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ه ��ذه الن�شرة لي�ست عر�ض� � ًا لبيع الأ�سهم وتنفي ��ذ طلبات البيع
وال�ش ��راء عن طريق �أحد الو�سط ��اء المقيدين في �سوق الكويت
للأوراق المالية
م�ست�شار الإدراج

أمير دولة الكويت

صاحب السمو الشيخ

صباح األحمد الجابر الصباح

ولي عهد دولة الكويت

رئيس مجلس وزراء دولة الكويت

صاحب السمو الشيخ

صاحب السمو الشيخ

نواف األحمد الجابر الصباح

ناصر المحمد األحمد الصباح

المحتويات

تقرير مراقب احل�سابات
�إقرار جمل�س �إدارة ال�شركة
معلومات عامة عن ال�شركة
الإجراءات الق�ضائية
نبذة عن ال�شركة
�أغرا�ض ال�شركة
ال�شركات التابعة
تطور ر�أ�س املال
جمل�س �إدارة ال�شركة
ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف �شركات �أخرى
االدارة التنفيذية
�أ�سماء املفو�ضني بالتوقيع عن ال�شركة
الن�سبة التي يتقا�ضاه رئي�س واع�ضاء جمل�س الإدارة واملدراء التنفيذيني من �أرباح ال�شركة
�أ�سهم ال�شركة وامل�ساهمني احلاليني
امل�ساهمني الإ�سرتاتيجيني
نبذه عن ال�سرية الذاتية لأع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
الهيكل التنظيمي
�إ�سرتاتيجية ال�شركة
عنا�صر القوة وفر�ص النجاح لل�شركة
عنا�صر ال�ضعف واملخاطر لل�شركة
نبذه عن امل�شروعات التي قامت بها ال�شركة خالل الفرتة 2005-2001
نبذه عن م�شروعات ال�شركة قيد التنفيذ
نبذه عن م�شروعات ال�شركة امل�ستقبلية
نبذه عن ال�شركات التابعة
�أداء االقت�صاد املحلي
�أداء �سوق العقار املحلي
البيانات املالية املقارنة ل�شركة منازل القاب�ضة
الأداء التاريخي لل�شركة
املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة لل�شركة � 30سبتمرب ( 2008غري مدققة)
البيانات املالية املجمعة لل�شركة  31دي�سمرب ( 2007مدققة)
البيانات املالية املجمعة لل�شركة  31دي�سمرب ( 2006مدققة)
البيانات املالية املجمعة لل�شركة  31دي�سمرب ( 2005مدققة)
المرفقـــــــــات :

امل�ستندات الر�سمية لل�شركة
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تقرير مراقب الحسابات المستقل:

المحترمين

ال�سادة �أع�ضاء مجل�س الإدارة
�شركة منازل القاب�ضة
�شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة  -الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،،
لق ��د راجعن ��ا البيانات والمعلوم ��ات المالية في الن�شرة التمهيدي ��ة ال�صادرة في فبراير  2009لغر�ض ت ��داول �أ�سهم �شركة
من ��ازل القاب�ضة � -شركة م�ساهم ��ة كويتية قاب�ضة  -والتي قامت ال�شركة ب�إعدادها وفق� � ًا لمتطلبات �سوق الكويت للأوراق
المالية ،وذلك في �ضوء ما ورد بدفاتر و�سجالت ال�شركة والبيانات المالية المدققة ال�صادرة عنها.
وا�ستن ��ادا �إل ��ى مراجعتنا لما هو مبين �أعاله ،ف�إنه ل ��م ي�صل �إلى علمنا ما يحملنا على االعتقاد ب� ��أن البيانات والمعلومات
المالي ��ة الظاه ��رة ف ��ي الن�شرة المرفقة غي ��ر حقيقة �أو غير عادل ��ة �أو �أن الأ�س�س الت ��ي �أعدت بموجبها مخالف ��ة لما تتبعه
ال�شركة.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحترام،،،

علي عبدالرحمن الح�ساوي

مراقب ح�سابات مرخ�ص فئة (�أ) رقم 30
رودل ال�شرق الأو�سط (برقان محا�سبون عالميون)
الكويت في فبراير 2009
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شركة منازل القابضة ش.م.ك.

إقرار مجلس إدارة الشركة :

لقد تمت مراجعة هذه الن�شرة من قبل مجل�س �إدارة �شركة منازل القاب�ضة �ش.م.ك .قاب�ضة للت�أكد من �إنها تت�ضمن جميع
البيانات التي يراها مجل�س الإدارة هامة و�أن المعلومات الواردة فيها �صحيحة من جميع الجوانب الأ�سا�سية.

عدنان عبدالوهاب الن�صف

رئي�س مجل�س الإدارة والع�ضو المنتدب
�شركة منازل القاب�ضة

شركة منازل القابضة ش.م.ك.
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معلومات عامة عن الشركة:
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اسم الشركة

:

�شركة منازل القاب�ضة �ش.م.ك ( .قاب�ضة )

تاريخ التأسيس

:

05/07/1983

رقم السجل التجاري

:

35608

تاريخ القيد

:

05/06/2005

عنوان الشركة

:

ال�شرق � -شارع ال�شهداء  -برج �إعادة التامين  -الدور 17

العنوان البريدي

:

�ص  .ب  26131 .ال�صفاة  13121الكويت

الموقع االلكتروني

:

www.manazelholding.com

هاتف الشركة

:

)965 ( 22324476

فاكس الشركة

:

)965 ( 22324472

رأس المال المصرح به والمدفوع

:

عدد األسهم المصدرة

:

القيمة االسمية للسهم

:

مراقب الحسابات

:

المستشار القانوني

:

مستشار اإلدراج

:

 71,500,000دينار كويتي
� 715,000,000سهم
 100فل�س كويتي
علي عبدالرحمن الح�ساوي
مكتب رودل ال�شرق الأو�سط (برقان محا�سبون عالميون)
�ص.ب  22351ال�صفاه  13084 -الكويت
هاتف )965 ( 22426862 :فاك�س )965 ( 22414956 :
المركز للمحاماة
�ص.ب  22488ال�صفاة  13085الكويت
هاتف - )965 (22464640 :فاك�س )965 (22464641 :
�شركة ال�شال لال�ست�شارات
�ص.ب  5935ال�صفاة  13060الكويت
هاتف - )965 ( 22980700 :فاك�س )965 ( 22422619 :

شركة منازل القابضة ش.م.ك.

اإلجراءات القضائية :
التوج ��د �أي ��ة �إجراءات ق�ضائية �أو تحفظية اتخ ��ذت �ضد �شركة منازل القاب�ضة �أو �شركاته ��ا التابعة وال توجد ق�ضايا مادية
مرفوعة من �أو �ضد �شركة منازل القاب�ضة و�شركاتها التابعة.

شركة منازل القابضة ش.م.ك.
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نبذة عن الشركة :
ت�أ�س�س ��ت �شرك ��ة منازل القاب�ضة �سنة  1983تحت ا�سم �شركة الكوي ��ت وايطاليا للمقاوالت العامة بر�أ�س مال مدفوع بقيمة
� 100أل ��ف دين ��ار كويت ��ي  ،وفي �أكتوبر  1986تم زي ��ادة را�س المال لي�صب ��ح � 250ألف دينار كويتي  .ت ��م اال�ستحواذ عليها
بوا�سط ��ة الم�ستثم ��رون الرئي�سيون (�شرك ��ة دار اال�ستثمار و �شركة �صواف العالمية العقارية) وت ��م تغيير ا�سم ال�شركة الى
�شرك ��ة من ��ازل القاب�ضة مع زيادة ر�أ�س مالها �إلى  15مليون دينار كويتي ،وفي �شهر يوليو  2005تم االكتتاب في زيادة ر�أ�س
الم ��ال لي�صبح  65مليون دينار كويتي ،وت ��م توزيع �أ�سهم منحة (  %10من ر�أ�س المال) في نهاية  2007ليبلغ  71.5مليون
دينار كويتي.
أغراض الشركة :

ح ��ددت �أغرا�ض �شركة من ��ازل القاب�ضة � -شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة في المادة (  )5م ��ن عقد الت�أ�سي�س والمادة ( )4
من النظام الأ�سا�سي كما يلي:
تمل ��ك �أ�سه ��م �شركات م�ساهمة كويتي ��ة �أو �أجنبية وكذلك تملك �أ�سهم �أو ح�ص�ص في �ش ��ركات ذات م�سئولية محدودة
كويتية �أو �أجنبية �أو اال�شتراك في ت�أ�سي�س هذه ال�شركات بنوعيها و�إدارتها و�إقرا�ضها وكفالتها لدى الغير.
�إقرا� ��ض ال�ش ��ركات التي تملك فيها ا�سهما وكفالته ��ا لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين �أال تق ��ل ن�سبة م�شاركة ال�شركة
القاب�ضة في ر�أ�س مال ال�شركة المقتر�ضة عن  %20على الأقل.
تمل ��ك حقوق الملكية ال�صناعية من ب ��راءات اختراع �أو عالمات تجارية �صناعية �أو ر�سوم �صناعية �أو �أية حقوق �أخرى
تتعلق بذلك وت�أجيرها ل�شركات �أخرى ال�ستغاللها �سواء في داخل الكويت �أو خارجها.
تملك المنقوالت والعقارات الالزمة لمبا�شرة ن�شاطها في الحدود الم�سموح بها وفق ًا للقانون.
ا�ستغالل الفوائ�ض المالية المتوفرة لدى ال�شركة عن طريق ا�ستثمارها في محافظ مالية تدار من قبل �شركات وجهات
متخ�ص�صة.
ويجوز لل�شركة �أن تكون لها م�صلحة �أو ت�شترك ب�أي وجه مع الهيئات التي تزاول �أعما ًال �شبيهة ب�أعمالها �أو التي قد تعاونها
عل ��ى تحقي ��ق �أغرا�ضه ��ا في الكويت �أو في الخارج  ،ولها �أن تن�شئ �أو ت�شارك �أو ت�شت ��ري هذه الهيئات �أو تلحقها بها على �أن
يكون كل ذلك وفق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
الشركات التابعة :

�شركة منازل للتعمير � -شركة م�ساهمة كويتية مقفلة
�شركة ايفاد لال�ستثمار العقاري وال�سياحي � -شركة م�ساهمة م�صرية

10

شركة منازل القابضة ش.م.ك.

تطور رأس المال :

البيــان

الزيادة
(د.ك)

ر�أ�س المال بعد
الزيادة
(د.ك)

عند الت�أ�سي�س بتاريخ 5-07-1983

-

100,000

بتاريخ 11-10-1986

150,000

250,000

بتاريخ 05-06-2005

14,750,000

15,000,000

بتاريخ 12-07-2005

50,000,000

65,000,000

بتاريخ 20-07-2008

6,500,000

71,500,000

مجلس إدارة الشركة :

اال�سم

ال�صفة

عدد الأ�سهم
المملوكة

ن�سبة
الم�ساهمة

الجهة التي يمثلها

عدنان عبدالوهاب
الن�صف

رئي�س مجل�س الإدارة والع�ضو
المنتدب والرئي�س التنفيذي

75,000

%0.0104

�شركة دار
اال�ستثمار

عمرو علي ابوال�سعود

نائب رئي�س مجل�س الإدارة

75,000

%0.0104

�شركة دار
اال�ستثمار

خالد محمد الداللي

ع�ضو مجل�س الإدارة

75,000

%0.0104

محمد خالد بور�سلي

ع�ضو مجل�س الإدارة

75,000

%0.0104

عبدالعزيز نجيب
الحمي�ضي

ع�ضو مجل�س الإدارة

121,000

%0.0169

�شركة �صواف
العالمية
العقارية
�شركة �صواف
العالمية
العقارية
نف�سه

عضوية اعضاء مجلس االدارة في شركات أخرى :

ا�سم الجهة

ال�صفة

ا�سم الع�ضو

�شركة دار اال�ستثمار
�شركة الدار لإدارة الأ�صول اال�ستثمارية
�شركة ت�صنيف وتح�صيل الأموال

ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة

عبدالعزيز نجيب الحمي�ضي

�شركة الدار انترنا�شونال لال�ست�شارات

ع�ضو مجل�س الإدارة

محمد خالد بور�سلي

�شركة ت�صنيف وتح�صيل الأموال

ع�ضو مجل�س الإدارة

عدنان عبدالوهاب الن�صف
عمرو علي ابوال�سعود

شركة منازل القابضة ش.م.ك.
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اإلدارة التنفيذية :

عدنان عبدالوهاب الن�صف  -رئي�س مجل�س االدارة والع�ضو المنتدب والرئي�س التنفيذي
عبد العزيز محمد الرومي  -م�ساعد المدير العام
ل�ؤي على البدر -م�ساعد المدير العام لل�شئون االدارية
أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

عدنان عبد الوهاب الن�صف  -ب�صفته رئي�س مجل�س الإدارة والع�ضو المنتدب والرئي�س التنفيذي.
عبد العزيز محمد الرومي  -ب�صفته م�ساعد المدير العام.
النسبة التي يتقاضاه رئيس واعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين من أرباح الشركة:

يتقا�ض ��ى رئي�س و�أع�ضاء مجل�س الإدارة والم ��دراء التنفيذيين ما يو�صى لهم به في اجتماع مجل�س الإدارة ويوافق عليه من
قبل الجمعية العمومية.
أسهم الشركة والمساهمين الحاليين:

ال�سهم المطلوب ت�سجيله � :سهم عادي قيمته الإ�سميه  100فل�س مدفوع بالكامل
عدد الأ�سهم المطلوب ت�سجيلها  715 :مليون �سهم
عدد الم�ساهمين  1,309 :م�ساهم
المساهمين اإلستراتيجيين:
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اال�سم

ن�سبة
الملكية

نوع الملكية

�شركة دار اال�ستثمار

%23.5

مبا�شرة

�شركة �صواف العالمية العقارية

%11.5

مبا�شرة وغير مبا�شرة

شركة منازل القابضة ش.م.ك.

نبذه عن السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
االســـــــــــــــم  :عدنان عبدالوهاب ن�صف الن�صف

الجنسيــــــــــة  :كــــويتــي
المؤهل العلمـي  :بكالوريو�س في �إدارة الأعمال عام  1987من جامعة  Azusa Pacificفي الواليات المتحدة االمريكية

الخبـــــــــــرة :

حاليــ ًا :رئي�س مجل�س الإدارة والع�ضو المنتدب والرئي�س التنفيذي ل�شركة منازل القاب�ضة والمدير العام ل�شركة منازل
للتعمير.
سابق ًا : 2007- 1987 :رئي�س ق�سم التدريب والتطوير في �سوق الكويت للأوراق المالية.
عضويه في مجالس إدارات شركات أخرى:

ع�ضو مجل�س الإدارة ب�شركة الدار لإدارة الأ�صول اال�ستثمارية.
ع�ضو مجل�س الإدارة ب�شركة دار اال�ستثمار.

االســـــــــــــــم  :عمرو علي �أبو ال�سعود

الجنسيــــــــــة  :م�صري
المؤه��ل العلمـ��ي  :بكالوريو�س في التجارة العامة والمحا�سبة من جامعة القاهرة ،محا�سب عام معتمد ( �)CPAسان ديجو
كاليفورنيا الواليات المتحدة االمريكية.
الخبـــــــــــرة :

حاليــ ًا :نائب �أول الرئي�س التنفيذي ل�شركة دار اال�ستثمار.
سابق ًا :نائب �أول رئي�س �شركة المنار للتمويل والإجارة.
عضويه في مجالس إدارات شركات أخرى:

 �أ�ستون مارتن. بارك لين بروبرتيز ليمتد. �شركة دار اال�ستثمار المتحدة. �شركة دار كابيتال (المملكة المتحدة). دار كابيتال (جير�سي) المحدودة. �شركة ت�صنيف وتح�صيل الأموال.االســـــــــــــــم  :عبدالعزيز نجيب الحمي�ضي

الجنسيــــــــــة  :كــــويتــي
المؤهل العلمـي  :بكالوريو�س هند�سة معماريه عام  2002وبكالوريو�س في الفنون الجميلة عام  2001من كلية رود ايالند
للت�صميم
الخبـــــــــــرة :

حاليــــ ًا :مدير عام في مكتب نجيب الحمي�ضي لال�ست�شارات الهند�سية.
س��ابق ًا 2006-2002 :مكت ��ب نجيب الحمي�ضي لال�ست�ش ��ارات الهند�سية  -الكويت ،مهند�س معم ��اري �أول ومدير عام
م�سئول عن الت�صميمات الرئي�سية و�إدارة عمليات الت�صميم لكافة الم�شاريع داخل المكتب.
شركة منازل القابضة ش.م.ك.
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عضويه في مجالس إدارات شركات أخرى:

ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة الدار انترنا�شونال لال�ست�شارات.
االســـــــــــــــم  :خالد محمد الداللي

الجنسيــــــــــة  :كــــويتــي
المؤهل العلمـي  :بكالوريو�س محا�سبه

الخبـــــــــــرة :

حاليــ�� ًا :مدي ��ر تنفيذي في �شركة رحال العالمية ف ��ي الكويت ومدير عام في �شركة رح ��ال العالمية فرع دولة الإمارات
العربية المتحدة.
س��ابق ًا 1979 (:حت ��ى  )2000مراقبا للمحط ��ات الخارجية ثم محلل ف ��ي �إدارة التخطيط اال�ستراتيج ��ي في م�ؤ�س�سة
الخطوط الجوية الكويتية.
االســـــــــــــــم  :محمد خالد بور�سلي

الجنسيــــــــــة  :كــــويتــي
المؤه��ل العلمـ��ي  :بكالوريو�س هند�سة الكترونية  -دبلوم درا�سات عليا في تقنيه المعلومات  -ال�شهادة الدولية في تدقيق
نظم المعلومات ( )CISA
الخبـــــــــــرة :
حاليــ ًا:

 نائب رئي�س �أول لإدارة العمليات في �شركة �أديم لال�ستثمار. مدير عام �شركة برقان الوطنية لأنظمة المعلومات.سابق ًا:

 مدير �إدارة تقنيه المعلومات في ال�شركة الأهلية لال�ستثمار. م�ساعد مدير �إدارة تقنيه المعلومات في م�ؤ�س�سه الخليج لال�ستثمار. مبرمج نظم في بنك الكويت المركزي. م�ست�شار لم�شاريع المباني الذكية في �شركة ال�شرق الأو�سط لالت�صاالت الرقميةعضويه في مجالس إدارات شركات أخرى:

ع�ضو مجل�س �إدارة ب�شركة ت�صنيف وتح�صيل الأموال.
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اإلدارة التـنـفيـذيـة:

االســـــــــــــــم  :عبدالعزيز محمد المجرن الرومي  -م�ساعد المدير العام

الجنسيــــــــــة  :كــــويتــي
المؤه��ل العلمـ��ي  :حا�ص ��ل عل ��ى بكالوريو� ��س �إدارة �أعمال في جامع ��ة والية كاليفورنيا ف ��ي الواليات المتح ��دة االمريكية
وتخ�ص�ص في الأعمال التجارية الدولية .
الخبـــــــــــرة :

حاليــ ًا :م�ساعد المدير العام ل�شركة منازل القاب�ضة.
سابق ًا :بنك الكويت الوطني مـن  2002حتــى  2004م�سئول ح�سابات �شخ�صيه وم�ساعد مدير.
�شركة الكويت للتمويل واال�ستثمار تقلد المنا�صب التالية من  2004حتى : 2008
 مدير خدمة عمالء مدير �أول – �إدارة القرو�ض للعمالء. مدير تنفيذي – �إدارة القرو�ض. م�ساعد نائب رئي�س – القطاع التمويل. نائب رئي�س �أول – قطاع التمويلال�شركة الأهلية للو�ساطة المالية  -رئي�س مجل�س الإدارة.
عضويه في مجالس إدارات شركات أخرى:

�شركة النخيل الزراعي.
االســـــــــــــــم  :ل�ؤي على البدر

الجنسيــــــــــة  :كــــويتــي
المؤهل العلمـي  :بكالوريو�س لغة �إنجليزية عام  1988من جامعة الكويت.

الخبـــــــــــرة :

حاليــــ ًا :م�ساعد المدير العام لل�شئون الإدارية ب�شركة منازل القاب�ضة.
سـابق ًا:

 (  )2007 – 2003م�ساعد المدير العام ب�شركة �صواف العقارية. (  )2003 – 1992مدر�س لغة انجليزية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. (  )1992 – 1988مدر�س لغة انجليزية بوزارة التربية.عضويه في مجالس إدارات شركات أخرى:

�شركة درة الدار العقارية.

شركة منازل القابضة ش.م.ك.
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مدير اإلدارة

م /جورج صبحي

اإلدارة الهندسية وإدارة
المشاريع

الرقابة الشرعية

مدير إدارة المبيعات
والتسويق

علي العلوي

إدارة المبيعات والتسويق

مدير إدارة االستثمار

عمر الحويلي

إدارة االستثمــــــار

مساعد المدير العام

عبد العزيز الرومي

رئيس الحسابات

محمد أبو دبسة

مساعد المدير العام
للشئون اإلدارية

والموارد البشرية

إدارة الشئـــون اإلدارية

الداخــــــلي

إدارة التــــدقيق

لؤى البدر

اإلدارة الماليــــة

رئيس مجلس اإلدارة والعضـــــــو المنتـــــدب والرئيس التنفيذي

عدنان عبد الوهاب النصف

مجلــــــــــس اإلدارة
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إستراتيجية الشركة :
ته ��دف �إ�ستراتيجي ��ة ال�شركة التي يعمل فريقها الإداري في المقام الأول عل ��ى تعظيم حقوق الم�ساهمين ،وذلك من خالل
العم ��ل على تحقيق قيمة م�ضافة لأ�ص ��ول الم�ساهمين اال�ستثمارية ،ويتركز �سبيلهم للو�ص ��ول �إلى هذا الهدف على ت�سخير
الجهود والإمكانيات النتقاء فر�ص اال�ستثمار ذات العوائد المجزية والمخاطر المح�سوبة ويترتب على ذلك ما يلي :
مراقب ��ة ودرا�سة ال�س ��وق وطبيع ��ة المناف�سة والتنب� ��ؤ االقت�ص ��ادي بالعر�ض والطل ��ب ،ومتابعة القواني ��ن والت�شريعات
والتغيرات الديموغرافية �سواء المحلية ،الإقليمية والعالمية والتي قد ت�ؤثر على ن�شاط ال�شركة.
التركيز على معرفة وا�ستغالل مفاتيح النجاح لقطاع اال�ستثمار في قطاع العقار.
�إتب ��اع مب ��د�أ الجودة ف ��ي كل مراحل العمل ،ابتداء م ��ن درا�سة وتحليل الفر� ��ص اال�ستثمارية العقاري ��ة وانتهاء بت�سليم
الم�شروع مرور ًا بمراحل التنفيذ وما ي�صاحبها من دقة في المواعيد و�إتباع المعايير والموا�صفات العالمية في اختيار
المواد الأولية والكفاءات المهنية والتنفيذية.
اال�ستفادة من �أ�ساليب الإدارة الحديثة في تخفي�ض قيمة التكاليف وزيادة كفاءة الت�شغيل وخلق �أدوات تلبي احتياجات
العمل.
الإتجاه للأ�سواق الواعدة خارج الكويت والتى تتميز ب�سرعة نمو �سوقها العقاري ،مثل جمهورية م�صر العربية ،المملكة
العربي ��ة ال�سعودية ،من �أجل تنوي ��ع �إ�ستثمارات ال�شركة جغرافي ًا ،وللإ�ستفادة من وج ��ود فر�ص �إ�ستثمارية جيدة بهذه
الأ�سواق.
تنوي ��ع وتميز المنتجات العقارية لل�شركة بما يتنا�سب مع كافة �إحتياج ��ات العمالء (�أفراد� ،شركات ،م�ؤ�س�سات) حيث
تق ��وم ال�شركة بالتركيز على العميل باعتباره �أحد �أهم المتعاملي ��ن المبا�شرين مع ال�شركة والرديف الأ�سا�سي للنجاح
وتحقيق الأهداف وذلك من خالل الدرا�سات الت�سويقية المكثفة ال�ستك�شاف و�إ�شباع احتياجاته ومتطلباته.
يه ��دف فري ��ق �إدارة ال�شرك ��ة لتحقيق المعادل ��ة التي تتلخ�ص ب�إر�ض ��اء كل من حملة الأ�سهم عن طري ��ق تعظيم عوائد
اال�ستثم ��ار م ��ن جهة وتلبية احتياج ��ات العمالء بكلفة معقولة وج ��ودة في التنفيذ من جهة �أخ ��رى ،لت�صبح مخرجات
المعادلة �إ�سعاد وتلبية رغبات جميع الأطراف وتحقيق الر�ضا الكامل.
االجتهاد في تدعيم �إدارة ال�شركة بذوي الخبرات والكفاءات والمعرفة بالقطاع اال�ستثماري المحلي والعالمي.
�إيم ��ان فريق �إدارة ال�شركة بانته ��اج �إ�ستراتيجية التميز في الإدارات وتنمية الكفاءات الب�شرية وا�ستخدام التكنولوجيا
الحديثة ،وبناء بنية تحتية تعتمد �أف�ضل و�أحدث التطبيقات وفق ًا لأرقي الموا�صفات والمعايير العالمية.
بهدف تقليل المخاطر ،تقوم ال�شركة ب�إتباع �سيا�سة التنويع في تكوين محفظتها العقارية جغرافي ًا وقطاعي ًا ،حيث تنوى
ال�شركة اختراق �أ�سواق �إقليمية( (  ،)Geographical Diversificationوكذلك التنويع بالقطاعات العقارية ( oSect
 )rial Diversificationبحيث ت�شمل العقارات ال�سكنية واال�ستثمارية ودخول م�شاريع الـ � BOTأي�ض ًا محلي ًا و�إقليمي ًا.
بناء عالقات وتحالفات �إ�ستراتيجية لتنفيذ الم�شروعات الكبري مع جهات محلية و�إقليمية وعالمية مرموقة.

شركة منازل القابضة ش.م.ك.
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عناصر القوة وفرص النجاح للشركة:
توقع ��ات ا�ستق ��رار الو�ضع االقت�صادي في البالد في المدى المتو�سط ،وا�ستم ��رار نموها في المدى الطويل ،من خالل
اتجاهات االنفتاح االقت�صادي الحكومي تجاه القطاع الخا�ص للمزيد من الم�شاركة االقت�صادية.
تركيبة البالد ال�سكانية ما بين الكويتيين والوافدين ،ونمو منتج الإجارة العقارية الذي يتيح للوافدين والكويتيين على
ال�س ��واء التملك للعين الم�ؤج ��رة بعد نهاية العقد وخ�صو�ص ًا لل�شقق ال�سكنية ،وت�شي ��ر درا�سة للم�ؤ�س�سة العامة للرعاية
ال�سكنية بوجود  15%من الطلبات الإ�سكانية ترغب في ال�شقة ال�سكنية �أو ال�سكن العامودي.
م�ؤ�ش ��رات عل ��ى تحول الحكومة �إلى اال�ستثمار في م�شروعات البنية التحتي ��ة من طرق وموانئ ومطارات ومدن �ضخمة
وغيره ��ا ومعظمه ��ا �ضمن نظ ��ام الـ  ،B.O.Tوفي ذل ��ك لتوطين ر�أ�س الم ��ال الخا�ص وتحول القطاع الع ��ام من الإنتاج
ال�سلع ��ي والخدمي �إل ��ى الإ�شراف والرقابة والتنظيم ،ويفتر�ض �أن يخلق ذلك التحول م ��ع ت�سارع خطواته طلب ًا �شديد ًا
على خدمات و�أموال القطاع الخا�ص المحلي والأجنبي لتلبيته.
اتجاه ��ات القطاع العقاري نحو العمل الم�ؤ�س�س ��ي من خالل ت�أ�سي�س �شركة المقا�صة العقارية ،ووجود �صناديق عقارية
تديرها �شركات عريقة ومعروفة �صانعة لل�سوق.
خبرة ال�شركة في القطاع العقاري وتحالفاتها الإ�ستراتيجية المتميزة.
تمتلك ال�شركة م�شروعات و�أعمال قائمة ولديها ور�شة م�ستمرة من الأعمار.
�إدارة محترفة ت�ضم خبرات ومعرفة طويلة في قطاع العقار.
الم�شاري ��ع الم�ستقبلي ��ة المرتقبة والتي �ستقوم ال�شركة بتنفيذها بالتعاون مع �شركائه ��ا الإ�ستراتيجيين في م�شروعات
عمرانية كبري داخل وخارج الكويت في حال االنتعا�ش االقت�صادي وعدم ت�أثرها بقوانين جديدة تحد من نمو القطاع
العقاري.

عناصر الضعف والمخاطر للشركة:
مخاط ��ر متعلق ��ة بتذبذب �أداء االقت�صاد المحل ��ي ،وهو يت�أثر بالعوامل مثل تقلبات �أ�سعار النف ��ط وال�سيا�سية و المالية
وغيرها .وبالتالي ت�أثيرها على القدرة ال�شرائية للم�ستهلكين وما له من تداعيات على �أن�شطة �سوق العقار.
مخاطر تتعلق ب�سوق العقار عند ارتفاع حجم العر�ض فيه وتراجع الطلب عليه.
المناف�سة التي من المتوقع �أن تتعر�ض لها ال�شركة من �شركات عقارية جديدة و�أخرى قائمة.
مخاط ��ر تذب ��ذب �أ�سعار مواد البناء مما ي�ؤث ��ر �سلبيا على اقت�صاديات الم�شاريع العقاري ��ة ،وقد تحوط الم�ستثمر لهذه
الأمورمن خالل تقديره للتكاليف الإن�شائية والر�أ�سمالية ،كما تحوط من خالل �إ�ضافته بع�ض الم�صروفات االحتياطية
لمثل هذه االرتفاعات.
�صعوب ��ة تموي ��ل الم�شاري ��ع من خ�ل�ال الم�ؤ�س�س ��ات تمويلية في ح ��ال التدهور االقت�ص ��ادي و�أي�ضا في ح ��ال �أن التكلفة
الر�أ�سمالية للم�شروع كبيرة ن�سبي ًا .وبالتالي �صعوبة توزيع مخاطر تمويل الم�شروع.
�إرتفاع تكلفة التمويل للم�شاريع فى ظل الو�ضع الإقت�صادى الحالى.
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نبذه عن المشروعات التي قامت بها الشركة خالل الفترة :2005-2001
�إن�شاء وتطوير لعدد (  )29ق�سيمة في منطقة غرب م�شرف .
�إن�شاء وتطوير لعدد (  )16ق�سيمة في منطقة الفنطا�س الزراعية .
�إن�شاء وتطوير لعدد (  )8ق�سيمة في منطقة الزهراء قطعة .2
�إن�شاء وتطوير لعدد (  )8ق�سيمة في منطقة الزهراء قطعة .4
�إن�شاء وتطوير لعدد (  )8ق�سيمة في منطقة الزهراء قطعة .2
�إن�شاء وتطوير لعدد (  )36ق�سيمة في منطقة ال�شهداء قطعة .1
�إن�شاء وتطوير لعدد (  )19ق�سيمة في منطقة ال�شهداء قطعة .2
�إن�شاء وتطوير لعدد (  )14ق�سيمة في منطقة الفنطا�س.
�إن�شاء وتطوير لعدد (  )14ق�سيمة في منطقة العقيلة قطعة .2
�إن�شاء وتطوير لعدد (  )21ق�سيمة في منطقة المنقف قطعة رقم .2

نبذه عن مشروعات الشركة قيد التنفيذ:
مشروع منازل الزهراء قطعة : 8

يعتبر م�ش ��روع "منازل الزهراء" �أكب ��ر تجمع عمراني
تم تنفيذه في المناطق الداخلية من قبل �شركة خا�صة،
حيث يتكون الم�شروع من  96ق�سيمة بم�ساحات متفاوتة
للق�سائ ��م تتراوح بي ��ن (  )550 - 400مت ��ر مربع ،وقد
ت ��م االنتهاء م ��ن المرحلة الأولى والمرحل ��ة الثانية من
الم�شروع وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة للم�شروع وتتميز
المرحل ��ة الثالثة من م�شروع من ��ازل الزهراء بت�صميم
معماري حدي ��ث وراقي يلبي احتياجات العائلة الكويتية
ب�أ�سلوب جديد ،ي�ستوحي الت�صميم عنا�صره المعمارية
م ��ن العم ��ارة الكويتية القديم ��ة (كالحو� ��ش الداخلي)
وينف ��رد الت�صمي ��م بتوفير �أعلى م�ستويات الت�شطيب ،تم توفير البنية التحتي ��ة المعلوماتية في جميع الوحدات حتى يت�سنى
للعميل اختيار و�إ�ضافة احدث �إمكانيات تكنولوجية البيوت الذكية.
مشروع منازل السرة قطعة : 5

م�ش ��روع "من ��ازل ال�س ��رة" في الكويت هي محطة من محطات الإنجاز العقاري الذي ت�ضطلع بها « منازل » والتي غيرت
من خاللها مفهوم ت�صميم ق�سائم الم�شاع  ،عبر توظيف الت�صميم لمنح الخ�صو�صية لكل منزل مع عدم الإخالل بال�شكل
شركة منازل القابضة ش.م.ك.
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الجمالي للق�سيمة الكاملة.
كم ��ا �شكل الم�ش ��روع عالمة فارق ��ه جعلت من ��ه عنوان ًا
منف ��رد ًا ف ��ي المنطق ��ة ككل ،ويتكون الم�ش ��روع من 25
ق�سيم ��ة بم�ساح ��ات متفاوتة تتراوح بي ��ن ( )437-375
مت ��ر مرب ��ع وتتكون كل في�ل�ا من �س ��رداب ودور ار�ضي
ودور �أول .

