدقيق الدولية. إن هذه المعايير تتطلب منا اإللتزام بمتطلبات المهنة األخالقية وتخطيط وأداء أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن 

البيانات المالية المجمعة ال تحتوي على أخطاء مادية.  

تلك  إن  المجمعة.  المالية  البيانات  في  الواردة  واإليضاحات  المبالغ  على  تدقيق  أدلة  على  للحصول  إجراءات  تنفيذ  تتطلب  التدقيق  أعمال  إن 
اإلجراءات تعتمد على الحكم المهني لمراقب الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة 
عن الغش أو الخطأ. في سبيل تقييم تلك المخاطر فإن مراقب الحسابات يأخذ في عين االعتبار الرقابة الداخلية المرتبطة بإعداد البيانات المالية 
المجمعة وعرضها بشكل عادل وذلك بهدف تصميم إجراءات التدقيق المالئمة، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية نظم الرقابة الداخلية المطبقة 
بالشركة األم. إن أعمال التدقيق تتضمن أيضا تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المطبقة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي أعدتها 

اإلدارة باإلضافة إلى تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة. 

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

برأينا، أن البيانات المالية المجمعة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، المركز المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2010 وأدائها 
المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

برأينا كذلك، أن الشركة األم تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة، وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس إدارة الشركة األم 
فيما يتعلق بالبيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه السجالت، وقد حصلنا على المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية 
1960 وتعديالته والنظام  لعام  التجارية  الشركات  قانون  يتطلبها  التي  المعلومات  المجمعة تتضمن  المالية  البيانات  أن  التدقيق، كما  ألغراض 
األساسي للشركة األم، وأن الجرد قد أجرى وفقاً لألصول المرعية. وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا لم تقع خالل السنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2010 مخالفات  لقانون الشركات التجارية لعام 1960 أو النظام األساسي للشركة األم على وجه قد يكون له تأثير مادي على نشاط 

المجموعة أو مركزها المالي، عدا ما ذكر في إيضاح (5) و(6) حول البيانات المالية.

السادة المساهمين المحترمين
شركة أوكيانا العقارية

شركة مساهمة كويتية (مقفلة)
دولة الكويت 

التقرير حول البيانات المالية المجمعة

مسئولية ا�دارة عن البيانات المالية المجمعة

مسئولية مراقب الحسابات

الرأي

التقرير حول المتطلبات القانونية وا�مور التنظمية ا�خرى

مراقب حسابات مرخص فئة (أ) رقم 30 
Rödl الشرق األوسط 

برقـان ـ محاسبون عالميون
29 مارس 2011

دولة الكويت 

علي عبدالرحمن الحساوي
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1960 وتعديالته والنظام  لعام  التجارية  الشركات  قانون  يتطلبها  التي  المعلومات  المجمعة تتضمن  المالية  البيانات  أن  التدقيق، كما  ألغراض 
األساسي للشركة األم، وأن الجرد قد أجرى وفقاً لألصول المرعية. وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا لم تقع خالل السنة المنتهية في 31 
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المجموعة أو مركزها المالي، عدا ما ذكر في إيضاح (5) و(6) حول البيانات المالية.

السادة المساهمين المحترمين
شركة أوكيانا العقارية

شركة مساهمة كويتية (مقفلة)
دولة الكويت 

التقرير حول البيانات المالية المجمعة

مسئولية ا�دارة عن البيانات المالية المجمعة

مسئولية مراقب الحسابات

الرأي

التقرير حول المتطلبات القانونية وا�مور التنظمية ا�خرى

مراقب حسابات مرخص فئة (أ) رقم 30 
Rödl الشرق األوسط 

برقـان ـ محاسبون عالميون
29 مارس 2011

دولة الكويت 

علي عبدالرحمن الحساوي
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الموجودات
نقد ونقد معادل

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

إستثمارات متاحة للبيع

مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

أراضي وعقارات قيد التطوير 

عقارات إستثمارية 

موجودات غير ملموسة 

ممتلكات ومعدات

مجموع الموجودات

المطلوبات و حقوق الملكية 
المطلوبات 

دائنون ومصاريف مستحقة

تمويل ألجل 

مكافأة نهاية الخدمة 

مجموع المطلوبات

حقوق الملكية 
رأس المال

إحتياطي قانوني

إحتياطي إختياري  

إحتياطي ترجمة عمالت أجنبية 

أرباح مرحلة

مجموع حقوق الملكية 

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

2010

102,563

2,558,652

4,450,000

70,491

36,996,818

384,438,389

1

1,913

428,618,827

6,550,978

66,970,637

114,395

73,636,010

262,500,000

18,839,156

18,839,156

512,374

54,292,131

354,982,817

428,618,827

2009

371,996

2,593,305

4,450,000

218,084

41,179,131

389,036,828

6,020

72,036

437,927,400

6,798,478

61,582,073

91,342

68,471,893

262,500,000

18,839,156

18,839,156

6,708,112

62,569,083

369,455,507

437,927,400

إيضاح

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

كما في 31 ديسمبر 2010بيان المركز المالي المجمع 
جميع المبالغ بالدينار الكويتي

دكتور/ نبيل جعفر عبدالرحيم
رئيس مجلس ا�دارة والعضو المنتدب 

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من البيانات المالية المجمعة.

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

للعقارات اإلستثمارية 

خسائر إنخفاض قيمة أراضي وعقارات قيد التطوير

صافي خسائر اإلستثمارات

ايرادات /(خسائر) أخرى

المصروفات واألعباء األخرى
تكاليف تمويل 

إستهالكات وإطفاءات

أتعاب إدارة وحيازة

مصروفات عمومية وإدارية 

صافي خسارة السنة 
خسارة السهم (فلس)

2010

470,549

(9,660,122)

(34,653)

1,351,394

(7,872,832)

(2,151)

(25,133)

(1,665)

(375,171)

(8,276,952)

(3)

   

2009

(60,471,198)

(2,667,436)

(7,710,011)

(1,296,624)

(72,145,269)

(3,813)

(45,827)

(1,659)

(412,504)

(72,609,072)

(28)

إيضاح

9

8

15

16

17

18

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010بيان الدخل المجمع
جميع المبالغ بالدينار الكويتي

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاًً من البيانات المالية المجمعة
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صافي خسارة السنة 

الدخل الشامل اآلخر: 
التغير في القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع 

خسائر إنخفاض إستثمارات متاحة للبيع

فروق ترجمة عمالت أجنبية

إجمالي (الخسارة)/ الدخل الشامل اآلخر 

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة 

   

                                        

2009

(72,609,072)

(6,350,000)

6,750,000

12,840,093

13,240,093

(59,368,979)

   

                                        

2010

(8,276,952)

-

-

(6,195,738)

(6,195,738)

(14,472,690)

   

                                        

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010بيان الدخل الشامل المجمع
جميع المبالغ بالدينار الكويتي

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاًً من البيانات المالية المجمعة

األنشطة التشغيلية 

صافي خسارة السنة 

تعديالت لـ :

إستهالكات وإطفاءات 

مخصص مكافاة نهاية الخدمة 

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

خسائر إنخفاض قيمة أراضي وعقارات قيد التطوير

صافي خسائر اإلستثمارات 

تكاليف تمويل 

ربح/(خسارة) العمليات قبل التغير في رأس المال العامل

مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

دائنون ومصاريف مستحقة

صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية

المدفوع ألراضي وعقارات قيد التطوير 

المدفوع للعقارات اإلستثمارية  

صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية 

تمويل ألجل 

تكاليف تمويل مدفوعة 

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية 

ترجمة عمالت أجنبية

صافي النقص في النقد والنقد المعادل

النقد والنقد المعادل في بداية السنة

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

2009

(72,609,072)

45,827

51,913

60,471,198

2,667,436

7,711,931

3,813

(1,656,954)

615,967

(263,116)

(1,304,103)

(4,552,208)

(129,010)

(4,681,218)

4,411,480

(3,813)

4,407,667

(27,340)

(1,604,994)

1,976,990

371,996

2010

(8,276,952)

25,133

23,053

(470,549)

9,660,122

34,653

2,151

997,611

147,593

(247,500)

897,704

(6,327,799)

(155,354)

(6,483,153)

5,388,564

(2,151)

5,386,413

(70,397)

(269,433)

371,996

102,563

إيضاح

4

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010بيان التدفقات النقدية المجمع
جميع المبالغ بالدينار الكويتي

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاًً من البيانات المالية المجمعة
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صيد في 1 يناير 2009
الر

إجمالى الخسارة الشاملة للسنة
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توزيعا
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الر
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سنوي 2010
التقرير ال

ت المالية المجمعة
ت المرفقة تشكل جزءاًً من البيانا

ضاحا
إن اإلي

التقرير السنوي 2010

شركة أوكيانا العقارية – شركة مساهمة كويتية مقفلة (المعروفة سابقا بشركة دمنة الخليج العقارية) – شركة مساهمة 
كويتية مقفلة، هي شركة مسجلة بدولة الكويت تم تأسيسها وتوثيقها لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل 

تحت رقم 1254 / جلد 1 بتاريخ 7 ابريل 2002.

ان األنشطه الرئيسيه للشركه األم كما يلى :
تملك وبيع وشراء العقارات واألراضي وتطويرها ما عدا قسائم السكن الخاص داخل الكويت وخارجها لحساب الشركة 

وإدارة أمالك الغير العقارية على أن ال يتعارض ذلك مع القوانين المعمول بها.
تملك وبيع وشراء األسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت وفي الخارج.

إعداد الدراسات وتقديم االستشارات في المجاالت العقارية بكافة أنواعها على أن تتوافر الشروط المطلوبة في من يزاول 
تقديم هذه الخدمة.

القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير بما في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ األعمال 
المدنية والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسالمتها.
تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب األنظمة المعمول بها في الوزارة.

استغالل الفوائض المالية المتوفرة 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 الخارج 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 

تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج، ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

إن الشركات التابعة لها نفس أنشطة الشركة األم.

كما في 31 ديسمبر2010 بلغ عدد موظفي المجموعة 14 موظف (31 ديسمبر 2009: 17 موظف)

إن عنوان الشركة األم هو شرق - شارع الشهداء - برج إعادة التأمين - صندوق بريد 26334 - صفاة - 13124 - 
دولة الكويت.

تم الموافقة على إصدار البيانات المالية المجمعة لشركة أوكيانا العقارية شركة مساهمة كويتية (مقفلة) - وشركاتها التابعة 
- للسنة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2010 طبقاً لقرار أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ29 مارس 2011. إن الجمعية 

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

المعايير والتفسيرات المطبقة خالل السنة:
قامت المجموعة بتطبيق المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة من قبل مجلس 

معايير المحاسبة الدولية (IASB) والتي لها عالقة بالبيانات المالية المجمعة للمجموعة وتسرى للفترة السنوية التي تبدأ 
في أو بعد 1 يناير 2010. 

التحسينات السنوية للمعايير المحاسبية:
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) بإصدار تحسينات خاصة بالمعايير الدولية للتقارير المالية أدت الى عدد من 

التغييرات في تفاصيل السياسات المحاسبية للمجموعة – منها تغييرات في المصطلحات فقط، ومنها تغييرات جوهرية لكن 
ليس لها تأثير مادي على المبالغ المعلنة. معظم هذه التعديالت تصبح نافذة المفعول في الفترات السنوية التي تبدأ في أو 

بعد 1 يوليو 2009 أو 1 يناير 2010.