نبذه عن مشروعات الشركة المستقبلية:
مشروع المهبولة:

م ��ن �أب ��رز الم�شاري ��ع الم�ستقبلية ه ��و �إن�ش ��اء  34بناية
عل ��ى قطعة الأر�ض المملوك ��ة لل�شركة بمنطقة المهبولة
والبال ��غ م�ساحتها  17,216متر مرب ��ع وتتكون كل بناية
م ��ن  6طواب ��ق ،والتوزي ��ع الداخل ��ي يتكون م ��ن � 4شقق
�ستودي ��و ف ��ي الدور الواح ��د ،وينف ��رد الم�ش ��روع بتنوع
ت�صميم الوجهات من حيث الكتل والألوان خارجي ًا ومن
المتوق ��ع �أن يخدم هذا الم�ش ��روع الموظفين والعاملين
ف ��ي المنطقة الجنوبي ��ة والتي �ست�شه ��د م�شاريع تنموية
كبيرة خالل المرحلة القادمة.
مشروع منازل(ليان) في جمهورية مصر العربية:

امت ��داد ًا لنه ��ج التطوي ��ر واال�ستم ��رار ف ��ي الق ��درة على
مواجهة تحديات ال�سوق المحلي والعالمي توجهت «منازل»
لأح ��د �أهم الأ�سواق العقارية ف ��ي المنطقة وهي جمهورية
م�صر العربية ،والت ��ي �أثبتت الدرا�سات �سرعة نمو �سوقها
العقاري ،م ��ن خالل م�شروع يعد امتداد ًا لمفهوم «منازل»
ف ��ي التطوير واال�ستثم ��ار ال ��ذي بد�أته في دول ��ة الكويت،
ويقع م�شروع ليان في منطقة التجمع الخام�س – القاهرة
الجديدة ،ويت�ضم ��ن الم�شروع :تطوير و�إن�شاء فلل وق�صور
على ار�ض م�ساحتها  956,284متر مربع بعد التخ�صي�ص،
ويتك ��ون الم�شروع من  422فيال و  19ق�صر بالإ�ضافة �إلى
مركز تجاري وحدائق عامة توفر الراحة والأمان عن طريق ف�صل حركة الم�شاة الداخلية عن حركة �سير المركبات ،كما اهتمت
«منازل» ب�إيجاد �أف�ضل الحلول التكنولوجية والمعلوماتية لقاطني الوحدات ومرتادي الم�شروع عامه.
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نبذه عن الشركات التابعة:
 - 1شركة منازل للتعمير

طبيعة الشركة� :شركة م�ساهمة كويتية مقفلة

نسبـة الملكية % 100 :
تاريخ التأسيس  11 :دي�سمبر 2004
رأس المـــــــــــال  65,000,000 :دينار كويتي
أغراض الشركة:

تملك وبيع و�شراء العقارات والأرا�ضي وتطويرها لح�ساب ال�شركة داخل الكويت وخارجها وكذلك �إدارة �أمالك الغير،
وكل ذل ��ك بم ��ا ال يخالف الأحكام المن�صو�ص عليها ف ��ي القوانين القائمة وما حظرته من االتج ��ار في ق�سائم ال�سكن
الخا�ص على النحو الذي ن�صت علية هذه القوانين.
تملك وبيع و�شراء الأ�سهم و�سندات ال�شركات العقارية لح�ساب ال�شركة فقط في الكويت وفي الخارج.
�إع ��داد الدرا�سات وتقديم اال�ست�شارات في المجاالت العقارية بكافة �أنواعها على �أن تتوافر ال�شروط المطلوبة في من
يزاول تقديم هذه الخدمة.
القي ��ام ب�أعم ��ال ال�صيانة المتعلقة بالمباني والعق ��ارات المملوكة لل�شركة وللغير بما في ذل ��ك �أعمال ال�صيانة وتنفيذ
الأعم ��ال المدني ��ة والميكانيكي ��ة والكهربائي ��ة والم�صاعد و�أعم ��ال تكييف الهواء بم ��ا يكفل المحافظة عل ��ى المباني
و�سالمتها.
تنظيم المعار�ض العقارية الخا�صة بم�شاريع ال�شركة العقارية وذلك ح�سب الأنظمة المعمول بها في الوزارة.
ا�ستغالل الفوائ�ض المالية لدى ال�شركة عن طريق ا�ستثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل �شركات وجهات
متخ�ص�صة.
الم�ساهم ��ة المبا�ش ��رة لو�ضع البني ��ة الأ�سا�سية للمناط ��ق والم�شاريع ال�سكني ��ة والتجاريـة وال�صناعيـ ��ة بنظـام البنـاء
والت�شغيل والتحويل (  )BOTو�إدارة المرافق العقارية بنظام ( . )BOT
ويك ��ون لل�شرك ��ة مبا�شرة الأعم ��ال ال�سابق ذكرها في دولة الكويت وف ��ي الخارج ب�صفة �أ�صلي ��ة �أو بالوكالة .ويجوز لل�شركة
�أن تك ��ون له ��ا م�صلحة �أو ت�شترك ب�أي وجه م ��ع الهيئات التي تزاول �أعماال �شبيهة ب�أعماله ��ا �أو التي قد تعاونها على تحقيق
�أغرا�ضها في الكويت �أو في الخارج ،ولها �أن تن�شئ �أو ت�شارك �أو ت�شتري هذه الهيئات �أو تلحقها بها.
 - 2شركة إيفاد لالستثمار العقاري والسياحي

طبيعة الشركة � :شركة م�ساهمة م�صرية

نسبـة الملكية % 100 :
تاريخ التأسيس  22 :نوفمبر 2006
رأس المـــــــــــال  200 :مليون جنيه م�صري
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أغراض الشركة:

التنمي ��ة العمرانية لم�ساحة حوالي  230فدان وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات عن طريق �إعداد البنية الأ�سا�سية
له ��ذه الأرا�ضي ومـدها بالمرافق وتق�سيمها و�إن�شـ ��اء مدينـه �سكنيـه �أو �سياحية (فيالت و�شقق) وتوفير كافه الخدمات
المتعلقة بها.
اال�ستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم.
�أ � -إقام ��ة وت�شغي ��ل و�إدارة الفنادق (فيم ��ا عدا الفنادق العائم ��ة) ويخوت ال�سفاري والموتي�ل�ات وال�شقق والأجنحة
الفندقي ��ة والقرى ال�سياحية بما ال يقل عن ثالثة نجوم والأن�شطة المكملة �أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية
وريا�ضيه وتجاريه وثقافيه.
ب  -المخيم ��ات ال�سياحي ��ة عل ��ى �أال يقل م�ستواها عن ثالث ��ة نجوم.وي�ستثني من �شرط الثالثة نج ��وم بالبندين (�أ)
و(ب) والم�شروع ��ات ال�سياحي ��ة في محافظ ��ة الوادي الجديد والمناط ��ق الواعدة خارج نطاق ال ��وادي القديم التي
ي�صدر بتحديدها قرار من رئي�س مجل�س الوزراء.
الإ�س ��كان الذي ي�ؤجر وحداته بالكامل خاليه لأغرا�ض ال�سكن غي ��ر الإداري ب�شرط �أال يقل عدد الوحدات عن خم�سين
وحده �سكنيه �سواء �أقيمت في �شكل بناء واحد �أو عدة �أبنيه.
الت�أجير التمويلي.
االلتزام ب�ضمان تغطيه الأوراق المالية المطروحة في اكتتاب عام �أو تغطيه ما لم يتم تغطيته من قبل الجمهور وذلك
طبق ًا لل�شروط والأحكام الواردة بن�شرة االكتتاب العام المعتمدة.
�إعادة طرح الأوراق المالية من قبل الملتزم بال�ضمان دون التقيد بالقيمة الإ�سميه لها.
�إقامة �أو ت�شغيل و�إدارة و�صيانة محطات التحليه وتكرير مياه ال�شرب و�شبكات توزيعها وخطوط نقلها.
�إقامة �أو ت�شغيل و�إدارة و�صيانة محطات ال�صرف ال�صحي �أو ال�صرف ال�صناعي والتنقية وتو�صيالتها.
ت�صميم �أو �إن�شاء �أو �إدارة وت�شغيل و�صيانة محطات توليد الكهرباء على اختالف م�صادرها و�شبكات توزيعها.
�إن�شاء الطرق الحرة وال�سريعة و�إدارتها وا�ستغاللها و�صيانتها.
�إقام ��ة �أو ت�شغي ��ل و�إدارة و�صيانة محط ��ات طلمبات مياه الري و�شبكات توزيعها وخط ��وط نقلها للأرا�ضي المخ�ص�صة
لال�ست�صالح واال�ستزراع.
�إعداد الدرا�سات الإقت�صاديه والتخطيطية للمناطق.
�إعداد الدرا�سات الإقت�صاديه والهند�سية والتكنولوجية للم�شروعات.
الترويج والت�سويق لأغرا�ض المنطقة لجذب ر�ؤو�س الأموال والم�شروعات.
الترويج لال�ستثمار لإن�شاء البنية الأ�سا�سية الداخلية وم�صادر البنية الأ�سا�سية الخارجية للمناطق.
الترويج لال�ستثمار ل�صيانة المرافق والمن�ش�آت بداخلها وتقديم الخدمات الأمنية للحرا�سة بها.
توفير و�إتاحة العنا�صر الب�شرية المتميزة الالزمة لتنميه و�إدارات الم�شروعات والموارد والمنتجات من خالل المراكز
المتخ�ص�صة للتدريب والت�أهيل.
اال�ستثمار في �أ�سهم و�سندات ال�شركات �أو البنوك وذلك عن طريق �إحدى ال�شركات المتخخ�صه في هذا المجال.
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أداء االقتصاد المحلي:
بل ��غ حج ��م النات ��ج المحلي الإجمالي اال�سم ��ي ،نحو  113.6ملي ��ار دوالر �أمريكي في ع ��ام ( 2007نح ��و  31.8مليار دينار
كويت ��ي) ،مرتفع� � ًا من م�ست ��وى  102.4مليار دوالر �أمريك ��ي في عام ( 2006نح ��و  29.5مليار دينار كويت ��ي) ،وكان النمو
الحقيق ��ي للنات ��ج المحل ��ي الإجمال ��ي في ع ��ام � 2008أعل ��ى من التقدي ��رات الأولية ف ��ي بداية الع ��ام ،وبلغ طبق ��ا لن�شرة
(  EIU (Economic Intelligence Unitنوفمبر  2008 -نحو  ،%8.5بعد �أن كان المتوقع له نحو .%5.7
وخ�ل�ال ع ��ام  ،2008الم�ست �أ�سعار النفط حدود  147دوالر �أمريكي في بداية �شهر يوليو  ،2008وعادت �إلى م�ستوى 37.7
دوالر �أمريكي فقط في �شهر دي�سمبر ،بعد �أن ات�ضحت �أبعاد �أزمة العالم المالية ،ولكن معدل �سعر برميل النفط الأمريكي
الخفي ��ف لع ��ام  2007نح ��و  72.3دوالر �أمريك ��ي للبرميل ،مقارنة بنح ��و  99.7دوالر �أمريكي للبرميل ع ��ام � ،2008أي �أن
التفاوت بين المعدالت ال�سنوية ،وهو الأهم ،ظل ل�صالح عام .2008
وم ��ن المتوق ��ع �أن تع ��اود �أ�سعار النفط االرتفاع �إلى معدالت قريبة من معدل ع ��ام  ،2007ولكن بعد خفوت حالة الهلع التي
�سادت العالم بعد �إفال�سات م�ؤ�س�سات مالية و�صناعية كبرى .وبلغ معدل �سعر برميل النفط الكويتي لعام  2008نحو 91.6
دوالر �أمريكي ،مقارنة بنحو  75.6دوالر �أمريكي لمعدل ال�سنة المالية  ،2007/2008ولكنه هبط في �شهر دي�سمبر �إلى دون
 33دوالر �أمريكي للبرميل .ورغم �أن النمو الحقيقي �سوف يظل موجب ًا� ،إال �أن ما يحدث في العالم قد �أثر و�سوف ي�ؤثر �سلب ًا
على �أ�سعار الأ�صول و�سيولتها ومن �ضمنها الأ�صول العقارية ،لذلك من المتوقع �أن يحدث فرز طبيعي و�صحي بين ال�شركات
العقارية تبع ًا لمدى التزامها ب�أغرا�ضها ومدى �سالمة هيكلها المالي.
ولو افتر�ضنا ا�ستمرار �آثار �أزمة العالم المالية على �أداء االقت�صاد العالمي لكامل عام  ،2009وبقاء �أ�سعار النفط منخف�ضة
�إل ��ى حدود الأربعين دوالر �أمريكي لبرميل النفط الكويتي ،ف�إن موازنة ال�سنة المالية الحالية (  )2008/2009والتي تنتهي
ف ��ي  31مار� ��س � ،2009س ��وف ت�ستمر في تحقيق فائ�ض بح ��دود  2مليار دينار كويتي ،بالرغم من بل ��وغ حجم الإنفاق فيها
نح ��و  18.9ملي ��ار دينار كويت ��ي� ،إذ يفتر�ض �أن تبلغ �إيراداته ��ا النفطية نحو  20ملي ��ار دينار كويت ��ي و�إيراداتها الإجمالية
نح ��و  21ملي ��ار دينار كويتي ،ويغطي الوفر في بع�ض بنود الإنفاق فاقد الإنت ��اج النفطي نتيجة خف�ض �أوبك لح�ص�ص �إنتاج
�أع�ضائها.
وكان الح�س ��اب الختام ��ي لل�سنة المالية  2007/2008قد حقق فائ�ض ًا قيا�سي ًا بل ��غ  9.325مليار دينار كويتي ،ومع الفائ�ض
المتوقع لل�سنة المالية  ،2008/2009تكون الكويت قد حققت فائ�ض ًا في موازنتها لل�سنة العا�شرة على التوالي.
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وعن ��د م�ست ��وى  40دوالر �أمريكي لبرميل النف ��ط لل�سنة المالية �أبريل  2009مار�س  ،2010وعن ��د م�ستوى �إنتاج  2.4مليون
برمي ��ل يومي ًا ،ومع ثب ��ات م�ستوى الإيرادات غير النفطية ،يفتر�ض �أن تتوازن الموازنة عند م�ستوى �إنفاق بحدود  8.3مليار
دين ��ار كويت ��ي� ،أو نحو ن�صف م�ست ��وى نفقات ال�سن ��ة المالية  ،2008/2009و�سيك ��ون خيار ًا �صعب ًا ،ولكنه ��ا خطوة �إ�صالح
�ضروري ��ة .وم ��ع نهاية الرب ��ع الثالث من العام ،غي ��رت البنوك المركزية العالمي ��ة �سيا�ساتها النقدية م ��ن انكما�شية تحت
هاج� ��س الخ ��وف من الت�ضخم� ،إلى �سيا�س ��ات نقدية تو�سعية نتيجة القل ��ق على النمو �أو انكما� ��ش الإقت�صادات .وكان بنك
الكويت المركزي �ضمن هذا التوجه وحتى �أكثر هجومية عندما بد�أ بتخفي�ض �سعر الخ�صم بـ  125نقطة �أ�سا�س �أي 1.25%
بتاري ��خ  ،08/10/2008ث ��م �أعقبه ��ا بـ  25نقطة �أ�سا� ��س �أى  0.25%لي�صل �إل ��ى  4.25%بتاري ��خ  ،30/10/2008وبتاريخ
 17/12/2008ت ��م خف�ض ��ه ن�ص ��ف نقطة ا�سا�س لي�ص ��ل �إلى  ،3.75%وحرر البن ��وك من بع�ض القي ��ود والن�سب المت�شددة
الخا�صة بال�سيا�سة الإئتمانية لي�شجعها على التو�سع في الإقرا�ض.
ويفتر�ض �أن ت�ستمر هذه ال�سيا�سة النقدية التو�سعية لمعظم عام  ،2009ويفتر�ض �أن يعو�ض انخفا�ض تكلفة االقترا�ض لدى
الم�ؤ�س�س ��ات وال�شركات الجيدة العامل ��ة في قطاع العقار بع�ض فاقد الدخل الناتج عن تباط� ��ؤ االقت�صاد وانخفا�ض �أ�سعار
الأ�ص ��ول للدول ��ة .ورغم االنخفا�ض الحاد لأ�سعار النفط و�إنتاجه في الرب ��ع الرابع من عام � ،2008إال �أن ما حققته الكويت
م ��ن فائ�ض في ح�سابها الج ��اري في الأرباع الثالثة الأولى من ال�سنة �سوف يعني تحقي ��ق فائ�ض قيا�سي جديد في ميزانها
التجاري� .إذ ت�شير �أرقام الفائ�ض التجاري حتى نهاية �شهر �سبتمبر � 2008إلى بلوغه نحو  15.09مليار دينار كويتي ،مقابل
فائ� ��ض تج ��اري بلغ  11.685مليار دينار كويتي لكامل عام  .2007وت�شير تقديرات الـ � EIUإلى احتمال بلوغ فائ�ض الميزان
التج ��اري نح ��و  18.47مليار دينار كويتي لعام  ،2008و�إلى احتمال تحقيقها فائ� ��ض بح�سابها الجاري لنف�س العام بحدود
 17.48ملي ��ار دين ��ار كويتي ،مقابل  13.49مليار دينار كويتي لعام  .2007وفي �سوق الأوراق المالية كان الأداء متناق�ض ًا ما
بين الن�صف الأول من عام  2008ون�صفه الثاني� ،إذ بينما حقق م�ؤ�شر ال�سوق ال�سعري نمو ًا بنحو  23.1%حتى نهاية يونيو،
فق ��د الم�ؤ�شر كل مكا�سبه وخ�سر نحو  38%مع نهاية دي�سمبر  .2008وبينما تعزى معظم الخ�سائر �إلى �أزمة العالم المالية
و�أثره ��ا النف�س ��ي العميق ،ال يتفق ما حدث من هبوط كبير في الأ�سعار مع م�ؤ�ش ��رات االقت�صاد الكلي الإيجابية ،ومع نتائج
�أداء طيبة لغالبية ال�شركات المدرجة.
والخال�ص ��ة ،حق ��ق االقت�صاد المحلي �أعلى معدالت نم ��وه الحقيقي في عام  ،2008ويفتر� ��ض �أن ي�ستمر نموه المرتفع و�إن
بوتيرة �أقل في عام  2009رغم االنخفا�ض الكبير في �أ�سعار النفط .ومن غير المرجح �أن ي�ستمر الم�ستوى ال�ضعيف لأ�سعار
النف ��ط لفت ��رة طويلة ،وقد يبد�أ باالرتفاع خالل الن�صف الثاني من عام  2009م ��ع �أول م�ؤ�شرات بدء انح�سار الأثر ال�سلبي
لأزمة العالم المالية على االقت�صاد الحقيقي.
أداء سوق العقار المحلي

تراجع ��ت �سيول ��ة ال�سوق العقاري خالل ما م�ضى من ع ��ام  ،2008ولغاية نهاية �شهر دي�سمبر � ،2008إلى نحو  2.759مليار
دينار كويتي وتعتبر رابع �أعلى رقم قيا�سي خالل ال�سنوات � ،2008 – 1995أدنى بنحو  %38مقارنة ب�أعلى م�ستوى قيا�سي
لع ��ام  2007ال ��ذي بلغت �سيولته نحو  4.447مليار دينار كويتي ،ومرتفع ��ة بن�سبة طفيفة نحو %1.1عن م�ستوى عام 2006
والذي بلغت �سيولته نحو  2.729مليار دينار كويتي.
وبل ��غ ن�صي ��ب الن�صف الأول من عام  2008نح ��و  1.716مليار دينار كويتي ،والن�صف الثاني من ��ه نحو  1.042مليار دينار
كويتي ،بما يعني �أن هناك ميل لالنخفا�ض للن�صف الثاني من العام ،وهو �أمر يتفق وانعكا�سات �أزمة العالم المالية الكبرى
ال�سلبي على ن�شاط االقت�صاد و�أ�سعار الأ�صول المالية.
السكن الخاص

ا�ستم ��ر ن�صي ��ب ال�سكن الخا�ص الن�سب ��ي بالهبوط مع تراجع قيمة تداوالت ��ه المطلقة مقارنة بع ��ام  ،2007و�ساهم ال�سكن
الخا�ص بنحو  %40.3من قيمة تداوالت القطاع –�سيولته ،-هبوط ًا من  %52.8في عام .2007
وبلغت قيمة تداوالته نحو  1.112مليار دينار كويتي بعد �أن كانت عند م�ستوى قيا�سي بلغ نحو  2.347مليار دينار كويتي في
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عام  ،2007وبلغت في عام  2008نحو � 5317صفقة مقابل � 11496صفقة في عام  ،2007بينما ا�ستمر ارتفاع معدل قيمة
ال�صفق ��ة بم ��ا يعك�س تركيز التداول في المناطق مح ��دودة العر�ض عالية ال�سعر .وا�ستمرار ارتف ��اع �أ�سعار ال�سكن الخا�ص
تع ��ود �إلى ندرة المعرو�ض منه الحت ��كار الدولة لنحو  %90من �أرا�ضي الكويت ،و�أت�ساع جانب الطلب نتيجة الهرم ال�سكاني
الوا�سع لوقوع غالبية الكويتيين من ال�سكان دون �سن الـ � 21سنة .والحل على المدى الطويل يتطلب �أن تتخذ الدولة �إجراء ًا
م ��ا لع�ل�اج الخلل ما بين ندرة العر� ��ض ووفرة الطلب ،ولي�س بالقواني ��ن المقيدة لأنها مجرد حل ق�صي ��ر الأمد وهو �إجراء
ا�ستثنائ ��ي ،وا�ستمراره على المدى الطويل خط�أ لأن النا�س في الأحوال الطبيعية تحتاج �إلى االقترا�ض و�إلى �شركات مهنية
متخ�ص�صة في تطوير عقارات ال�سكن الخا�ص.
السكن االستثماري

انخف�ضت �سيولة ال�سكن اال�ستثماري ،وبلغت قيمة تداوالته في عام  2008نحو  1.104مليار دينار كويتي ،وبانخفا�ض بلغت
ن�سبت ��ه نح ��و  %36.1عن م�ست ��وى  2007القيا�سي ،الذي بلغ نح ��و  1.729مليار دينار كويتي ،ولكن م ��ع انخفا�ض ال�سيولة،
ارتفع ��ت ن�سب ��ة م�ساهمته الن�سبية في �سيولة �سوق العقار من  %38.9في ع ��ام � 2007إلى نحو  %40.0في عام  ،2008بما
يعني ميل تداوالت ال�سوق العقاري �إلى ال�صبغة اال�ستثمارية على ح�ساب ال�سكن الخا�ص .وي�ستحوذ كل من ال�سكن الخا�ص
وال�سك ��ن اال�ستثم ��اري على معظم �سيولة قطاع العقار بن�صيب م�شترك بح ��دود  .%80.3ولكن تراجع معدل قيمة ال�صفقة
الواح ��دة لل�سك ��ن اال�ستثماري �إلى نحو � 570.8ألف دينار كويتي بانخفا�ض بلغ نحو  %21.1مقارنة ب�أعلى معدل قيا�سي في
عام  2007والبالغ � 782.9ألف دينار كويتي ،مما يدل �إلى بدء مرحلة ت�صحيح في الأ�سعار لهذا النوع من الن�شاط.
العقار التجاري

بلغ ن�صيب �سيولة العقار التجاري من �إجمالي �سيولة العقار وهو ن�شاط ي�شمل كل اال�ستخدامات الأخرى للعقار مثل المكاتب
والمجمع ��ات التجاري ��ة والمخازن ،نحو  ،%19.5مرتفع ًا م ��ن ن�صيب بلغ  %8.3في عام  ،2007وبلغ ��ت قيمة مبيعاته نحو
 527.7مليون دينار كويتي ،مقارنة بنحو  367مليون دينار كويتي في عام  ،2007وحقق عام  2008عام ًا قيا�سي ًا في �سيولة
هذا الن�شاط وبارتفاع عن �سيولة عام  2007بنحو  ،%43.8بما يعني ا�ستمرار جاذبية هذا الن�شاط .وقد ارتفع معدل قيمة
ال�صفق ��ة الواحدة من نح ��و  2.25مليون دينار كويتي في عام � 2007إلى نحو  2.76مليون دينار كويتي في عام  ،2008وهو
رق ��م قيا�سي ف ��ي معدل قيمة ال�صفقة الواحدة ،وا�ستمرار ارتفاع �سيولته ،يعطي م�ؤ�ش ��ر على عدم بلوغ مرحلة التوازن بين
العر� ��ض والطل ��ب وتحديد ًا في جانب المكاتب� ،إال �أن الفجوة بين العر�ض والطل ��ب باتت �أقل �إت�ساع ًا من ال�سنوات الفائتة،
ومع انح�سار الن�شاط االقت�صادي العام ،ومع انح�سار موجه ت�أ�سي�س ال�شركات ،وربما توقف بع�ضها ،قد ي�صل هذا الن�شاط
مرحلة التوازن ب�أ�سرع مما كان يتوقع له ،وربما خالل عام .2009
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 - 1البيانات المالية المقارنة لشركة منازل القابضة
الميزانية العمومية المجمعة

الميزانية العمومية د.ك
الموجودات المتداولة
النقد والنقد المعادل
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ا�ستثمارات فى وكالة بالإ�ستثمار
عقارات بغر�ض المتاجرة
�أعمال تحت التنفيذ
ذمم مدينة و�أر�صدة مدينة �أخرى
م�ستحق من �أطراف ذات �صلة
مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمارات عقارية
ممتلكات ومعدات
ال�شهرة
مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات
المطلوبات المتداولة
م�ستحق �إلى �أطراف ذات �صلة
تمويل من الغير
ذمم دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
مجموع المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير متداولة
مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة
مجموع المطلوبات غير المتداولة
مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
ر�أ�س المال
احتياطي قانوني
احتياطي اختياري
احتياطي تغير في القيمة العادلة
احتياطي ترجمة عمالت �أجنبية
�أرباح مرحلة
�إجمالي حقوق الملكية الخا�صة بم�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق الأقلية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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30/09/2008

المعدلة
31/12/2007

31/12/2006

31/12/2005

5,078,098

966,044

1,355,384

395,967

-

23,672,875

28,116,372

21,584,347

-

-

-

1,000,000

10,739,786

12,050,722

-

6,956,545

5,047,924

5,035,449

3,421,719

2,818,852

1,692,689
2,008
22,560,505

2,583,641
44,308,731

313,741
33,207,216

345,989
33,101,700

56,034,376

34,426,923

34,426,923

24,295,274

75,810,038

59,678,142

46,318,597

13,898,940

75,020
15,061,327

124,531
15,061,327

49,410
15,061,327

15,061,327

146,980,761
169,541,266

109,290,923
153,599,654

95,856,257
129,063,473

53,255,541
86,357,241

85

30,500

6,359,987

14,363,382

69,450,373
5,113,533
74,563,991

57,607,409
9,943,613
67,581,522

21,694,649
20,494,154
48,548,790

617,289
14,980,671

21,011

11,758

9,583

-

21,011
74,585,002

11,758
67,593,280

9,583
48,558,373

14,980,671

71,500,000

65,000,000

65,000,000

65,000,000

1,969,119

1,969,119

1,300,160

650,632

1,707,943

1,707,943

1,038,984

615,695

( )1,070,753

2,973,465

2,973,465

123,465

( )837,037
21,441,714
94,710,986

( )593,953
14,713,021
85,769,595

10,051,201
80,363,810

4,938,752
71,328,544

245,278
169,541,266

236,779
153,599,654

141,290
129,063,473

48,026
86,357,241

 - 2بيان الدخل المجمع

بيان الدخل د.ك

30/09/2008

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2005

�أرباح بيع عقارات بغر�ض المتاجرة
�أرباح بيع ا�ستثمارات عقارية
�إيرادات توزيعات نقدية
�إيرادات توزيعات عينية
�أرباح محققة من ا�ستثمارات في وكالة باال�ستثمار
�أرباح (خ�سائر) محققة من ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة
�أرباح غير محققة من �إعادة تقييم ا�ستثمارات عقارية
�أرباح (خ�سائر) غير محققة من ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة
�إيرادات �أخرى
�إجمالي الإيرادات

888,087

2,944,535

4,614,370

24,133

-

498,986

-

3,125,353

م�صروفات عمومية و�إدارية
م�صروفات ت�سويقية
م�صاريف تمويل
ا�ستهالكات
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة
زكاة
�إجمالي الم�صروفات
�صافي ربح ال�سنة الخا�ص بـ ـ :
م�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق الأقلية
�صافي ربح الفترة  /ال�سنة

1,679,419

1,074,875

404,250

-

-

-

711,480

-

-

-

767

452,058

-

230,857

( )237,961

38,451

16,384,979

10,243,250

4,743,872

-

1,978,796
90,555
21,021,836

( )3,937,101
57,009
11,112,411

( )1,552,048
370
8,685,100

2,758,911
6,398,906

( )425,316

( )716,147

( )360,300

( )7,971

( )32,822

( )79,611

( )157,524
( )52,951

( )4,085,574

( )4,149,376

( )1,651,942

-

( )15,783

( )13,171

( )4,701

-

-

( )61,229

( )58,777

( )55,552

( )4,534,644

( )35,000
( )3,478
( )5,011,223

( )25,000
( )2,180,331

( )15,000
( )281,027

16,478,693

5,999,738

6,411,505

6,086,400

8,499
16,487,192

101,450
6,101,188

93,264
6,504,769

31,479
6,117,879

ملخ�ص البيانات المالية المجمعة

القيمة اال�سمية (فل�س)
* القيمة الدفترية (فل�س)
�صافي الربح (د.ك)
* ربحية ال�سهم (فل�س)
* ر�أ�س المال (د.ك)

30/09/2008

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2005

100

100

100

100

132.5

120.0

112.4

99.8

16,478,693

5,999,738

6,411,505

6,086,400

23.0

8.3

9.0

8.5

71,500,000

65,000,000

65,000,000

65,000,000

* تم الأخذ في االعتبار توزيع �أ�سهم المنحة في  2008في احت�ساب القيمة الدفترية وربحية ال�سهم ل�سنوات المقارنة.
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 - 3األداء التاريخي للشركة:
تطور المركز المالي للشركة

ارتفع ��ت موج ��ودات ال�شركة من نحو  86.4ملي ��ون دينار كويتي في عام � 2005إلى نح ��و  169.5مليون دينار كويتي في
نهاية �سبتمبر  ،2008وبنمو مركب نحو .%27.8
ت�ش ��كل الموجودات المتداولة ن�سبة قدرها  %13.3من �إجمالي الموج ��ودات في نهاية �سبتمبر  ،2008وت�شكل عقارات
بغر�ض المتاجرة نحو  % 47.6من الموجودات المتداولة بينما ي�شكل النقد والنقد المعادل نحو  %22.5من الموجودات
المتداولة ،وتدخل تلك البنود �ضمن الموجودات ذات ال�سيولة العالية.
تمث ��ل الموج ��ودات غير المتداولة ن�سبة قدرها  %86.7م ��ن �إجمالي الموجودات في نهاي ��ة �سبتمبر  2008وتتكون من
ا�ستثم ��ارات عقارية وهي عبارة ع ��ن �أرا�ضي وعقارات مملوكة لل�شركة بن�سبة  %51.6م ��ن الموجودات غير المتداولة
وكذل ��ك ا�ستثم ��ارات متاحة للبي ��ع والمتمثلة في ا�ستثمارات في �أوراق مالية م�سعرة و غي ��ر م�سعرة بن�سبة  %38.1من
�إجمالي الموجودات غير المتداولة.
فيم ��ا يتعل ��ق بحقوق الملكية ،فق ��د بلغت نحو  94.7مليون دينار كويتي في نهاية �سبتمب ��ر  2008مرتفعة من نحو 71.3
مليون دينار كويتي في عام � ،2005أي بنمو مركب نحو .%10.9