التأسيس والنشاط1.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

.2

(2/1
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شركة أوكيانا العقارية – شركة مساهمة كويتية مقفلة (المعروفة سابقا بشركة دمنة الخليج العقارية) – شركة مساهمة 
كويتية مقفلة، هي شركة مسجلة بدولة الكويت تم تأسيسها وتوثيقها لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل 

تحت رقم 1254 / جلد 1 بتاريخ 7 ابريل 2002.

ان األنشطه الرئيسيه للشركه األم كما يلى :
تملك وبيع وشراء العقارات واألراضي وتطويرها ما عدا قسائم السكن الخاص داخل الكويت وخارجها لحساب الشركة 

وإدارة أمالك الغير العقارية على أن ال يتعارض ذلك مع القوانين المعمول بها.
تملك وبيع وشراء األسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت وفي الخارج.

إعداد الدراسات وتقديم االستشارات في المجاالت العقارية بكافة أنواعها على أن تتوافر الشروط المطلوبة في من يزاول 
تقديم هذه الخدمة.

القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير بما في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ األعمال 
المدنية والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسالمتها.
تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب األنظمة المعمول بها في الوزارة.

استغالل الفوائض المالية المتوفرة 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 الخارج 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 

تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج، ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

إن الشركات التابعة لها نفس أنشطة الشركة األم.

كما في 31 ديسمبر2010 بلغ عدد موظفي المجموعة 14 موظف (31 ديسمبر 2009: 17 موظف)

إن عنوان الشركة األم هو شرق - شارع الشهداء - برج إعادة التأمين - صندوق بريد 26334 - صفاة - 13124 - 
دولة الكويت.

تم الموافقة على إصدار البيانات المالية المجمعة لشركة أوكيانا العقارية شركة مساهمة كويتية (مقفلة) - وشركاتها التابعة 
- للسنة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2010 طبقاً لقرار أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ29 مارس 2011. إن الجمعية 

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

المعايير والتفسيرات المطبقة خالل السنة:
قامت المجموعة بتطبيق المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة من قبل مجلس 

معايير المحاسبة الدولية (IASB) والتي لها عالقة بالبيانات المالية المجمعة للمجموعة وتسرى للفترة السنوية التي تبدأ 
في أو بعد 1 يناير 2010. 

التحسينات السنوية للمعايير المحاسبية:
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) بإصدار تحسينات خاصة بالمعايير الدولية للتقارير المالية أدت الى عدد من 

التغييرات في تفاصيل السياسات المحاسبية للمجموعة – منها تغييرات في المصطلحات فقط، ومنها تغييرات جوهرية لكن 
ليس لها تأثير مادي على المبالغ المعلنة. معظم هذه التعديالت تصبح نافذة المفعول في الفترات السنوية التي تبدأ في أو 

بعد 1 يوليو 2009 أو 1 يناير 2010.

التأسيس والنشاط1.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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إن المتطلبات الجديدة المتعلقة بالمجموعة بخصوص هذه التعديالت التي تمت على المعايير يمكن تلخيصها فيما يلي: 

معيار المحاسبة الدولي رقم 1 – عرض البيانات المالية (معدل)
ساري المفعول ابتداء من 1 يناير 2010

إن التعديل يختص بتصنيف األدوات القابلة للتحويل بين متداولة وغير متداولة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 دمج األعمال (معدل):
ساري المفعول ابتداء من 1 يوليو 2009 

يقوم المعيار الجديد بادخال تغييرات على المتطلبات المحاسبية الخاصة بعمليات دمج األعمال ويتم تطبيقه بأثر مستقبلي، لكن 
ما زال يتطلب إستخدام طريقة الشراء، وسيكون له أثر كبير على عمليات دمج األعمال التي تتم في فترات التقارير المالية 

المستقبلية. 

معيار المحاسبة الدولي رقم 27 البيانات المالية المجمعة والمنفصلة (معدل):
ساري المفعول ابتداء من 1 يوليو 2009

قام المعيار المعدل بادخال تغييرات على المتطلبات المحاسبية الخاصة بفقدان سيطرة أي من الشركات التابعة والتغييرات في 
حصة المجموعة في الشركات التابعة. ويمكن تطبيق هذه التغييرات وفقا للتدابير االنتقالية ولذلك فانه من المتوقع أن ال يكون 

لها تأثير فوري على البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

التفسير رقم 17 توزيع األصول غير النقدية على المالكين
ساري المفعول ابتداء من 1 يوليو 2009

يقدم هذا التفسير دليال على المعالجة المحاسبية المناسبة عندما تقوم احدى المنشآت بتوزيع األصول غير النقدية كتوزيعات 
أرباح لمساهميها.

معيار المحاسبة الدولي رقم 7 « بيان التدفقات النقدية»:
ساري المفعول ابتداء من 1 يناير 2010

إن التعديالت على المعيار تحدد التكاليف الرأسمالية والتي ينتج عنها فقط اإلعتراف بأصل في بيان المركز المالي المجمع 
يمكن تصنيفها ضمن األنشطة اإلستثمارية في بيان التدفقات النقدية. وبالتالي فإن التدفقات النقدية التي تتعلق بتكاليف التطوير 

والتي ال ينطبق عليها معيار المحاسبة الدولي رقم (38) رسملة األصول غير الملموسة والتي هي جزء من أصل غير 
ملموس مولد داخلياً (ومن ثم يتم اإلعتراف به في بيان الدخل المجمع حين تكبده) يتم إعادة تصنيفها من التدفقات اإلستثمارية 

إلى التدفقات التشغيلية في بيان التدفقات النقدية المجمع.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 8 «قطاعات التشغيل»
ساري المفعول ابتداء من 1 يناير 2010

إن التعديل يختص باإليضاح عن قطاع الموجودات.

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7: االدوات المالية: االفصاحات
ساري المفعول ابتداء من 1 يناير 2010

إن التعديالت على المعيار تتعلق بتوضيحات إضافية لإلفصاحات المطلوبة.

المعايير الجديدة والمعدلة التي صدرت ولم يحن موعد تطبيقها:
لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة والتي صدرت ولم يحن بعد موعد تطبيقها وهي كما يلي:

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS) رقم 7
(تسري على الفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يوليو 2011)

تتطلب التعديالت المزيد من اإلفصاحات للعمليات التي تشتمل على تحويل للموجودات المالية. هذه التعديالت يقصد بها توفير 
شفافية أكبر حول التعرض للمخاطر حينما يتم تحويل أصل مع إحتفاظ الناقل ببعض المخاطر التي يتعرض لها األصل، كما 

تتطلب التعديالت أيضاً إفصاحات أينما توجد تحويالت لألصول المالية لم يتم توزيعها على مدار السنة.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك
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المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (المعدل في 2010)
(يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2013 – يسمح بالتطبيق المبكر)

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 الصادر في نوفمبر 2009 والمعدل في أكتوبر 2010 قدم متطلبات جديدة لتصنيف وقياس 
الموجودات واإللتزامات المالية أو عدم تحققها.

يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS) رقم 9 بأن الموجودات المالية المعترف بها ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 
”39“ األدوات المالية: اإلعتراف والقياس، يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة، وعلى وجه الخصوص إستثمارات 

الديون المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يكون هدفه تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أما تلك التي لها تدفقات نقدية تعاقدية 
وتمثل فقط مدفوعات ألصل الدين والفائدة على أصل الدين القائم فإنها تقاس بشكل عام بالتكلفة المطفأة في نهاية الفترة المحاسبية 

الالحقة.

أما كل إستثمارات الديون واإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية األخرى يتم قياسها بقيمتها العادلة في نهاية الفترات المحاسبية 
الالحقة.

أن التأثير األهم للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 فيما يتعلق بتصنيف وقياس اإللتزام المالي هو فيما يخص المحاسبة عن 
التغيرات في القيمة العادلة لإللتزام المالي (والمحددة على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر) والتي تعزى للتغيرات 

في خطر اإلئتمان لهذه المطلوبات.

بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية (9) وفيما يتعلق باإللتزامات المالية والتي تم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
والخسائر فإن مبلغ التغير في القيمة العادلة لإللتزام المالي الذي يعزى للتغيرات في خطر اإلئتمان لذلك اإللتزام يتم اإلعتراف بها 
في بيان الدخل الشامل اآلخر ما لم يكن اإلعتراف بتأثير التغيرات في خطر اإلئتمان لإللتزام المالي في بيان الدخل الشامل سوف 

يخلق أو يزيد من عدم التطابق المحاسبي في األرباح والخسائر. إن التغيرات في القيمة العادلة التي تعزى لمخاطر اإلئتمان 
لإللتزامات المالية ال يتم إعادة تصنيفها الحقاً باألرباح والخسائر.

ولقد كان يتم سابقاً تحت معيار المحاسبة الدولي رقم 39 تحديد كامل مبلغ التغير في القيمة العادلة لإللتزام المالي بالقيمة العادلة من 
خالل األرباح والخسائر كما يتم اإلعتراف بها ببيان الدخل.

وطبقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت بتاريخ 28 ديسمبر 2010، فإن أعضاء اللجنة الفنية 
بالوزارة والمعنية بوضع القواعد المحاسبية قررت تأجيل تطبيق معيار التقارير المالية رقم (9) لعدم إكتمال مراحله األخرى لحين 

إشعار آخر من اللجنة. 

معيار المحاسبة الدولي رقم 24 (المعدل في 2009)
(يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2011)

معيار المحاسبة الدولي 24 – اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة (المعدل في 2009) قام بتعديل تعريف األطراف ذات العالقة 
وتبسيط اإلفضاحات عن الجهات الحكومية ذات العالقة.

إن اإلفصاحات المقدمة في معيار المحاسبة الدولي 24 (المعدل في 2009) ال تؤثر على المجموعة ألن المجموعة ليست كيان 
حكومي ذات صلة ومع ذلك فإن اإلفصاحات التي تتعلق بمعامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة في البيانات المالية المجمعة قد 
تتأثر عندما يتم تطبيق نسخة معدلة من المعيار في الفترات المحاسبية المستقبلية ألن بعض األطراف الخارجية التي ال تعي سابقاً 

تعريف األطراف ذات العالقة قد تدخل في نطاق المعيار.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 32
(يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 فبراير 2010)

إن التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 32 «تصنيف حقوق اإلصدار» عالجت تصنيف حقوق اإلصدار 
المقومة بعملة أجنبية كأداة حقوق الملكية أو إلتزام مالي. حتى اآلن المجموعة لم تدخل في أي ترتيبات من شأنها أن تدخل في نطاق 
هذه التعديالت. ومع ذلك إذا دخلت المجموعة في أي حقوق إصدار ضمن نطاق التعديالت خالل الفترات المحاسبية المستقبلية. إن 

التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 32 يكون لها تأثير على تصنيف حقوق اإلصدار تلك.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك



التقرير السنوي 2010 25التقرير السنوي 2010

إن المتطلبات الجديدة المتعلقة بالمجموعة بخصوص هذه التعديالت التي تمت على المعايير يمكن تلخيصها فيما يلي: 

معيار المحاسبة الدولي رقم 1 – عرض البيانات المالية (معدل)
ساري المفعول ابتداء من 1 يناير 2010

إن التعديل يختص بتصنيف األدوات القابلة للتحويل بين متداولة وغير متداولة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 دمج األعمال (معدل):
ساري المفعول ابتداء من 1 يوليو 2009 

يقوم المعيار الجديد بادخال تغييرات على المتطلبات المحاسبية الخاصة بعمليات دمج األعمال ويتم تطبيقه بأثر مستقبلي، لكن 
ما زال يتطلب إستخدام طريقة الشراء، وسيكون له أثر كبير على عمليات دمج األعمال التي تتم في فترات التقارير المالية 

المستقبلية. 