تعتم ��د ال�شركة ف ��ي تمويل موجوداتها عل ��ى التمويل الداخلي والخارج ��ي ،حيث بلغ نح ��و  %55.9مقابل  %41.0على
التوالي في نهاية �سبتمبر .2008

تطور األداء المالي للشركة

بلغ �إجمالي �إيرادات ال�شركة في نهاية �سبتمبر  2008نحو  21مليون دينار كويتي ،وت�شكل الأرباح غير المحققة لإعادة
التقييم نحو  16.4مليون دينار كويتي �أو ما يعادل  %78من �إجمالي الإيرادات ،بينما حققت ال�شركة �إجمالي �إيرادات
ف ��ي نهاي ��ة عام  2007بلغ نحو  11.1مليون دينار كويتي ،وبلغ النمو ال�سنوي المركب نحو  %63.6للفترة 2008-2005
(مح�سوبة على �أ�سا�س �سنوي).
بلغت م�صروفات ال�شركة في نهاية �سبتمبر  2008نحو  4.5مليون دينار كويتي ،وتمثل م�صروفات التمويل نحو 90.1%
من �إجمالي الم�صروفات في نهاية �سبتمبر عام  ،2008مقارنة بنحو  82.8%من �إجمالي الم�صروفات في نهاية عام
.2007
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حقق ��ت ال�شرك ��ة �صافي �أرباح ف ��ي نهاية
�سبتمب ��ر  2008بنح ��و  16.5مليون دينار
كويت ��ي بع ��د ا�ستثن ��اء الأرب ��اح الخا�ص ��ة
لحقوق الأقليه ،مقارن ��ة بنحو  6.0مليون
دينار كويتي في نهاية عام .2007
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تح�س ��ن �أداء ال�شرك ��ة للت�سع ��ة ا�شه ��ر
المنتهية في نهاي ��ة �سبتمبر  ،2008حيث
2007
2006
2005
بلغ معدل العائد على متو�سط الموجودات
نح ��و  %10.2مقارنة بنح ��و  %4.2للعام
 2007عندم ��ا ارتف ��ع قيم ��ة موج ��ودات
ال�شركة وانخف�ض �صافي ارباحها بمقدار طفيف مقارنة بعام  ،2006عندما بلغ نحو .%6.0

5.000

30 / 09 / 2008

ارتفع معدل العائد على متو�سط حقوق الم�ساهمين �إلى نحو  %18.3في نهاية �سبتمبر  ،2008مقارنة بنحو  %7.2في
نهاية عام  2007ونحو  %8.5في نهاية عام .2006
حقق ��ت ال�شرك ��ة عائد على متو�سط ر�أ� ��س المال بنحو  %24.1في نهاية �سبتمب ��ر  2008مقارنة بنحو  %9.2في نهاية
 ،2007ونحو  %9.9في نهاية .2006
بلغ هام�ش �صافي ربح ال�شركة نحو  %78.4للت�سعة ا�شهر المنتهية في نهاية �سبتمبر  ،2008مقارنة بنحو  %54.0في
نهاية عام  ،2007ونحو  %73.8في نهاية عام .2006
الم�ؤ�شرات المالية
ن�سب الربحية
العائد على متو�سط ر�أ�س المال ( )ROAC
العائد على متو�سط الموجودات ( )ROAA
العائد على متو�سط حقوق الم�ساهمين ( )ROAE
الم�صروفات العمومية والإدارية � /إجمالي الإيرادات
الم�صروفات العمومية والإدارية � /إجمالي الموجودات
هام�ش �صافي الربح
ن�سب المديونية
ن�سبة الديون التعاقدية /حقوق الم�ساهمين
�إجمالي المطلوبات /حقوق الم�ساهمين
حقوق الم�ساهمين� /إجمالي الموجودات
ن�سب ال�سيولة
معدل ال�سيولة  -مرة
الموجودات المتداولة� /إجمالي الموجودات
التوزيعات النقدية (لل�سهم)
توزيعات �أ�سهم (منحة)

30/09/2008

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2005

24.1%
10.2%
18.3%
2.0%
0.3%
78.4%

9.2%
4.2%
7.2%
6.4%
0.5%
54.0%

9.9%
6.0%
8.5%
4.2%
0.3%
73.8%

9.4%
7.0%
8.5%
2.5%
0.2%
95.1%

73.3%
78.8%
55.9%

67.2%
78.8%
55.8%

27.0%
60.4%
62.3%

21.0%
82.6%

0.30
13.3%
-

0.66
28.8%
5%
10%

0.68
25.7%
-

2.21
38.3%
-

مح�سوبة على ا�سا�س نتائج اعمال ال�شركة حتى الربع الثالث من عام 2008
شركة منازل القابضة ش.م.ك.
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البيانات المالية
المجمعة
 30سبتمبر ( 2008غير مدققة)

شركة منازل القابضة
شركة مساهمة كويتية قابضة
وشركتها التابعة
الكويت

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
لفترة الت�سعة �أ�شهر المنتهية في � 30سبتمبر 2008
مع
تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
(غير مدققة)

31

المحتويات

2008

�صفحة
34

تقرير مراجعة عن املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة
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امليزانية العمومية املرحلية املكثقة املجمعة (غري مدققة)

�أ

35

بيان الدخل املرحلي املكثف املجمع (غري مدقق)

ب

36

بيان التدفقات النقدية املرحلي املكثف املجمع (غري مدقق)

ج

37

بيان التغريات يف حقوق امللكية املرحلي املكثف املجمع (غري مدقق)

د

38

�إي�ضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة (غري مدققة)

44-39
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ال�سادة � /أع�ضاء مجل�س الإدارة المحترمين
�شركة منازل القاب�ضة
�شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة
الكويت
تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
مقدمة

لق ��د قمن ��ا بمراجعة الميزاني ��ة العمومية المرحلية المكثفة المجمع ��ة المرفقة ل�شركة منازل القاب�ض ��ة – �شركة م�ساهمة
كويتية قاب�ضة («ال�شركة الأم») و�شركتها التابعة (ي�شار �إليها مجتمعة «المجموعة») – كما في � 30سبتمبر  2008وكذلك
البيان ��ات المكثفة المجمعة للدخل والتدفقات النقدية والتغي ��رات في حقوق الملكية لفترة الت�سعة �أ�شهر المنتهية في ذلك
التاري ��خ� .إن �إدارة ال�شرك ��ة الأم ه ��ي الم�سئولة عن �إعداد وعر�ض ه ��ذه المعلومات المالية المرحلي ��ة المكثفة وفقا لمعيار
المحا�سب ��ة الدولي رقم ( « )34التقارير المالية المرحلي ��ة»� .إن م�سئوليتنا هي �إبداء �إ�ستنتاج حول هذه المعلومات المالية
المرحلية المكثفة المجمعة بناءا على مراجعتنا.
نطاق المراجعة

لق ��د تمت مراجعتنا وفق ��ا لمعيار التدقيق الدولي المتعلق بمهمام المراجع ��ة « 2410مراجعة المعلومات المالية المرحلية
من قبل المدقق الم�ستقل للمن�ش�أة».
�إن �أعمال مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة تت�ضمن ب�صورة �أ�سا�سية �إجراء �إ�ستف�سارات من الأ�شخا�ص
الم�سئولي ��ن عن الأمور المالية والمحا�سبية وتطبيق �إجراءات تحليلية و�إجراءات مراجعة �أخرى� .إن المراجعة �أقل �إلى حد
كبير في نطاقها من التدقيق الذي يتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية ،وبالتالي فهي ال تمكننا من الح�صول على ت�أكيد ب�أننا
على دراية بكافة الأمور التي يمكن تحديدها من خالل �أعمال التدقيق وبناءا عليه ف�إننا ال نبدي راي تدقيق.
الإ�ستنتاج

�إ�ستن ��ادا �إلى مراجعتنا ،ف�إنه لم يرد �إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد �أن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة
لم يتم �إعدادها من جميع النواحي المادية ،وفقا لمعيار المحا�سبة الدولي ( « )34التقارير المرحلية».
التقرير حول مراجعة االمور القانونية والتنظيمية الأخرى

�إ�ستن ��ادا �إل ��ى مراجعتنا �أي�ضا ،ف�إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة تتفق مع ما هو ورد بدفاتر ال�شركة الأم،
و�أن ��ه ف ��ي ح ��دود المعلومات التي توافرت لدينا ،لم يرد �إل ��ى علمنا ما ي�شير �إلى وجود مخالفات خ�ل�ال فترة الت�سعة �أ�شهر
المنتهية في � 30سبتمبر  2008لأحكام قانون ال�شركات التجارية ل�سنة  1960وتعديالته الالحقة والنظام الأ�سا�سي لل�شركة
الأم على وجه قد ي�ؤثر ماديا في ن�شاط المجموعة �أو في مركزها المالي المجمع.

علي عبد الرحمن الح�ساوي

مراقب ح�سابات مرخ�ص فئة (�أ) رقم 30
 BDOبرقان – محا�سبون عالميون
� 15أكتوبر 2008

دولة الكويت
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شركة منازل القابضة ش.م.ك.

�شركة منازل القاب�ضة � -شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة
و�شركتها التابعة  -الكويت

«بيان � -أ»

الميزانية العمومية المرحلية المكثفة المجمعة كما في � 30سبتمبر ( 2008غير مدققة)
*جميع المبالغ بالدينار الكويتي

�إي�ضاح
الموجودات
الموجودات المتداولة
النقد والنقد المعادل
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ذمم مدينة و�أر�صدة مدينة �أخرى
م�ستحق من اطراف ذات �صله
عقارات بغر�ض المتاجرة
�أعمال تحت التنفيذ
الموجودات غير المتداولة
�إ�ستثمارات متاحة للبيع
�إ�ستثمارات عقارية
ممتلكات ومعدات
ال�شهرة

المطلوبات غير المتداولة
مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة
حقوق الملكية
ر�أ�س المال
�إحتياطي قانوني
�إحتياطي اختياري
�إحتياطي التغير فى القيمة العادلة
�إحتياطي ترجمة عمالت �أجنبية
�أرباح مرحلة
�إجمالي حقوق الملكية الخا�صة بم�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق الأقلية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
عدنان عبد الوهاب الن�صف
رئي�س مجل�س الإدارة

(غير مدققة)

(مدققة)

5,078,098
1,692,689
2,008
10,739,786
5,047,924
22,560,505

966,044
23,672,875
2,583,641
12,050,722
5,035,449
44,308,731

6
7

56,034,376
75,810,038
75,020
15,061,327
146,980,761
169,541,266

34,426,923
59,678,142
124,531
15,061,327
109,290,923
153,599,654

8

5,113,533
85
69,450,373
74,563,991

9,943,613
30,500
57,607,409
67,581,522

3
4
5

9

21,011
21,011

11,758
11,758

71,500,000
1,969,119
1,707,943
)(1,070,753
)(837,037
21,441,714
94,710,986
245,278
94,956,264
169,541,266

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

2008

مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
م�ستحق الى اطراف ذات �صله
تمويل من الغير

� 30سبتمبر 2008

(المعدلة)

 31دي�سمبر 2007

65,000,000
1,969,119
1,707,943
2,973,465
)(593,953
14,713,021
85,769,595
236,779
86,006,374
153,599,654

عمرو علي �أبو ال�سعود
نائب رئي�س مجل�س الإدارة
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�شركة منازل القاب�ضة � -شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة
و�شركتها التابعة  -الكويت

«بيان  -ب»

بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع لفترة الت�سعة �أ�شهر المنتهية في � 30سبتمبر ( 2008غير مدقق)
*جميع المبالغ بالدينار الكويتي

�إي�ضاح
االيرادات
�أرباح بيع عقارات بغر�ض المتاجرة
�أرباح غير محققة من �إعادة تقييم ا�ستثمارات عقارية
�أرباح غير محققة من ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ايرادات توزيعات
ايرادات اخرى

7
3

الم�صروفات والأعباء الأخرى
م�صروفات عمومية و�إدارية
م�صاريف ت�سويق
م�صاريف تمويل
ا�ستهالكات

151,852
7,096,793
61,732
83,870
7,394,247

()166,893
()4,711
()1,538,199
()4,672
()1,714,475
5,679,772

�صافي ربح الفترة
�صافي ربح الفترة الخا�ص بـ :
م�ساهمو ال�شركة الأم
حقوق الأقلية
�صافي ربح الفترة
ربحية ال�سهم الخا�صة بم�ساهمي ال�شركة الأم

الثالثة �أ�شهر المنتهية
في � 30سبتمبر 2008

10

5,678,369
1,403
5,679,772
) 7.94فل�س (

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

36

شركة منازل القابضة ش.م.ك.

الت�سعة �أ�شهر
المنتهية في
� 30سبتمبر 2008
888,087
16,384,979
1,978,796
1,679,419
90,555
21,021,836

)(425,316
)(7,971
)(4,085,574
)(15,783
)(4,534,644
16,487,192

16,478,693
8,499
16,487,192
) 23.05فل�س (

�شركة منازل القاب�ضة � -شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة
و�شركتها التابعة  -الكويت

«بيان  -ج»

بيان التدفقات النقدية المرحلية المكثفة لفترة الت�سعة �أ�شهر المنتهية في � 30سبتمبر ( 2008غير مدقق)
*جميع المبالغ بالدينار الكويتي

الت�سعة �أ�شهر المنتهية
في � 30سبتمبر 2008
16,487,192

تعديالت
ا�ستهالك ممتلكات ومعدات
�أرباح غير محققة من �إعادة تقييم ا�ستثمارات عقارية
�أرباح بيع عقارات بغر�ض المتاجرة
�أرباح غير محققة من ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
مكاف�أة نهاية الخدمة
فوائد تمويل
�صافي خ�سارة المعدل قبل احت�ساب اثر التغير في بنود ر�أ�س المال العامل
ذمم مدينة و�أر�صدة مدينة �أخرى
ذمم دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
م�ستحق من�/إلى اطراف ذات �صله
الم�سدد من مكاف�أة نهاية الخدمة
�صافي النقد الم�ستخدم في الأن�شطة الت�شغيلية

15,783
)(16,384,979
)(888,087
)(1,978,796
11,224
4,085,574
1,347,911
890,952
)(4,830,080
)(32,423
)(1,971
)(2,625,611

التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
المدفوع ل�شراء ممتلكات ومعدات
المح�صل من بيع ممتلكات ومعدات
�أعمال تحت التنفيذ
�إ�ضافات في �إ�ستثمارات عقارية
�إنخفا�ض في التكلفة نتيجة تخ�صي�ص العقار
المح�صل من بيع عقارات بغر�ض المتاجرة
�صافي النقد الناتج من الأن�شطة اال�ستثمارية

)(11,826
45,554
) ( 750,494
)(75,449
119,700
2,937,042
2,264,527

التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
تمويل من الغير
توزيعات نقدية
�إحتياطي ترجمة عمالت �أجنبية
فوائد تمويل
�صافي النقد الناتج من الأن�شطة التمويلية

10,409,878
)(3,250,000
)(34,252
)(2,652,488
4,473,138

�صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في اول الفترة
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

4,112,054
966,044
5,078,098

2008

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�صافي ربح الفترة

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.
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65,000,000
6,500,000
71,500,000

65,000,000

65,000,000

65,000,000
-

ر�أ�س المال

1,707,943 1,969,119
1,707,943 1,969,119

1,707,943 1,969,119

1,707,943 1,969,119

1,038,984 1,300,160
668,959
668,959
-

�إحتياطي
قانوني

2,973,465
)(4,044,218
)(4,044,218
()1,070,753

2,973,465

2,973,465

2,973,465
-

()593,953
()243,084
)(837,037

)(593,953

)(593,953

)(593,953

�إحتياطي
�إحتياطي
ترجمة
التغير في
القيمة العادلة عمالت اجنبية

حقوق ملكية م�ساهمي ال�شركة الأم
�إحتياطي
اختياري

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

�إ�صدار ا�سهم منحة
�إحتياطي التغير في القيمة العادلة
�صافي ربح الفترة
اجمالي ربح الفترة المعترف به
توزيعات نقدية
�إحتياطي ترجمة عمالت �أجنبية
الر�صيد في � 30سبتمبر 2008

الر�صيد في  1يناير 2008

تعديالت (اي�ضاح )14 -
الر�صيد المعدل في  31دي�سمبر 2007

( كما �سبق عر�ضه)

الر�صيد في  31دي�سمبر 2007

�صافي ربح ال�سنة
اجمالي ربح ال�سنة المعترف به
المحول لالحتياطات
�إحتياطي ترجمة عمالت �أجنبية

الر�صيد في  1يناير 2007

*جميع المبالغ بالدينار الكويتي

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع لفترة الت�سعة �أ�شهر المنتهية في � 30سبتمبر ( 2008غير مدققة)

�شركة منازل القاب�ضة � -شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة
و�شركتها التابعة  -الكويت

14,713,021
()6,500,000
16,478,693
16,478,693
()3,250,000
21,441,714

)(590,145
14,713,021

15,303,166

10,051,201
6,589,883
6,589,883
)(1,337,918
-

�أرباح مرحلة

85,769,595
)(4,044,218
16,478,693
12,434,475
()3,250,000
()243,084
94,710,986

)(590,145
85,769,595

86,359,740

80,363,810
6,589,883
6,589,883
()593,953

المجموع

236,779
8,499
8,499
245,278

)(5,961
236,779

242,740

141,290
101,450
101,450
-

حقوق الأقلية

86,006,374
)(4,044,218
16,487,192
12,442,974
()3,250,000
()243,084
94,956,264

)(596,106
86,006,374

86,602,480

80,505,100
6,691,333
6,691,333
()593,953

مجموع
حقوق الملكية

«بيان  -د»

38

شركة منازل القابضة ش.م.ك.

�شركة منازل القاب�ضة � -شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة
و�شركتها التابعة  -الكويت

�إي�ضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لفترة الت�سعة �أ�شهر المنتهية في
� 30سبتمبر ( 2008غير مدققة)

*جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك

 -1نبذة عن المجموعة

�شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة ـ الكويت ـ بموجب عقد الت�أ�سي�س الم�ؤرخ في  5يوليو 1983

ت�أ�س�ست �شركة منازل القاب�ضة ـ
تحت �أ�سم �شركة الكويت و�إيطاليا للمقاوالت العامة (�ش.م.ك) مقفلة ثم تم تغيير ا�سم ال�شركة �إلى �شركة منازل القاب�ضة
(�ش.م.ك .قاب�ضه) وذلك بتاريخ � 5سبتمبر  2005وبناء عليه تم تحويل الملكية من الم�ساهمين القدامى الى الم�ساهمين
الحاليين مع اقفال االر�صده االفتتاحية لال�صول وااللتزامات البالغة  368,679دينار كويتي.
الأغرا�ض التي ت�أ�س�ست من �أجلها ال�شركة هي القيام بما يلى :
تمل ��ك �أ�سه ��م �شركات م�ساهمة كويتي ��ة �أو �أجنبية وكذلك تملك �أ�سهم �أو ح�ص�ص في �ش ��ركات ذات م�سئولية محدودة
كويتية �أو �أجنبية �أو اال�شتراك في ت�أ�سي�س هذه ال�شركات بنوعيها و�إدارتها و�إقرا�ضها وكفالتها لدى الغير.
�إقرا� ��ض ال�ش ��ركات التي تملك فيها �أ�سهما وكفالته ��ا لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين �أال تق ��ل ن�سبة م�شاركة ال�شركة
القاب�ضة في ر�أ�س مال ال�شركة المقتر�ضة عن  %20على الأقل.
تمل ��ك حقوق الملكية ال�صناعية من ب ��راءات اختراع �أو عالمات تجارية �صناعية �أو ر�سوم �صناعية �أو �أية حقوق �أخرى
تتعلق بذلك وت�أجيرها ل�شركات �أخرى ال�ستغاللها �سواء في داخل الكويت �أو خارجها.
تملك المنقوالت والعقارات الالزمة لمبا�شرة ن�شاطها في الحدود الم�سموح بها وفقا للقانون.
ا�ستغالل الفوائ�ض المالية المتوفرة لدى ال�شركة عن طريق ا�ستثمارها في محافظ مالية تدار من قبل �شركات وجهات
متخ�ص�صة.
2008

�إن عنوان ال�شركة الم�سجل هو� :ص.ب  26131الكويت – الرمز البريدي  13121ال�صفاة .
ت�شتم ��ل المعلومات المالية المرحلي ��ة المكثفة المجمعة لفترة الت�سعة �أ�شهر المنتهية ف ��ي � 30سبتمبر  2008على البيانات
المالية لل�شركة الأم و�شركتها التابعة (وي�شار �إليها مجتمعه "بالمجموعة").
تم الت�صريح ب�إ�صدار المعلومات المالية المرحلية بناء ًا على قرار مجل�س الإدارة بتاريخ � 15أكتوبر .2008

 -2السياسات المحاسبية الهامة
 2/1أسس إعداد المعلومات المالية

لق ��د �أع ��دت هذه المعلومات المالية المرحلي ��ة المكثفة المجمعة لل�شركة وفقا لمعيار المحا�سب ��ة الدولي رقم « 34التقرير
المال ��ي المرحل ��ي»� .إن ال�سيا�س ��ات المحا�سبية الم�ستخدمة في �إع ��داد المعلومات المالية المرحلي ��ة المكثفة مماثلة لتلك
المطبق ��ة ف ��ي �إعداد البيان ��ات المالية لل�سن ��ة المنتهية ف ��ي  31دي�سمبر  ،2007فيما ع ��دا تطبيق التعدي�ل�ات على معيار
المحا�سب ��ي الدول ��ي رق ��م « 39التحقق والقيا�س» ال�صادرة ف ��ي �أكتوبر  2008والم�سموح بتطبيقه اعتب ��ارا من يوليو 2008
ب�إع ��ادة تبوي ��ب موجودات مالية م�صنفة كا�ستثمارات مالي ��ة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخ ��ل �إلى ا�ستثمارات مالية
متاح ��ة للبي ��ع وبدون �أثر رجعي وذلك لنية الإدارة بعدم االحتفاظ بتل ��ك الموجودات بغر�ض التداول في الأجل القريب كما
في �إي�ضاح ( .)3
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�إن المعلوم ��ات المالي ��ة المرحلية المكثفة المجمعة ال تت�ضمن كافة المعلوم ��ات والإف�صاحات الالزمة لبيانات مالية كاملة
مع ��دة وفق ��ا للمعايير والدولي ��ة للتقارير المالية� .إ�ضافة �إلى ذلك ف� ��إن نتائج فترة الت�سعة �أ�شه ��ر المنتهية في � 30سبتمبر
 2008ال تعب ��ر بال�ضرورة عن النتائج التي يمك ��ن توقعها لل�سنة التي تنتهي في  31دي�سمبر  2008وللح�صول على معلومات
�إ�ضافية .يمكن الرجوع �إلى البيانات المالية لل�شركة لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر .2007
 2/2أسس التجميع

تت�ضم ��ن البيان ��ات المالية المرحلية المكثفة المجمعة البيانات المالية لل�شرك ��ة الأم وال�شركة التابعة المملوكة لها كما هو
مو�ضح تعرف ال�شركة الأم وال�شركة التابعة فيما بعد "بالمجموعة".
ال�شركة

�شركة منازل للتعمير (�شركة م�ساهمة كويتية مقفلة) –
الكويت

ن�سبة الم�ساهمة

الن�شاط

100%

بيع و�شراء االرا�ضى والعقارات

�إن ال�شركات التابعة هي ال�شركات التي ت�سيطر عليها ال�شركة الأم ،وتوجد ال�سيطرة عندما يكون لدى ال�شركة الأم المقدرة
ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر على التحكم في ال�سيا�سات المالية والت�شغيلية لل�شركات التابعة لت�ستفيد من �أن�شطتها .تت�ضمن
البيان ��ات المالية المرحلية المكثفة المجمعة البيان ��ات المالية لل�شركات التابعة من تاريخ بدء ال�سيطرة فعليا وحتى تاريخ
انته ��اء ال�سيط ��رة فعليا .يتم ا�ستبعاد جميع الأر�صدة والمعامالت المتبادلة بين �شركات المجموعة عند التجميع ،بما فيها
الأرب ��اح المتبادلة والخ�سائر والأرباح غي ��ر المحققة  .يتم �إعداد البيانات المالية المرحلي ��ة المكثفة المجمعة با�ستخدام
�سيا�سات محا�سبية موحدة للمعامالت المتماثلة وللأحداث الأخرى التي تتم في ظروف مت�شابهة.
تمتلك �شركة منازل للتعمير (�شركة م�ساهمة كويتية مقفلة) �شركة منازل للمحا�صة بن�سبة  %99و�شركة ايفاد لال�ستثمار
العق ��اري وال�سياح ��ي �شرك ��ة م�ساهم ��ة م�صرية  -م�ص ��ر بن�سبة  %100وق ��د تم تجميع �شرك ��ة ايفاد لال�ستثم ��ار العقاري
وال�سياحي �شركة م�ساهمة م�صرية  -م�صر مع البيانات المالية ل�شركة منازل للتعمير (�شركة م�ساهمة كويتية مقفلة) بناء
على بيانات ادارية غير مدققة  .تم تعديل قيمة الإ�ستثمارات العقارية المدرجة ب�شركة �إيفاد للإ�ستثمار العقاري وال�سياحي
بالقيمة العادلة وذلك كي تتوافق مع �سيا�سة ال�شركة الأم.
 -3استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

� 30سبتمبر 2008

(غير مدققة)

ر�صيد �أول الفترة /ال�سنة
ا�ستبعادات
التغير فى القيمة العادلة
�إعادة التبويب

23,672,875
1,978,796
()25,651,671
-

 31دي�سمبر 2007

(مدققة)

28,116,372
)(506,396
)(3,937,101
23,672,875

قام ��ت ال�شرك ��ة اعتبارا من  1يولي ��و  2008بتطبيق تعدي ��ل المعيار المحا�سبي الدول ��ي رقم  39ب�إعادة تبوي ��ب ا�ستثمارات
مالي ��ة بالقيم ��ة العادل ��ة م ��ن خ�ل�ال بيان الدخ ��ل في �أ�سه ��م محلي ��ة م�سع ��رة كا�ستثم ��ارات متاحة للبي ��ع بتكلف ��ة دفترية
 25,651,671دين ��ار كويت ��ي كم ��ا في  1يولي ��و  2008وقيمة عادل ��ة  21,607,453دينار كويتي كما ف ��ي � 30سبتمبر 2008
وخ�س ��ارة تغيي ��ر القيم ��ة العادل ��ة بمبل ��غ  4,044,218دين ��ار كويت ��ي �أدرج ��ت �ضم ��ن احتياط ��ي القيم ��ة العادل ��ة كما في
� 30سبتمبر  2008لعدم نية الإدارة في التداول بتلك الأ�سهم في الأجل القريب.
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�إن جمي ��ع اال�ستثم ��ارت بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل عبارة عن �أ�سه ��م محلية م�سعرة تدار من خالل محافظ من
قبل �شركات وجهات متخ�ص�صة.
 -4ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

� 30سبتمبر 2008

(غير مدققة)

ذمم مدينة
دفعات مقدمة لمقاولى الم�شاريع
ت�أمينات م�ستردة لدى الغير
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا
�أر�صدة مدينة �أخرى

1,628,232
31,749
4,800
25,216
2,692
1,692,689

 31دي�سمبر 2007

(مدققة)

2,470,000
37,457
9,600
7,662
58,922
2,583,641

تتمثل الذمم المدينة في قيمة بيع البيوت الخا�صة ب�شركة منازل المحا�صة �شركة تابعة.
 -5عقارات بغرض المتاجرة

� 30سبتمبر 2008

(غير مدققة)

(مدققة)

17,912,200
)(5,861,478
12,050,722

2008

ر�صيد �أول الفترة/ال�سنة
محول من اعمال تحت التنفيذ
محول من �أ�ستثمارات عقارية
المباع خالل الفترة/ال�سنة

12,050,722
738,020
)(2,048,956
10,739,786

 31دي�سمبر 2007

تتمث ��ل تل ��ك العقارات في قيم ��ة �أرا�ضي مملوكة لل�شركة التابع ��ة م�ضافا اليها تكلفة الم�شروع ��ات الم�صروفة عليها لإقامة
عقارات وم�شروعات وفقا لخطط الإدارة على �أن يتم بيعها فيما بعد.
 -6استثمارات متاحة للبيع

� 30سبتمبر 2008

(غير مدققة)

ا�ستثمارات في �أ�سهم م�سعرة  /غير م�سعرة مدارة من خالل محافظ

56,034,376
56,034,376

 31دي�سمبر 2007

(مدققة)

34,426,923
34,426,923

ت ��م �إع ��ادة تبوي ��ب ا�ستثم ��ارات مالي ��ة بالقيم ��ة العادل ��ة م ��ن خ�ل�ال بي ��ان الدخ ��ل ف ��ي �أ�سه ��م محلي ��ة م�سع ��رة
بمبل ��غ  21,607,453دين ��ار كويت ��ي كا�ستثم ��ارات متاح ��ة للبي ��ع وفق ��ا لتعدي ��ل المعي ��ار المحا�سب ��ي
رقم " 39التحقق والقيا�س" اعتبارا من  1يوليو �( 2008إي�ضاح .) 3
يتمث ��ل الإ�ستثم ��ار المتاح للبيع في ملكية المجموعة في �شركه م�ساهمة مقفلة (غير مدرجة) وتم �إدراج هذه الإ�ستثمارات
بالتكلفة� ،أن القيمة العادلة لهذه الإ�ستثمارات ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها الحالية.
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 -7استثمارات عقارية

� 30سبتمبر 2008

(غير مدققة)

ر�صيد �أول الفترة/ال�سنة
�إ�ضافات خالل الفترة/ال�سنة
�إنخفا�ض في التكلفة نتيجة تخ�صي�ص العقار
محول الى عقارات بغر�ض المتاجرة
المباع خالل ال�سنة
فروقات ترجمة بيانات مالية
التغير في القيمة العادلة

59,678,142
75,449
)(119,700
)(208,832
16,384,979
75,810,038

 31دي�سمبر 2007

(مدققة)

46,318,597
27,492,009
)(17,912,200
)(6,463,514
10,243,250
59,678,142

تتمث ��ل تل ��ك اال�ستثمارات في قيمة ارا�ض ��ي مملوكة لل�شركة التابع ��ة بموجب تنازالت من �أط ��راف ذات �صله وذلك بغر�ض
ا�ستثمارها .وقد تم تقييم اال�ستثمارات العقارية في � 30سبتمبر  2008عن طريق مقيم م�ستقل.
 -8ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

� 30سبتمبر 2008

(غير مدققة)

ذمم دائنة تجارية
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
م�صاريف م�ستحقة
محجوز �ضمان
مخ�ص�ص الزكاة
الزكاة
مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة
ذمم دائنة اخرى

4,686,021
24,884
199,981
197,794
4,853
5,113,533

 31دي�سمبر 2007

(مدققة)

9,255,525
61,229
63,395
291,255
224,489
3,478
35,000
9,242
9,943,613

 -9تمويل من الغير

� 30سبتمبر 2008

(غير مدققة)

وكاالت دائنة
عقود تورق

54,460,915
14,989,458
69,450,373

 31دي�سمبر 2007

(مدققة)

47,440,046
10,167,363
57,607,409

يتمثل ر�صيد وكاالت دائنة في قيمة وكاالت باال�ستثمار مع حق التعاقد مع النف�س بمبلغ  54,460,915دينار كويتي ( :2007
 47,440,046دينار كويتي) لمدة من ثالثة الى �ستة ا�شهر بمعدل عائد �سنوي  %9تقديرا من ا�صل را�س المال الم�ستثمر
كما في � 30سبتمبر .2008

يتمث ��ل ر�صيد عقود الت ��ورق في قيمة ت�سهيالت ائتماني ��ة ممنوحه من قبل احد بيوت التموي ��ل واال�ستثمار اال�سالمي وذلك
بمتو�سط عائد �سنوي .%11.4
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 -10ربحية السهم الخاصة بمساهمي الشركة األم

يت ��م احت�س ��اب ربحية ال�سهم بق�سمة �صافي ربح الفترة على المتو�سط المرجح لع ��دد الأ�سهم العادية القائمة خالل الفترة
كما يلى:
الثالثة �أ�شهر
المنتهية في
� 30سبتمبر 2008

�صافي ربح الفترة الخا�صة بم�ساهمي ال�شركة الأم
المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم القائمة
ربحية ال�سهم (فل�س)