معيار المحاسبة الدولي رقم 27 البيانات المالية المجمعة والمنفصلة (معدل):
ساري المفعول ابتداء من 1 يوليو 2009

قام المعيار المعدل بادخال تغييرات على المتطلبات المحاسبية الخاصة بفقدان سيطرة أي من الشركات التابعة والتغييرات في 
حصة المجموعة في الشركات التابعة. ويمكن تطبيق هذه التغييرات وفقا للتدابير االنتقالية ولذلك فانه من المتوقع أن ال يكون 

لها تأثير فوري على البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

التفسير رقم 17 توزيع األصول غير النقدية على المالكين
ساري المفعول ابتداء من 1 يوليو 2009

يقدم هذا التفسير دليال على المعالجة المحاسبية المناسبة عندما تقوم احدى المنشآت بتوزيع األصول غير النقدية كتوزيعات 
أرباح لمساهميها.

معيار المحاسبة الدولي رقم 7 « بيان التدفقات النقدية»:
ساري المفعول ابتداء من 1 يناير 2010

إن التعديالت على المعيار تحدد التكاليف الرأسمالية والتي ينتج عنها فقط اإلعتراف بأصل في بيان المركز المالي المجمع 
يمكن تصنيفها ضمن األنشطة اإلستثمارية في بيان التدفقات النقدية. وبالتالي فإن التدفقات النقدية التي تتعلق بتكاليف التطوير 

والتي ال ينطبق عليها معيار المحاسبة الدولي رقم (38) رسملة األصول غير الملموسة والتي هي جزء من أصل غير 
ملموس مولد داخلياً (ومن ثم يتم اإلعتراف به في بيان الدخل المجمع حين تكبده) يتم إعادة تصنيفها من التدفقات اإلستثمارية 

إلى التدفقات التشغيلية في بيان التدفقات النقدية المجمع.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 8 «قطاعات التشغيل»
ساري المفعول ابتداء من 1 يناير 2010

إن التعديل يختص باإليضاح عن قطاع الموجودات.

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7: االدوات المالية: االفصاحات
ساري المفعول ابتداء من 1 يناير 2010

إن التعديالت على المعيار تتعلق بتوضيحات إضافية لإلفصاحات المطلوبة.

المعايير الجديدة والمعدلة التي صدرت ولم يحن موعد تطبيقها:
لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة والتي صدرت ولم يحن بعد موعد تطبيقها وهي كما يلي:

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS) رقم 7
(تسري على الفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يوليو 2011)

تتطلب التعديالت المزيد من اإلفصاحات للعمليات التي تشتمل على تحويل للموجودات المالية. هذه التعديالت يقصد بها توفير 
شفافية أكبر حول التعرض للمخاطر حينما يتم تحويل أصل مع إحتفاظ الناقل ببعض المخاطر التي يتعرض لها األصل، كما 

تتطلب التعديالت أيضاً إفصاحات أينما توجد تحويالت لألصول المالية لم يتم توزيعها على مدار السنة.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك
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المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (المعدل في 2010)
(يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2013 – يسمح بالتطبيق المبكر)

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 الصادر في نوفمبر 2009 والمعدل في أكتوبر 2010 قدم متطلبات جديدة لتصنيف وقياس 
الموجودات واإللتزامات المالية أو عدم تحققها.

يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS) رقم 9 بأن الموجودات المالية المعترف بها ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 
”39“ األدوات المالية: اإلعتراف والقياس، يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة، وعلى وجه الخصوص إستثمارات 

الديون المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يكون هدفه تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أما تلك التي لها تدفقات نقدية تعاقدية 
وتمثل فقط مدفوعات ألصل الدين والفائدة على أصل الدين القائم فإنها تقاس بشكل عام بالتكلفة المطفأة في نهاية الفترة المحاسبية 

الالحقة.

أما كل إستثمارات الديون واإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية األخرى يتم قياسها بقيمتها العادلة في نهاية الفترات المحاسبية 
الالحقة.

أن التأثير األهم للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 فيما يتعلق بتصنيف وقياس اإللتزام المالي هو فيما يخص المحاسبة عن 
التغيرات في القيمة العادلة لإللتزام المالي (والمحددة على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر) والتي تعزى للتغيرات 

في خطر اإلئتمان لهذه المطلوبات.

بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية (9) وفيما يتعلق باإللتزامات المالية والتي تم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
والخسائر فإن مبلغ التغير في القيمة العادلة لإللتزام المالي الذي يعزى للتغيرات في خطر اإلئتمان لذلك اإللتزام يتم اإلعتراف بها 
في بيان الدخل الشامل اآلخر ما لم يكن اإلعتراف بتأثير التغيرات في خطر اإلئتمان لإللتزام المالي في بيان الدخل الشامل سوف 

يخلق أو يزيد من عدم التطابق المحاسبي في األرباح والخسائر. إن التغيرات في القيمة العادلة التي تعزى لمخاطر اإلئتمان 
لإللتزامات المالية ال يتم إعادة تصنيفها الحقاً باألرباح والخسائر.

ولقد كان يتم سابقاً تحت معيار المحاسبة الدولي رقم 39 تحديد كامل مبلغ التغير في القيمة العادلة لإللتزام المالي بالقيمة العادلة من 
خالل األرباح والخسائر كما يتم اإلعتراف بها ببيان الدخل.

وطبقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت بتاريخ 28 ديسمبر 2010، فإن أعضاء اللجنة الفنية 
بالوزارة والمعنية بوضع القواعد المحاسبية قررت تأجيل تطبيق معيار التقارير المالية رقم (9) لعدم إكتمال مراحله األخرى لحين 

إشعار آخر من اللجنة. 

معيار المحاسبة الدولي رقم 24 (المعدل في 2009)
(يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2011)

معيار المحاسبة الدولي 24 – اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة (المعدل في 2009) قام بتعديل تعريف األطراف ذات العالقة 
وتبسيط اإلفضاحات عن الجهات الحكومية ذات العالقة.

إن اإلفصاحات المقدمة في معيار المحاسبة الدولي 24 (المعدل في 2009) ال تؤثر على المجموعة ألن المجموعة ليست كيان 
حكومي ذات صلة ومع ذلك فإن اإلفصاحات التي تتعلق بمعامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة في البيانات المالية المجمعة قد 
تتأثر عندما يتم تطبيق نسخة معدلة من المعيار في الفترات المحاسبية المستقبلية ألن بعض األطراف الخارجية التي ال تعي سابقاً 

تعريف األطراف ذات العالقة قد تدخل في نطاق المعيار.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 32
(يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 فبراير 2010)

إن التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 32 «تصنيف حقوق اإلصدار» عالجت تصنيف حقوق اإلصدار 
المقومة بعملة أجنبية كأداة حقوق الملكية أو إلتزام مالي. حتى اآلن المجموعة لم تدخل في أي ترتيبات من شأنها أن تدخل في نطاق 
هذه التعديالت. ومع ذلك إذا دخلت المجموعة في أي حقوق إصدار ضمن نطاق التعديالت خالل الفترات المحاسبية المستقبلية. إن 

التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 32 يكون لها تأثير على تصنيف حقوق اإلصدار تلك.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك
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التفسير رقم (19)
(يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يوليو 2010)

إن التفسير رقم 19 يوفر إرشاد يتعلق بالمحاسبة عن إطفاء اإللتزام المالي عن طريق إصدار أدوات مالية. حتى اآلن لم 
تدخل المجموعة في أي معامالت من هذا النوع ومع ذلك فإن دخلت هذه المجموعة في أي من هذه المعامالت في المستقبل 
فإن التفسير رقم 19 سوف يؤثر على تلك المعامالت. وبموجب التفسير رقم 19 على وجه الخصوص، يمكن قياس أدوات 
حقوق الملكية الصادرة في إطار هذه الترتيبات بقيمتها العادلة، وأي فرق بين القيمة الدفترية لإللتزام المالي الذي تم إطفاؤه 

والقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المصدرة يتم تسجيلها في األرباح أو الخسائر.

تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة التي تتعلق بالبيانات المالية المجمعة للمجموعة للفترة التي تبدأ في 
أو بعد التاريخ الفعلي لسريان هذه المعايير والتفسيرات. كما أن بعض المعايير والتفسيرات الجديدة األخرى التى تم إصدارها 

وليس لها عالقة بأنشطة المجموعة، من المتوقع أن ال يكون لها تأثير مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

فيما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة: 

أسس إعداد البيانات المالية 
يتم إعداد هذه البيانات المالية المجمعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة 

الدولية (IASB) والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRIC) ومتطلبات قانون 
الشركات التجارية بدولة الكويت.

العرف المحاسبي 
 يتم إعداد هذه البيانات المالية المجمعة على أساس التكلفة التاريخية متبعين مبدأ اإلستحقاق المعدل بإعادة تقييم بعض   

 الموجودات بالقيمة العادلة كما هو موضح تفصيليا في السياسات واإليضاحات المرفقة.
 تم اتباع السياسات المحاسبية المستخدمة بصورة منتظمة خالل السنة ومطابقة للسياسات المحاسبية المتبعة في السنة         

السابقة، فيما عدا قيام المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة المبينة بإيضاح (2).
 يتم إعداد البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي.

أسس تجميع البيانات المالية
تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركة األم وشركتها التابعة والمملوكة وفقاً للنسب التالية والتي يشار إليهم 

فيما بعد ”بالمجموعة“.

   

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك

شركة أوكيانا جيرسي – شركة ذات مسئولية محدودة 
شركة اوكيانا العقارية – شركة ذات مسئولية محدودة

تم اإلعتماد على بيانات مالية مدققة كما في 31 ديسمبر 2010 للشركات التابعة. 

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 المالية والتشغيلية للمنشأة والحصول على المنافع من 

أنشطتها. يتم تجميع البيانات المالية للشركات المشتراه (أو المباعة خالل السنة) في البيانات المالية المجمعة من تاريخ الشراء 
(أو حتى تاريخ البيع). 

يتم إظهار الحصص غير المسيطرة من صافي موجودات الشركات التابعة المجمعة في بند مستقل في حقوق الملكية 
للمجموعة. إن الحصص غير المسيطرة تتكون من تلك الحصة في تاريخ بدء دمج األعمال ونصيبها في التغير في حقوق 
الملكية منذ تاريخ الشراء. يتم تحديد األرباح والخسائر العائدة لمالكي الشركة األم والحصص غير المسيطرة بحسب نسبة 

حصص ملكيتهم حتى لو نتج عن ذلك عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة.
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السياسات المحاسبية الهامة

دمج االعمال
يتم المحاسبة عن عمليات الدمج للشركات التابعة واألعمال بإستخدام طريقة الشراء. يتم قياس تكلفة دمج األعمال بمجموع 

القيم العادلة (بتاريخ التبادل) للموجودات التي يتم الحصول عليها والمطلوبات التي يتم تكبدها أو أخذها وأدوات حقوق 
الملكية التي تم اصدارها من قبل الشركة األم كمقابل للسيطرة على الشركة التي يتم امتالكها باإلضافة إلى التكاليف التي 

يمكن تخصيصها مباشرة لعملية دمج األعمال. إن الموجودات والمطلوبات واإللتزامات الطارئة التي تحقق شروط االعتراف 
بها وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 3:دمج األعمال، يتم اثباتها بالقيمة العادلة بتاريخ اإلمتالك.

يتم االعتراف بالشهرة الناتجة عن اإلمتالك كأصل وتقاس مبدئياً بالتكلفة وتمثل الزيادة في تكلفة دمج األعمال عن حصة 
المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات واإللتزامات الطارئة المحددة المعترف بها، وفيما لو زادت 

حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات واإللتزامات الطارئة المحددة للمجموعة الممتلكة، وذلك 
بعد إعادة تقديرها، عن تكلفة اإلمتالك،  فإنه يتم االعتراف بالزيادة في الحال في بيان الدخل الشامل المجمع.

تحقق وعدم تحقق الموجودات المالية 
يتم تحقق الموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرف من المخصصات التعاقديـة لألدوات. ال يتم تحقق 

أصل مالي (بالكامل أو جزء منه) إما عند تحويل المجموعة لكافة مخاطر ومزايا الملكية أو عندما ال تقوم المجموعة بتحويل 
أو االحتفاظ بكل مخاطر ومزايا الملكية وعندما تفقد المجموعة السيطرة على ذلك األصل المالي أو جزء منه. ال يتم تحقق 

المطلوبات المالية عند إلغاء أو إنتهاء اإللتزامات المحددة في العقد.

إنخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة
يتم عمل تقييم بتاريخ كل مركز مالي للمبالغ المرحلة لموجودات المجموعة الملموسة وغير الملموسة لتحديد ما إذا كان هناك 

دليل إيجابي على أن هذه الموجودات قد انخفضت قيمتها المرحلة. فإذا ما توفر مثل ذلك الدليل، يتم ادراج أى خسائر من 
إنخفاض القيمة في بيان الدخل مباشرة. يعرف مبلغ االنخفاض بأنه الفرق بين المبالغ المرحلة للموجودات والمبلغ القابل 

لالسترداد من الموجودات. أما المبلغ القابل لالسترداد فيعرف بأنه وحدة توليد النقد أو القيمة المستعملة أيهما أعلى مطروحا 
منها تكلفة البيع والقيمة المستعملة. وتعرف القيمة المستعملة بأنها التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بسعر خصم 

مناسب.

يتم عكس خسارة االنخفاض المعترف بها للموجودات في السنوات السابقة، باستثناء الشهرة، اذا كان هناك تغير في 
التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ الموجودات القابل لالسترداد منذ االعتراف بآخر خسارة في انخفاض القيمة. يجب أن 
اليزيد المبلغ المرحل المراد زيادته على الموجودات بسبب عكس خسارة انخفاض القيمة عن المبلغ المرحل الذي كان 
سيحدد (ناقصا االطفاء أو االستهالك) فيما لو أنه لم يتم االعتراف بأية خسارة في انخفاض القيمة في السنوات السابقة.

نقد ونقد معادل 
يتمثل النقد والنقد المعادل في النقدية بالصندوق ولدى البنوك كذلك الودائع ألجل التي تستحق خالل فترة التتجاوز ثالثة 

شهور من تاريخ االيداع.

األدوات المالية 

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

ويتم إعادة النظر في هذا التصنيف عند إعداد البيانات المالية. 

قامت المجموعه بتصنيف أدواتها المالية كما يلي:

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
يتضمن هذا التصنيف تصنيفين فرعيين وهما موجودات مالية بغرض المتاجرة وموجودات مالية بالقيمة العادلة عند 

االعتراف المبدئي. يتم تصنيف األصل المالي ضمن هذا التصنيف إذا تم إقتنائه بصورة أساسية للبيع في األجل القريب أو 
إذا قررت اإلدارة تصنيفه كذلك عند االعتراف المبدئي.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك
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مدينون
هي موجودات مالية - بخالف المشتقات المالية – ذات استحقاق ثابت أو محدد وتكون غير مسعرة في أسواق نشطة. وتنشأ عندما 

تقوم المجموعه  بأداء خدمات بصفة مباشرة إلى العمالء مع عدم وجود نية لتداول هذه الديون.

موجودات متاحة للبيع
هي تلك الموجودات المالية بخالف المشتقات المالية والتي لم يتم تصنيفها ضمن أي من التصنيفات المذكورة أعاله، ويتم االحتفاظ 

بها لمدة غيرمحددة من الوقت ويمكن بيعها عند الحاجة الى سيولة أو عند التغير في معدالت الربح.

التحقق وعدم التحقق
يتم إثبات المشتريات والمبيعات االعتيادية من الموجودات المالية طبقا لتاريخ التسوية وهو التاريخ الذي يتم فيه استالم األصل أو 
تسلمه بواسطة المجموعة. يتم حذف الموجودات المالية عندما ينتهي حق المجموعة في التدفقات النقدية الناشئة عن هذا األصل أو 

عندما يتم تحويل األصل بواسطة المجموعة وتحويل المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية هذا األصل للغير.

القياس
يتم قياس جميع الموجودات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف المعاملة بخالف اإلستثمارات المالية المبوبة بالقيمة 

العادلة من خالل بيان الدخل. حيث يتم إدراج تكاليف المعاملة المتعلقة بها في بيان الدخل.

الحقاً يتم إعادة قياس الموجودات المتاحة للبيع والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بقيمتها العادلة. ويتم إثبات 
المدينين بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل العائد الفعلي.

يتم إثبات األرباح والخسائر المحققة وغير المحققة والناتجة 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 المتاحة للبيع 

في حقوق الملكية مباشرة. عند بيع اإلستثمارات المتاحة للبيع أو عند وجود إنخفاض في القيمة يتم تحويل المبالغ المعترف بها في 
حقوق الملكية إلى بيان الدخل.

القيمة العادلة
يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم تداولها في سوق مالي منظم، طبقاً لسعر آخر أمر شراء معلن. 

بالنسبة لإلستثمارات غير المسعرة، فيتم تحديد قيمتها العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية لإلستثمارات المشابه أو باالعتماد على 
التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة بعد تعديلها لكي تعكس الظروف المحددة للمجموعة المصدرة. إن اإلستثمارات المتاحة للبيع 

التي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة يتم إثباتها بالتكلفة ناقصاً اإلنخفاض في القيمة.

اإلنخفاض في القيمة 
تقوم المجموعة 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 المصنفة كإستثمارات متاحة للبيع فإن اإلنخفاض الدائم أو الهام في قيمة تلك 

اإلستثمارات يتم أخذه في االعتبار عند تحديد ما إذا كان هناك مؤشرات على وجود إنخفاض في القيمة. وفي حالة وجود دليل على 
ذلك اإلنخفاض فإن إجمالي الخسائر المتراكمة يتم قياسها بالفرق بين تكلفة االقتناء والقيمة العادلة ناقصاً خسائر اإلنخفاض في القيمة 

المعترف بها في سنوات سابقة، ويتم تحويلها من حقوق الملكية إلى بيان الدخل. إن خسائر اإلنخفاض في القيمة في أدوات مالية 
تمثل حقوق ملكية ال يتم عكسها مرة أخرى على بيان الدخل.

يتم تكوين مخصص محدد لإلنخفاض في القيمة لمواجهة خطر االئتمان بالنسبة للمدينون وذلك عند وجود دليل موضوعي 
للمجموعة بأنها لن تستطيع تحصيل كافة المبالغ المستحقة لها. إن مقدار المخصص المحدد هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة 

المستردة لالصل والتي يتم تحديدها اعتماداً على القيمة الحالية للتدفقات النقدية مع األخذ في االعتبار استبعاد المبالغ القابلة 
لالسترداد للكفاالت والضمانات مخصومة بناء على معدل العائد الفعلي عند بدء العقد. يتم االعتراف بقيمة ذلك المخصص في بيان 

الدخل.

   

                                        

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك

موجودات غير ملموسة 
يتم رسملة التكاليف الخاصة بالموجودات غير الملموسة األخرى، ويتم إطفاؤها بطريقة القسط الثابت على مدار اعمارها 

االنتاجية والمقدرة لها بثالث سنوات.

ممتلكات وأالت ومعدات 
تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر اإلنخفاض في القيمة. ويتم احتساب 

اإلستهالك في بيان الدخل بطريقة القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات واآلالت والمعدات  كما يلي :

تتضمن التكلفة المبدئية للممتلكات والمنشآت والمعدات تكلفة الشراء وأي تكلفة مرتبطة مباشرة بإيصال تلك الموجودات الي 
موقع التشغيل وجعلها جاهزة للتشغيل.

يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات بصفة دورية وإذا تغيرت األعمار اإلنتاجية عن األعمار 
المقدرة فإنه يتم تغيير تلك األعمار اعتباراً من السنة المالية التي حدث بها التغير بدون أثر رجعي.

أراضي وعقارت قيد التطوير
تثبت االراضي والعقارات قيد التطوير بالقيمة العادلة كما في تاريخ المركز المالي المجمع. عند االنتهاء من عملية التطوير 
يتم إعادة تصنيفها كعقارات إستثمارية وفقا لنية االدارة لإلستخدام المستقبلي لتلك العقارات. يتم تسجيل األرباح أو الخسائر 

الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة لألراضي والعقارات قيد التطوير في بيان الدخل في الفترة التي حدث بها التغيير. 

عقارات إستثمارية
العقارات اإلستثمارية هي العقارات المحتفظ بها لغرض تأجير أو/و لغرض زيادة قيمتها الرأسمالية يتم إثباتها بالقيمة العادلة 

من تاريخ المركز المالي، يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية في بيان 
الدخل في الفترة التي حدث بها التغيير.

إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية
يتم مراجعة القيم الدفترية لكل من الممتلكات واآلالت والمعدات واإلستثمارات في شركات تابعة واإلستثمار في الشركات 
الزميلة والشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى في تاريخ كل مركز مالي لغرض تحديد 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 المجمع عندما تتجاوز القيمة الدفترية للموجودات قيمتها القابلة لالسترداد. 

إن المبلغ القابل لإلسترداد هو صافي القيمة البيعية لبند الموجودات أو قيمـة إستخدامه، أيهما أعلى. إن صافي القيمة البيعية 
هي المبلغ الذي يمكن الحصول عليه في عملية تجارية بحتة بينما قيمة إستخدام بند الموجودات هي القيمة الحالية للتدفقات 
النقدية المستقبلية المقدرة التي يتوقع أن تنشأ مـن االستعمال المستمر ألحد الموجودات ومن التصرف فيه في نهاية عمره 
اإلنتاجي. إن المبالغ القابلـة لإلسترداد يتـم تقديرها لكل بند من الموجودات على حدة، أو إذا كان ذلك غير ممكن، فإنه يتم 

لوحدة توليد النقد.  

يتم إثبات عكس خسارة إنخفاض القيمة المسجلة في سنوات سابقة كإيراد في حالة وجود داللة على أن خسارة اإلنخفاض 
المسجلة 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 الخسارة.  