5,678,369
715,000,000
7.94

الت�سعة �أ�شهر
المنتهية في
� 30سبتمبر 2008
16,478,693
715,000,000
23.05

 -11التوزيع القطاعي

تمار�س المجموعة ن�شاطها من خالل قطاعين رئي�سيين:
القط ��اع العق ��اري :يتمثل في تملك وبيع و�شراء العقارات والأرا�ضي وتطوي ��ر و�إدارة �أمالك ال�شركة و�أمالك الغير العقارية
واال�ستثمار العقاري.
القطاع اال�ستثماري :يتمثل في ا�ستثمارات ومحافظ ا�ستثمارية مدارة بوا�سطة الغير.
فيما يلي تحليل للمعلومات ح�سب القطاعات للفترة المنتهية في:
2008

نتائج القطاعات كما في
� 30سبتمبر 2008

عقاري

ا�ستثماري

بنود غير موزعة

الإجمالي

17,273,066

3,658,215

()4,444,089

16,487,192

 -12حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

ل ��م يت ��م �إحت�س ��اب ح�ص ��ة م�ؤ�س�س ��ة الكوي ��ت للتق ��دم العلم ��ي لل�شرك ��ة لفت ��رة الت�سع ��ة �أ�شه ��ر المنتهي ��ة ف ��ي
� 30سبتمبر  2008و�سوف يتم �إحت�سابها في �آخر ال�سنة.
 -13توزيعات أرباح

وافق ��ت الجمعية العمومية ال�سنوي ��ة للم�ساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ  8يوليو  2008عل ��ى البيانات المالية لل�سنة
المنتهي ��ة ف ��ي  31دي�سمبر  ،2007كما �أقرت توزيع �أرباح نقدية بواقع  % 5من ر�أ�س المال بمبلغ  3,250,000دينار كويتي،
وا�سهم منحة بواقع  % 10من ر�أ�س المال بمبلغ  6,500,000دينار كويتي.
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�إي�ضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لفترة الت�سعة �أ�شهر المنتهية في
� 30سبتمبر ( 2008غير مدققة)

*جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك

-14تعديالت

خ�ل�ال الفت ��رة المنتهية في � 30سبتمبر  2008تم �إلغاء عقد بيع عقارات �أدرجت �أرباحه �ضمن بيان الدخل لل�سنة المنتهية
ف ��ي  31دي�سمب ��ر  ،2007ونتيجة لهذا فقد توجب تعديل البيانات المالية لل�سن ��ة المنتهية في  31دي�سمبر  2007لما له من
ت�أثير جوهري على الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق الملكية على النحو التالي:
قبل التعديل

التعديل

بعد التعديل

الميزانية العمومية كما في  31دي�سمبر 2007

عقارات بغر�ض المتاجرة
�أعمال تحت التنفيذ
ذمم مدينة و�أر�صدة مدينة �أخرى

11,140,722
4,541,555
4,583,641

910,000
493,894
()2,000,000

12,050,722
5,035,449
2,583,641

بيان التغيرات في حقوق الملكية كما في
 31دي�سمبر 2007
�صافي ربح ال�سنة
حقوق الأقلية

()6,589,883
()242,740

590,145
5,961

()5,999,738
()236,779

-15أرقام المقارنة

لم يتم ادراج ارقام المقارنة في � 30سبتمبر  2007حيث ان هذه الفترة هي اول فترة مالية ي�صدر لها تقرير مراجعة.
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2008

البيانات المالية
المجمعة
 31ديسمبر ( 2007مدققة)

شركة منازل القابضة
شركة مساهمة كويتية قابضة
وشركتها التابعة
الكويت

البيانات المالية المجمعة عن ال�سنة المالية المنتهية في
 31دي�سمبر 2007
مـع
تقرير مراقب الح�سابات الم�ستقل

47

المحتويات

2007

�صفحة
تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل

50

البيان
امليزانية العمومية املجمعة

�أ

52

بيان الدخل املجمع

ب

53

بيان التدفقات النقدية املجمع

ج

54

بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع

د

55

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة

70-56
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
ال�سادة  /الم�ساهمين المحترمين
�شركة منازل القاب�ضة
�شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة
الكويت
تقرير عن البيانات المالية المجمعة

لق ��د دققن ��ا البيان ��ات المالية المجمع ��ة ل�شركة من ��ازل القاب�ضة � -شرك ��ة م�ساهمة كويتي ��ة قاب�ض ��ة – («ال�شركة الأم»)
و�شركته ��ا التابعة (ي�شار �إليها مجتمعة ب� �ـ «المجموعة») والتي تت�ضمن الميزانية العمومية المجمعة لل�سنة المنتهية في 31
دي�سمب ��ر  2007وكذل ��ك بيانات الدخل والتدفقات النقدي ��ة والتغيرات في حقوق الملكية المجمع ��ة لل�سنة المالية المنتهية
بذلك التاريخ وكذلك ملخ�ص ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة واالي�ضاحات التف�صيلية االخرى.
م�سئولية ادارة ال�شركة عن البيانات المالية المجمعة

�إن اعداد هذه البيانات المالية المجمعة وعر�ضها ب�شكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية هي من م�سئـولية �إدارة
ال�شرك ��ة الأم� .إن ه ��ذه الم�سئولية تت�ضمن ت�صميم وتطبيق واالحتفاظ بنظام رقابة داخل ��ي يتعلق باعداد البيانات المالية
المجمعة وعر�ضها ب�شكل عادل بحيث تكون خالية من �أية اخطاء مادية �سواء كانت ناتجة عن الغ�ش �أو الخط�أ ,كما تت�ضمن
اختيار وتطبيق ال�سيا�سات المحا�سبية المنا�سبة واعداد التقديرات المحا�سبية المعقوله وفقا للظروف المحيطة.
م�سئولية مراقب الح�سابات

�إن م�سئوليتن ��ا ه ��ي �إبداء الر�أي حول ه ��ذه البيانات المالية المجمعة ا�ستنادا �إلى �أعمـ ��ال التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا
بالتدقي ��ق وفقا لمعايير التدقيق الدولية� .إن هذه المعايير تتطلب منا االلتزام بمتطلبات المهنة االخالقية وتخطيط واداء
اعمال التدقيق للح�صول على تاكيد معقول بان البيانات المالية المجمعة ال تحتوي على �أخطاء مادية.

�إن اعمال التدقيق تتطلب تنفيذ اجراءات للح�صول على ادلة تدقيق على المبالغ واالي�ضاحات الواردة في البيانات المالية
المجمع ��ة .ان تلك االجراءات تعتمد على الحكم المهن ��ي لمراقب الح�سابات بما في ذلك تقييم خطر وجود �أخطاء مادية
في البيانات المالية المجمعة �سواء كانت ناتجة عن الغ�ش �أو الخط�أ .في �سبيل تقييم تلك الأخطار ف�إن مراقب الح�سابات
ي�أخ ��ذ ف ��ي عين االعتبار الرقابة الداخلية المرتبطة ب�إعداد البيان ��ات المالية المجمعة وعر�ضها ب�شكل عادل وذلك بهدف
ت�صميم �إجراءات التدقيق المالئمة ،ولي�س بغر�ض �إبداء ر�أي على فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة بال�شركة.
�إن �أعمال التدقيق تت�ضمن �أي�ضا تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات المحا�سبية المطبقة ومدى معقولية التقديرات المحا�سبية
التي �أعدتها الإدارة بالإ�ضافة �إلى تقييم العر�ض ال�شامل للبيانات المالية المجمعة.
باعتقادن ��ا �أن �أدلة التدقي ��ق التى ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفير �أ�سا�س معقول يمكنن ��ا من �إبداء ر�أينا على البيانات
المالية المجمعة.
الر�أي

بر�أينا ،ف�إن البيانات المالية المجمعة تعبر ب�صورة عادلة  -من جميع النواحي المادية -عن المركز المالي للمجموعة كما
ف ��ي  31دي�سمب ��ر  2007وعن �أدائها المالي وتدفقاتها النقدية لل�سنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير
المالية.
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تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية االخرى

بر�أين ��ا كذل ��ك �أن ال�شركة الأم تحتفظ ب�سج�ل�ات محا�سبية منتظمة ،و�أن البيانات المالي ��ة المجمعة والبيانات الواردة في
تقري ��ر مجل� ��س �إدارة ال�شرك ��ة الأم فيما يتعل ��ق بالبيانات المالية المجمع ��ة متفقة مع ما هو وارد في ه ��ذه ال�سجالت ،وقد
ح�صلن ��ا على المعلومات والإي�ضاحات التي ر�أيناها �ضرورية لأغرا� ��ض التدقيق ،كما �أن البيانات المالية المجمعة تت�ضمن
جميع المعلومات التي يتطلبها قانون ال�شركات التجارية لعام  1960وتعديالته والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،و�أن الجرد
ق ��د �أج ��رى وفق ًا للأ�صول المرعية .وفي حدود المعلومات الت ��ي توافرت لدينا لم تقع خالل ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر
 2007مخالفات لقانون ال�شركات التجارية لعام � 1960أو النظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم على وجه قد يكون له ت�أثير مادي
على ن�شاط المجموعة �أو مركزها المالي.
2007

علي عبد الرحمن الح�ساوي

مراقب ح�سابات مرخ�ص فئة (�أ) رقم 30
 BDOبرقان – محا�سبون عالميون
� 2أبريل 2008

دولة الكويت
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«بيان � -أ»

الميزانية العمومية المجمعة كما في  31دي�سمبر 2007
*جميع المبالغ بالدينار الكويتي

�إي�ضاح
الموجودات
الموجودات المتداولة
النقد والنقد المعادل
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
عقارات بغر�ض المتاجرة
�أعمال تحت التنفيذ
ذمم مدينة و�أر�صدة مدينة �أخرى
الموجودات غير المتداولة
�إ�ستثمارات متاحة للبيع
�إ�ستثمارات عقارية
ال�شهرة
ممتلكات ومعدات
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
م�ستحق الى اطراف ذات �صله
تمويل من الغير
المطلوبات غير المتداولة
مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة
حقوق الملكية
ر�أ�س المال
احتياطي قانوني
احتياطي اختياري
احتياطي التغير فى القيمة العادلة
�إحتياطي ترجمة عمالت �أجنبية
�أرباح مرحلة
�إجمالي حقوق الملكية الخا�ص بم�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق الأقلية

4
5
6
7
8

966,044
23,672,875
11,140,722
4,541,555
4,583,641
44,904,837

1,355,384
28,116,372
3,421,719
313,741
33,207,216

9
10
11

34,426,923
59,678,142
15,061,327
124,531
109,290,923
154,195,760

12
13
14

9,943,613
30,500
57,607,409
67,581,522

20,494,154
6,359,987
21,694,649
48,548,790

15
16
17

عدنان عبد الوهاب الن�صف
رئي�س مجل�س الإدارة

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا من المعلومات المالية المجمعة.

52

2007

34,426,923
46,318,597
15,061,327
49,410
95,856,257
129,063,473

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

شركة منازل القابضة ش.م.ك.

2006

11,758

9,583

65,000,000
1,969,119
1,707,943
2,973,465
)(593,953
15,303,166
86,359,740
242,740
86,602,480
154,195,760

65,000,000
1,300,160
1,038,984
2,973,465
10,051,201
80,363,810
141,290
80,505,100
129,063,473

فوزي حمد النجدي
نائب رئي�س مجل�س الإدارة

�شركة منازل القاب�ضة � -شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة
و�شركتها التابعة  -الكويت

«بيان  -ب»

بيان الدخل المجمع عن ال�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2007
*جميع المبالغ بالدينار الكويتي

�إي�ضاح
االيرادات
�أرباح بيع عقارات بغر�ض المتاجرة
�أرباح بيع ا�ستثمارات عقارية
�أرباح غير محققة من �إعادة تقييم ا�ستثمارات عقارية
�إيرادات توزيعات �أرباح
�إيرادات توزيعات عينية
�أرباح محققة من �إ�ستثمارات في وكالة بالإ�ستثمار
�أرباح( /خ�سائر) محققة من بيع ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل
خ�سائر غير محققة من ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل
ايرادات اخرى

18

�صافي الربح قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي والزكاة
ومكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة
زكاة

20

�صافي ربح ال�سنة الخا�ص بـ :
م�ساهمو ال�شركة الأم
حقوق الأقلية
�صافي ربح ال�سنة
ربحية ال�سهم الخا�صة بم�ساهمي ال�شركة الأم

21

19

3,534,680
498,986
10,243,250
1,074,875
-

4,614,370
4,743,872
404,250
711,480
767

230,857

)(237,961

)(3,937,101

)(1,552,048

57,009
11,702,556

370
8,685,100

)(716,147
)(32,822
)(4,149,376
)(13,171
)(4,911,516

)(360,300
)(79,611
)(1,651,942
)(4,701
)(2,096,554

6,791,040

6,588,546

)(61,229
)(35,000
)(3,478
6,691,333

)(58,777
)(25,000
6,504,769

6,589,883
101,450
6,691,333
 ( 10فل�س)

6,411,505
93,264
6,504,769
 ( 10فل�س)

2007

الم�صروفات والأعباء الأخرى
م�صروفات عمومية و�إدارية
م�صروفات ت�سويقية
م�صاريف تمويل
ا�ستهالكات

10

2007

2006

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا من المعلومات المالية المجمعة.
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«بيان  -ج»

بيان التدفقات النقدية المجمع عن ال�سنة المالية المنتهية كما في  31دي�سمبر 2007
*جميع المبالغ بالدينار الكويتي

2007

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�صافي ربح ال�سنة
تعديالت
ا�ستهالك ممتلكات ومعدات
�أرباح بيع ا�ستثمارات عقارية
�أرباح غير محققة من �إعادة تقييم ا�ستثمارات عقارية
�أرباح بيع عقارات بغر�ض المتاجرة
�إيرادات توزيعات ارباح
ارباح محققه من ا�ستثمارات في وكاله باال�ستثمار
خ�سائر غير محققة من ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
�أرباح( /خ�سائر) محققة من بيع �أ�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
مكاف�أة نهاية الخدمة
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�صافي الخ�سارة المعدل قبل احت�ساب اثر التغير في بنود ر�أ�س المال العامل
ذمم مدينة و�أر�صدة مدينة �أخرى
�شراء ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
المح�صل من بيع �أ�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ذمم دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
م�ستحق الى اطراف ذات �صله
الم�سدد من مكاف�أة نهاية الخدمة
�صافي النقد الم�ستخدم في الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
المدفوع ل�شراء ممتلكات ومعدات
المدفوع ل�شراء �إ�ستثمارات عقارية
المدفوع ل�شراء �إ�ستثمارات متاحة للبيع
�أعمال تحت التنفيذ� -صافي
�إيرادات توزيعات �أرباح
المح�صل من �أرباح ا�ستثمارات في وكاله باال�ستثمار
الم�سترد من �إ�ستثمارات في وكالة بالإ�ستثمار
المح�صل من بيع �إ�ستثمارات عقارية
المح�صل من بيع ممتلكات ومعدات
المح�صل من بيع عقارات بغر�ض المتاجرة
�صافي النقد الم�ستخدم في الأن�شطة اال�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
تمويل من الغير
�صافي النقد الناتج من الأن�شطة التمويلية
�صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
احتياطي ترجمة عمالت اجنبية
النقد والنقد المعادل في اول ال�سنة
النقد والنقد المعادل في نهاية ال�سنة (اي�ضاح )4

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا من المعلومات المالية المجمعة.
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2006

6,691,333

6,504,769

13,171
)(498,986
)(10,243,250
)(3,534,680
)(1,074,875
3,937,101
)(230,857
5,220
61,229
)(4,874,594
)(4,269,897
737,253
)(10,611,770
)(6,329,487
)(3,048
)(25,351,543

4,701
)(4,743,872
)(4,614,370
)(1,115,730
)(767
1,552,048
237,961
9,583
58,777
)(2,106,900
32,248
)(8,040,921
430,367
1,516,412
)(8,003,395
)(16,172,189

)(111,303
)(27,492,009
)(1,119,836
1,074,875
6,962,500
23,011
10,306,158
)(10,356,604

)(54,111
)(9,600,348
)(7,281,649
)(602,867
404,250
767
1,000,000
11,570,915
)(4,563,043

35,912,760
35,912,760
204,613
)(593,953
1,355,384
966,044

21,694,649
21,694,649
959,417
395,967
1,355,384

)(226,239

649,528
649,528
1,038,984 1,300,160

-

650,632
-

615,695
-

�إحتياطي
اختياري

2,973,465
2,973,465

2,973,465

-

123,465
2,850,000
2,850,000
-

)(593,953
)(593,953

-

-

-

�إحتياطي
�إحتياطي
ترجمة
التغير في
القيمة العادلة عمالت اجنبية

حقوق ملكية م�ساهمي ال�شركة الأم

1,038,984 1,300,160 65,000,000
668,959
668,959
1,707,943 1,969,119 65,000,000

65,000,000

-

65,000,000
-

ر�أ�س المال

�إحتياطي
قانوني

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

�صافي ربح ال�سنة
اجمالي ربح ال�سنة المعترف به
المحول لالحتياطات
�إحتياطي ترجمة عمالت �أجنبية
الر�صيد في  31دي�سمبر 2007

الر�صيد في  1يناير 2007

الر�صيد في  31دي�سمبر 2006

المحول لالحتياطات

الزكاه لعام 2005

�صافي ربح ال�سنة
اجمالي ربح ال�سنة المعترف به

�صافي التغيرات المعترف بها مبا�شرة في حقوق الم�ساهمين

الر�صيد في  1يناير 2006
�صافي التغير فى القيمةالعادلة

*جميع المبالغ بالدينار الكويتي

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2007

�شركة منازل القاب�ضة � -شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة
و�شركتها التابعة  -الكويت

2007

10,051,201
6,589,883
6,589,883
)(1,337,918
15,303,166

)(1,299,056
10,051,201

-

4,938,752
6,411,505
6,411,505

�أرباح مرحلة

141,290 80,363,810
101,450
6,589,883
101,450
6,589,883
)(593,953
242,740 86,359,740

141,290

-

80,505,100
6,691,333
6,691,333
)(593,953
86,602,480

80,505,100

)(226,239

80,363,810

)(226,239

71,328,544
2,850,000
2,850,000
6,411,505
6,411,505

48,026
93,264
93,264

71,376,570
2,850,000
2,850,000
6,504,769
6,504,769

المجموع

حقوق الأقلية

مجموع
حقوق الملكية

«بيان  -د»
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 -1نبذة عن المجموعة

�شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة ـ الكويت ـ بموجب عقد الت�أ�سي�س الم�ؤرخ فى  5يوليو 1983

ت�أ�س�ست �شركة منازل القاب�ضة ـ
تحت �أ�سم �شركة الكويت و�إيطاليا للمقاوالت العامة (�ش.م.ك) مقفلة ثم تم تغيير ا�سم ال�شركة �إلى �شركة منازل القاب�ضة
(�ش.م.ك.قاب�ض ��ه) وذلك بتاريخ  5يونيو  2005وبناء عليه تم تحويل الملكية من ال�شركاء القدامى الى المالك الحاليين
مع اقفال االر�صده االفتتاحية لال�صول وااللتزامات البالغة 368,679دينار كويتي.
الأغرا�ض التي ت�أ�س�ست من �أجلها ال�شركة هي القيام بما يلى:
تمل ��ك �أ�سه ��م �شركات م�ساهمة كويتي ��ة �أو �أجنبية وكذلك تملك �أ�سهم �أو ح�ص�ص في �ش ��ركات ذات م�سئولية محدودة
كويتية �أو �أجنبية �أو اال�شتراك في ت�أ�سي�س هذه ال�شركات بنوعيها و�إدارتها و�إقرا�ضها وكفالتها لدى الغير.
�إقرا� ��ض ال�ش ��ركات التي تملك فيها �أ�سهما وكفالته ��ا لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين �أال تق ��ل ن�سبة م�شاركة ال�شركة
القاب�ضة في ر�أ�س مال ال�شركة المقتر�ضة عن  20%على الأقل.
تمل ��ك حقوق الملكية ال�صناعية من ب ��راءات اختراع �أو عالمات تجارية �صناعية �أو ر�سوم �صناعية �أو �أية حقوق �أخرى
تتعلق بذلك وت�أجيرها ل�شركات �أخرى ال�ستغاللها �سواء في داخل الكويت �أو خارجها.
تملك المنقوالت والعقارات الالزمة لمبا�شرة ن�شاطها في الحدود الم�سموح بها وفقا للقانون.
ا�ستغالل الفوائ�ض المالية المتوفرة لدى ال�شركة عن طريق ا�ستثمارها في محافظ مالية تدار من قبل �شركات وجهات
متخ�ص�صة.
�إن عنوان ال�شركة الم�سجل هو� :ص.ب  26131الكويت – الرمز البريدي  13121ال�صفاة .
ت�شتمل البيانات المالية المجمعة لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2007على البيانات المالية لل�شركة و�شركتها التابعة
(وي�شار �إليها مجتمعه «بالمجموعة»).
تم الت�صريح ب�إ�صدار البيانات المالية بناء ًا على قرار مجل�س الإدارة بتاريخ � 2أبريل .2008
 -2تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة
المعايير والتفسيرات المطبقة خالل السنة:

قام ��ت المجموع ��ة خالل ال�سنة بتطبي ��ق المعيار الدولي للتقارير المالي ��ة  -7الأدوات المالي ��ة  :الإف�صاحات والتعديالت
الالحق ��ة لمعيار المحا�سبة الدولي رقم  « 1عر� ��ض البيانات المالية» والمطبقة على فترات التقرير ال�سنوية اعتبار ًا من �أو
م ��ا بع ��د  1يناير  2007والتي نتج عنها �إف�صاحات �إ�ضافية في البيانات المالية لل�شركة تتعلق بالأدوات المالية و�إدارة ر�أ�س
المال وذلك كما يلي :
المعي ��ار الدولي للتقارير المالي ��ة ( " :)7الأدوات المالية -الأف�ص ��اح" ،لإظهار مدى �أهمي ��ة الأدوات المالية بالن�سبة
للمرك ��ز المالي لل�شركة و�أدائها المالي وكذل ��ك طبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن الأدوات المالية خالل الفترة وفي
تاريخ البيانات المالية وكذلك كيفية قيام المجموعة ب�إدارة تلك المخاطر.
التعدي�ل�ات الت ��ي تمت على معيار المحا�سبة الدولي رقم ( " :)1الإف�صاح ع ��ن ر�أ�س المال" لعر�ض �أهداف و�سيا�سات
المجموعة لإدارة ر�أ�س المال.
المعايير والتفسيرات الصادرة ولم تطبق بعد:

حتى تاريخ �إ�صدار هذه البيانات المالية كانت المعايير الجديدة التالية قد �صدرت غير �أنها لم يحن موعد تطبيقها:
معيار المحا�سبة الدولي ( 23المعدل)  :تكاليف االقترا�ض.
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معيار المحا�سبة الدولي ( 1المعدل)  :عر�ض البيانات المالية.
المعيار الدولي للتقارير المالية  – 8قطاعات الت�شغيل.
�إن هذه المعايير ت�سري على الفترات ال�سنوية التي تبد�أ من �أو ما بعد  1يناير .2009
وتتوق ��ع �إدارة المجموع ��ة �أن تطبي ��ق ه ��ذه المعايي ��ر ل ��ن ي�ؤثر ب�شكل م ��ادي في الفت ��رات ال�سنوي ��ة اعتبار ًا م ��ن �أو ما بعد
 1يناير .2009
 -3السياسات المحاسبية الهامة
 3/1أسس إعداد البيانات المالية

يت ��م �إعداد هذه البيان ��ات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية (  )IFRSال�ص ��ادرة عن مجل�س معايير المحا�سبة
الدولي ��ة (  )IASBوالتف�سي ��رات ال�ص ��ادرة عن لجنة تف�سير المعايي ��ر الدولية للتقارير المالي ��ة (  )IFRICومتطلبات قانون
ال�شركات التجارية بدولة الكويت.
ت ��م اتباع ال�سيا�سات المحا�سبي ��ة الم�ستخدمة ب�صورة منتظمة خ�ل�ال ال�سنة ومطابقة لل�سيا�س ��ات المحا�سبية المتبعة في
ال�سنة ال�سابقة ،فيما عدا قيام المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة المبينة ب�إي�ضاح ( .)2
 3/2أسس التجميع

ال�شركة

�شركة منازل للتعمير (�شركة م�ساهمة كويتية مقفلة) –
الكويت

ن�سبة الم�ساهمة

الن�شاط

100%

بيع و�شراء االرا�ضى والعقارات

2007

تت�ضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية لل�شركة الأم وال�شركة التابعة المملوكة لها كما هو مو�ضح تعرف ال�شركة
الأم وال�شركة التابعة فيما بعد "بالمجموعة"

�إن ال�شركات التابعة هي ال�شركات التي ت�سيطر عليها ال�شركة الأم  ،وتوجد ال�سيطرة عندما يكون لدى ال�شركة الأم المقدرة
ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر على التحكم في ال�سيا�سات المالية والت�شغيلية لل�شركات التابعة لت�ستفيد من �أن�شطتها .تت�ضمن
البيان ��ات المالي ��ة المجمعة البيانات المالي ��ة لل�شركات التابعة من تاريخ بدء ال�سيطرة فعلي ��ا وحتى تاريخ انتهاء ال�سيطرة
فعليا  .يتم ا�ستبعاد جميع الأر�صدة والمعامالت المتبادلة بين �شركات المجموعة عند التجميع ،بما فيها الأرباح المتبادلة
والخ�سائ ��ر والأرباح غير المحققة .يتم �إعداد البيانات المالية المجمعة با�ستخدام �سيا�سات محا�سبية موحدة للمعامالت
المتماثلة وللأحداث الأخرى التي تتم في ظروف مت�شابهة.
تمتل ��ك �شركة منازل للتعمير (�شركة م�ساهمة كويتية مقفلة) �شركة منازل للمحا�صة بن�سبة  99%و�شركة ايفاد لال�ستثمار
العق ��اري وال�سياح ��ي �شرك ��ة م�ساهمة م�صري ��ة  -م�صر بن�سب ��ة  100%وقد تم تجمي ��ع �شركة ايفاد لال�ستثم ��ار العقاري
وال�سياح ��ي �شرك ��ة م�ساهمة م�صرية  -م�صر م ��ع البيانات المالية ل�شركة منازل للتعمير (�شرك ��ة م�ساهمة كويتية مقفلة)
بناء على بيانات مدققة من قبل مكتب �آخر مع �إ�صدار تقرير غير متحفظ .تم تعديل قيمة الإ�ستثمارات العقارية المدرجة
ب�شركة �إيفاد للإ�ستثمار العقاري وال�سياحي بالقيمة العادلة وذلك كي تتوافق مع �سيا�سة ال�شركة الأم.
 3/3األدوات المالية
التصنيف

يعتم ��د الت�صني ��ف على الغر�ض م ��ن اقتناء اال�ستثمار .تق ��وم الإدارة بتحديد هذا الت�صنيف عند االعت ��راف المبدئي بالأداة
المالية ويتم �إعادة النظر في هذا الت�صنيف عند �إعداد البيانات المالية  .قامت ال�شركة بت�صنيف �أدواتها المالية كما يلي :
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موجودات مالية بالقيمة العادلة -بيان الدخل

يت�ضم ��ن هذا الت�صنيف ت�صنيفين فرعيين وهما موجودات مالي ��ة بغر�ض المتاجرة وموجودات مالية بالقيمة العادلة عند
االعت ��راف المبدئ ��ي .يتم ت�صني ��ف الأ�صل المالي �ضمن ه ��ذا الت�صنيف �إذا ت ��م �إقتنائه ب�صورة �أ�سا�سي ��ة للبيع في الأجل
القريب �أو �إذا قررت الإدارة ت�صنيفه كذلك عند االعتراف المبدئي.
مدينون

ه ��ي موج ��ودات مالية  -بخالف الم�شتقات المالية – ذات ا�ستحقاق ثاب ��ت �أو محدد وتكون غير م�سعرة في �أ�سواق ن�شطة.
وتن�ش�أ عندما تقوم المجموعه ب�أداء خدمات ب�صفة مبا�شرة �إلى العمالء مع عدم وجود نية لتداول هذه الديون.
الموجودات المتاحة للبيع

هي تلك الموجودات المالية بخالف الم�شتقات المالية والتي لم يتم ت�صنيفها �ضمن �أي من الت�صنيفات 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 الم�شتريات والمبيعات االعتيادية من الموجودات المالية طبقا لتاريخ الت�سوية وهو التاريخ الذي يتم فيه ا�ستالم
الأ�ص ��ل �أو ت�سلم ��ه بوا�سطة المجموعة .يتم ح ��ذف الموجودات المالية عندما ينتهي حق المجموع ��ة في التدفقات النقدية
النا�شئ ��ة ع ��ن هذا الأ�صل �أو عندما يتم تحويل الأ�صل بوا�سطة المجموعة وتحويل المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية هذا
الأ�صل للغير.
القياس

يت ��م قيا�س جميع الموجودات المالي ��ة مبدئي ًا بالقيمة العادلة م�ضاف ًا �إليها تكالي ��ف المعاملة بخالف اال�ستثمارات المالية
المبوبة بالقيمة العادلة – بيان الدخل  .حيث يتم �إدراج تكاليف المعاملة المتعلقة بها في بيان الدخل.
الحق ًا يتم �إعادة قيا�س الموجودات المتاحة للبيع والموجودات المالية بالقيمة العادلة – بيان الدخل بقيمتها العادلة .ويتم
�إثبات المدينين بالتكلفة المطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
يت ��م �إثب ��ات الأرباح والخ�سائر المحققة وغير المحققة والناتجة عن التغير ف ��ي القيمة العادلة للموجودات بالقيمة العادلة
– بي ��ان الدخ ��ل في بي ��ان الدخل في الفترة التي ظهرت خاللها تلك التغيرات .ويتم �إثب ��ات التغيرات في القيمة العادلة
لال�ستثم ��ارات المتاح ��ة للبيع في حقوق الملكي ��ة مبا�شرة  .عند بيع اال�ستثمارات المتاحة للبي ��ع �أو عند وجود انخفا�ض في
القيمة يتم تحويل المبالغ المعترف بها في حقوق الملكية �إلى بيان الدخل.
القيمة العادلة

يتم تحديد القيمة العادلة للأدوات المالية التي يتم تداولها في �سوق مالي منظم ،طبق ًا ل�سعر �آخر �أمر �شراء معلن.
بالن�سب ��ة لال�ستثم ��ارات غير الم�سعرة ،فيتم تحديد قيمتها العادلة بالرجوع �إلى القيم ��ة ال�سوقية لال�ستثمارات الم�شابه �أو
باالعتماد على التدفقات النقدية المخ�صومة المتوقعة بعد تعديلها لكي تعك�س الظروف المحددة لل�شركة الم�صدرة.
�إن اال�ستثمارات المتاحة للبيع التي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة يتم �إثباتها بالتكلفة ناق�ص ًا االنخفا�ض في القيمة.
االنخفاض في القيمة

تقوم المجوعة بتاريخ كل ميزانية عمومية بتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على انخفا�ض �أ�صل محدد �أو مجموعة
�أ�صول مت�شابهة .في حالة اال�ستثمارات في �أدوات ملكية الم�صنفة كا�ستثمارات متاحة للبيع ف�إن االنخفا�ض الدائم �أو الهام
ف ��ي قيمة تلك اال�ستثم ��ارات يتم �أخذه في االعتبار عند تحديد ما �إذا كان هناك م�ؤ�شرات على وجود انخفا�ض في القيمة.
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وفي حالة وجود دليل على ذلك االنخفا�ض ف�إن �إجمالي الخ�سائر المتراكمة يتم قيا�سها بالفرق بين تكلفة االقتناء والقيمة
العادل ��ة ناق�ص ًا خ�سائر االنخفا� ��ض في القيمة المعترف بها في �سنوات �سابقة ،ويتم تحويله ��ا من حقوق الملكية �إلى بيان
الدخل� .إن خ�سائر االنخفا�ض في القيمة في �أدوات مالية تمثل حقوق ملكية ال يتم عك�سها مرة �أخرى على بيان الدخل.
يت ��م تكوي ��ن مخ�ص�ص مح ��دد لالنخفا�ض في القيم ��ة لمواجهة خطر االئتم ��ان بالن�سبة للمدينون وذلك عن ��د وجود دليل
مو�ضوع ��ي لل�شرك ��ة ب�أنها لن ت�ستطي ��ع تح�صيل كافة المبالغ الم�ستحقة لها� .إن مق ��دار المخ�ص�ص المحدد هو الفرق بين
القيم ��ة الدفتري ��ة والقيمة الم�ستردة لال�صل والتي يتم تحديدها اعتماد ًا عل ��ى القيمة الحالية للتدفقات النقدية مع الأخذ
ف ��ي االعتبار ا�ستبعاد المبالغ القابلة لال�سترداد للكفاالت وال�ضمان ��ات مخ�صومة بناء على معدل الفائدة الفعلي عند بدء
العقد .يتم االعتراف بقيمة ذلك المخ�ص�ص في بيان الدخل.
 3/4استثمارات في وكاله باالستثمار