دائنون ومصروفات مستحقة 
يتم قيد المطلوبات عن مبالغ ستدفع في المستقبل لقاء بضائع أو خدمات تم تسلمها، سواء صدرت بها فواتير من قبل المورد 

أو لم تصدر. 
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مدينون
هي موجودات مالية - بخالف المشتقات المالية – ذات استحقاق ثابت أو محدد وتكون غير مسعرة في أسواق نشطة. وتنشأ عندما 

تقوم المجموعه  بأداء خدمات بصفة مباشرة إلى العمالء مع عدم وجود نية لتداول هذه الديون.

موجودات متاحة للبيع
هي تلك الموجودات المالية بخالف المشتقات المالية والتي لم يتم تصنيفها ضمن أي من التصنيفات المذكورة أعاله، ويتم االحتفاظ 

بها لمدة غيرمحددة من الوقت ويمكن بيعها عند الحاجة الى سيولة أو عند التغير في معدالت الربح.

التحقق وعدم التحقق
يتم إثبات المشتريات والمبيعات االعتيادية من الموجودات المالية طبقا لتاريخ التسوية وهو التاريخ الذي يتم فيه استالم األصل أو 
تسلمه بواسطة المجموعة. يتم حذف الموجودات المالية عندما ينتهي حق المجموعة في التدفقات النقدية الناشئة عن هذا األصل أو 

عندما يتم تحويل األصل بواسطة المجموعة وتحويل المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية هذا األصل للغير.

القياس
يتم قياس جميع الموجودات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف المعاملة بخالف اإلستثمارات المالية المبوبة بالقيمة 

العادلة من خالل بيان الدخل. حيث يتم إدراج تكاليف المعاملة المتعلقة بها في بيان الدخل.

الحقاً يتم إعادة قياس الموجودات المتاحة للبيع والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بقيمتها العادلة. ويتم إثبات 
المدينين بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل العائد الفعلي.

يتم إثبات األرباح والخسائر المحققة وغير المحققة والناتجة 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 المتاحة للبيع 

في حقوق الملكية مباشرة. عند بيع اإلستثمارات المتاحة للبيع أو عند وجود إنخفاض في القيمة يتم تحويل المبالغ المعترف بها في 
حقوق الملكية إلى بيان الدخل.

القيمة العادلة
يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم تداولها في سوق مالي منظم، طبقاً لسعر آخر أمر شراء معلن. 

بالنسبة لإلستثمارات غير المسعرة، فيتم تحديد قيمتها العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية لإلستثمارات المشابه أو باالعتماد على 
التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة بعد تعديلها لكي تعكس الظروف المحددة للمجموعة المصدرة. إن اإلستثمارات المتاحة للبيع 

التي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة يتم إثباتها بالتكلفة ناقصاً اإلنخفاض في القيمة.

اإلنخفاض في القيمة 
تقوم المجموعة 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 المصنفة كإستثمارات متاحة للبيع فإن اإلنخفاض الدائم أو الهام في قيمة تلك 

اإلستثمارات يتم أخذه في االعتبار عند تحديد ما إذا كان هناك مؤشرات على وجود إنخفاض في القيمة. وفي حالة وجود دليل على 
ذلك اإلنخفاض فإن إجمالي الخسائر المتراكمة يتم قياسها بالفرق بين تكلفة االقتناء والقيمة العادلة ناقصاً خسائر اإلنخفاض في القيمة 

المعترف بها في سنوات سابقة، ويتم تحويلها من حقوق الملكية إلى بيان الدخل. إن خسائر اإلنخفاض في القيمة في أدوات مالية 
تمثل حقوق ملكية ال يتم عكسها مرة أخرى على بيان الدخل.

يتم تكوين مخصص محدد لإلنخفاض في القيمة لمواجهة خطر االئتمان بالنسبة للمدينون وذلك عند وجود دليل موضوعي 
للمجموعة بأنها لن تستطيع تحصيل كافة المبالغ المستحقة لها. إن مقدار المخصص المحدد هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة 

المستردة لالصل والتي يتم تحديدها اعتماداً على القيمة الحالية للتدفقات النقدية مع األخذ في االعتبار استبعاد المبالغ القابلة 
لالسترداد للكفاالت والضمانات مخصومة بناء على معدل العائد الفعلي عند بدء العقد. يتم االعتراف بقيمة ذلك المخصص في بيان 

الدخل.

   

                                        

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك

موجودات غير ملموسة 
يتم رسملة التكاليف الخاصة بالموجودات غير الملموسة األخرى، ويتم إطفاؤها بطريقة القسط الثابت على مدار اعمارها 

االنتاجية والمقدرة لها بثالث سنوات.

ممتلكات وأالت ومعدات 
تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر اإلنخفاض في القيمة. ويتم احتساب 

اإلستهالك في بيان الدخل بطريقة القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات واآلالت والمعدات  كما يلي :

تتضمن التكلفة المبدئية للممتلكات والمنشآت والمعدات تكلفة الشراء وأي تكلفة مرتبطة مباشرة بإيصال تلك الموجودات الي 
موقع التشغيل وجعلها جاهزة للتشغيل.

يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات بصفة دورية وإذا تغيرت األعمار اإلنتاجية عن األعمار 
المقدرة فإنه يتم تغيير تلك األعمار اعتباراً من السنة المالية التي حدث بها التغير بدون أثر رجعي.

أراضي وعقارت قيد التطوير
تثبت االراضي والعقارات قيد التطوير بالقيمة العادلة كما في تاريخ المركز المالي المجمع. عند االنتهاء من عملية التطوير 
يتم إعادة تصنيفها كعقارات إستثمارية وفقا لنية االدارة لإلستخدام المستقبلي لتلك العقارات. يتم تسجيل األرباح أو الخسائر 

الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة لألراضي والعقارات قيد التطوير في بيان الدخل في الفترة التي حدث بها التغيير. 

عقارات إستثمارية
العقارات اإلستثمارية هي العقارات المحتفظ بها لغرض تأجير أو/و لغرض زيادة قيمتها الرأسمالية يتم إثباتها بالقيمة العادلة 

من تاريخ المركز المالي، يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية في بيان 
الدخل في الفترة التي حدث بها التغيير.

إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية
يتم مراجعة القيم الدفترية لكل من الممتلكات واآلالت والمعدات واإلستثمارات في شركات تابعة واإلستثمار في الشركات 
الزميلة والشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى في تاريخ كل مركز مالي لغرض تحديد 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 المجمع عندما تتجاوز القيمة الدفترية للموجودات قيمتها القابلة لالسترداد. 

إن المبلغ القابل لإلسترداد هو صافي القيمة البيعية لبند الموجودات أو قيمـة إستخدامه، أيهما أعلى. إن صافي القيمة البيعية 
هي المبلغ الذي يمكن الحصول عليه في عملية تجارية بحتة بينما قيمة إستخدام بند الموجودات هي القيمة الحالية للتدفقات 
النقدية المستقبلية المقدرة التي يتوقع أن تنشأ مـن االستعمال المستمر ألحد الموجودات ومن التصرف فيه في نهاية عمره 
اإلنتاجي. إن المبالغ القابلـة لإلسترداد يتـم تقديرها لكل بند من الموجودات على حدة، أو إذا كان ذلك غير ممكن، فإنه يتم 

لوحدة توليد النقد.  

يتم إثبات عكس خسارة إنخفاض القيمة المسجلة في سنوات سابقة كإيراد في حالة وجود داللة على أن خسارة اإلنخفاض 
المسجلة 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 الخسارة.  

دائنون ومصروفات مستحقة 
يتم قيد المطلوبات عن مبالغ ستدفع في المستقبل لقاء بضائع أو خدمات تم تسلمها، سواء صدرت بها فواتير من قبل المورد 

أو لم تصدر. 
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تكاليف اإلقتراض 
يتم رسملة تكاليف اإلقتراض التي تعزي مباشرة إلى تملك 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 المؤهل لإلستخدام 
المقصود أو البيع.

يتم اإلعتراف بتكاليف اإلقتراض التي التعزي مباشرة الى تملك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل كمصروف في الفترة التي يتم 
تكبدها فيها.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم إحتساب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين طبقا لقانون العمل الكويتي في القطاع الخاص وعقود الموظفين. إن هذا 

اإللتزام غير الممول يمثل المبالغ المستحقة لكل موظف، فيما لو تم إنهاء خدماته في تاريخ المركز المالي، والذي يقارب 
القيمة الحالية لهذا اإللتزام.

تحقق االيرادات 
تحتسب إيرادات إستثمارات الوكالة عند اكتسابها على أساس التوزيع الزمني بحيث يتم تحقيق معدل عائد ثابت.

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

تحتسب بنود االيرادات األخرى عند اكتسابها في الوقت الذي يتم فيه تقديم الخدمات المتعلقة بها و/أو على أساس شروط 
االتفاق التعاقدي لكل نشاط.

ترجمة عمالت أجنبية

المعامالت واألرصدة
تمسك المجموعة دفاترها بالدينار الكويتي، ويتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بإستخدام أسعار الصرف 

السارية في تاريخ المعاملة، وتحول الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية في تاريخ المركز المالي 
المجمع بإستخدام أسعار الصرف السارية في ذلك التاريخ، وتؤخذ جميع فروق العملة الناتجة إلى بيان الدخل الشامل المجمع. 

وتعتبر فروق العملة الناتجة من تحويل الموجودات المالية غير النقدية التي تقاس بالقيمة العادلة جزء من فروق التغير في 
القيمة العادلة.

ترجمة البيانات المالية
ال يتم اعتبار عمليات الشركات التابعة والزميلة على إنها تمثل جزء من عمليات المجموعة. وبناءاً عليه، يتم ترجمة 
موجودات ومطلوبات تلك الشركات بإستخدام أسعار الصرف السارية في تاريخ البيانات المالية، كما يتم تحويل بنود 

اإليرادات والمصروفات بإستخدام متوسط أسعار الصرف الجارية خالل العام. وتؤخذ فروق العملة الناتجة إلى حقوق 
المساهمين المجمع مباشرة في حساب إحتياطي ترجمة عمالت أجنبية.

توزيعات االرباح
يتم اإلعتراف بتوزيعات االرباح كإلتزام في المركز المالي المجمع في الفترة التي يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين.

التقارير القطاعية 
القطاع هو مكون مميز من المجموعة يقدم منتجات او خدمات « قطاعات االعمال» او يقدم منتجات وخدمات ضمن بيئة 

اقتصادية معينة «القطاعات الجغرافية» وتخضع لمخاطر او منافع تختلف عن القطاعات االخرى.

االحداث المحتملة
ال يتم إدراج المطلوبات المحتملة ضمن البيانات المالية بل يتم اإلفصاح عنها. وال يتم اإلفصاح عن المطلوبات المحتملة إذا 

كان تحقيق خسائر إقتصاديـة مستبعداً.
ال يتم إدراج الموجودات المحتملة ضمن البيانات المالية بل يتم اإلفصاح عنها عندما يكون تحقيق منافع إقتصادية مرجحاً.
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التقديرات المحاسبية الهامة وعدم التأكد من التقديرات3/22)
طبقاً للسياسات المحاسبية التي تتضمنها المعايير الدولية للتقارير المالية والمطبقة من قبل المجموعة، تتطلب هذه المعايير من 

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

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

عقارات قيد التطوير
يتم تصنيف األراضي والتكاليف المتكبدة في عملية اإلنشاء ضمن هذا البند إذا تم إقتناء األرض بغرض تطويرها وتأجيرها 

في المستقبل حتى تصبح جاهزة لإلستخدام يتم تصنيفها كعقارات إستثمارية.

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

من إستغالل األرض غير محدد من قبل المجموعة.

إنخفاض قيمة اإلستثمارات
تعامل المجموعة اإلستثمارات المتاحة للبيع على أنها قد انخفضت قيمتها عندما يكون هناك إنخفاضاً هاماً أو لفترة طويلة في 
القيمة العادلة بأقل من التكلفة. إن تحديد ما هو «هام» أو «فترة طويلة» يتطلب حكماً هاماً. باإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة 
بتقييم التذبذبات العادية، وذلك من ضمن عوامل أخرى تؤخذ في الحسبان، في سعر السهم المعلن لألسهم المدرجة المسعرة 

وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية ومعدالت الخصم لإلستثمارات غير المسعرة.  

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

الدخل أو متاحة للبيع.

تقوم المجموعة بتصنيف اإلستثمارات على أنها بغرض المتاجرة إذا كان الغرض من إقتنائها هو تحقيق ربح منها في األجل 
القصير.

تلك  ألداء  اإلدارة  مراقبة  فترة  مدى  على  الدخل  بيان  خالل  من  العادلة  بالقيمة  كإستثمارات  اإلستثمارات  تصنيف  يعتمد 
بالقيمة  الوثوق  يتاح بسهولة  المتاجرة ولكن  أنها إستثمارات بغرض  يتم تصنيف اإلستثمارات على  اإلستثمارات. عندما ال 
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 المؤكدة
إن اإلفتراضات المستقبلية والطرق األساسية للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ البيانات المالية المجمعة، والتي لها خطر جوهري 

يتسبب في تسويات مادية لحسابات األصول واإللتزامات بالبيانات المالية للسنة القادمة قد تم شرحها فيما يلي:

تقييم إستثمارات أدوات حقوق الملكية غير المسعرة
إن تقييم اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المسعرة يعتمد على إحدى معامالت السوق المنفذة على أسس تجارية بحتة:

- القيمة العادلة لألدوات األخرى المشابهة.
- خصم التدفقات النقدية المتوقع بالمعدالت الحالية المطبق على البنود التي لها آجال وسمات المخاطر المتشابهة.

- نماذج التقييم األخرى

إن تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم لإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المسعرة يتطلب تقدير هام.
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تكاليف اإلقتراض 
يتم رسملة تكاليف اإلقتراض التي تعزي مباشرة إلى تملك 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 المؤهل لإلستخدام 
المقصود أو البيع.

يتم اإلعتراف بتكاليف اإلقتراض التي التعزي مباشرة الى تملك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل كمصروف في الفترة التي يتم 
تكبدها فيها.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم إحتساب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين طبقا لقانون العمل الكويتي في القطاع الخاص وعقود الموظفين. إن هذا 

اإللتزام غير الممول يمثل المبالغ المستحقة لكل موظف، فيما لو تم إنهاء خدماته في تاريخ المركز المالي، والذي يقارب 
القيمة الحالية لهذا اإللتزام.

تحقق االيرادات 
تحتسب إيرادات إستثمارات الوكالة عند اكتسابها على أساس التوزيع الزمني بحيث يتم تحقيق معدل عائد ثابت.

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

تحتسب بنود االيرادات األخرى عند اكتسابها في الوقت الذي يتم فيه تقديم الخدمات المتعلقة بها و/أو على أساس شروط 
االتفاق التعاقدي لكل نشاط.

ترجمة عمالت أجنبية

المعامالت واألرصدة
تمسك المجموعة دفاترها بالدينار الكويتي، ويتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بإستخدام أسعار الصرف 

السارية في تاريخ المعاملة، وتحول الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية في تاريخ المركز المالي 
المجمع بإستخدام أسعار الصرف السارية في ذلك التاريخ، وتؤخذ جميع فروق العملة الناتجة إلى بيان الدخل الشامل المجمع. 

وتعتبر فروق العملة الناتجة من تحويل الموجودات المالية غير النقدية التي تقاس بالقيمة العادلة جزء من فروق التغير في 
القيمة العادلة.

ترجمة البيانات المالية
ال يتم اعتبار عمليات الشركات التابعة والزميلة على إنها تمثل جزء من عمليات المجموعة. وبناءاً عليه، يتم ترجمة 
موجودات ومطلوبات تلك الشركات بإستخدام أسعار الصرف السارية في تاريخ البيانات المالية، كما يتم تحويل بنود 

اإليرادات والمصروفات بإستخدام متوسط أسعار الصرف الجارية خالل العام. وتؤخذ فروق العملة الناتجة إلى حقوق 
المساهمين المجمع مباشرة في حساب إحتياطي ترجمة عمالت أجنبية.

توزيعات االرباح
يتم اإلعتراف بتوزيعات االرباح كإلتزام في المركز المالي المجمع في الفترة التي يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين.

التقارير القطاعية 
القطاع هو مكون مميز من المجموعة يقدم منتجات او خدمات « قطاعات االعمال» او يقدم منتجات وخدمات ضمن بيئة 

اقتصادية معينة «القطاعات الجغرافية» وتخضع لمخاطر او منافع تختلف عن القطاعات االخرى.

االحداث المحتملة
ال يتم إدراج المطلوبات المحتملة ضمن البيانات المالية بل يتم اإلفصاح عنها. وال يتم اإلفصاح عن المطلوبات المحتملة إذا 

كان تحقيق خسائر إقتصاديـة مستبعداً.
ال يتم إدراج الموجودات المحتملة ضمن البيانات المالية بل يتم اإلفصاح عنها عندما يكون تحقيق منافع إقتصادية مرجحاً.
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جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك

(3/15

(3/16

(3/17

(3/18

(3/19

(3/20

(3/21

2010  31 

التقديرات المحاسبية الهامة وعدم التأكد من التقديرات3/22)
طبقاً للسياسات المحاسبية التي تتضمنها المعايير الدولية للتقارير المالية والمطبقة من قبل المجموعة، تتطلب هذه المعايير من 

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

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

عقارات قيد التطوير
يتم تصنيف األراضي والتكاليف المتكبدة في عملية اإلنشاء ضمن هذا البند إذا تم إقتناء األرض بغرض تطويرها وتأجيرها 

في المستقبل حتى تصبح جاهزة لإلستخدام يتم تصنيفها كعقارات إستثمارية.

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

من إستغالل األرض غير محدد من قبل المجموعة.

إنخفاض قيمة اإلستثمارات
تعامل المجموعة اإلستثمارات المتاحة للبيع على أنها قد انخفضت قيمتها عندما يكون هناك إنخفاضاً هاماً أو لفترة طويلة في 
القيمة العادلة بأقل من التكلفة. إن تحديد ما هو «هام» أو «فترة طويلة» يتطلب حكماً هاماً. باإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة 
بتقييم التذبذبات العادية، وذلك من ضمن عوامل أخرى تؤخذ في الحسبان، في سعر السهم المعلن لألسهم المدرجة المسعرة 

وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية ومعدالت الخصم لإلستثمارات غير المسعرة.  

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

الدخل أو متاحة للبيع.

تقوم المجموعة بتصنيف اإلستثمارات على أنها بغرض المتاجرة إذا كان الغرض من إقتنائها هو تحقيق ربح منها في األجل 
القصير.

تلك  ألداء  اإلدارة  مراقبة  فترة  مدى  على  الدخل  بيان  خالل  من  العادلة  بالقيمة  كإستثمارات  اإلستثمارات  تصنيف  يعتمد 
بالقيمة  الوثوق  يتاح بسهولة  المتاجرة ولكن  أنها إستثمارات بغرض  يتم تصنيف اإلستثمارات على  اإلستثمارات. عندما ال 
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 المؤكدة
إن اإلفتراضات المستقبلية والطرق األساسية للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ البيانات المالية المجمعة، والتي لها خطر جوهري 

يتسبب في تسويات مادية لحسابات األصول واإللتزامات بالبيانات المالية للسنة القادمة قد تم شرحها فيما يلي:

تقييم إستثمارات أدوات حقوق الملكية غير المسعرة
إن تقييم اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المسعرة يعتمد على إحدى معامالت السوق المنفذة على أسس تجارية بحتة:

- القيمة العادلة لألدوات األخرى المشابهة.
- خصم التدفقات النقدية المتوقع بالمعدالت الحالية المطبق على البنود التي لها آجال وسمات المخاطر المتشابهة.

- نماذج التقييم األخرى

إن تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم لإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المسعرة يتطلب تقدير هام.
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الضرائب

الزكاة
يتم إحتساب الزكاة وفقاً للقانون رقم 2006/46 والقرار الوزاري رقم 2007/58 والخاص بفرض زكاة على الشركات 

المساهمة العامة والمقفلة عن السنة بما يعادل %1 من صافي الربح قبل خصم المخصصات واإلحتياطيات التي تعدها 
المجموعة.

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
يتم إحتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة %1 من صافي الربح بعد إقتطاع المبلغ المحول إلى االحتياطي 

القانوني للسنة.

 
         نقد في الصندوق 

         نقد لدى البنوك 
         نقد في المحفظة اإلستثمارية 

         إستثمارات في أسهم مسعرة -  مدرجة
         إستثمارات في صناديق

تتمثل اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل في أسهم شركات محلية مدرجة في الكويت ومساهمات في صناديق 
محلية غير مدرجة.

تم رهن اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  بقيمة 2,543,852 دينار كويتي (2009: 2,528,711 دينار 
كويتي) كضمان مقابل مرابحة دائنة (إيضاح 11).

إن اإلستثمارات المباشرة 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 

تحويلها إلى محفظة مالية تدار من جهة متخصصة.

إستثمارات في أسهم غير مسعرة 

إن اإلستثمارات في أسهم غير مسعرة مدرجة بالتكلفة ناقصاً اإلنخفاض في القيمة بسبب طبيعة تدفقاتها النقدية المستقبلية، 
حيث ال توجد أساليب أخرى يمكن الوثوق بها للوصول إلى القيمة العادلة. ونية اإلدارة هو اإلحتفاظ بهذه اإلستثمارات لمدة 
طويلة وال يوجد لهذه الموجودات المالية سوق نشط. ترى اإلدارة أنه ال يوجد هناك حاجة إلحتساب إنخفاض إضافي للسنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2010. 

تم رهن اإلستثمارات في أسهم غير مسعرة بالكامل (2009: 4,450,000 دينار كويتي) كضمان مقابل لعقد تمويل عن 
طريق التورق (إيضاح 11).

إن اإلستثمارات المتاحة للبيع المباشرة ال تندرج ضمن أغراض النظام األساسي للشركة األم، وسوف تقوم اإلدارة الحقاً 
بإتخاذ اإلجراءات الالزمة إلضافة هذه األغراض ضمن نشاط الشركة األم أو تحويلها إلى محفظة مالية تدار من جهة 

متخصصة. 
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نقد ونقد معادل

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

إستثمارات متاحة للبيع

      دفعات مقدمة للموردين
      ذمم موظفين

      تأمينات مستردة
      مصروفات مدفوعة مقدما

      أرصدة مدينة أخرى

 
إن القيمة الدفترية للمدينون واألرصدة المدينة األخرى تقارب قيمتها العادلة، كما أنها ال تتضمن موجودات واجبة التخفيض. إن 
أقصى مبلغ يتعرض لمخاطر اإلئتمان في تاريخ البيانات المالية المجمعة هو القيمة العادلة لكل بند من بنود الذمم المذكورة 

أعاله. ال تحتفظ المجموعة بأية ضمانات للتحصيل.