هي اال�ستثمارت التي لها اجل ا�ستحقاق محدد وتتوافرلدى االدارة النيه والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ ا�ستحقاقها
يتم اثبات تكلفة اال�ستثمار بالتكلفة المطف�أه.
 3/5استثمارات عقارية

2007

ت ��درج الأرا�ض ��ي والعق ��ارات التي تحتف ��ظ بها المجموع ��ة بغر�ض تحقيق نم ��و ر�أ�سمال ��ي �أو بغر�ض ت�أجيره ��ا للغير �ضمن
اال�ستثم ��ارات العقارية .يت ��م �إثبات تلك الأرا�ضي والعقارات عن ��د �إقتنا�ؤها بالتكلفة ،ويتم �إع ��ادة قيا�سها بالقيمة العادلة
التي يتم تحديدها بالقيمة ال�سوقية التي تحدد �سنوي ًا بوا�سطة مقيم م�ستقل وتدرج �أرباح وخ�سائر التقييم في بيان الدخل
المجمع.
 3/6عقارات بغرض المتاجرة

يت ��م تبوي ��ب االرا�ضي والعقارات التي ت ��م اقتناءها لبيعها كارا�ضي وعق ��ارات بغر�ض المتاجرة .يت ��م اثبات تلك االرا�ضي
بالتكلف ��ة �أو �صاف ��ي القيمة القابلة لال�سترداد ايهما اقل .ان �صافي القيمة القابل ��ه لال�سترداد هي قيمة �سعر البيع المقدر
مطروحا منه تكاليف بيعها المقدرة.
 3/7أعمال تحت التنفيذ

تثبت االرا�ضي والعقارات بغر�ض التطوير بالتكلفة مت�ضمنة م�صاريف التطوير .عند االنتهاء من عملية التطوير يتم اعادة
ت�صنيفه ��ا ام ��ا كا�ستثمارات عقارية او ارا�ضي وعقارات بغر�ض المتاج ��رة او كموجودات لغر�ض ا�ستخدام المجموعه وفقا
لنية االدارة لال�ستخدام الم�ستقبلي لتلك االرا�ضي والعقارات.
 3/8الممتلكات والمعدات

تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناق�صا اال�ستهالك المتراكم وخ�سائر االنخفا�ض في القيمة .عند ا�ستبعاد الممتلكات
والمع ��دات �أو تخريدها ،يتم ا�ستبعاد تكلفته ��ا وا�ستهالكها المتراكم من الح�سابات وتدرج الأرباح �أو الخ�سائر الناتجة من
اال�ستبعاد في بيان الدخل.
يتم مراجعة العمر الإنتاجي ب�صفة دورية  ،وفي حالة تغير الأعمار الإنتاجية المقدرة  ،ف�إنه يتم تغيير تلك الأعمار اعتبار ًا
من ال�سنة المالية التي حدث بها التغير بدون �أثر رجعي.
يحت�سب اال�ستهالك على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدار الأعمار الإنتاجية وذلك بعد الأخذ في االعتبار القيم التخريدية
طبق ًا لما يلي:
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معدالت الأهالك
5
5
3

�سنوات
�سنوات
�سنوات

 3/9انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

�إن الموجودات التي لها عمر �إنتاجي غير محدد والتي ال يتم �إطفائها يتم درا�سة الإنخفا�ض في قيمتها �سنوي ًا� .إن الموجودات
الت ��ي يت ��م �إ�ستهالكها �أو �إطفائها يتم مراجعة مدى وجود �إنخفا�ض في القيمة �سنوي ًا عندما ت�شير الظروف �أو الأحداث �إلى
�أن القيمة الدفترية غير قابلة للإ�سترداد.
يتم الإعتراف بخ�سائر الإنخفا�ض في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية للأ�صل عن �صافي القيمة الم�ستردة ويتم تحديد
�صاف ��ي القيم ��ة الم�ست ��ردة على �أ�سا�س القيم ��ة العادلة للأ�صل ناق�ص ًا تكالي ��ف البيع �أو قيمة اال�ستخ ��دام �أيهما �أعلى ،يتم
الإعتراف بخ�سائر الإنخفا�ض في القيمة على بيان الدخل في الفترة التي ظهرت فيها هذه الخ�سائر.
 3/10الشهرة

تتمث ��ل ال�شه ��رة في الزيادة في تكلفة الإقتناء عن ن�صيب المجموعة في القيمة العادلة ل�صافي موجودات ال�شركات التابعة
المقتن ��اه كم ��ا في تاريخ الإقتناء .يتم �إدراج ال�شهرة الناتجة عن �إقتن ��اء �شركات تابعة في الموجودات غير الملمو�سة  .يتم
درا�س ��ة م ��دى وج ��ود �إنخفا�ض في قيمة ال�شهرة �سنوي� � ًا ويتم �إدراجها بالتكلف ��ة ناق�ص ًا خ�سائر الإنخفا� ��ض في القيمة� .إن
خ�سائر الإنخفا�ض في القيمة ال يتم ردها مرة �أخرى.
 3/11النقد والنقد المعادل

يتمثل النقد والنقد المعادل في ال�صندوق ولدى البنوك وكذلك الودائع لأجل التي ت�ستحق خالل فترة ال تتجاوز ثالثة �شهور
من تاريخ الإيداع.
 3/12ذمم تجارية دائنة

تظه ��ر الذمم الدائنة بالتكلف ��ة ،وتتمثل في الأر�صدة الم�ستحقة على المجموعة مقابل تقدم خدمات �أو توريد ب�ضائع �سواء
تم �إ�صدار فواتير بها ام لم يتم.
 3/13تحقق اإليراد

يدرج ربح بيع اال�ستثمارات في اوراق مالية بالفرق بين �صافي ح�صيلة المبيعات النقدية والقيمة المدرجة لال�ستثمار
المباع.
يت ��م اثب ��ات ناتج بيع العقارات بغر�ض المتاجرة و اال�ستثم ��ارات العقارية من ربح او خ�سارة في بيان الدخل عند اتمام
عملية البيع.
يتم االعتراف بايرادات ا�ستثمارات في وكاالت عند �إكت�سابها ،على �أ�سا�س توزيع ن�سبي زمني.
 3/14مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تق ��وم المجموعة وفق� � ًا لقانون العمل الكويتي ب�سداد مبال ��غ للموظفين عند ترك الخدمة وفق ًا لخط ��ة مزايا محددة ،ويتم
�سداد تلك المبالغ دفعة واحدة عند نهاية خدمة الموظفين.
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�إن ه ��ذا الإلت ��زام غير ممول ويتم ح�سابه على �أ�سا�س المبلغ الم�ستحق بافترا� ��ض وقوع كامل الإلتزام كنتيجة لإنهاء خدمة
العاملي ��ن ف ��ي تاري ��خ الميزانية العمومي ��ة وتتوق ��ع الإدارة �أن ينتج عن هذه الطريق ��ة تقدير ًا منا�سب ًا للقيم ��ة الحالية لهذا
االلتزام.
 3/15التمويل من الغير

يت ��م �إثبات قيمة التمويل من الغير ال ��ذي تح�صل عليه المجموعة بالقيمة العادلة مطروح ًا منها تكلفة المعاملة .الحق ًا يتم
�إثب ��ات ذل ��ك التمويل بالتكلفة المطف�أة ،ويتم �إدراج الفرق بين القيمة التي ت ��م تح�صيلها (مطروح ًا منها تكلفة المعاملة)
والقيمة الواجبة ال�سداد في بيان الدخل المجمع على مدار فترة عقود التمويل با�ستخدام طريقة معدل التكلفة الفعلي.
 3/16المخصصات

تثب ��ت المخ�ص�ص ��ات ف ��ي الميزانية العمومية عندما يك ��ون على المجموعة التزام ��ات قانونية �أو التزام ��ات متوقعة نتيجة
لأح ��داث �سابقة .ومن المحتمل �أن يتطلب ذلك تدفق ��ات خارجية للمنافع االقت�صادية وذلك للوفاء بهذه االلتزامات .فاذا
كان الت�أثي ��ر مادي ًا فانه يت ��م تحديد المخ�ص�صات بخ�صم التدفقات النقدية الم�ستقبلي ��ة �إلى الحد الذي يعك�س تقديرات
ال�سوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المحددة لاللتزام .
 3/17العمالت االجنبية
المعامالت واألرصدة

2007

تم�سك ال�شركة دفاترها بالدينار الكويتي  ،ويتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف
ال�ساري ��ة في تاريخ المعاملة ،وتحول الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية في تاريخ الميزانية
العمومي ��ة المجمع ��ه با�ستخ ��دام �أ�سعار ال�ص ��رف ال�سارية في ذلك التاري ��خ  ،وت�ؤخذ جميع فروق العمل ��ة الناتجة �إلى بيان
الدخ ��ل المجمع .وتعتبر ف ��روق العملة الناتجة من تحويل الموجودات المالية غير النقدية التي تقا�س بالقيمة العادلة جزء
من فروق التغير في القيمة العادلة.
ترجمة البيانات المالية

ال يت ��م اعتب ��ار عمليات ال�ش ��ركات التابع ��ة والزميلة على انها تمث ��ل جزء من عملي ��ات ال�شركة  .وبناء ًا علي ��ه ،يتم ترجمة
موج ��ودات ومطلوبات تلك ال�ش ��ركات با�ستخدام ا�سعار ال�صرف ال�سارية في تاريخ البيان ��ات المالية ،كما يتم تحويل بنود
الإيرادات والم�صروفات با�ستخدام متو�سط �أ�سعار ال�صرف الجارية خالل العام  .وت�ؤخذ فروق العملة الناتجة �إلى حقوق
الم�ساهمين المجمع مبا�شرة في ح�ساب احتياطي ترجمة عمالت �أجنبية.
 -4النقد والنقد المعادل

نقد بالمحفظة
نقد لدى البنوك

2007
5,427
960,617
966,044

2006
26,696
1,328,688
1,355,384
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 -5استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

ر�صيد �أول ال�سنة
�أ�ضافات ( ا�سهم م�سعرة)
ا�ستبعادات
التغير فى القيمة العادلة

2007
28,116,372
)(506,396
)(3,937,101
23,672,875

2006
21,584,347
8,752,401
)(668,328
)(1,552,048
28,116,372

�إن جمي ��ع اال�ستثم ��ارت بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل عبارة عن �أ�سه ��م محلية م�سعرة تدار من خالل محافظ من
قبل �شركات وجهات متخ�ص�صة.
 -6عقارات بغرض المتاجرة

ر�صيد �أول ال�سنة
محول من �أعمال تحت التنفيذ
محول من �أ�ستثمارات عقارية
المباع خالل ال�سنة

2007
17,912,200
)(6,771,478
11,140,722

2006
6,956,545
3,748,285
)(10,704,830
-

تتمث ��ل تل ��ك العقارات في قيم ��ة �أرا�ضي مملوكة لل�شركة التابع ��ة م�ضافا اليها تكلفة الم�شروع ��ات الم�صروفة عليها لإقامة
عق ��ارات وم�شروع ��ات وفق ��ا لخطط الإدارة على �أن يتم بيعه ��ا فيما بعد .وقد تم خالل ال�سنة بيع عق ��ارات بتكلفة �إجمالية
قدره ��ا مبلغ  10,469,320دينار كويتي (  10,704,830 :2006دينار كويتي) وقد بلغ �إجمالي الأرباح المحققة من عملية
البيع  3,534,680دينار كويتي (  4,614,370 :2006دينار كويتي).
 -7أعمال تحت التنفيذ

ر�صيد �أول ال�سنة
ا�ضافات خالل ال�سنة
ا�ستبعادات
محول �إلى عقارات بغر�ض المتاجرة

2007
3,421,719
4,817,678
)(3,697,842
4,541,555

2006
2,818,852
4,351,152
)(3,748,285
3,421,719

2007
4,470,000
37,457
9,600
7,662
58,922
4,583,641

2006
3,169
291,148
9,600
7,370
2,454
313,741

 -8ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

ذمم مدينة
دفعات مقدمة لمقاولى الم�شاريع
ت�أمينات م�ستردة لدى الغير
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا
�أر�صدة مدينة�أخرى

تتمثل الذمم المدينة في قيمة بيع البيوت الخا�صة ب�شركة منازل المحا�صة �شركة تابعة.
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-9استثمارات متاحة للبيع

ا�ستثمارات في �أ�سهم غير م�سعرة مدارة من خالل محافظ

2007
34,426,923
34,426,923

2006
34,426,923
34,426,923

بل ��غ التغير في القيم ��ة العادلة لال�ستثمارات في �أ�سهم غير م�سعرة مدارة من خ�ل�ال محافظ ا�ستثمارية مبلغ ال �شئ دينار
كويتي (  2,850,000 :2006دينار كويتي).
-10استثمارات عقارية

ر�صيد �أول ال�سنة
�إ�ضافات خالل ال�سنة
محول الى عقارات بغر�ض المتاجرة
المباع خالل ال�سنة
التغير في القيمة العادلة

2007
46,318,597
27,492,009
)(17,912,200
)(6,463,514
10,243,250
59,678,142

2006
13,898,940
27,675,785
4,743,872
46,318,597

2007

تتمث ��ل تل ��ك اال�ستثمارات في قيمة ارا�ض ��ي مملوكة لل�شركة التابع ��ة بموجب تنازالت من �أط ��راف ذات �صله وذلك بغر�ض
ا�ستثمارها .وقد تم تقييم اال�ستثمارات العقارية في  31دي�سمبر  2007عن طريق مقيم م�ستقل .تم رهن بع�ض اال�ستثمارات
العقاري ��ة بقيم ��ة  7,676,383دين ��ار كويت ��ي (  6,285,793 :2006دينار كويت ��ي ) مقابل الح�صول عل ��ى تمويل من الغير
(اي�ضاح .)14
-11الشهرة

نتج ��ت تل ��ك ال�شهرة عن عملية حيازة �شركة من ��ازل للتعمير (�شركة محا�صة) من قبل �شركة من ��ازل للتعمير (�ش.م.ك)
مقفلة (�شركة تابعة) والتي تمت بتاريخ  30يونيو  2005لـ  99%من را�س مال ال�شركة ونتج عن عملية الحيازة �شهرة بمبلغ
 15,061,327دينار كويتي:
تكلفة الحيازة
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
ال�شهرة الناتجه عن الحيازة

2007
16,716,073
)(1,654,746
15,061,327

2006
16,716,073
)(1,654,746
15,061,327

ال يوجد لدى االدارة ادلة او م�ؤ�شرات تدل على انخفا�ض في قيمة ال�شهرة في تاريخ الميزانية العمومية المجمعة.
-12ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

ذمم دائنة تجارية
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
دائنو ا�ستثمار في �شركة تابعة
م�صاريف م�ستحقة
محجوز �ضمان
مخ�ص�ص الزكاة
الزكاة
مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة
ذمم دائنة اخرى

2007
9,255,525
61,229
63,395
291,255
224,489
3,478
35,000
9,242
9,943,613

2006
3,609,846
58,777
16,220,000
65,600
278,262
226,239
25,000
10,430
20,494,154
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 -13المعامالت مع األطراف ذات الصلة

تتمث ��ل الأط ��راف ذات ال�صلة ف ��ي الم�ساهمين وال�شركات المملوك ��ة للم�ساهمين و�أفراد الإدارة العلي ��ا وال�شركات الزميلة
وال�شركات التي يديرها الم�ساهمين و�أفراد الإدارة العليا  .فيما يلي ملخ�ص بهذه المعامالت :
تمويل �صفقات ا�ستثمارية مالية
تمويل �صفقات عقارية
تمويل من الغير
وفيما يلي ملخ�ص بالأر�صدة الناتجة عن هذه المعامالت :
م�ستحق �إلى �أطراف ذات �صلة

2007
-

2006
9,710,532
12,043,027
5,674,971

30,500

6,359,987

مكافات ومزايا اع�ضاء مجل�س االدارة

120,674

76,573

تخ�ضع جميع المعامالت مع الأطراف ذات ال�صلة لموافقة الجمعية العامة للم�ساهمين .
 -14تمويل من الغير

وكاالت دائنة
عقود تورق

2007
47,440,046
10,167,363
57,607,409

2006
7,460,979
14,233,670
21,694,649

يتمثل ر�صيد وكاالت دائنة في قيمة وكاالت باال�ستثمار مع حق التعاقد مع النف�س بمبلغ  47,440,046دينار كويتي( :2006
 7,460,979دينار كويتي) لمدة من ثالثة الى �ستة ا�شهر بمعدل عائد �سنوي  % 8.6تقديرا من ا�صل را�س المال الم�ستثمر
كما في  31دي�سمبر .2007

يتمث ��ل ر�صيد عقود الت ��ورق في قيمة ت�سهيالت ائتماني ��ة ممنوحه من قبل احد بيوت التموي ��ل واال�ستثمار اال�سالمي وذلك
بمتو�سط عائد �سنوي  .%11.6تم منح هذا التمويل مقابل رهن ا�ستثمارت عقارية (اي�ضاح .)10
 -15رأس المال

بل ��غ ر�أ�س م ��ال ال�شركة الم�ص ��در والمدفوع بالكام ��ل  65,000,000دينار كويتى كم ��ا في  31دي�سمب ��ر  2007مق�سما الى
� 650,000,000سهم بقيمة ا�سميه  100فل�س لل�سهم الواحد.
 -16إحتياطي قانوني

وفقا لمتطلبات قانون ال�شركات التجارية وعقد ت�أ�سي�س ال�شركة االم يتم �إقتطاع  % 10من �صافي ربح ال�سنة �إلى الإحتياطي
القانوني .ويجوز �إيقاف هذا الإقتطاع �إذا زاد الإحتياطي عن  % 50من ر�أ�س المال .
�إن هذا الإحتياطي غير قابل للتوزيع �إال في الحاالت التي حددها القانون وعقد ال�شركة االم.
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 -17إحتياطي إختياري

وفقا لمتطلبات عقد ت�أ�سي�س ال�شركة االم يتم �إقتطاع ن�سبة مئوية من �صافي ربح ال�سنة �إلى الإحتياطي الإختياري يقترحها
مجل�س الإدارة وتوافق عليه الجمعية العامة .ويوقف بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على �إقتراح مجل�س الإدارة.وقد
اقترح مجل�س االدارة تحويل  10%من �صافي ربح ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر .2007
 -18مصروفات عمومية وادارية

الرواتب واالجور
خ�سائر فروق عملة
م�صاريف ت�أ�سي�س و �إ�ست�شارات
م�صاريف �أتعاب �أدارة محافظ
ر�سوم و�أ�شتراكات و معامالت
م�صاريف ت�سجيل عالمات تجارية
م�صاريف الأيجارات
م�صاريف متنوعة

2007
160,395
128,206
32,500
55,993
2,144
6,220
55,483
275,206
716,147

2006
76,819
6,500
125,297
7,323
1,438
41,600
101,323
360,300

 -19حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

2007

ال�شركة الأم
ال�شركة التابعة

2007
61,229
61,229

2006
58,777
58,777

ل ��م يت ��م احت�ساب ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي لل�شركة الأم نظرا لتحقيق �صافي خ�سارة هذه ال�سنه بعد ا�ستبعاد
ح�صة ال�شركة فى ارباح ال�شركة التابعة الم�ساهمة.
 -20الزكاة

يتمث ��ل ه ��ذا البن ��د ف ��ي ال ��زكاة المحت�سب ��ة بموج ��ب القان ��ون رق ��م  46ال�ص ��ادر ف ��ي  27نوفمب ��ر  2006والخا� ��ص
بفر� ��ض زكاة عل ��ى ال�ش ��ركات الم�ساهم ��ة العام ��ة والمقفل ��ة وق ��د ت ��م �إحت�س ��اب ه ��ذه ال ��زكاة ع ��ن الفت ��رة م ��ن
 10دي�سمب ��ر ( 2007تاري ��خ ن�ش ��ر القرار الوزاري رق ��م  58ل�سنة  2007به ��ذا الخ�صو�ص في الجري ��دة الر�سمية) �إلى 31
دي�سمبر  2007بما يعادل  % 1من �صافي الربح قبل خ�صم المخ�ص�صات والإحتياطيات التي تعدها المجموعة.
 -21ربحية السهم الخاصة بمساهمي الشركة األم

يت ��م احت�س ��اب ربحية ال�سهم بق�سمة �صاف ��ي ربح ال�سنة على المتو�سط المرجح لعدد الأ�سه ��م العادية القائمة خالل ال�سنة
كما يلى:
�صافي ربح ال�سنة الخا�ص بم�ساهمي ال�شركة الأم
المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم القائمة

2007
6,589,883
650,000,000
 ( 10فل�س)

2006
6,411,505
650,000,000
 (10فل�س (
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 -22توزيعات ارباح مقترحة

اقت ��رح مجل� ��س االدارة بتوزيع �أرباح نقدية بواقع  5 ( 5%فل�س لكل �سهم) وتوزي ��ع �أ�سهم منحة بواقع  10%من ر�أ�س المال
( � 10أ�سهم لكل � 100سهم) عن طريق �إ�صدار �أ�سهم منحة مجانية بعدد � 65,000,000سهم (خم�سة و�ستون مليون �سهم)
وذلك للم�ساهمين الم�سجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية عن ال�سنه المالية المنتهية في  31دي�سمبر :2006 ( 2007
ال يوجد) وهذا القرار خا�ضع لموافقة الجمعية العامة للم�ساهمين.
 -23التقديرات واالحكام المحاسبية الهامة

طبق� � ًا لل�سيا�س ��ات المحا�سبي ��ة التي تت�ضمنه ��ا المعايير الدولي ��ة للتقارير المالي ��ة والمطبقة من قب ��ل المجموعة ،تتطلب
ه ��ذه المعايي ��ر من الإدارة �أن تق ��وم بعمل التقديرات واالفترا�ض ��ات التالية التي قد ت�ؤثر على القي ��م الدفترية للموجودات
والمطلوبات.
التقديرات:
تصنيف األراضي

عن ��د �إقتناء الأرا�ضي ،تق ��وم الإدارة بت�صنيف هذه الأرا�ضي في �أحد البنود التالية ،بن ��اءا على نية الإدارة لإ�ستخدام هذه
الأرا�ضي.
عقارات قيد التطوير

يتم ت�صنيف الأرا�ضي والتكاليف المتكبدة في عملية الإن�شاء �ضمن هذا البند �إذا تم �إقتناء الأر�ض بغر�ض تطويرها وبيعها
في الم�ستقبل حتى ت�صبح جاهزة لال�ستخدام يتم ت�صنيفها كعقار قيد التطوير.
مشاريع قيد اإلنشاء

يت ��م ت�صني ��ف الأرا�ض ��ي والتكاليف المتكبدة في عملي ��ة الإن�شاء �ضمن هذا البن ��د �إذا تم �إقتناء الأر� ��ض بغر�ض تطويرها
وت�أجيرها في الم�ستقبل حتى ت�صبح جاهزة لال�ستخدام يتم ت�صنيفها كا�ستثمارات عقارية.
عقارات بغرض المتاجرة

يتم ت�صنيف الأر�ض �ضمن هذا البند �إذا تم �إقتنائها بغر�ض بيعها �ضمن نطاق العمل العادي.
إستثمارات عقارية

يت ��م ت�صني ��ف الأر�ض �ضمن هذا البند �إذا تم �إقتنا�ؤها بغر�ض ت�أجيرها �أو بغر�ض زيادة قيمتها الر�أ�سمالية �أو عندما يكون
الغر�ض من �إ�ستغالل الأر�ض غير محدد من قبل المجموعة.
تصنيف االستثمارات

تق ��رر الإدارة عن ��د اقتن ��اء اال�ستثمارات فيم ��ا لو يجب �أن ت�صن ��ف كا�ستثمارات بالقيم ��ة العادلة  -بيان الدخ ��ل �أو متاحة
للبي ��ع �أو قرو� ��ض مدينون .في �سبيل و�ضع هذا الحكم تقوم المجموع ��ة بالأخذ في االعتبار الغر�ض الأ�سا�سي القتناء الأداة
المالي ��ة وكيفي ��ة �إدارة والتقرير عن �أداء تل ��ك الأداة� .إن هذا الحكم يقرر ما �إذا كان الحق ًا �س ��وف يتم �إعادة قيا�س الأداة
المالي ��ة بالقيم ��ة العادلة �أو بالتكلفة وم ��ا �إذا كان التغير في القيمة العادلة �سوف يتم �إثباته في بيان الدخل �أو �ضمن حقوق
الملكية.
االنخفاض في القيمة

عندم ��ا يك ��ون هناك انخفا� ��ض دائم �أو مادي في قيم ��ة اال�ستثمارات الم�سع ��رة «المتاحة للبيع»  ،تق ��وم الإدارة با�ستخدام
تقدي ��رات و�أدلة مو�ضوعي ��ة للحكم على ما �إذا كان هناك انخفا�ض في القيمة  .في تاريخ كل ميزانية عمومية تقوم الإدارة
بتحدي ��د م ��ا �إذا كان هناك انخفا�ض في قيمة اال�ستثمارات المتاحة للبي ��ع� .إن تحديد االنخفا�ض في القيمة يتطلب القيام
بتقديرات هامة وعلى �أ�س�س معقولة تدخل فيها عوامل تقييم ت�شمل طبيعة ال�صناعة وظروف ال�سوق.
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مصادر تقدير عدم التأكد:
مدينون

تق ��وم المجموعة بتقدير الدي ��ون الم�شكوك في تح�صيلها ب�صفة دورية لتحديد م ��ا �إذا كان من الواجب ت�سجيل مخ�ص�ص
خ�سائر االنخفا�ض في القيمة على بيان الدخل .في هذا ال�صدد يكون مطلوب ًا من الإدارة ا�ستخدام تقديرات هامة لتقدير
قيم ��ة وتوقي ��ت التدفقات النقدية المتوقعة� .إن هذا التقدير �ضروري في ظل وج ��ود افترا�ضات على عدة عوامل منها عدم
الت�أكد ودرجة دقة هذا التقدير.
 -24األدوات المالية
فئات األدوات المالية

تتمث ��ل الأدوات المالي ��ة في الموج ��ودات والمطلوبات المالي ��ة لل�شركة وت�شمل الموج ��ودات المالية النق ��د والنقد المعادل
واال�ستثم ��ارات بالقيم ��ة العادلة من خالل بي ��ان الدخل وا�ستثمارات ف ��ي مرابحات ووكاالت وذمم مدين ��ة و�أر�صدة مدينة
�أخرى وا�ستثمارت متاحة للبيع وا�ستثمار في ديون م�شتراه �أما المطلوبات المالية فت�شمل بنوك دائنة وذمم دائنة و�أر�صدة
دائنة �أخرى.
القيمة العادلة لألدوات المالية

تمث ��ل القيم ��ة العادلة للأدوات المالية المبالغ التي يمكن �أن ي�ستبدل بها �أ�ص ��ل �أو ي�سدد بها �إلتزام بين �أطراف ذوي دراية
كافي ��ة ورغبة في التعامل على �أ�س�س متكافئة .وقد �أ�ستخدم ��ت المجموعة الإفترا�ضات والطرق المتعارف عليها في تقدير
القيم العادلة للأدوات المالية حيث يتم تحديد القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة طبق ًا لما يلي:
2007

القيم ��ة العادل ��ة للموج ��ودات والمطلوبات المالي ��ة التي لها نف� ��س الطبيعة وال�ش ��روط والمتداولة في �س ��وق ن�شط يتم
تحديدها بالرجوع �إلى �أ�سعار ال�سوق المعلنة.
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الأخرى (فيما عدا الم�شتقات المالية) يتم تحديد قيمتها العادلة طبق ًا
لنماذج الت�سعير المتعارف عليها �إ�ستناد ًا �إلى التدفقات النقدية الم�ستقبلية المخ�صومة ب�سعر الخ�صم الجاري المتاح
بال�سوق لأداة مالية مماثلة.
القيمة العادلة للأدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطف�أة ال تختلف ب�صورة جوهرية عن قيمتها الدفترية.
إدارة المخاطر المالية

ت�ستخدم المجموعة �أدوات مالية تتعر�ض للمخاطر المالية مثل مخاطر الإئتمان ومخاطر ال�سوق ومخاطر ال�سيولة.
تق ��وم المجموع ��ة ب�صورة دورية بمراجع ��ة المخاطر التي تتعر�ض لها وتق ��وم ب�إتخاذ الإج ��راءات المنا�سبة لتخفي�ض تلك
المخاطر للحد المقبول.
�إن �أهم المخاطر التي تتعر�ض لها المجموعة تتمثل فيما يلي:
خطر اإلئتمان

�إن خط ��ر الإئتم ��ان ه ��و خطر �إحتمال عدم قدرة �أح ��د اطراف الإداة المالية عل ��ى الوفاء ب�إلتزاماته م�سبب� � ًا خ�سارة مالية
للطرف الآخر� .إن الموجودات المالية والتي تعر�ض المجموعة ب�شكل رئي�سي لخطر الإئتمان ،تتمثل ب�شكل رئي�سي في الذمم
المدين ��ة� .إن خطر الإئتم ��ان المتعلقة بالذمم والأر�صدة المدينة �أخرى تعتبر مح ��دودة نتيجة محدودية ن�شاط المجموعة
م ��ع العمالء حيث ان ن�شاط المجموعة متمركز مع االن�شط ��ة العقارية والتي هي قيد التطوير .ولمزيد من التفا�صيل يرجع
لإي�ض ��اح ( � .)8إن غالبي ��ة مديونيات المجموعة ت�ستحق خالل  90يوم ًا ويمثل الجزء الأكبر من تلك المديونيات م�ستحقات
�أفراد و�شركات.
ونتيجة لذلك ،تعتقد الإدارة �أنه ال يوجد ما ي�ستدعي تكوين مخ�ص�ص للديون الم�شكوك فيها زيادة عن المخ�ص�ص الحالي
المكون للإنخفا�ض في القيمة خالل ال�سنة.
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مخاطر السيولة

تتمث ��ل مخاط ��ر ال�سيول ��ة في عدم ق ��درة المجموعة على الوف ��اء بالتزاماتها النقدي ��ة� .إن �إدارة مخاط ��ر ال�سيولة تت�ضمن
الإحتف ��اظ بنقدي ��ة كافية وتوفير م�صادر التمويل عن طريق توفير ت�سهيالت كافية ،والإحتفاظ بالموجوادات ذات ال�سيولة
العالية ومراقبة ال�سيولة ب�شكل دوري عن طريق التدفقات النقدية الم�ستقبلية.
ت ��م عر� ��ض جدول الإ�ستحقاق ��ات للإلتزامات المدرج �أدناه �إ�ستن ��اد ًا �إلى الفترة من تاريخ الميزاني ��ة العمومية حتى تاريخ
الإ�ستحقاق ��ات التعاقدية وف ��ي حال عدم وجود تاريخ �إ�ستحقاق تعاقدي للأداة المالية يتم عر�ضها طبق ًا لتقديرات الإدارة
على �أ�سا�س الفترة التي يتم فيها تح�صيل �أو �إ�ستبعاد الأ�صل لت�سوية الإلتزام.
ان ار�ص ��دة المطلوب ��ات المف�ص ��ح عنها في ج ��دول تحليل اال�ستحقاق ��ات والموج ��ودات �أدناه هي التدفق ��ات النقدية غير
المخ�صوم ��ة طبق ��ا لتواريخ التعاقد  ،وحيث ان تلك االر�صدة ت�ستحق خالل فت ��رة اقل من �سنة فان اثر الخ�صم يعتبر غير
مادي.
فيما يلي تحليل الإ�ستحقاقات للمطلوبات كما في  31دي�سمبر :2007
من �سنة �إلى
� 5سنوات

من � 3أ�شهر
�إلى �سنة
المطلوبات
ذمم دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
تمويل من الغير
م�ستحق الطراف ذات �صله
مكاف�أة نهاية الخدمة
�إجمالي المطلوبات

9,943,613
57,607,409
30,500
67,581,522

�أكثر من
� 5سنوات

-

-

11,758
11,758

-

الإجمالي
9,943,613
57,607,409
30,500
11,758
67,593,280

فيما يلي تحليل الإ�ستحقاقات للمطلوبات كما في  31دي�سمبر :2006
من � 3أ�شهر
�إلى �سنة
المطلوبات
ذمم دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
تمويل من الغير
م�ستحق الطراف ذات �صله
مكاف�أة نهاية الخدمة
�إجمالي المطلوبات

20,494,154
21,694,649
6,359,987
48,548,790

�أكثر من
� 5سنوات

من �سنة �إلى
� 5سنوات
9,583
9,583

-

الإجمالي
20,494,154
21,694,649
6,359,987
9,583
48,558,373

مخاطر السوق

تت�ضم ��ن مخاط ��ر ال�سوق خطر ال�سع ��ر وخطر �سعر الفائ ��دة وخطر العمالت الأجنبي ��ة ،وتن�ش�أ تلك المخاط ��ر نتيجة تغير
الأ�سعار بال�سوق وكذلك تغيير معدالت الفائدة و�أ�سعار ال�صرف.
مخاطر العمالت األجنبية

تن�ش� ��أ تل ��ك المخاطر ع ��ن المعامالت بالعمالت الأجنبية .وتق ��وم المجموعة ب�إدارة تلك المخاطر ع ��ن طريق و�ضع حدود
للتعام ��ل في عم�ل�ات �أجنبية ومع الأط ��راف الأخرى وكذل ��ك التعامل فقط بالعم�ل�ات الرئي�سية ومع �أط ��راف ذوي �سمعة
ح�سنة.
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*جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك

مخاطر التدفقات النقدية والقيمة العادلة ومعدالت العائد

ال يوج ��د ل ��دى المجموعة موجودات هامة يمكن �أن تتعر�ض لهذا النوع من المخاطر ،وعليه ف�إن دخل المجموعة وتدفقاتها
النقدية والت�شغيلية ال تت�أثر بتغيرات �سعر العائد بال�سوق.
تن�ش� ��أ مخاط ��ر �سعر العائد ع ��ن القرو�ض طويلة الأجل .كما �أن القرو�ض بمعدالت عائ ��د متغيرة قد تعر�ض المجموعة �إلى
مخاطر التدفقات النقدية ب�سبب تغيرمعدل العائد  ،وعليه فان المجموعة التتعر�ض لخطر التقلبات في التدفقات النقدية
نتيج ��ة تغي ��رات معدالت العائ ��د الناتجة عن الوكاالت والمرابح ��ات الدائنة حيث ان تلك المطلوب ��ات تحمل معدالت عائد
با�سعار ثابتة.
مخاطر سعر األسهم

تقوم المجموعة ب�إدارة تلك المخاطر عن طريق اال�ستثمار في ا�سهم �شركات ذات اداء ت�شغيلي متميز وربحية عالية  ,ويتم
هذا اال�ستثمار وفق ًا للمحددات المو�ضوعة بوا�سطة مجل�س ادارة المجموعة.
تحتفظ المجموعة خالل ال�سنة با�ستثمارات تم تبويبها في تاريخ الميزانية العمومية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
وا�ستثمارات متاحة للبيع.
ت ��م تحديد ح�سا�سي ��ة المخاطر ال�سعرية لم�ساهمات الملكي ��ة بناء على الإفترا�ضات تغير ا�سع ��ار اال�سهم في �سوق الكويت
لالوراق المالية بن�سبة  % 5 -/+للعامين  2007و . 2006

�أرباح(/خ�سائر) ال�سنة

حقوق الملكية

2007

2006

2007

2006

1,183,644

1,405,819

-

-

-

1,721,346

1,721,346

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة -
بيان الدخل
ا�ستثمارات متاحة للبيع
-

2007

�إن تحالي ��ل الح�سا�سي ��ة ادن ��اه قد تم تحديدها بن ��اء على مدى التعر�ض للمخاط ��ر ال�سعرية لم�ساهم ��ات الملكية في تاريخ
البيان ��ات المالي ��ة � .إن التحليل يعك�س تاثير التغيرات الإيجابية في �أ�سعار م�ساهم ��ات الملكية وفقا الفترا�ضات الح�سا�سية
للمخاطر ال�سعرية المذكورة �أعاله مع بقاء جميع التغيرات الأخرى ثابتة .