     الرصيد في بداية السنة  
     إضافات

     فروق ترجمة عمالت اجنبية
     خسائر اإلنخفاض في القيمة

تتمثل األراضي وعقارات قيد التطوير في مبالغ تم دفعها في تملك وتطوير إحدى جزر مشروع جزر العالم - دبي.
ديسمبر  في31  المنتهية  السنة  خالل  األصل  تكلفة  إلى  كويتي  دينار   4,847,423 مقدارها  تمويل  تكاليف  إضافة  تم 

20103,536,432)  دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009).

تم إدراج األراضي وعقارات قيد التطوير بالقيمة العادلة والتي تم تحديدها بواسطة مقيمين مستقلين حيث نتج عن ذلك التقييم 
إنخفاض بمبلغ 9,660,122 دينار كويتي، وبالتالي تم إدراج قيمة اإلنخفاض في بيان الدخل المجمع. 

  

     الرصيد في بداية السنة  
     إضافات

     فروق ترجمة عمالت اجنبية
     التغير في القيمة العادلة

 
     

تتمثل العقارات اإلستثماريه في 20 جزيرة بمشروع جزر العالم – دبي – بقيمة 244,395,316 دينار كويتي والمملوكه 
لشركة اوكيانا جيرسي ليميتد – (بريطانيا) (شركة تابعة ومملوكة بنسبة %100) باالضافة الى عقارات إستثمارية بالبحرين 
بقيمة 140,043,073 دينار كويتي. إن المالك القانوني للعقارات اإلستثمارية الواقعة في مملكة البحرين هو شركة اوكيانا 

العقارية – البحرين (شركة تابعة ومملوكة بنسبة %100) ويوجد كتاب تنازل بملكية العقار لصالح الشركة االم.

العادلة والتي تم تحديدها بواسطة مقيمين مستقلين في كل من مملكة البحرين ودولة  بالقيمة  العقارات اإلستثمارية  تم إدراج 
اإلمارات المتحدة.

تم رهن العقارات اإلستثمارية بقيمة 155,118,244 دينار كويتي، (2009: 168,242,756 دينار كويتي) كضمان مقابل 
مرابحات دائنة (إيضاح 11).

كما تم االتفاق مع بعض المؤسسات المالية على إعادة هيكلة بعض الديون المستحقة على الشركة مقابل تقديم عقارات إستثمارية 
كضمانات بقيمة 53,445,325 دينار كويتي، وجاري العمل على إنهاء اجراءات الرهن (إيضاح 11).

                                    

   

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك
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مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
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تتمثل اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل في أسهم شركات محلية مدرجة في الكويت ومساهمات في صناديق 
محلية غير مدرجة.

تم رهن اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  بقيمة 2,543,852 دينار كويتي (2009: 2,528,711 دينار 
كويتي) كضمان مقابل مرابحة دائنة (إيضاح 11).

إن اإلستثمارات المباشرة للمجموعة والبالغة قيمتها 2,473,911 دينار كويتي ال تندرج ضمن أغراض النظام األساسي 
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إن اإلستثمارات في أسهم غير مسعرة مدرجة بالتكلفة ناقصاً اإلنخفاض في القيمة بسبب طبيعة تدفقاتها النقدية المستقبلية، 
حيث ال توجد أساليب أخرى يمكن الوثوق بها للوصول إلى القيمة العادلة. ونية اإلدارة هو اإلحتفاظ بهذه اإلستثمارات لمدة 
طويلة وال يوجد لهذه الموجودات المالية سوق نشط. ترى اإلدارة أنه ال يوجد هناك حاجة إلحتساب إنخفاض إضافي للسنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2010. 

تم رهن اإلستثمارات في أسهم غير مسعرة بالكامل (2009: 4,450,000 دينار كويتي) كضمان مقابل لعقد تمويل عن 
طريق التورق (إيضاح 11).

إن اإلستثمارات المتاحة للبيع المباشرة ال تندرج ضمن أغراض النظام األساسي للشركة األم، وسوف تقوم اإلدارة الحقاً 
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     الرصيد في بداية السنة  
     إضافات

     فروق ترجمة عمالت اجنبية
     خسائر اإلنخفاض في القيمة

تتمثل األراضي وعقارات قيد التطوير في مبالغ تم دفعها في تملك وتطوير إحدى جزر مشروع جزر العالم - دبي.
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20103,536,432)  دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009).

تم إدراج األراضي وعقارات قيد التطوير بالقيمة العادلة والتي تم تحديدها بواسطة مقيمين مستقلين حيث نتج عن ذلك التقييم 
إنخفاض بمبلغ 9,660,122 دينار كويتي، وبالتالي تم إدراج قيمة اإلنخفاض في بيان الدخل المجمع. 
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تتمثل العقارات اإلستثماريه في 20 جزيرة بمشروع جزر العالم – دبي – بقيمة 244,395,316 دينار كويتي والمملوكه 
لشركة اوكيانا جيرسي ليميتد – (بريطانيا) (شركة تابعة ومملوكة بنسبة %100) باالضافة الى عقارات إستثمارية بالبحرين 
بقيمة 140,043,073 دينار كويتي. إن المالك القانوني للعقارات اإلستثمارية الواقعة في مملكة البحرين هو شركة اوكيانا 

العقارية – البحرين (شركة تابعة ومملوكة بنسبة %100) ويوجد كتاب تنازل بملكية العقار لصالح الشركة االم.

العادلة والتي تم تحديدها بواسطة مقيمين مستقلين في كل من مملكة البحرين ودولة  بالقيمة  العقارات اإلستثمارية  تم إدراج 
اإلمارات المتحدة.

تم رهن العقارات اإلستثمارية بقيمة 155,118,244 دينار كويتي، (2009: 168,242,756 دينار كويتي) كضمان مقابل 
مرابحات دائنة (إيضاح 11).

كما تم االتفاق مع بعض المؤسسات المالية على إعادة هيكلة بعض الديون المستحقة على الشركة مقابل تقديم عقارات إستثمارية 
كضمانات بقيمة 53,445,325 دينار كويتي، وجاري العمل على إنهاء اجراءات الرهن (إيضاح 11).
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عقود التورق بقيمة 12,718,407 دينار كويتي تستحق خالل سنة 2011، والباقي بمبلغ 6,825,287 دينار كويتي تستحق 
خالل سنة 2012 متوسط معدل التكلفة %7.4 (%7.8 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009).

الوكاالت الدائنة تستحق خالل سنة 2011 ومعدل التكلفة 8.5%.

المرابحات الدائنة بقيمة 18,571,227 دينار كويتي تستحق خالل سنة 2011، والباقي بقيمة 28,348,038 دينار كويتي 
ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنة   7.25%) 9.4% التكلفة  معدل  متوسط   2013 سنة  و   2012 سنة  السداد خالل  تستحق 

.(2009

الدخل  بقيمة 2,543,852 دينار كويتي (2009: 2,528,711 دينار  بيان  العادلة من خالل  بالقيمة  تم رهن إستثمارات 
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كضمانات بقيمة 53,445,325 دينار كويتي، وجاري العمل على إنهاء إجراءات الرهن (إيضاح 9).

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك
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إن رأس المال المصرح به، والمصدر والمدفوع نقداً بالكامل هو كالتالي :
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك
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للشركة  العليا  اإلدارة  وأعضاء  التنفيذيين  والمدراء  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  المساهمين  في  تتمثل  صلة  ذات  األطراف  إن 
وعائالتهم والشركات التي يملكون حصصا رئيسية فيها. تقوم إدارة المجموعة بتحديد شروط المعامالت والخدمات المستلمة أو 
المقدمة من/إلى األطراف ذات صلة إلى جانب المصاريف األخرى. ال تستحق فوائد على المبالغ المستحقة من/إلى األطراف 
ذات صلة وليس لها تواريخ إستحقاق محددة. إن المعامالت مع أطراف ذات صلة خاضعة لموافقة الجمعية العمومية للمساهمين.  

وتتمثل األرصدة والمعامالت الهامة التي تتعلق بتلك األطراف فيما يلي:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك
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إقترح مجلس اإلدارة عدم توزيع أرباح عن السنة النتهية في 31 ديسمبر 2010، كما إقترح عدم توزيع مكافآت ألعضاء 
مجلس اإلدارة عن سنة 2010.

إن هذه اإلقتراحات تخضع لموافقة الجمعية العمومية للمساهمين.

األدوات المالية
السياسات المحاسبية الهامة

إن تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة - متضمنة مبادئ القياس واإلعتراف باإليرادات والمصروفات - لكل فئات 
الموجودات والمطلوبات المالية تم اإلفصاح عنها في إيضاح رقم (3) حول البيانات المالية.

فئات األدوات المالية
تم تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما تظهر في بيان المركز المالي على النحو التالي:

 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك

 

دولة الكويت 
دولة األمارات المتحدة 

ممكلة البحرين 

رأس المال (دينار كويتي)
رأس المال المرجح (دينار كويتي)

حقوق الملكية متضمنة رأس المال المرجح (دينار كويتي)
حقوق الملكية متضمنة رأس المال المرجح/ رأس المال المرجح

2010
262,500,000
262,500,000
354,982,817

135%

2009
262,500,000
262,500,000
369,455,507

141%
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التوزيع الجغرافى للموجودات / المطلوبات

نسبة حقوق الملكية إلى رأس المال

توزيعات مقترحة

ا�دوات المالية وإدارة المخاطر المالية

أ)

القيمة العادلة لألدوات المالية
تمثل القيمة العادلة لألدوات المالية المبالغ التي يمكن أن يستبدل بها أصل أو يسدد بها إلتزام بين أطراف ذوي دراية كافية ورغبة 
في التعامل على أسس متكافئة. وقد إستخدمت المجموعة اإلفتراضات والطرق المتعارف عليها في تقدير القيم العادلة لألدوات 

المالية حيث يتم تحديد القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة طبقاً لما يلي:
   القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي لها نفس الطبيعة والشروط والمتداولة في سوق نشط يتم تحديدها بالرجوع.إلى 

أسعار السوق المعلنة. 
   القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى (فيما عدا المشتقات المالية) يتم تحديد قيمتها العادلة طبقاً لنماذج التسعير 

المتعارف عليها إستناداً إلى التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بسعر الخصم الجاري المتاح بالسوق ألداة مالية مماثلة.
   القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية.

القيمة العادلة المعترف بها في بيان المركز المالي
وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7 حيث تقوم المجموعة بتقديم بعض المعلومات حول االدوات المالية المقاسة 

بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي.

يوضح الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة ضمن بيان المركز المالي وفقا للتسلسل الهرمي للقيمة 
المالية إلى ثالثة مستويات إستنادا إلى أهمية المدخالت  التسلسل الهرمي بتصنيف الموجودات والمطلوبات  العادلة، حيث يقوم 

المستخدمة في قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية. 