ف ��ي حال ��ة انخفا�ض ا�سعار اال�سهم بن�سبة  5%مع بقاء جميع التغيرات الأخرى ثابتة فان بيان الدخل وحقوق الملكية �سوف
تتاثر بنف�س القيم في الجدول اعاله ولكن با�شاره عك�سية.
 -25إدارة مخاطر رأس المال

�إن �أهداف المجموعة عند �إدارة ر�أ�س المال هو �ضمان ا�ستمرار قدرتها على توفير عائد منا�سب للم�ساهمين والم�ستفيدين
الآخرين ب�شكل يتنا�سب مع م�ستوى المخاطر.
وتح ��دد المجموع ��ة ر�أ�س المال بم ��ا يتنا�سب مع المخاطره كما تدير هي ��كل ر�أ�س المال وتجرى التعدي�ل�ات عليه في �ضوء
التغي ��رات ف ��ي الظروف الأقت�صادية وخ�صائ�ص المخاط ��ره المتعلقة بالأ�صل ومن �أجل المحافظ ��ة على هيكل ر�أ�س المال
�أوتعديله تقوم بتعديل مبلغ الأرباح الذي يدفع للم�ساهمين �أو �إ�صدار �أ�سهم جديدة �أو بيع �أ�صول لتخفي�ض الدين.
وتم�شي ��ا م ��ع ال�شركات االخرى في نف�س المجال تقوم المجموعة بمتابعة ر�أ�س المال على �أ�سا�س ن�سبة المديونية �إلى حقوق
الملكي ��ة ويت ��م �إحت�ساب ه ��ذه الن�سبة عن طريق �صاف ��ي الديون �إلى �إجمالي ر�أ� ��س المال المعدل ويحت�س ��ب �صافي الديون
ك�إجمال ��ي القرو� ��ض بما في ذلك الت�سهيالت الواردة في الميزانية العمومي ��ة مخ�صوم ًا منها النقد والنقد المعادل وي�شمل
ر�أ�س المال المعدل جميع مكونات حقوق الملكية.
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ان ن�سبة المديونية �إلى حقوق الملكية كما يلي:

*جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك

2007
57,607,409
)(966,044
56,641,365
86,359,740
143,001,105
%39.6

اجمالي الديون
ناق�ص ًا :النقد والنقد المعادل
�صافي الديون
�إجمالي حقوق الملكية
اجمالي الديون وحقوق الملكلية
ن�سبة الديون �إلى حقوق الملكية

2006
21,694,649
)(1,355,384
20,339,265
80,363,810
100,703,075
%22.2

 -26معامالت غير نقدية

تتمث ��ل قيمة المعامالت غير النقديـة والتي تم تاثيرها على التغيرات في االن�شطة الت�شغيلية بقائمة التدفقات النقدية كما
يلي:
2007
30,707,632
17,912,200
-

ا�ستثمارات عقارية
عقارات بغر�ض المتاجره
توزيعات ارباح عينية

2006
18,075,437
6,956,545
711,480

 -27المعلومات المالية حسب القطاعات

االيرادات
2007

2006

النتائج
2007

2006

الموجودات
2007

2006

التوزيع الجغرافى
الكويت
11,702,556
اخرى:
جمهورية م�صر العربية -
المجموع
11,702,556

8,685,100

6,691,333

6,504,769

123,003,235

109,712,822

8,685,100

6,691,333

6,504,769

31,192,525
154,195,760

19,350,651
129,063,473

()2,702,565
14,405,121
11,702,556

)(673,141
9,358,241
8,685,100

)(2,758,557
10,094,718
)(644,828
6,691,333

)(1,172,500
8,159,972
)(482,703
6,504,769

73,161,125
59,678,142
21,356,493
154,195,760

77,604,623
46,318,597
5,140,253
129,063,473

التوزيع القطاعى
اال�ستثمار
عقارات
اخرى
المجموع

 -28أرقام المقارنة

تم �إعادة تبويب بع�ض �أرقام المقارنة لل�سنة المالية ال�سابقة لتتنا�سب مع تبويب �أرقام ال�سنة الحالية.
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2007

البيانات المالية
المجمعة
 31ديسمبر ( 2006مدققة)

شركة منازل القابضة
شركة مساهمة كويتية قابضة
وشركتها التابعة
الكويت

البيانات المالية المجمعة عن ال�سنة المالية المنتهية في
 31دي�سمبر 2006
مـع
تقرير مراقب الح�سابات الم�ستقل

73

المحتويات

2006

�صفحة
تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل

76

البيان
امليزانية العمومية املجمعة

�أ

78

بيان الدخل املجمع

ب

79

بيان التدفقات النقدية املجمع

ج

80

بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع

د

81

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة

95-82

75

تقرير مراقب الحسابات المستقل
ال�سادة  /الم�ساهمين المحترمين
�شركة منازل القاب�ضة
�شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة
الكويت
تقرير عن البيانات المالية المجمعة

لق ��د دققن ��ا البيان ��ات المالية المجمع ��ة ل�شركة من ��ازل القاب�ضة � -شرك ��ة م�ساهمة كويتي ��ة قاب�ض ��ة – («ال�شركة الأم»)
و�شركته ��ا التابعة (ي�شار �إليها مجتمعة ب� �ـ «المجموعة») والتي تت�ضمن الميزانية العمومية المجمعة لل�سنة المنتهية في 31
دي�سمب ��ر  2006وكذل ��ك بيانات الدخل والتدفقات النقدي ��ة والتغيرات في حقوق الملكية المجمع ��ة لل�سنة المالية المنتهية
بذلك التاريخ وكذلك ملخ�ص ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة واالي�ضاحات التف�صيلية االخرى.
م�سئولية ادارة ال�شركة عن البيانات المالية المجمعة

�إن اعداد هذه البيانات المالية المجمعة وعر�ضها ب�شكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما هي مطبقة بدولة
الكوي ��ت ه ��ي من م�سئـولية �إدارة ال�شركة الأم� .إن هذه الم�سئولي ��ة تت�ضمن ت�صميم وتطبيق واالحتفاظ بنظام رقابة داخلي
يتعل ��ق باع ��داد البيانات المالية المجمعة وعر�ضها ب�شكل عادل بحيث تك ��ون خالية من �أية اخطاء مادية �سواء كانت ناتجة
عن الغ�ش �أو الخط�أ ,كما تت�ضمن اختيار وتطبيق ال�سيا�سات المحا�سبية المنا�سبة واعداد التقديرات المحا�سبية المعقوله
وفقا للظروف المحيطة.
م�سئولية مراقب الح�سابات

�إن م�سئوليتن ��ا ه ��ي �إبداء الر�أي حول ه ��ذه البيانات المالية المجمعة ا�ستنادا الى �أعمـ ��ال التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا
بالتدقي ��ق وفقا لمعايير التدقيق الدولية� .إن هذه المعايير تتطلب منا االلتزام بمتطلبات المهنة االخالقية وتخطيط واداء
اعمال التدقيق للح�صول على تاكيد معقول بان البيانات المالية المجمعة ال تحتوي على �أخطاء مادية.

�إن اعمال التدقيق تتطلب تنفيذ اجراءات للح�صول على ادلة تدقيق على المبالغ واالي�ضاحات الواردة في البيانات المالية
المجمع ��ة .ان تلك االجراءات تعتمد على الحكم المهن ��ي لمراقب الح�سابات بما في ذلك تقييم خطر وجود �أخطاء مادية
في البيانات المالية المجمعة �سواء كانت ناتجة عن الغ�ش �أو الخط�أ .في �سبيل تقييم تلك الأخطار ف�إن مراقب الح�سابات
ي�أخ ��ذ ف ��ي عين االعتبار الرقابة الداخلية المرتبطة ب�إعداد البيان ��ات المالية المجمعة وعر�ضها ب�شكل عادل وذلك بهدف
ت�صميم �إجراءات التدقيق المالئمة ،ولي�س بغر�ض �إبداء ر�أي على فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة بال�شركة.
�إن �أعمال التدقيق تت�ضمن �أي�ضا تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات المحا�سبية المطبقة ومدى معقولية التقديرات المحا�سبية
التي �أعدتها الإدارة بالإ�ضافة �إلى تقييم العر�ض ال�شامل للبيانات المالية المجمعة.
باعتقادن ��ا �أن �أدلة التدقي ��ق التى ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفير �أ�سا�س معقول يمكنن ��ا من �إبداء ر�أينا على البيانات
المالية المجمعة.
الر�أي

بر�أينا ،ف�إن البيانات المالية المجمعة تعبر ب�صورة عادلة – من جميع النواحي المادية -عن المركز المالي للمجموعة كما
في  31دي�سمبر  2006وعن نتائج �أعمالها وتدفقاتها النقدية لل�سنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير
المالية كما هي مطبقة بدولة الكويت.
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تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية االخرى

بر�أينا �أي�ض ًا �أن البيانات المالية المجمعة متفقة مع ال�سجالت المحا�سبية و�أن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة
ف ��ي تقري ��ر مجل� ��س الإدارة فيما يتعلق بالبيان ��ات المالية المجمعة متفقة مع م ��ا هو وارد في �سج�ل�ات ال�شركة الأم  ،وقد
ح�صلن ��ا عل ��ى كافة المعلومات والإي�ضاح ��ات التي ر�أيناها �ضروري ��ة لأغرا�ض التدقيق ،كما �أن البيان ��ات المالية المجمعة
تت�ضمن جميع المعلومات التي ن�ص عليها قانون ال�شركات التجارية ونظام ال�شركة الأم على وجوب �إثباته و�أن ال�شركة الأم
تم�سك ح�سابات منتظمة و�أن الجرد �أجرى وفق ًا للأ�صول المرعية .وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا لم تقع خالل
ال�سنة المالية مخالفات لأحكام قانون ال�شركات التجارية �أو لنظام ال�شركة الأم على وجه ي�ؤثر ماديا في ن�شاط المجموعة
�أو مركزها المالي.
2006

علي عبد الرحمن الح�ساوي

مراقب ح�سابات مرخ�ص فئة (�أ) رقم 30
 BDOبرقان – محا�سبون عالميون
 4فبراير 2007

دولة الكويت
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«بيان � -أ»

الميزانية العمومية المجمعة كما في  31دي�سمبر 2006
*جميع المبالغ بالدينار الكويتي

�إي�ضاح

2006

الموجودات
الموجودات المتداولة
النقد والنقد المعادل
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ا�ستثمارات فى وكالة باال�ستثمار
عقارات بغر�ض المتاجرة
�أعمال تحت التنفيذ
ذمم مدينة و�أر�صدة مدينة �أخرى

5
6
7

الموجودات غير المتداولة
�إ�ستثمارات متاحة للبيع
�إ�ستثمارات عقارية
ال�شهرة
ممتلكات ومعدات

8
9
10
11

مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
م�ستحق الى اطراف ذات �صله
تمويل من الغير

34,426,923
46,318,597
15,061,327
49,410
95,856,257
129,063,473

12
13
14

20,494,154
6,359,987
21,694,649
48,548,790

3
4

المطلوبات غير المتداولة
مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة
حقوق الملكية
ر�أ�س المال
احتياطي قانوني
احتياطي اختياري
احتياطي التغير فى القيمة العادلة
�أرباح مرحلة
�إجمالي حقوق الملكية الخا�صة بم�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق الأقلية

15
16
17

مهند عثمان الم�سباح
رئي�س مجل�س الإدارة

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا من المعلومات المالية المجمعة.
شركة منازل القابضة ش.م.ك.

1,355,384
28,116,372
3,421,719
313,741
33,207,216

395,967
21,584,347
1,000,000
6,956,545
2,818,852
345,989
33,101,700
24,295,274
13,898,940
15,061,327
53,255,541
86,357,241

617,289
14,363,382
14,980,671

9,583
9,583

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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2005

-

65,000,000
1,300,160
1,038,984
2,973,465
10,051,201
80,363,810
141,290
80,505,100
129,063,473

65,000,0000
650,632
615,695
123,465
4,938,752
71,328,544
48,026
71,376,570
86,357,241

نا�صر محمد ال�سبيعي
نائب رئي�س مجل�س الإدارة

�شركة منازل القاب�ضة � -شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة
و�شركتها التابعة  -الكويت

«بيان  -ب»

بيان الدخل المجمع عن ال�سنة المالية كما في  31دي�سمبر 2006
*جميع المبالغ بالدينار الكويتي

�إي�ضاح
االيرادات
�أرباح بيع عقارات بغر�ض المتاجرة
�أرباح بيع ا�ستثمارات عقارية
�أرباح غير محققة من �إعادة تقييم ا�ستثمارات عقارية
�إيرادات توزيعات نقدية
�إيرادات توزيعات عينية
�أرباح محققة من ا�ستثمارات في وكالة باال�ستثمار
(خ�سائر)� /أرباح محققة من بيع ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة
من خالل بيان الدخل
(خ�سائر)� /أرباح غير محققة من ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة
من خالل بيان الدخل
ايرادات اخرى

18

19

مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة

�صافي ربح ال�سنة الخا�ص بـ :
م�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق الأقلية
�صافي ربح ال�سنة
ربحية ال�سهم الخا�صة بم�ساهمي ال�شركة الأم

20

4,614,370
4,743,872
404,250
711,480
767

452,058

)(237,961

38,451

)(1,552,048

2,758,911

370
8,685,100

6,398,906

24,133
3,125,353
-

)(360,300
)(79,611
)(1,651,942
)(4,701
)(58,777

)(157,524
)(52,951
)(55,552

)(25,000

)(15,000

)(2,180,331
6,504,769

)(281,027
6,117,879

6,411,505
93,264
6,504,769
 ( 10فلس )

6,086,400
31,479
6,117,879
 ( 19فلس )

2006

الم�صروفات والأعباء الأخرى
م�صروفات عمومية و�إدارية
م�صروفات ت�سويقية
م�صاريف تمويل
ا�ستهالكات
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

2006

2005

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا من المعلومات المالية المجمعة.
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�شركة منازل القاب�ضة � -شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة
و�شركتها التابعة  -الكويت

«بيان  -ج»

بيان التدفقات النقدية المجمع عن ال�سنة المالية المنتهية كما في  31دي�سمبر 2006
*جميع المبالغ بالدينار الكويتي

2006

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�صافي ربح ال�سنة
تعديالت
ا�ستهالك ممتلكات ومعدات
�أرباح بيع ا�ستثمارات عقارية
�أرباح غير محققة من �إعادة تقييم ا�ستثمارات عقارية
�أرباح بيع عقارات بغر�ض المتاجرة
توزيعات ارباح
ارباح محققه من ا�ستثمارات في وكاله باال�ستثمار

( خ�سائر)�/أرباح غير محققة من ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
( خ�سائر)�/أرباح محققة من بيع �أ�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

مكاف�أة نهاية الخدمة
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�صافي(الخ�سارة)المعدل قبل احت�ساب اثر التغير في بنود ر�أ�س المال العامل
ذمم مدينة و�أر�صدة مدينة �أخرى
�شراء ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
المح�صل من بيع �أ�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
عقارات بغر�ض المتاجرة
�أعمال تحت التنفيذ �-صافي
ذمم دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
م�ستحق من اطراف ذات �صله
�صافي النقد الم�ستخدم في الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
المدفوع ل�شراء ممتلكات ومعدات
المدفوع ل�شراء �إ�ستثمارات عقارية
المدفوع ل�شراء �إ�ستثمارات متاحة للبيع
توزيعات نقدية
المح�صل من �أرباح ا�ستثمارات في وكاله باال�ستثمار
المدفوع في ا�ستثمارات في وكاله باال�ستثمار
الم�سترد من ا�ستثمارات في وكالة باال�ستثمار
ال�شهرة
�صافي النقد الم�ستخدم في الأن�شطة اال�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
ر�أ�س المال المدفوع
تمويل من الغير
�صافي النقد الناتج من الأن�شطة التمويلية
�صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في اول ال�سنة
النقد والنقد المعادل في نهاية ال�سنة

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا من المعلومات المالية المجمعة.
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شركة منازل القابضة ش.م.ك.

2005

6,504,769

6,117,879

4,701
)(4,743,872
)(4,614,370
)(1,115,730
)(767
1,552,048
237,961
9,583
58,777
)(2,106,900
32,248
)(8,040,921
430,367
11,570,915
)(602,867
1,516,412
)(8,003,395
)(5,204,141

)(3,125,353
)(24,133
)(452,058
)(2,758,911
)(38,451
55,552
)(225,475
)(260,543
)(18,982,632
195,647
)(6,932,412
)(2,818,852
6,874,120
)(22,150,147

)(54,111
)(9,600,348
)(7,281,649
404,250
767
1,000,000
)(15,531,091

)(13,898,940
)(12,721,082
452,058
)(36,000,000
35,000,000
)(15,061,327
)(42,229,291

21,694,649
21,694,649

64,750,000
64,750,000

959,417
395,967
1,355,384

370,562
25,405
395,967

65,000,000
65,000,000

64,750,000
65,000,000

250,000
-

ر�أ�س المال

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

الر�صيد في  1يناير 2006
�صافي التغير فى القيمةالعادلة
�صافي التغيرات المعترف بها مبا�شرة في حقوق الم�ساهمين
�صافي ربح ال�سنة
اجمالي ربح ال�سنة المعترف به
الزكاه لعام 2005
المحول لالحتياطات
الر�صيد في  31دي�سمبر 2006

الر�صيد في  1يناير 2005
�صافي التغير فى القيمةالعادلة
�صافي التغيرات المعترف بها مبا�شرة في حقوق الم�ساهمين
�صافي ربح ال�سنة
اجمالي ربح ال�سنة المعترف به
الزيادة في ر�أ�س المال
�صافي الحركة في م�ساهمات �شركات تابعة
المحول لالحتياطات
الر�صيد في  31دي�سمبر 2005

*جميع المبالغ بالدينار الكويتي

650,632
649,528
1,300,160

615,695
650,632

34,937
-

احتياطي
قانوني

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع لل�سنة المالية المنتهية كما في  31دي�سمبر 2006

�شركة منازل القاب�ضة � -شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة
و�شركتها التابعة  -الكويت

615,695
)(226,239
649,528
1,038,984

123,465
123,465
2,850,000
2,850,000
2,973,465

615,695
615,695

-

123,465
123,465
-

احتياطي
اختياري

احتياطي
التغير في
القيمة العادلة

حقوق ملكية م�ساهمي ال�شركة الأم

2006

4,938,752
6,411,505
6,411,505
)(1,299,056
10,051,201

83,742
6,086,400
6,086,400
)(1,231,390
4,938,752

�أرباح مرحلة

71,376,570
2,850,000
2,850,000
6,504,769
6,504,769
)(226,239
80,505,100

71,328,544
2,850,000
2,850,000
6,411,505
6,411,505
)(226,239
80,363,810

48,026
93,264
93,264
141,290

368,679
123,465
123,465
31,479
6,086,400
31,479
6,086,400
- 64,750,000
 16,54748,026 71,328,544

368,679
123,465
123,465
6,117,879
6,117,879
64,750,000
16,547
71,376,570

المجموع

حقوق الأقلية

مجموع حقوق
الملكية

«بيان  -د»
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�شركة منازل القاب�ضة � -شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة
و�شركتها التابعة  -الكويت
�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2006

*جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك

 -1تأسيس الشركة ونشاطها

�شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة ـ الكويت ـ بموجب عقد الت�أ�سي�س الم�ؤرخ فى  5يوليو 1983

ت�أ�س�ست �شركة منازل القاب�ضة ـ
تحت �أ�سم �شركة الكويت و�إيطاليا للمقاوالت العامة (�ش.م.ك) مقفلة ثم تم تغيير ا�سم ال�شركة �إلى �شركة منازل القاب�ضة
(�ش.م.ك.قاب�ض ��ه) وذلك بتاريخ  5يونيو  2005وبناء عليه تم تحويل الملكية من ال�شركاء القدامى الى المالك الحاليين
مع اقفال االر�صده االفتتاحية لال�صول وااللتزامات البالغة 368,679دينار كويتي.
الأغرا�ض التي ت�أ�س�ست من �أجلها ال�شركة هي القيام بما يلى :
تمل ��ك �أ�سه ��م �شركات م�ساهمة كويتي ��ة �أو �أجنبية وكذلك تملك �أ�سهم �أو ح�ص�ص في �ش ��ركات ذات م�سئولية محدودة
كويتية �أو �أجنبية �أو اال�شتراك في ت�أ�سي�س هذه ال�شركات بنوعيها و�إدارتها و�إقرا�ضها وكفالتها لدى الغير.
�إقرا� ��ض ال�ش ��ركات التي تملك فيها �أ�سهما وكفالته ��ا لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين �أال تق ��ل ن�سبة م�شاركة ال�شركة
القاب�ضة في ر�أ�س مال ال�شركة المقتر�ضة عن  20%على الأقل.
تمل ��ك حقوق الملكية ال�صناعية من ب ��راءات اختراع �أو عالمات تجارية �صناعية �أو ر�سوم �صناعية �أو �أية حقوق �أخرى
تتعلق بذلك وت�أجيرها ل�شركات �أخرى ال�ستغاللها �سواء في داخل الكويت �أو خارجها.
تملك المنقوالت والعقارات الالزمة لمبا�شرة ن�شاطها في الحدود الم�سموح بها وفقا للقانون.
ا�ستغالل الفوائ�ض المالية المتوفرة لدى ال�شركة عن طريق ا�ستثمارها في محافظ مالية تدار من قبل �شركات وجهات
متخ�ص�صة.
�إن عنوان ال�شركة الم�سجل هو� :ص.ب  26131الكويت – الرمز البريدي  13121ال�صفاة .
ت�شتمل البيانات المالية المجمعة لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2006على البيانات المالية لل�شركة و�شركتها التابعة
(وي�شار �إليها مجتمعه «بالمجموعة»).
تم الت�صريح ب�إ�صدار البيانات المالية بناء ًا على قرار مجل�س الإدارة بتاريخ  4فبراير . 2007
-2السياسات المحاسبية الهامة
 2/1أسس إعداد البيانات المالية

يت ��م �إعداد ه ��ذه البيانات المالية المجمعه وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالي ��ة ال�صادرة عن مجل�س معايير المحا�سبة
الدولية والتف�سيرات ال�صادرة عن لجنة تف�سير معايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات قانون ال�شركات التجارية بدولة
الكويت.
ت ��م �إعداد البيانات المالية المجمعة عل ��ى �أ�سا�س التكلفة التاريخية المعدلة بالقيم العادل ��ة لال�ستثمارات المالية بالقيمة
العادلة من خالل بيان الدخل ولال�ستثمارات المتاحة للبيع واال�ستثمارات العقارية.
يتم �إعداد البيانات المالية بالدينار الكويتي .
�إن �إع ��داد البيانات المالية المجمع ��ة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب ا�ستخدام بع�ض التقديرات المحا�سبية
الهامة ،بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إنه يتطلب من الإدارة القيام بو�ضع تقديرات عند تطبيق ال�سيا�سات المحا�سبية في المجموعة
� .إن المناط ��ق الت ��ي تت�ضمن درج ��ة عالية من التقدير �أو التعقيد �أو التي ت�ؤثر فيه ��ا االفترا�ضات والتقديرات على البيانات
المالية المجمعة ب�شكل جوهري تم الإف�صاح عنها في �إي�ضاح ( .)22
خالل ال�سنة � ،صدرت بع�ض المعايير الدولية للتقارير المالية ال�صادرة عن مجل�س معايير المحا�سبة الدولية والتف�سيرات
ال�صادرة عن لجنة تف�سير معايير التقارير المالية الدولية بالإ�ضافة �إلى بع�ض التغيرات ال�صادرة عن لجنة تف�سير المعايير
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شركة منازل القابضة ش.م.ك.

�شركة منازل القاب�ضة � -شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة
و�شركتها التابعة  -الكويت
�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2006

*جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك

الدولية للتقارير المالية .وال يوجد �أثر مادي على البيانات المالية للمجموعة نتيجة تطبيق تلك التعديالت والتغيرات.
تم �إ�صدار معايير وتف�سيرات مجل�س معايير المحا�سبة الدولية خالل هذا العام �إال �أنها لي�ست واجبة التطبيق:
 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (  )7الأدوات المالية :الإف�صاحات معيار المحا�سبة الدولي رقم (  )1الإف�صاح عن ر�أ�س المال. تف�سير رقم (  )8نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( .)2 تف�سير (  )10البيانات المالية المرحلية وخ�سائر االنخفا�ض في القيمةتل ��ك التعدي�ل�ات والتغيرات �سوف يت ��م تطبيقها اعتبارا من ال�سنة المالية القادمة وال يتوق ��ع �أن ينتج عنه ت�أثير مادي على
البيانات المالية للمجموعة.
 2/2أسس التجميع

تت�ضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية لل�شركة الأم وال�شركة التابعة المملوكة لها كما هو مو�ضح تعرف ال�شركة
الأم وال�شركة التابعة فيما بعد "بالمجموعة"
ال�شركة

100%

بيع و�شراء االرا�ضى والعقارات

2006

�شركة منازل للتعمير (�شركة م�ساهمة كويتية مقفلة) –
الكويت

ن�سبة الم�ساهمة

الن�شاط

�إن ال�شركات التابعة هي ال�شركات التي ت�سيطر عليها ال�شركة الأم  ،وتوجد ال�سيطرة عندما يكون لدى ال�شركة الأم المقدرة
ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر على التحكم في ال�سيا�سات المالية والت�شغيلية لل�شركات التابعة لت�ستفيد من �أن�شطتها .تت�ضمن
البيان ��ات المالي ��ة المجمعة البيانات المالي ��ة لل�شركات التابعة من تاريخ بدء ال�سيطرة فعلي ��ا وحتى تاريخ انتهاء ال�سيطرة
فعليا  .يتم ا�ستبعاد جميع الأر�صدة والمعامالت المتبادلة بين �شركات المجموعة عند التجميع  ،بما فيها الأرباح المتبادلة
والخ�سائر والأرباح غير المحققة  .يتم �إعداد البيانات المالية المجمعة با�ستخدام �سيا�سات محا�سبية موحدة للمعامالت
المتماثلة وللأحداث الأخرى التي تتم في ظروف مت�شابهة .
 -تمتلك �شركة منازل للتعمير (�شركة م�ساهمة كويتية مقفلة) �شركة منازل للمحا�صة بن�سبة

99%

و�شرك ��ة ايف ��اد لال�ستثمار العقاري وال�سياحي �شركة م�ساهمة م�صري ��ة – م�صر بن�سبة  100%وقد تم تجميع �شركة ايفاد
لال�ستثمار العقاري وال�سياحي �شركة م�ساهمة م�صرية – م�صر مع البيانات المالية ل�شركة منازل للتعمير (�شركة م�ساهمة
كويتية مقفلة) بناء على بيانات ادارية غير مدققة.
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�شركة منازل القاب�ضة � -شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة
و�شركتها التابعة  -الكويت
�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2006
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 2/3األدوات المالية
التصنيف

يعتم ��د الت�صني ��ف على الغر�ض من اقتناء اال�ستثمار .تقوم الإدارة بتحديد ه ��ذا الت�صنيف عند االعتراف المبدئي بالأداة
المالي ��ة ويت ��م �إعادة النظر في هذا الت�صنيف عن ��د �إعداد البيانات المالية  .قامت ال�شرك ��ة بت�صنيف �أدواتها المالية كما
يلي :
موجودات مالية بالقيمة العادلة -بيان الدخل
يت�ضم ��ن هذا الت�صنيف ت�صنيفين فرعيين وهما موجودات مالي ��ة بغر�ض المتاجرة وموجودات مالية بالقيمة العادلة عند
االعت ��راف المبدئ ��ي .يتم ت�صني ��ف الأ�صل المالي �ضمن ه ��ذا الت�صنيف �إذا ت ��م �إقتنائه ب�صورة �أ�سا�سي ��ة للبيع في الأجل
القريب �أو �إذا قررت الإدارة ت�صنيفه كذلك عند االعتراف المبدئي.
مدينون

ه ��ي موج ��ودات مالي ��ة  -بخالف الم�شتقات المالية – ذات ا�ستحقاق ثاب ��ت �أو محدد وتكون غير م�سعرة في �أ�سواق ن�شطة.
وتن�ش�أ عندما تقوم المجموعه ب�أداء خدمات ب�صفة مبا�شرة �إلى العمالء مع عدم وجود نية لتداول هذه الديون.
الموجودات المتاحة للبيع

هي تلك الموجودات المالية بخالف الم�شتقات المالية والتي لم يتم ت�صنيفها �ضمن �أي من الت�صنيفات 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 الم�شتريات والمبيعات االعتيادية من الموجودات المالية طبقا لتاريخ الت�سوية وهو التاريخ الذي يتم فيه ا�ستالم
الأ�ص ��ل �أو ت�سلم ��ه بوا�سطة المجموعة .يتم ح ��ذف الموجودات المالية عندما ينتهي حق المجموع ��ة في التدفقات النقدية
النا�شئ ��ة ع ��ن هذا الأ�صل �أو عندما يتم تحويل الأ�صل بوا�سطة المجموعة وتحويل المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية هذا
الأ�صل للغير.
القياس