فيما يلي مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة: 
.  مستوى 1: اسعار مدرجة (غير معدلة) في اسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة؛ 

.  مستوى 2: معطيات غير األسعار المدرجة المتضمنة في مستوى 1 والتي يمكن تتبعها للموجودات أو للمطلوبات سواء  بصورة 
مباشرة (كاألسعار) أو بصورة غير مباشرة (معطيات متعلقة باألسعار); و

.  مستوى 3: معطيات للموجودات والمطلوبات التي ال تستند إلى معلومات سوقية يمكن تتبعها (معطيات غير قابلة للمراقبة). 

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

وقد تم تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي حسب التسلسل الهرمي المستخدم 
لقياس القيمة العادلة كما يلي: 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك

 



التقرير السنوي 2010 39التقرير السنوي 2010

إقترح مجلس اإلدارة عدم توزيع أرباح عن السنة النتهية في 31 ديسمبر 2010، كما إقترح عدم توزيع مكافآت ألعضاء 
مجلس اإلدارة عن سنة 2010.

إن هذه اإلقتراحات تخضع لموافقة الجمعية العمومية للمساهمين.

األدوات المالية
السياسات المحاسبية الهامة

إن تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة - متضمنة مبادئ القياس واإلعتراف باإليرادات والمصروفات - لكل فئات 
الموجودات والمطلوبات المالية تم اإلفصاح عنها في إيضاح رقم (3) حول البيانات المالية.

فئات األدوات المالية
تم تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما تظهر في بيان المركز المالي على النحو التالي:

 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك

 

دولة الكويت 
دولة األمارات المتحدة 

ممكلة البحرين 

رأس المال (دينار كويتي)
رأس المال المرجح (دينار كويتي)

حقوق الملكية متضمنة رأس المال المرجح (دينار كويتي)
حقوق الملكية متضمنة رأس المال المرجح/ رأس المال المرجح

2010
262,500,000
262,500,000
354,982,817

135%

2009
262,500,000
262,500,000
369,455,507

141%

  -21

-22

-23

-24

التوزيع الجغرافى للموجودات / المطلوبات

نسبة حقوق الملكية إلى رأس المال

توزيعات مقترحة

ا�دوات المالية وإدارة المخاطر المالية

أ)

القيمة العادلة لألدوات المالية
تمثل القيمة العادلة لألدوات المالية المبالغ التي يمكن أن يستبدل بها أصل أو يسدد بها إلتزام بين أطراف ذوي دراية كافية ورغبة 
في التعامل على أسس متكافئة. وقد إستخدمت المجموعة اإلفتراضات والطرق المتعارف عليها في تقدير القيم العادلة لألدوات 

المالية حيث يتم تحديد القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة طبقاً لما يلي:
   القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي لها نفس الطبيعة والشروط والمتداولة في سوق نشط يتم تحديدها بالرجوع.إلى 

أسعار السوق المعلنة. 
   القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى (فيما عدا المشتقات المالية) يتم تحديد قيمتها العادلة طبقاً لنماذج التسعير 

المتعارف عليها إستناداً إلى التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بسعر الخصم الجاري المتاح بالسوق ألداة مالية مماثلة.
   القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية.

القيمة العادلة المعترف بها في بيان المركز المالي
وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7 حيث تقوم المجموعة بتقديم بعض المعلومات حول االدوات المالية المقاسة 

بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي.

يوضح الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة ضمن بيان المركز المالي وفقا للتسلسل الهرمي للقيمة 
المالية إلى ثالثة مستويات إستنادا إلى أهمية المدخالت  التسلسل الهرمي بتصنيف الموجودات والمطلوبات  العادلة، حيث يقوم 

المستخدمة في قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية. 

فيما يلي مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة: 
.  مستوى 1: اسعار مدرجة (غير معدلة) في اسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة؛ 

.  مستوى 2: معطيات غير األسعار المدرجة المتضمنة في مستوى 1 والتي يمكن تتبعها للموجودات أو للمطلوبات سواء  بصورة 
مباشرة (كاألسعار) أو بصورة غير مباشرة (معطيات متعلقة باألسعار); و

.  مستوى 3: معطيات للموجودات والمطلوبات التي ال تستند إلى معلومات سوقية يمكن تتبعها (معطيات غير قابلة للمراقبة). 

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

وقد تم تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي حسب التسلسل الهرمي المستخدم 
لقياس القيمة العادلة كما يلي: 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك
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إدارة المخاطر المالية
تستخدم المجموعة األدوات المالية مما يعرضها للمخاطر المالية مثل مخاطر اإلئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة.

تقوم المجموعة بصورة دورية بمراجعة المخاطر التي تتعرض لها وتقوم بإتخاذ اإلجراءات المناسبة لتخفيض تلك المخاطر للحد 
المقبول.

إن أهم المخاطر التي تتعرض لها المجموعة تتمثل فيما يلي:

مخاطر اإلئتمان
إن مخاطر اإلئتمان هو خطر إحتمال عدم قدرة أحد اطراف اإلداة المالية على الوفاء بإلتزاماته مسبباً خسارة مالية للطرف اآلخر. 
إن الموجودات المالية والتي تعرض الشركة بشكل رئيسي لمخاطر اإلئتمان، تتمثل بشكل رئيسي في النقد لدى البنوك. تم إيداع 

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

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بإلتزاماتها النقدية. إن إدارة مخاطر السيولة تتضمن اإلحتفاظ بنقدية 
كافية وتوفير مصادر التمويل عن طريق توفير تسهيالت كافية، واإلحتفاظ بالموجودات ذات السيولة العالية ومراقبة السيولة بشكل 

دوري عن طريق التدفقات النقدية المستقبلية.

تم عرض جدول اإلستحقاقات لإللتزامات المدرج أدناه إستناداً إلى الفترة من تاريخ المركز المالي حتى تاريخ اإلستحقاقات التعاقدية 
التي يتم فيها  الفترة  لتقديرات اإلدارة على أساس  المالية يتم عرضها طبقاً  وفي حال عدم وجود تاريخ إستحقاق تعاقدي لألداة 

تحصيل أو إستبعاد األصل لتسوية اإللتزام.

إن ارصدة المطلوبات المفصح عنها في جدول تحليل االستحقاقات والموجودات أدناه هي التدفقات النقدية غير المخصومة طبقا 
لتواريخ التعاقد، وحيث ان تلك االرصدة تستحق خالل فترة اقل من سنة فان اثر الخصم يعتبر غير مادي.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك
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مخاطر السوق
تتضمن مخاطر السوق خطر السعر وخطر سعر الفائدة وخطر العمالت األجنبية، وتنشأ تلك المخاطر نتيجة تغير األسعار بالسوق 

وكذلك تغيير معدالت الفائدة وأسعار الصرف.

مخاطر العمالت األجنبية
تنشأ تلك المخاطر عن المعامالت بالعمالت األجنبية. وتقوم المجموعة بإدارة تلك المخاطر عن طريق وضع حدود للتعامل في 

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

تتعرض المجموعة لمخاطر العملة األجنبية المحددة بالجدول التالي والذي يبين صافي االصول النقدية مطروحا منها الخصوم 
النقدية عند تاريخ المركز المالي بعد تحويلها الى الدينار الكويتي بأسعار االقفال كما يلي :

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

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

مخاطر التدفقات النقدية من معدالت العائد
ال يوجد لدى المجموعة موجودات هامة يمكن أن تتعرض لهذا النوع من المخاطر، وعليه فإن دخل المجموعة وتدفقاتها النقدية 

والتشغيلية ال تتأثر بتغيرات سعر العائد بالسوق.

تنشأ مخاطر سعر العائد عن القروض طويلة األجل. كما أن القروض بمعدالت عائد متغيرة قد تعرض المجموعة إلى مخاطر 
التدفقات النقدية بسبب تغير معدل العائد، وعليه فان المجموعة التتعرض لخطر التقلبات في التدفقات النقدية نتيجة تغيرات معدالت 

العائد الناتجة عن عقود التورق والوكاالت والمرابحات الدائنة حيث ان تلك المطلوبات تحمل معدالت عائد باسعار ثابتة.

مخاطر سعر األسهم
تقوم المجموعة بإدارة تلك المخاطر عن طريق اإلستثمار في أسهم شركات ذات اداء تشغيلي متميز وربحية عالية، ويتم هذا 

اإلستثمار وفقاً للمحددات الموضوعة بواسطة مجلس ادارة المجموعة.

تحتفظ المجموعة خالل السنة بإستثمارات تم تبويبها في تاريخ المركز المالي بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وإستثمارات 
متاحة للبيع.

تم تحديد حساسية المخاطر السعرية لمساهمات الملكية بناء على اإلفتراضات تغير اسعار األسهم في سوق الكويت لالوراق المالية 
بنسبة +/- %5  للعامين 2010 و 2009.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك
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إن تحاليل الحساسية ادناه قد تم تحديدها بناء على مدى التعرض للمخاطر السعرية لمساهمات الملكية في تاريخ البيانات المالية. 
إن التحليل يعكس تاثير التغيرات اإليجابية في أسعار مساهمات الملكية وفقا الفتراضات الحساسية للمخاطر السعرية المذكورة 

أعاله مع بقاء جميع التغيرات األخرى ثابتة.

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

إن أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال هو ضمان استمرار قدرتها على توفير عائد مناسب للمساهمين والمستفيدين اآلخرين 
بشكل يتناسب مع مستوى المخاطر.

وتحدد المجموعة رأس المال بما يتناسب مع المخاطر كما تدير هيكل رأس المال وتجرى التعديالت عليه في ضوء التغيرات في 
الظروف األقتصادية وخصائص المخاطر المتعلقة باألصل. ومن أجل المحافظة على هيكل رأس المال أوتعديله تقوم بتعديل مبلغ 

األرباح الذي يدفع للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة أو بيع أصول لتخفيض الدين.

وتمشيا مع الشركات االخرى في نفس المجال تقوم المجموعة بمتابعة رأس المال على أساس نسبة المديونية إلى حقوق الملكية 
ويتم إحتساب هذه النسبة عن طريق صافي الديون إلى إجمالي رأس المال المعدل ويحتسب صافي الديون كإجمالي القروض بما 
في ذلك التسهيالت الواردة في المركز المالي مخصوماً منها النقد والنقد المعادل ويشمل رأس المال المعدل جميع مكونات حقوق 

الملكية (رأس المال واإلحتياطيات واألرباح المحتفظ بها).

ان نسبة المديونية إلى حقوق الملكية كما يلي:

أرقام المقارنة 

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة المالية السابقة لتتناسب مع تبويب أرقام السنة الحالية.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك
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(خسائر)/إيرادات عقارات 
صافي خسائر اإلستثمارات

حصة من أرباح/(خسائر) شركات تابعة
ايرادات/(خسائر) أخرى

المصروفات واألعباء أخرى
تكاليف تمويل 

إستهالكات وإطفاءات
أتعاب إدارة وحيازة

مصروفات عمومية وإدارية 
صافي خسارة السنة 
خسارة السهم (فلس)

2010

(10,376,550)
(34,653)

1,180,028
1,351,235

(7,879,940)

(8,641)
(25,133)

(1,665)
(361,573)

(8,276,952)
(3)

2009

1,658,077
(7,710,011)

(64,796,711)
(1,296,624)

(72,145,269)

(3,813)
(45,827)

(1,659)
(412,504)

(72,609,072)
(28)

بيان الدخل المنفصل لشركة أوكيانا العقارية ش.م.ك (مقفلة) – «الشركة ا�م» : -28
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