يت ��م قيا�س جميع الموجودات المالي ��ة مبدئي ًا بالقيمة العادلة م�ضاف ًا �إليها تكالي ��ف المعاملة بخالف اال�ستثمارات المالية
المبوبة بالقيمة العادلة – بيان الدخل  .حيث يتم �إدراج تكاليف المعاملة المتعلقة بها في بيان الدخل.
الحق ًا يتم �إعادة قيا�س الموجودات المتاحة للبيع والموجودات المالية بالقيمة العادلة – بيان الدخل بقيمتها العادلة .ويتم
�إثبات المدينين بالتكلفة المطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
يت ��م �إثب ��ات الأرباح والخ�سائر المحققة وغير المحققة والناتجة عن التغير ف ��ي القيمة العادلة للموجودات بالقيمة العادلة
– بي ��ان الدخ ��ل ف ��ي بيان الدخل في الفترة التي ظهرت خاللها تلك التغي ��رات .ويتم �إثبات التغيرات في القيمة العادلة
لال�ستثم ��ارات المتاح ��ة للبيع في حقوق الملكي ��ة مبا�شرة  .عند بيع اال�ستثمارات المتاحة للبي ��ع �أو عند وجود انخفا�ض في
القيمة يتم تحويل المبالغ المعترف بها في حقوق الملكية �إلى بيان الدخل.
القيمة العادلة

يتم تحديد القيمة العادلة للأدوات المالية التي يتم تداولها في �سوق مالي منظم  ،طبق ًا ل�سعر �آخر �أمر �شراء معلن.
بالن�سب ��ة لال�ستثمارات غير الم�سعرة  ،فيتم تحديد قيمتها العادلة بالرج ��وع �إلى القيمة ال�سوقية لال�ستثمارات الم�شابه �أو
باالعتم ��اد على التدفقات النقدية المخ�صومة المتوقعة بعد تعديله ��ا لكي تعك�س الظروف المحددة لل�شركة الم�صدرة� .إن
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اال�ستثمارات المتاحة للبيع التي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة يتم �إثباتها بالتكلفة ناق�ص ًا االنخفا�ض في القيمة.
االنخفاض في القيمة

تقوم المجوعة بتاريخ كل ميزانية عمومية بتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على انخفا�ض �أ�صل محدد �أو مجموعة
�أ�صول مت�شابهة .في حالة اال�ستثمارات في �أدوات ملكية الم�صنفة كا�ستثمارات متاحة للبيع ف�إن االنخفا�ض الدائم �أو الهام
ف ��ي قيمة تلك اال�ستثم ��ارات يتم �أخذه في االعتبار عند تحديد ما �إذا كان هناك م�ؤ�شرات على وجود انخفا�ض في القيمة.
وفي حالة وجود دليل على ذلك االنخفا�ض ف�إن �إجمالي الخ�سائر المتراكمة يتم قيا�سها بالفرق بين تكلفة االقتناء والقيمة
العادل ��ة ناق�ص ًا خ�سائر االنخفا� ��ض في القيمة المعترف بها في �سنوات �سابقة ،ويتم تحويله ��ا من حقوق الملكية �إلى بيان
الدخل� .إن خ�سائر االنخفا�ض في القيمة في �أدوات مالية تمثل حقوق ملكية ال يتم عك�سها مرة �أخرى على بيان الدخل.
يت ��م تكوي ��ن مخ�ص�ص مح ��دد لالنخفا�ض في القيم ��ة لمواجهة خطر االئتم ��ان بالن�سبة للمدينون وذلك عن ��د وجود دليل
مو�ضوع ��ي لل�شرك ��ة ب�أنها لن ت�ستطيع تح�صيل كافة المبالغ الم�ستحقة له ��ا � .إن مقدار المخ�ص�ص المحدد هو الفرق بين
القيم ��ة الدفتري ��ة والقيمة الم�ستردة لال�صل والتي يتم تحديدها اعتماد ًا عل ��ى القيمة الحالية للتدفقات النقدية مع الأخذ
ف ��ي االعتبار ا�ستبعاد المبالغ القابلة لال�سترداد للكفاالت وال�ضمان ��ات مخ�صومة بناء على معدل الفائدة الفعلي عند بدء
العقد .يتم االعتراف بقيمة ذلك المخ�ص�ص في بيان الدخل.
 2/4استثمارات في وكاله باالستثمار

2006

هي اال�ستثمارت التي لها اجل ا�ستحقاق محدد وتتوافرلدى االدارة النيه والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ ا�ستحقاقها
يتم اثبات تكلفة اال�ستثمار بالتكلفة المطف�أه.
 2/5استثمارات عقارية

ت ��درج الأرا�ض ��ي والعق ��ارات التي تحتفظ به ��ا المجموعة بغر�ض تحقي ��ق نمو ر�أ�سمال ��ي �أو بغر�ض ت�أجيره ��ا للغير �ضمن
اال�ستثم ��ارات العقاري ��ة .يتم �إثبات تلك الأرا�ضي والعق ��ارات عند �إقتنا�ؤها بالتكلفة  ،ويتم �إع ��ادة قيا�سها بالقيمة العادلة
التي يتم تحديدها بالقيمة ال�سوقية التي تحدد �سنوي ًا بوا�سطة مقيم م�ستقل وتدرج �أرباح وخ�سائر التقييم في بيان الدخل
المجمع.
 2/6عقارات بغرض المتاجرة

يت ��م تبوي ��ب االرا�ضي والعقارات التي ت ��م اقتناءها لبيعها كارا�ضي وعق ��ارات بغر�ض المتاجرة .يت ��م اثبات تلك االرا�ضي
بالتكلف ��ة �أو �صاف ��ي القيمة القابلة لال�سترداد ايهما اقل .ان �صافي القيمة القابل ��ه لال�سترداد هي قيمة �سعر البيع المقدر
مطروحا منه تكاليف بيعها المقدرة.
 2/7أعمال تحت التنفيذ

تثبت االرا�ضي والعقارات بغر�ض التطوير بالتكلفة مت�ضمنة م�صاريف التطوير .عند االنتهاء من عملية التطوير يتم اعادة
ت�صنيفه ��ا ام ��ا كا�ستثمارات عقارية او ارا�ضي وعقارات بغر�ض المتاج ��رة او كموجودات لغر�ض ا�ستخدام المجموعه وفقا
لنية االدارة لال�ستخدام الم�ستقبلي لتلك االرا�ضي والعقارات.
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 2/8الممتلكات والمعدات

تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناق�صا اال�ستهالك المتراكم وخ�سائر االنخفا�ض في القيمة .عند ا�ستبعاد الممتلكات
والمع ��دات �أو تخريدها ،يتم ا�ستبعاد تكلفته ��ا وا�ستهالكها المتراكم من الح�سابات وتدرج الأرباح �أو الخ�سائر الناتجة من
اال�ستبعاد في بيان الدخل.
يتم مراجعة العمر الإنتاجي ب�صفة دورية  ،وفي حالة تغير الأعمار الإنتاجية المقدرة  ،ف�إنه يتم تغيير تلك الأعمار اعتبار ًا
من ال�سنة المالية التي حدث بها التغير بدون �أثر رجعي.
يحت�سب اال�ستهالك على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدار الأعمار الإنتاجية وذلك بعد الأخذ في االعتبار القيم التخريدية
طبق ًا لما يلي.
البيان

معدات
�أثاث وديكورات
كمبيوترات و�آالت مكتبية

معدالت الأهالك
5
5
3

�سنوات
�سنوات
�سنوات

 2/9انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

�إن الموج ��ودات الت ��ي له ��ا عمر �إنتاجي غي ��ر محدد والت ��ي ال يتم �إطفائها يت ��م درا�س ��ة الإنخفا�ض في قيمته ��ا �سنوي ًا� .إن
الموج ��ودات الت ��ي يتم �إ�ستهالكها �أو �إطفائها يتم مراجعة مدى وج ��ود �إنخفا�ض في القيمة �سنوي ًا عندما ت�شير الظروف �أو
الأح ��داث �إل ��ى �أن القيمة الدفترية غير قابلة للإ�سترداد .يتم الإعتراف بخ�سائر الإنخفا�ض في القيمة عندما تزيد القيمة
الدفتري ��ة للأ�ص ��ل عن �صاف ��ي القيمة الم�ستردة ويتم تحديد �صاف ��ي القيمة الم�ستردة على �أ�سا� ��س القيمة العادلة للأ�صل
ناق�ص� � ًا تكاليف البيع �أو قيم ��ة اال�ستخدام �أيهما �أعلى ،يتم الإعتراف بخ�سائر الإنخفا� ��ض في القيمة على بيان الدخل في
الفترة التي ظهرت فيها هذه الخ�سائر.

 2/10الشهرة

تتمث ��ل ال�شه ��رة في الزيادة في تكلفة الإقتناء عن ن�صيب المجموعة في القيمة العادلة ل�صافي موجودات ال�شركات التابعة
المقتن ��اه كم ��ا في تاريخ الإقتناء .يتم �إدراج ال�شهرة الناتجة عن �إقتن ��اء �شركات تابعة في الموجودات غير الملمو�سة  .يتم
درا�س ��ة م ��دى وج ��ود �إنخفا�ض في قيمة ال�شهرة �سنوي� � ًا ويتم �إدراجها بالتكلف ��ة ناق�ص ًا خ�سائر الإنخفا� ��ض في القيمة� .إن
خ�سائر الإنخفا�ض في القيمة ال يتم ردها مرة �أخرى.
 2/11النقد والنقد المعادل

يتمثل النقد والنقد المعادل في ال�صندوق ولدى البنوك وكذلك الودائع لأجل التي ت�ستحق خالل فترة ال تتجاوز ثالثة �شهور
من تاريخ الإيداع.
 2/12ذمم تجارية دائنة

تظه ��ر الذمم الدائنة بالتكلف ��ة ،وتتمثل في الأر�صدة الم�ستحقة على المجموعة مقابل تقدم خدمات �أو توريد ب�ضائع �سواء
تم �إ�صدار فواتير بها ام لم يتم.
 2/13تحقق اإليراد

يدرج ربح بيع اال�ستثمارات في اوراق مالية بالفرق بين �صافي ح�صيلة المبيعات النقدية والقيمة المدرجة لال�ستثمار المباع.
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يت ��م اثب ��ات ناتج بيع العقارات بغر�ض المتاجرة و اال�ستثم ��ارات العقارية من ربح او خ�سارة في بيان الدخل عند اتمام
عملية البيع.
يتم االعتراف بايرادات ا�ستثمارات في وكاالت عند �إكت�سابها  ،على �أ�سا�س توزيع ن�سبي زمني .
 2/14الزكاة

يت ��م احت�س ��اب ال ��زكاة بن�سبة  % 2.577وذل ��ك ب�أخذ الموج ��ودات الزكوية مخ�صوم ��ا منها المطلوب ��ات للو�صول ل�صافي
الموجودات الخا�ضعة للزكاة.
 2/15مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تق ��وم المجموعة وفق� � ًا لقانون العمل الكويتي ب�سداد مبال ��غ للموظفين عند ترك الخدمة وفق ًا لخط ��ة مزايا محددة ،ويتم
�سداد تلك المبالغ دفعة واحدة عند نهاية خدمة الموظفين .
�إن ه ��ذا الإلت ��زام غير ممول ويتم ح�سابه على �أ�سا�س المبلغ الم�ستحق بافترا� ��ض وقوع كامل الإلتزام كنتيجة لإنهاء خدمة
العاملي ��ن ف ��ي تاري ��خ الميزانية العمومي ��ة وتتوق ��ع الإدارة �أن ينتج عن هذه الطريق ��ة تقدير ًا منا�سب ًا للقيم ��ة الحالية لهذا
االلتزام.
 2/16التمويل من الغير

2006

يت ��م �إثبات قيمة التمويل من الغير ال ��ذي تح�صل عليه المجموعة بالقيمة العادلة مطروح ًا منها تكلفة المعاملة .الحق ًا يتم
�إثب ��ات ذل ��ك التمويل بالتكلفة المطف�أة ،ويتم �إدراج الفرق بين القيمة التي ت ��م تح�صيلها (مطروح ًا منها تكلفة المعاملة)
والقيمة الواجبة ال�سداد في بيان الدخل المجمع على مدار فترة عقود التمويل با�ستخدام طريقة معدل التكلفة الفعلي .
 2/17المخصصات

تثب ��ت المخ�ص�ص ��ات ف ��ي الميزانية العمومية عندما يك ��ون على المجموعة التزام ��ات قانونية �أو التزام ��ات متوقعة نتيجة
لأح ��داث �سابقة .ومن المحتمل �أن يتطلب ذلك تدفق ��ات خارجية للمنافع االقت�صادية وذلك للوفاء بهذه االلتزامات .فاذا
كان الت�أثي ��ر مادي ًا فانه يت ��م تحديد المخ�ص�صات بخ�صم التدفقات النقدية الم�ستقبلي ��ة �إلى الحد الذي يعك�س تقديرات
ال�سوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المحددة لاللتزام .
 2/18العمالت االجنبية
المعامالت واألرصدة

تم�سك ال�شركة دفاترها بالدينار الكويتي  ،ويتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف
ال�سارية في تاريخ المعاملة  ،وتحول الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية في تاريخ الميزانية
العمومي ��ة المجمع ��ه با�ستخ ��دام �أ�سعار ال�ص ��رف ال�سارية في ذلك التاري ��خ  ،وت�ؤخذ جميع فروق العمل ��ة الناتجة �إلى بيان
الدخ ��ل المجمع .وتعتبر ف ��روق العملة الناتجة من تحويل الموجودات المالية غير النقدية التي تقا�س بالقيمة العادلة جزء
من فروق التغير في القيمة العادلة.
ترجمة البيانات المالية

ال يت ��م اعتب ��ار عمليات ال�ش ��ركات التابع ��ة والزميلة على انها تمث ��ل جزء من عملي ��ات ال�شركة  .وبناء ًا علي ��ه ،يتم ترجمة
موج ��ودات ومطلوبات تلك ال�ش ��ركات با�ستخدام ا�سعار ال�صرف ال�سارية في تاريخ البيان ��ات المالية ،كما يتم تحويل بنود
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الإي ��رادات والم�صروفات با�ستخدام متو�سط �أ�سعار ال�صرف الجارية خالل العام .وت�ؤخذ فروق العملة الناتجة �إلى حقوق
الم�ساهمين المجمع مبا�شرة في ح�ساب احتياطي ترجمة عمالت �أجنبية.
 -3النقد والنقد المعادل

نقد بالمحفظة
نقد لدى البنوك

2006
26,696
1,328,688
1,355,384

2005
200,322
195,645
395,967

 -4استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

ر�صيد �أول ال�سنة
�أ�ضافات (ا�سهم م�سعرة)
ا�ستبعادات
التغير فى القيمة العادلة

2006
21,584,347
8,752,401
)(668,328
)(1,552,048
28,116,372

2005
18,982,632
)(157,196
2,758,911
21,584,347

�إن جمي ��ع اال�ستثم ��ارت بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل عبارة عن �أ�سهم محلي ��ة م�سعره من خالل محافظ تدار من
قبل �شركات وجهات متخ�ص�صة.
 -5عقارات بغرض المتاجرة

ر�صيد �أول ال�سنة
محول من �أعمال تحت التنفيذ
محول من �أ�ستثمارات عقارية
المباع خالل ال�سنة

2006
6,956,545
3,748,285
)(10,704,830
-

2005
5,148,190
1,921,022
)(112,667
6,956,545

تتمث ��ل تل ��ك العقارات في قيم ��ة �أرا�ضي مملوكة لل�شركة التابع ��ة م�ضافا اليها تكلفة الم�شروع ��ات الم�صروفة عليها لإقامة
عقارات وم�شروعات وفقا لخطط الإدارة على �أن يتم بيعها فيما بعد .وقد تم بيع كل العقارات خالل ال�سنة وقد بلغ �إجمالي
الإيرادات المحققة من عملية البيع  15,319,200دينار كويتي.
 -6أعمال تحت التنفيذ

ر�صيد �أول ال�سنة
ا�ضافات خالل ال�سنة
ا�ستبعادات
محول �إلى عقارات بغر�ض المتاجرة
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2006
2,818,852
4,351,152
)(3,748,285
3,421,719

2005
20,205
7,967,042
)(20,205
)(5,148,190
2,818,852
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 -7ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

ذمم مدينة
دفعات مقدمة لمقاولى الم�شاريع
ت�أمينات م�ستردة لدى الغير
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا
�أيرادات م�ستحقة
�أر�صدة مدينة�أخرى

2006
3,169
291,148
9,600
7,370
2,454
313,741

2005
233,189
60,767
14,400
11,350
25,654
629
345,989

 -8استثمارات متاحة للبيع

ا�ستثمارات في ا�سهم غير م�سعره مداره من خالل محافظ

2006
34,426,923
34,426,923

2005
24,295,274
24,295,274

بل ��غ لتغي ��ر في القيمة العادلة لال�ستثمارات ف ��ي ا�سهم غير م�سعره مداره من خالل محاف ��ظ ا�ستثماريه مبلغ 2,850,000
دينار كويتي (  123,465دينار كويتي  31دي�سمبر )2005

ر�صيد �أول ال�سنة
�إ�ضافات خالل ال�سنة
محول الى عقارات بغر�ض المتاجرة
المباع خالل ال�سنة
التغير في القيمة العادلة

2006

 -9استثمارات عقارية

2006
13,898,940
27,675,785
4,743,872
46,318,597

2005
19,887,574
)(1,921,022
)(4,067,612
13,898,940

تتمث ��ل تل ��ك اال�ستثمارات في قيمة ارا�ض ��ي مملوكة لل�شركة التابع ��ة بموجب تنازالت من �أط ��راف ذات �صله وذلك بغر�ض
ا�ستثمارها .وقد تم تقييم اال�ستثمارات العقارية في  31دي�سمبر  2006عن طريق مقيم م�ستقل .تم رهن بع�ض اال�ستثمارات
العقارية بقيمة  6,285,793دينار كويتي مقابل الح�صول على تمويل من الغير ( اي�ضاح .) 14
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 -10الشهرة

نتج ��ت تل ��ك ال�شهرة عن عملية حيازة �شركة منازل للتعمير ( �شرك ��ة محا�صة ) من قبل �شركة منازل للتعمير ( �ش.م.ك)
مقفل ��ة ( �شرك ��ة تابعة ) والتي تم ��ت بتاريخ  30يونيو  2005لـ  %99من را�س مال ال�شرك ��ة ونتج عن عملية الحيازة �شهرة
بمبلغ  15,061,327دينار كويتي:
2006
16,716,073
)(1,654,746
15,061,327

تكلفة الحيازة
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
ال�شهرة الناتجه عن الحيازة

ال يوجد لدى االدارة ادلة او م�ؤ�شرات تدل على انخفا�ض في قيمة ال�شهرة في تاريخ الميزانية العمومية المجمعة.
 -11ممتلكات ومعدات

�أثاث
وديكورات
التكلفة
الر�صيد في  1يناير 2006
ا�ضافات
الر�صيد كما في  31دي�سمبر 2006
اال�ستهالك
كما في  1يناير 2006
ا�ضافات
كما في  31دي�سمبر 2006
�صافي القيمة الدفترية
كما في  31دي�سمبر 2006
كما في  31دي�سمبر 2005

46,094
46,094

معدات
1,606
1,606

كمبيوترات
و�آالت مكتبية
6,411
6,411

�إجمالي
54,111
54,111

3,841
3,841

133
133

727
727

4,701
4,701

42,253
-

1,473
-

5,684
-

49,410
-

 -12ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

ذمم دائنة تجارية
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
دائنوا ا�ستثمار في �شركة تابعة
م�صاريف م�ستحقة
محجوز �ضمان
ذمم دائنة اخرى
مخ�ص�ص الزكاة
مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة

2006
3,609,846
58,777
16,220,000
65,600
278,262
10,430
226,239
25,000
20,494,154

2005
423,306
55,552
55,631
67,800
15,000
617,289

تتمث ��ل دائن ��وا ا�ستثمار في �شركه تابعة في قيم ��ة الم�ستحق لل�شركات المالكه ل�شركة ايف ��اد لال�ستثمار ال�سياحي والعقاري
(�شرك ��ة م�ساهم ��ة م�صرية ) – م�ص ��ر نتيجة اال�ستحواذ عل ��ى ال�شركة من قب ��ل �شركة منازل للتعمير � ��ش.م.ك مقفلة -
الكويت
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 -13المعامالت مع األطراف ذات الصلة

تتمث ��ل الأط ��راف ذات ال�صلة ف ��ي الم�ساهمين وال�شركات المملوك ��ة للم�ساهمين و�أفراد الإدارة العلي ��ا وال�شركات الزميلة
وال�شركات التي يديرها الم�ساهمين و�أفراد الإدارة العليا  .فيما يلي ملخ�ص بهذه المعامالت :
تمويل �صفقات ا�ستثمارية مالية
تمويل �صفقات عقارية
تمويل من الغير
وفيما يلي ملخ�ص بالأر�صدة الناتجة عن هذه المعامالت :
م�ستحق �إلى �أطراف ذات �صلة

2006
9,710,532
12,043,027
5,674,971

2005
17,114,017
100,041

6,359,987

14,363,382

مكافات ومزايا اع�ضاء مجل�س االدارة

25,000

15,000

تخ�ضع جميع المعامالت مع الأطراف ذات ال�صلة لموافقة الجمعية العامة للم�ساهمين .
 -14تمويل من الغير

2006

وكاالت دائنة
عقود تورق

2006
7,460,979
14,233,670
21,694,649

2005
-

يتمثل ر�صيد وكاالت دائنة في قيمة وكاالت باال�ستثمار مع حق التعاقد مع النف�س بمبلغ  7,460,979دينار كويتي لمدة من
ثالثة الى �ستة ا�شهر بمعدل عائد �سنوي  %8تقديرا من ا�صل را�س المال الم�ستثمر كما في  31دي�سمبر .2006
يتمث ��ل ر�صيد عقود الت ��ورق في قيمة ت�سهيالت ائتماني ��ة ممنوحه من قبل احد بيوت التموي ��ل واال�ستثمار اال�سالمي وذلك
بمتو�سط عائد �سنوي  .%12تم منح هذا التمويل مقابل رهن ا�ستثمارت عقارية ( اي�ضاح  ) 9ولم يتم توثيق الرهن حتى
تاريخ البيانات المالية.
 -15رأس المال

بل ��غ ر�أ�س م ��ال ال�شركة الم�ص ��در والمدفوع بالكام ��ل  65,000,000دينار كويتى كم ��ا في  31دي�سمب ��ر  2006مق�سما الى
� 650,000,000سهم بقيمة ا�سميه  100فل�س لل�سهم الواحد.
تم زيادة ر�أ�س مال ال�شركة خالل �سنة  2005كالتالي:
 من  250.000دينار كويتي �إلى  15,000,000دينار كويتي بتاريخ  5يونيو .2005 -من  15,000,000دينار كويتي �إلى  65,000,000دينار كويتي بتاريخ  12يوليو .2005
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 -16إحتياطي قانوني

وفق ��ا لمتطلب ��ات قانون ال�شركات التجارية وعقد ت�أ�سي�س ال�شركة يتم �إقتط ��اع  % 10من �صافي ربح ال�سنة �إلى الإحتياطي
القانوني .ويجوز �إيقاف هذا الإقتطاع �إذا زاد الإحتياطي عن  % 50من ر�أ�س المال � .إن هذا الإحتياطي غير قابل للتوزيع
�إال في الحاالت التي حددها القانون وعقد ال�شركة.
 -17إحتياطي إختياري

وفق ��ا لمتطلبات عق ��د ت�أ�سي�س ال�شركة يتم �إقتطاع ن�سب ��ة مئوية من �صافي ربح ال�سنة �إل ��ى الإحتياطي الإختياري يقترحها
مجل�س الإدارة وتوافق عليه الجمعية العامة .ويوقف بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على �إقتراح مجل�س الإدارة.وقد
اقترح مجل�س االدارة تحويل  %10من �صافي ربح ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر .2006
 -18مصروفات عمومية وادارية

الرواتب واالجور
م�صاريف ت�أ�سي�س و �إ�ست�شارات
م�صاريف �أتعاب �أدارة محافظ
ر�سوم و�أ�شتراكات و معامالت
م�صاريف ت�سجيل عالمات تجارية
م�صاريف الأيجارات
م�صاريف متنوعة

2006
76,819
6,500
125,297
7,323
1,438
41,600
101,323
360,300

2005
22,790
30,787
50,819
1,060
14,212
19,200
18,656
157,524

 -19حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

ال�شركة الأم
ال�شركة التابعة

2006
58,777
58,777

2005
55,552
55,552

ل ��م يتم احت�ساب ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلم ��ي لل�شركة الأم نظرا لتحقيق �صافي خ�سارة هذه ال�سنه بعد ا�ستبعاد
ح�صة ال�شركة فى ارباح ال�شركة التابعة الم�ساهمة.
 -20ربحية السهم الخاصة بمساهمي الشركة األم

يتم احت�ساب ربحية ال�سهم بق�سمة �صافي ربح ال�سنة على المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم العادية القائم ��ة خ�ل�ال ال�سنة
كما يلى:
�صافي ربح ال�سنة الخا�ص بم�ساهمي ال�شركة الأم
المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم القائمة
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6,411,505
650,000,000
 ( 10فل�س )

2005
6,086,400
324,349,315
 (19فل�س (
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 -21توزيعات ارباح مقترحة

اقترح مجل�س االدارة عدم توزيع ارباح عن ال�سنه المالية المنتهية في  31دي�سمبر  :2005 ( 2006ال يوجد ) وهذا القرار
خا�ضع لموافقة الجمعية العامة للم�ساهمين.
 -22التقديرات واالحكام المحاسبية الهامة

طبق� � ًا لل�سيا�س ��ات المحا�سبي ��ة التي تت�ضمنه ��ا المعايير الدولي ��ة للتقارير المالي ��ة والمطبقة من قب ��ل المجموعة ،تتطلب
ه ��ذه المعايي ��ر من الإدارة �أن تق ��وم بعمل التقديرات واالفترا�ض ��ات التالية التي قد ت�ؤثر على القي ��م الدفترية للموجودات
والمطلوبات.
التقديرات:
تصنيف االستثمارات

تق ��رر الإدارة عن ��د اقتن ��اء اال�ستثم ��ارات فيما لو يج ��ب �أن ت�صنف كا�ستثم ��ارات بالقيمة العادلة – بي ��ان الدخل �أو متاحة
للبي ��ع �أو قرو� ��ض مدينون .في �سبيل و�ضع هذا الحكم تقوم المجموع ��ة بالأخذ في االعتبار الغر�ض الأ�سا�سي القتناء الأداة
المالي ��ة وكيفي ��ة �إدارة والتقري ��ر عن �أداء تلك الأداة � .إن هذا الحكم يقرر م ��ا �إذا كان الحق ًا �سوف يتم �إعادة قيا�س الأداة
المالي ��ة بالقيم ��ة العادلة �أو بالتكلفة وم ��ا �إذا كان التغير في القيمة العادلة �سوف يتم �إثباته في بيان الدخل �أو �ضمن حقوق
الملكية.
2006

االنخفاض في القيمة

عندم ��ا يك ��ون هناك انخفا� ��ض دائم �أو مادي في قيم ��ة اال�ستثمارات الم�سع ��رة «المتاحة للبيع»  ،تق ��وم الإدارة با�ستخدام
تقدي ��رات و�أدلة مو�ضوعي ��ة للحكم على ما �إذا كان هناك انخفا�ض في القيمة  .في تاريخ كل ميزانية عمومية تقوم الإدارة
بتحدي ��د ما �إذا كان هناك انخفا�ض في قيم ��ة اال�ستثمارات المتاحة للبيع � .إن تحديد االنخفا�ض في القيمة يتطلب القيام
بتقديرات هامة وعلى �أ�س�س معقولة تدخل فيها عوامل تقييم ت�شمل طبيعة ال�صناعة وظروف ال�سوق .
مصادر تقدير عدم التأكد:
مدينون

تق ��وم المجموعة بتقدير الدي ��ون الم�شكوك في تح�صيلها ب�صفة دورية لتحديد م ��ا �إذا كان من الواجب ت�سجيل مخ�ص�ص
خ�سائر االنخفا�ض في القيمة على بيان الدخل .في هذا ال�صدد يكون مطلوب ًا من الإدارة ا�ستخدام تقديرات هامة لتقدير
قيم ��ة وتوقي ��ت التدفقات النقدية المتوقعة� .إن هذا التقدير �ضروري في ظل وج ��ود افترا�ضات على عدة عوامل منها عدم
الت�أكد ودرجة دقة هذا التقدير.
األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمنشآت والمعدات

تق ��وم �إدارة المجموعة بتحدي ��د الأعمار الإنتاجية واالهالكات للممتل ��كات والمن�ش�آت والمع ��دات� .إن الإدارة تقوم بزيادة
عب� ��أ اال�ستهالك عندما تق ��ل الأعمار الإنتاجية المقدرة عن الأعمار المقدرة لها من قبل� .أو تقوم بحذف �أو تخفي�ض قيمة
الموجودات المتقادمة �أو الموجودات غير الإ�ستراتيجية التي يتم اال�ستغناء عنها �أو بيعها.
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�شركة منازل القاب�ضة � -شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة
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*جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك

 -23األدوات المالية – القيمة العادلة وإدارة المخاطر
أ -القيمة العادلة لألدوات المالية

تتعام ��ل ال�شرك ��ة �ضمن ن�شاطها االعتيادي في بع� ��ض الأدوات المالية المتمثلة في النقد والمدين ��ون والدائنون� ،إن القيمة
العادلة لهذه البنود كما في  31دي�سمبر  2006ال تختلف ب�شكل جوهري عن القيمة الدفترية لها نظرا لق�صر مدة ا�ستحقاق
هذه الأدوات المالية.
ب -المخاطر المتعلقة باألدوات المالية
مخاطر االئتمان

�إن المجموع ��ة معر�ضة لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالخ�سائ ��ر التي يجب �إثباتها في حالة عجز الطرف الآخر عن الوفاء
بالتزاماته.
�إن تعر� ��ض المجموع ��ة لمخاط ��ر االئتمان يكمن في �ص ��ورة �أ�سا�سية ف ��ي النقد والنق ��د المعادل والذم ��م المدينة .بتاريخ
الميزاني ��ة العمومية المجمعة كان �أق�صى تعر�ض المجموعة لمخاطر االئتمان م�ساويا للقيمة الدفترية للموجودات المبينة
�أعاله .تعمل المجموعة على الحد من مخاطر االئتمان بالتعامل مع بنوك وم�ؤ�س�سات مالية ذات �سمعة ائتمانية جيده.
مخاطر العمالت االجنبية

ان مخاطر العمالت االجنبية هي مخاطر تقلب اداة مالية ب�سبب التغيرات في ا�سعار تحويل العمالت االجنبية.
تعتقد االدارة ان مخاطر التعر�ض لخ�سائر كبيرة تعتبر �ضئيلة وذلك نظرا لمحدودية مخاطر تقلب ا�سعار تحويل العمالت
االجنبية ,وبالتالي تقوم المجموعة بتغطية مراكز التعر�ض لمخاطر العمالت االجنبية (ان وجدت).
مخاطر السيولة

تتمثل في عدم القدرة على ت�سييل موجودات مالية للمجموعة بقيمة تقارب قيمتها العادلة للوفاء بالتزامات مالية للمجموعة
 ،وتعم ��ل االدارة على الحد من هذه المخاطر عن طري ��ق موازنة ا�ستحقاق الموجودات والمطلوبات وتوفير التمويل الالزم
عند الحاجة لمواجهة ا�ستحقاقات المطلوبات.
مخاطر معدل العائد

تنت ��ج مخاط ��ر مع ��دل العائد من احتماالت التغي ��رات في معدل العائد عل ��ى االدوات المالية وال يوجد ل ��دى المجموعة اي
موجودات ترتبط بمعدل العائد كما تعمل المجموعة على الح�صول على ت�سهيالت ائتمانية ب�أ�سعار جيدة لتمويل احتياجاتها
التمويلية.
 -24الزكاة

وفق ��ا لطريق ��ة احت�ساب ال ��زكاة ال�شرعية ,تم خ�ص ��م الزكاة لع ��ام  2005بمبل ��غ  226,239دينار كويتي م ��ن االحتياطي
االختياري ,وال يوجد زكاه لهذا العام  2006بناء على قرار الهيئة ال�شرعية.
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 -25معامالت غير نقدية

تتمث ��ل قيم ��ة المعامالت غير النقدية والتي تم تاثيرها على التغيرات في االن�شطة الت�شغيلية بقائمة التدفقات النقدية كما
يلي:
2006
18,075,437
6,956,545
711,480

ا�سثتمارات عقارية
عقارات بغر�ض المتاجره
توزيعات ارباح عينية

2005
7,192,965
-

 -26المعلومات المالية حسب القطاعات

االيرادات
2006

2005

النتائج
2006

2005

الموجودات
2006

2005

التوزيع الجغرافى
الكويت
اخرى:
مملكة البحرين
جمهورية م�صر العربية
المجموع

8,685,100

3,273,553

6,504,769

2,992,526

109,712,822

8,685,100

3,125,353
6,398,906

6,504,769

3,125,353
6,117,879

- 19,350,651
86,357,241 129,063,473

التوزيع القطاعى
اال�ستثمار
عقارات
اخرى
المجموع

)(673,141
9,358,241
8,685,100

2006

3,249,420
3,149,486
6,398,906

)(1,172,500
8,159,972
)(482,703
6,504,769

3,218,600
3,096,536
)(197,257
6,117,879

86,357,241

61,940,950 77,604,623
20,855,485 46,318,597
3,560,806
5,140,253
86,357,241 129,063,473

 -27أرقام المقارنة

تم �إعادة تبويب بع�ض �أرقام المقارنة لل�سنة المالية ال�سابقة لتتنا�سب مع تبويب �أرقام ال�سنة الحالية.
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البيانات المالية
المجمعة
 31ديسمبر ( 2005مدققة)

شركة منازل القابضة
شركة مساهمة كويتية قابضة
وشركتها التابعة
الكويت

البيانات المالية المجمعة عن ال�سنة المالية المنتهية في
 31دي�سمبر 2005
مـع
تقرير مراقب الح�سابات الم�ستقل

97

المحتويات

2005

�صفحة
تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل

100

البيان
امليزانية العمومية املجمعة

�أ

101

بيان الدخل املجمع

ب

102

بيان التدفقات النقدية املجمع

ج

103

بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع

د

104

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة

112-105

99

تقرير مراقب الحسابات المستقل
ال�سادة  /الم�ساهمين المحترمين
�شركة منازل القاب�ضة
�شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة
و�شركتها التابعة
الكويت

لقد دققنا الميزانية العمومية المجمعة ل�شركة منازل القاب�ضة � -شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة – و�شركتها التابعة لل�سنة
المنتهي ��ة ف ��ي  31دي�سمبر  2005وكذلك بيان ��ات الدخل والتدفقات النقدي ��ة والتغيرات في حقوق الملكي ��ة المجمع لل�سنة
المنتهي ��ة بذل ��ك التاريخ� .إن هذه البيان ��ات المالية المجمعة من م�سئـولي ��ة �إدارة ال�شركة و�أن م�سئوليتن ��ا هي �إبداء الر�أي
ح ��ول ه ��ذه البيانات المالية المجمعة ا�ستنادا الى �أعمـ ��ال التدقيق التي قمنا بها .تم تدقيق البيان ��ات المالية لل�شركة عن
ال�سن ��ة المالية المنتهية في  31دي�سمب ��ر  2004من قبل مكتب تدقيق �آخر والذي �أ�صدر تقرير غير متحفظ بتاريخ  9يناير
.2005
لقد تم تدقيقنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية� .إن هذه المعايير تتطلب �أن نقوم بتخطيط وتنفيذ �إجراءات التدقيق للح�صول
على ت�أكيدات معقولة ب�أن البيانات المالية المجمعة ال تت�ضمن �أخطاء مادية .وت�شتمل �إجراءات التدقيق على فح�ص عينات
من الم�ستندات والأدلة الم�ؤيدة للمبالغ والإي�ضاحات الواردة في البيانات المالية المجمعة .كما ت�شتمل على تقييم المبادئ
المحا�سبية المتبعة والتقديرات الهامة التي �أجرتها الإدارة عند �إعداد هذه البيانات المالية المجمعة كذلك تقييم العر�ض
ال�شام ��ل للبيان ��ات المالية المجمعة .وباعتقادنا �أن �أعمال التدقيق التي قمنا بها توفر �أ�سا�سا معقوال يمكننا من �إبداء ر�أينا
حول البيانات المالية المجمعة.
بر�أين ��ا �أن البيان ��ات المالية المجمعة الم�شار �إليه ��ا �أعاله تظهر ب�صورة عادلة من جميع النواح ��ي المادية المركز المالي
المجم ��ع ل�شركة من ��ازل القاب�ضة � -شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة  -كما في  31دي�سمبر  2005ونتائج �أعمالها وتدفقاتها
النقدية المجمعة لل�سنة المنتهية بذلك التاريخ وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
بر�أينا �أي�ض ًا �أن البيانات المالية المجمعة متفقة مع ال�سجالت المحا�سبية و�أن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة
ف ��ي تقري ��ر مجل�س الإدارة فيم ��ا يتعلق بالبيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد ف ��ي �سجالت ال�شركة ،وقد ح�صلنا
عل ��ى كافة المعلوم ��ات والإي�ضاحات التي ر�أيناها �ضروري ��ة لأغرا�ض التدقيق  ،كما �أن البيان ��ات المالية المجمعة تت�ضمن
جميع المعلومات التي ن�ص عليها قانون ال�شركات التجارية ونظام ال�شركة على وجوب �إثباته و�أن ال�شركة تم�سك ح�سابات
منتظم ��ة و�أن الجرد �أج ��رى وفق ًا للأ�صول المرعية .وفي حدود المعلومات التي تواف ��رت لدينا لم تقع خالل ال�سنة المالية
مخالف ��ات لأحكام قانون ال�ش ��ركات التجارية �أو لنظام ال�شركة على وجه ي�ؤثر ماديا ف ��ي ن�شاط ال�شركة �أو مركزها المالي
المجمع.

علي عبد الرحمن الح�ساوي

مراقب ح�سابات مرخ�ص فئة (�أ) رقم 30
 BDOبرقان – محا�سبون عالميون
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دولة الكويت

100

شركة منازل القابضة ش.م.ك.

�شركة منازل القاب�ضة � -شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة
و�شركتها التابعة  -الكويت

«بيان � -أ»

الميزانية العمومية المجمعة كما في  31دي�سمبر 2005
*جميع المبالغ بالدينار الكويتي

�إي�ضاح

2005

2004

3
4
5
6
7
8

395,967
21,584,347
1,000,000
6,956,545
2,818,852
345,989
33,101,700

25,405
20,205
85,446
131,056

الموجودات غير المتداولة
�إ�ستثمارات متاحة للبيع
�إ�ستثمارات عقارية
ال�شهرة
ممتلكات ومعدات

9
10
11
12

مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى

24,295,274
13,898,940
15,061,327
53,255,541
86,357,241

100,000
147,962
247,962
379,018

13

14,980,671
14,980,671

3,129
3,129

-

7,210

مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة
حقوق الملكية
ر�أ�س المال
احتياطي قانوني
احتياطي اختياري
احتياطي التغير فى القيمة العادلة
�أرباح مرحلة
�إجمالي حقوق الملكية الخا�صة بم�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق الأقلية

14
15
16

مجموع المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

عبد الرحمن خليفة ال�شايجي
رئي�س مجل�س الإدارة

65,000,0000
650,632
615,695
123,465
4,938,752
71,328,544
48,026
71,376,570
86,357,241

2005

الموجودات
الموجودات المتداولة
النقد والنقد المعادل
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ا�ستثمارات فى وكالة باال�ستثمار
عقارات بغر�ض المتاجرة
�أعمال تحت التنفيذ
ذمم مدينة و�أر�صدة مدينة �أخرى

250,000
34,937
83,742
368,679
368,679
379,018

نا�صر محمد ال�سبيعي
نائب رئي�س مجل�س الإدارة

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا من المعلومات المالية المجمعة.

101

�شركة منازل القاب�ضة � -شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة
و�شركتها التابعة  -الكويت

«بيان  -ب»

بيان الدخل المجمع عن ال�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2005
*جميع المبالغ بالدينار الكويتي

�إي�ضاح
االيرادات
�أرباح بيع ا�ستثمارات عقارية
�أرباح بيع عقارات بغر�ض المتاجرة
�أرباح محققة من بيع ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل
�أرباح غير محققة من ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل
�أرباح محققة من ا�ستثمارات في وكالة باال�ستثمار
ايرادات اخرى

3,125,353
24,133

37,894

38,451

-

2,758,911

-

452,058
6,398,906

8,060
45,954

�صافي ربح ال�سنة الخا�ص بـ :
م�ساهمي ال�شركة الأم

)(157,524
)(52,951
)(55,552
)(15,000
)(281,027
6,117,879

)(19,751
)(236
)(19,987
25,967

6,086,400

25,967

حقوق الأقلية

31,479

-

�صافي ربح ال�سنة
ربحية ال�سهم الخا�صة بم�ساهمي ال�شركة الأم

6,117,879
 ( 19فل�س)

25,967
 ( 10فل�س)

الم�صروفات والأعباء الأخرى
م�صروفات عمومية و�إدارية
م�صروفات ت�سويقية
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة

17
18

19

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا من المعلومات المالية المجمعة.
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2005

2004

شركة منازل القابضة ش.م.ك.

�شركة منازل القاب�ضة � -شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة
و�شركتها التابعة  -الكويت

«بيان  -ج»

بيان التدفقات النقدية المجمع عن ال�سنة المالية المنتهية كما في  31دي�سمبر 2005
*جميع المبالغ بالدينار الكويتي

2005

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�صافي ربح ال�سنة

6,117,879

2004
25,967

)(3,125,353
)(452,058
)(2,758,911
)(38,451
)(55,552

11,420
268
-

()312,446

37,655

)(260,543
)(6,956,545
)(2,818,852
6,985,224
)(3,363,162

)(10,868
)(20,205
)(860
5,722

التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
�إ�ستثمارات عقارية
المدفوع ل�شراء �إ�ستثمارات متاحة للبيع
�شراء ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
المح�صل من بيع �أ�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
المح�صل من �أرباح ا�ستثمارات في وكاله باال�ستثمار
المدفوع في ا�ستثمارات في وكاله باال�ستثمار
الم�سترد من ا�ستثمارات في وكالة باال�ستثمار
ال�شهرة
�صافي النقد الم�ستخدم في الأن�شطة اال�ستثمارية

)(13,898,940
)(12,721,082
)(18,982,632
195,647
452,058
)(36,000,000
35,000,000
)(15,061,327
)(61,016,276

التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
ر�أ�س المال المدفوع
�صافي النقد الناتج من الأن�شطة التمويلية

64,750,000
64,750,000

-

�صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في اول ال�سنة
النقد والنقد المعادل في نهاية ال�سنة

370,562
25,405
395,967

5,722
19,683
25,405

2005

تعديالت
ا�ستهالك ممتلكات ومعدات
�أرباح بيع ا�ستثمارات عقارية
ارباح محققه من ا�ستثمارات في وكاله باال�ستثمار
�أرباح غير محققة من ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
�أرباح محققة من بيع �أ�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
مكاف�أة نهاية الخدمة
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�صافي (الخ�سارة)/الربح المعدل قبل احت�ساب اثر التغير في بنود ر�أ�س المال
العامل
ذمم مدينة و�أر�صدة مدينة �أخرى
عقارات بغر�ض المتاجرة
�أعمال تحت التنفيذ
ذمم دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
�صافي النقد (الم�ستخدم في)  /الناتج من الأن�شطة الت�شغيلية

-

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا من المعلومات المالية المجمعة.
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65,000,000

-

250,000
64,750,000

250,000
250,000

ر�أ�س المال

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

�صافي ربح ال�سنة
�صافي التغير فى القيمةالعادلة
المحول لالحتياطات
الر�صيد في  31دي�سمبر 2005

�صافي الحركة في م�ساهمات
�شركات تابعة

الر�صيد في بداية ال�سنة
الزيادة في ر�أ�س المال

�صافي ربح ال�سنة
المحول لالحتياطات
الر�صيد في  31دي�سمبر 2004

الر�صيد في  1يناير 2004

*جميع المبالغ بالدينار الكويتي

615,695
650,632

-

34,937
-

32,317
2,620
34,937

احتياطي
قانوني

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2005

�شركة منازل القاب�ضة � -شركة م�ساهمة كويتية قاب�ضة
و�شركتها التابعة  -الكويت

615,695
615,695

-

-

-

احتياطي
اختياري

123,465
123,465

-

-

-

احتياطي
التغير فى
القيمة
العادلة

6,086,400
)(1,231,390
4,938,752

-

83,742
-

60,395
25,967
)(2,620
83,742

�أرباح مرحلة

حقوق ملكية م�ساهمي ال�شركة الأم

6,086,400
123,465
71,328,544

-

368,679
64,750,000

342,712
25,967
368,679

المجموع

31,479
48,026

16,547

-

-

6,117,879
123,465
71,376,570

16,547

368,679
64,750,000

342,712
25,967
368,679

حقوق الأقلية

مجموع حقوق
الملكية

«بيان  -د»
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 -1تأسيس الشركة ونشاطها

�شركة م�ساهمة كويتية مقفلة ـ الكويت ـ بموجب عقد الت�أ�سي�س الم�ؤرخ فى  5يوليو 1983

ت�أ�س�س ��ت �شركة منازل القاب�ض ��ة ـ
تحت �أ�سم �شركة الكويت و�إيطاليا للمقاوالت العامة (�ش.م.ك) مقفلة ثم تم تغيير ا�سم ال�شركة �إلى �شركة منازل القاب�ضة
(�ش.م.ك) مقفلة وذلك بتاريخ .2005 /6 /5
الأغرا�ض التي �أ�س�ست من �أجلها ال�شركة هي القيام بما يلى :
تمل ��ك �أ�سه ��م �شركات م�ساهمة كويتي ��ة �أو �أجنبية وكذلك تملك �أ�سهم �أو ح�ص�ص في �ش ��ركات ذات م�سئولية محدودة
كويتية �أو �أجنبية �أو اال�شتراك في ت�أ�سي�س هذه ال�شركات بنوعيها و�إدارتها و�إقرا�ضها وكفالتها لدى الغير.
�إقرا� ��ض ال�ش ��ركات التي تملك فيها �أ�سهما وكفالته ��ا لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين �أال تق ��ل ن�سبة م�شاركة ال�شركة
القاب�ضة في ر�أ�س مال ال�شركة المقتر�ضة عن  %20على الأقل.
تمل ��ك حقوق الملكية ال�صناعية من ب ��راءات اختراع �أو عالمات تجارية �صناعية �أو ر�سوم �صناعية �أو �أية حقوق �أخرى
تتعلق بذلك وت�أجيرها ل�شركات �أخرى ال�ستغاللها �سوء في داخل الكويت �أو خارجها.
تملك المنقوالت والعقارات الالزمة لمبا�شرة ن�شاطها في الحدود الم�سموح بها وفقا للقانون.
ا�ستغالل الفوائ�ض المالية المتوفرة لدى ال�شركة عن طريق ا�ستثمارها في محافظ مالية تدار من قبل �شركات وجهات
متخ�ص�صة.
�إن عنوان ال�شركة الم�سجل هو� :ص.ب  27965الكويت – الرمز البريدي  13140ال�صفاة.
2005

ت�شتمل البيانات المالية المجمعة لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2005على البيانات المالية لل�شركة و�شركتها التابعة
(وي�شار �إليها مجتمعه «بالمجموعة»).
تم الت�صريح ب�إ�صدار البيانات المالية بناء ًا على قرار مجل�س الإدارة بتاريخ  17مايو .2006
 -2السياسات المحاسبية الهامة
 2/1أسس إعداد البيانات المالية

يت ��م �إعداد هذه البيان ��ات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية (  )IFRSال�ص ��ادرة عن مجل�س معايير المحا�سبة
الدولي ��ة (  )IASBوالتف�سي ��رات ال�ص ��ادرة عن لجنة تف�سي ��ر معايير التقاري ��ر المالية الدولي ��ة (  )IFRICومتطلبات قانون
ال�شركات التجارية بدولة الكويت.
 2/2العرف المحاسبي

يتم �إعداد هذه البيانات المالية على �أ�سا�س مبد�أ التكلفة التاريخية المعدل ب�إعادة تقييم بع�ض الموجودات بالقيمة العادلة
كما هو مو�ضح تف�صيليا في ال�سيا�سات واالي�ضاحات المرفقة.
يتم �إعداد البيانات المالية بالدينار الكويتي.
 2/3أسس التجميع

�إن دم ��ج البيان ��ات المالية ي�شم ��ل ال�شركات التابع ��ة والم�سيطر على �إدارتها م ��ن قبل ال�شركة الأم .ال�ش ��ركات التابعة هي
ال�شركات الم�سيطر على �إدارتها من قبل ال�شركة الأم �سواء بطريقة مبا�شرة �أو غير ما�شرة عن طريق التحكم بال�سيا�سات
المالي ��ة والت�شغيلي ��ة لل�شركة التابع ��ة من �أجل الح�صول على منافع م ��ن �أن�شطتها .ويتم عمل تقا� ��ص للعمليات المالية بين
ال�شركة التابعة وال�شركة الأم عند �إعداد البيانات المالية المجمعة كما يتم تجميع ال�شركة التابعة على �أ�سا�س كل بند على
حده.
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�إن ال�شركة التابعة التي تم دمجها هي �شركة منازل للتعمير (�شركة م�ساهمة كويتية) مقفلة المملوكة بن�سبة .%100
 2/4االستثمارات

نتيجة للتغيرات التي تمت على معيار المحا�سبة الدولي رقم (  )39المتعلق بالأدوات المالية – القيا�س والإعتراف – والتي
ت�سرى على البيانات المالية للفترات التي تبد�أ من �أول يناير  2005وما بعدها ،وبناء عليه فقد تم ت�صنيف الإ�ستثمارات في
الأوراق المالية �إلى الإ�سثتمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل �أو ا�ستثمارات متاحة للبيع.
ت�سج ��ل كافة اال�ستثمارات مبدئيا بالتكلفة التي تمثل القيمة العادلة للمقابل المدفوع بما في ذلك جميع التكاليف المتعلقة
بحيازة تلك اال�ستثمارات .بعد التحقق المبدئي  ،يعاد قيا�س اال�ستثمارات وفقا للقيمة العادلة.
�أم ��ا بالن�سب ��ة لال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل في �أ�سواق مالية منتظمة ،تحدد القيمة العادلة بالرجوع
الى �أ�سعار ال�شراء المعرو�ضة في �سوق االوراق المالية بنهاية االعمال في تاريخ الميزانية العمومية.
وبالن�سب ��ة لال�ستثمارات التي اليوجد لها �أ�سعار �شراء �سوقية معرو�ضة ،يتم عمل تقدير معقول للقيمة العادلة بالرجوع الى
القيمة ال�سوقية الحالية ال�ستثمار مماثل �أو ا�ستنادا الى التدفقات النقدية المتوقعه لال�ستثمار او �صافي قاعدة الموجودات
التي يقوم عليها اال�ستثمار� .أما اال�ستثمارات التي التتوافر مقايي�س معتمدة لإحت�ساب قيمتها العادلة فتدرج بالتكلفة.
ت�ؤخ ��ذ االرب ��اح �أو الخ�سائر الناتجة عن التغي ��رات في القيمة العادلة لال�ستثمارات بالقيم ��ة العادلة من خالل بيان الدخل
�إل ��ى بي ��ان الدخل في الفترة الت ��ي تن�ش�أ فيها هذه االرباح �أو الخ�سائر .ت�ؤخذ االرب ��اح �أو الخ�سائر الناتجة عن التغيرات في
القيم ��ة العادلة لال�ستثمارات المتاحة للبيع مبا�شرة �إلى حقوق الم�ساهمين �ضمن « التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
« وذلك حتى يتم بيع اال�ستثمار �أو تح�صيل قيمته �أو ا�ستبعاده �أو حتى يحدث انخفا�ض في قيمة اال�ستثمار وفي هذه الحالة
يتم �إدراج الخ�سائر �أو الأرباح المتراكمة التي تم �إدراجها �سابقا في « التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة « �ضمن بيان
الدخل لل�سنة.
 2/5استثمارات في وكاله باالستثمار

هي اال�ستثمارت التي لها اجل ا�ستحقاق محدد وتتوافرلدى االدارة النيه والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ ا�ستحقاقها
يتم اثبات تكلفة اال�ستثمار بالتكلفة المطف�أه.
 2/6استثمارات عقارية

تدرج اال�ستثمارات العقارية مبدئيا بالتكلفة التي تمثل القيمة العادلة للمقابل المعطي بما في ذلك ر�سوم الحيازة الخا�صة
بالعق ��ارات اال�ستثماري ��ة ،بعد التحقق المبدئي يعاد قيا�س اال�ستثم ��ارات العقارية وفقا للقيمة العادلة مع �إدراج االرباح �أو
الخ�سائر الناتجة �ضمن بيان الدخل المجمع.
 2/7عقارات بغرض المتاجرة

ه ��ي العق ��ارات المملوكة والمتوق ��ع بيعها خالل �سنة �أو خ�ل�ال دورة الت�شغي ��ل الطبيعية لل�شركة وت ��درج �ضمن الموجودات
المتداول ��ة ويتم ت�سجيلها على �أ�سا�س �سع ��ر التكلفة �أو ال�سوق �أيهما �أقل لكل عقار على حدة وتحدد القيمة ال�سوقية من قبل
جهة محايدة وتتكون التكلفة من تكلفة �شراء االر�ض والم�صروفات المتكبدة لبناء العقار.
 2/8أعمال تحت التنفيذ

تتمثل �أعمال تحت التنفيذ في تكلفة �شراء الأرا�ضي والتكاليف المن�صرفة في بناء العقارات.
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 2/9انخفاض قيمة الموجودات

يت ��م مراجع ��ة القي ��م الدفترية لموج ��ودات ال�شركة في تاري ��خ الميزانية العمومية لغر� ��ض تحديد فيم ��ا �إذا كان هناك �أي
دلي ��ل مو�ضوع ��ي على االنخفا�ض في القيمة  .في حال توافر هذا الدليل ،يت ��م تقدير القيمة القابلة لال�سترداد للموجودات
ويت ��م االعتراف بخ�سارة االنخفا�ض في القيمة في بيان الدخل عندم ��ا تتجاوز القيمة الدفترية للموجودات قيمتها القابلة
لال�سترداد.
يتم �إثبات عك�س خ�سارة انخفا�ض القيمة الم�سجلة في �سنوات �سابقة ك�إيراد في حالة وجود داللة على �أن خ�سارة االنخفا�ض
الم�سجلة �سابقا لم تعد موجودة �أو �أنها قد انخف�ضت.
 2/10ذمم مدينة

تدرج الذمم المدينة بالقيمة اال�سمية ناق�صا المخ�ص�ص لقاء �أي مبالغ م�شكوك في تح�صيلها .تقوم االدارة بتحديد هذا
المخ�ص� ��ص بناءا عل ��ى المراجعة الدورية للعمالء على �أ�سا� ��س �إفرادي والظروف االقت�صادية الحالي ��ة والخبرة ال�سابقة
والعوامل الأخرى ذات العالقة .
 2/11الشهرة

2005

تتمث ��ل ال�شه ��رة في الزيادة في تكلفة الإقتناء عن ن�صيب المجموعة في القيمة العادلة ل�صافي موجودات ال�شركات التابعة
المقتن ��اه كم ��ا في تاريخ الإقتناء .يتم �إدراج ال�شهرة الناتجة عن �إقتن ��اء �شركات تابعة في الموجودات غير الملمو�سة  .يتم
درا�س ��ة م ��دى وج ��ود �إنخفا�ض في قيمة ال�شهرة �سنوي� � ًا ويتم �إدراجها بالتكلف ��ة ناق�ص ًا خ�سائر الإنخفا� ��ض في القيمة� .إن
خ�سائر الإنخفا�ض في القيمة ال يتم ردها مرة �أخرى.
 2/12النقد والنقد المعادل

يتمثل النقد والنقد المعادل في ال�صندوق ولدى البنوك وكذلك الودائع لأجل التي ت�ستحق خالل فترة ال تتجاوز ثالثة �شهور
من تاريخ الإيداع .
 2/13ذمم تجارية دائنة

تدرج الذمم التجارية بالقيمة الأ�سمية
 2/14تحقق اإليراد

يدرج ربح بيع اال�ستثمارات في اوراق مالية بالفرق بين �صافي ح�صيلة المبيعات النقدية والقيمة المدرجة لال�ستثمار
المباع .
يت ��م اثب ��ات ناتج بيع العقارات بغر�ض المتاجرة و اال�ستثم ��ارات العقارية من ربح او خ�سارة في بيان الدخل عند اتمام
عملية البيع.
يتم االعتراف ايرادات ا�ستثمارات في وكاالت عند �إكت�سابها ،على �أ�سا�س توزيع ن�سبي زمني .
 2/15الزكاة

يت ��م احت�س ��اب ال ��زكاة بن�سبة  % 2.577وذل ��ك ب�أخذ الموج ��ودات الزكوية مخ�صوم ��ا منها المطلوب ��ات للو�صول ل�صافي
الموجودات الخا�ضعة للزكاة.
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 -3النقد والنقد المعادل

نقد بالمحفظة
نقد لدى البنوك

2005
200,322
195,645
395,967

2004
25,405
25,405

2005
18,982,632
)(157,196
2,758,911
21,584,347

2004
-

 -4استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

�أ�ضافات ( ا�سهم م�سعرة)
ا�ستبعادات
التغير فى القيمة العادلة
 -5استثمارات في وكالة باالستثمار

يوج ��د لدى ال�شركة وكال ��ة باال�ستثمار مع حق التعاقد مع النف�س بمبلغ  1,000,000دينار كما في  31دي�سمبر  2005بعائد
�سنوى تقريبي  %4وفيما يلي الحركة التي تمت خالل ال�سنة :
�شراء ا�ستثمارات خالل ال�سنة
ا�سترداد

2005
36,000,000
)(35,000,000
1,000,000

2004
-

وقد بلغ اجمالي الإيرادات المحققة خالل ال�سنة مبلغ  452,058دينار كويتي.
 -6عقارات بغرض المتاجرة

محول من �أعمال تحت التنفيذ
محول من �أ�ستثمارات عقارية
المباع خالل ال�سنة

2005
5,148,190
1,921,022
)(112,667
6,956,545

2004
-

تتمث ��ل تل ��ك العقارات في قيمة �أرا�ضي مملوكة لل�شرك ��ة التابعة بالإ�ضافة �إلى تكلفة الم�شروع ��ات الم�صروفة عليها لإقامة
عقارات وم�شروعات وفقا لخطط الإدارة على �أن يتم بيعها فيما بعد.
 -7أعمال تحت التنفيذ

ر�صيد �أول ال�سنة
ا�ضافات خالل ال�سنة
ا�ستبعادات
محول �إلى عقارات بغر�ض المتاجرة
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2005
20,205
7,967,042
)(20,205
)(5,148,190
2,818,852

2004
20,205
20,205
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 -8ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

ذمم مدينة تجارية
دفعات مقدمة لمقاولى الم�شاريع
ت�أمينات م�ستردة لدى الغير
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا
�أيرادات م�ستحقة
�أر�صدة مدينة�أخرى

2005
233,189
60,767
14,400
11,350
25,654
629
345,989

2004
60,566
3,207
21,673
85,446

 -9استثمارات متاحة للبيع

ر�صيد �أول ال�سنة
�شراء ا�ستثمارات في �أ�سهم م�سعرة
�شراء ا�ستثمارات في �أ�سهم غير م�سعرة
ا�ستبعادات خالل ال�سنة
التغير في القيمة العادلة

2005
100,000
3,271,809
20,900,000
)(100,000
123,465
24,295,274

2004
100,000
100,000

 -10استثمارات عقارية

2005

�إ�ضافات خالل ال�سنة
محول �إلى عقارات بغر�ض المتاجرة
المباع خالل ال�سنة

2005
19,887,574
)(1,921,022
)(4,067,612
13,898,940

2004
-

تتمثل تلك اال�ستثمارات في قيمة ارا�ضي مملوكة لل�شركة وذلك بغر�ض ا�ستثمارها.
تم تقييم اال�ستثمارات العقارية بنف�س القيمة الظاهرة في  31دي�سمبر  2005عن طريق مقيم م�ستقل.
 -11الشهرة

نتج ��ت تل ��ك ال�شهرة عن عملية حيازة �شركة من ��ازل للتعمير (�شركة محا�صة) من قبل �شركة من ��ازل للتعمير (�ش.م.ك)
مقفلة (�شركة تابعة) والتي تمت بتاريخ  30يونيو  2005لـ  %99من را�س مال ال�شركة ونتج عن عملية الحيازة �شهرة بمبلغ
 15,061,327دينار كويتي.
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 -12ممتلكات ومعدات

�أثاث
وديكورات

التكلفة
الر�صيد في  1يناير 2005
ا�ستبعادات
الر�صيد كما في  31دي�سمبر 2005

2,570
)(2,570
-

معدات
228,400
)(228,400
-

�إجمالي
230,970
)(230,970
-

اال�ستهالك
كما في  1يناير 2005
ا�ستبعادات
كما في  31دي�سمبر 2005

2,569
)(2,569
-

80,439
)(80,439
-

83,008
)(83,008
-

كما في  31دي�سمبر 2005
كما في  31دي�سمبر 2004

1

147,961

147,962

�صافي القيمة الدفترية

 -13ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

ذمم دائنة تجارية
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
م�صاريف م�ستحقة
محجوز �ضمان
ذمم دائنة اخرى
مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة

2005
14,786,688
55,552
40,631
67,800
30,000
14,980,671

2004
1,052
470
1,607
3,129

 -14رأس المال

بل ��غ ر�أ�س م ��ال ال�شركة الم�ص ��در والمدفوع بالكام ��ل  65,000,000دينار كويتى كم ��ا في  31دي�سمب ��ر  2005مق�سما الى
� 650,000,000سهم بقيمة ا�سميه  100فل�س لل�سهم الواحد.
 -15إحتياطي قانوني

وفق ��ا لمتطلبات قانون ال�ش ��ركات التجارية وعقد ت�أ�سي�س ال�شركة يتم �إقتطاع  %10من �صاف ��ي ربح ال�سنة �إلى الإحتياطي
القانون ��ي .ويج ��وز �إيقاف هذ االإقتطاع �إذا زاد الإحتياطي عن  %50من ر�أ�س المال � .إن هذا الإحتياطي غير قابل للتوزيع
�إال في الحاالت التي حددها القانون وعقد ال�شركة.
 -16إحتياطي إختياري

وفق ��ا لمتطلبات عق ��د ت�أ�سي�س ال�شركة يتم �إقتطاع ن�سب ��ة مئوية من �صافي ربح ال�سنة �إل ��ى الإحتياطي الإختياري يقترحها
مجل�س الإدارة وتوافق عليه الجمعية العامة .ويوقف بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على �إقتراح مجل�س الإدارة.وقد
اقترح مجل�س االدارة تحويل  %10من �صافي ربح الفتره المنتهية في  31دي�سمبر .2005
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 -17مصروفات عمومية وادارية

الرواتب واالجور
م�صاريف ت�أ�سي�س و �إ�ست�شارات
م�صاريف �أتعاب �أدارة محافظ
ر�سوم و�أ�شتراكات و معامالت
م�صاريف ت�سجيل عالمات تجارية
م�صاريف الأيجارات
م�صاريف متنوعة

2005
22,790
30,787
50,819
1,060
14,212
19,200
18,656
157,524

2004
19,751
19,751

 -18حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

ال�شركة الأم
ال�شركة التابعة

2005
55,552
55,552

2004
236
236

لم يتم احت�ساب ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي لل�شركة الأم نظرا لتحقيق �صافي خ�سارة هذا العام.
2005

 -19ربحية السهم الخاصة بمساهمي الشركة األم

يت ��م احت�س ��اب ربحية ال�سهم بق�سمة �صاف ��ي ربح ال�سنة على المتو�سط المرجح لعدد الأ�سه ��م العادية القائمة خالل ال�سنة
كما يلى:
�صافي ربح ال�سنة الخا�صة بم�ساهمي ال�شركة الأم
المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم القائمة

2005
6,086,400
324,349,315
 (19فل�س (

2004
25,967
2,500,000
 ( 10فل�س)

 -20الزكاة

بن ��اء على اقت ��راح مجل�س الإدارة ،تقوم ال�شركة با�ستقط ��اع الزكاة البالغة  226,239دينار كويت ��ي من ح�ساب االحتياطي
االختياري� ،أن االقتراح خا�ضع لموافقة الجمعية العامة للم�ساهمين.
 -21األدوات المالية – القيمة العادلة وإدارة المخاطر
أ -القيمة العادلة لألدوات المالية

تتعام ��ل ال�شرك ��ة �ضمن ن�شاطها االعتيادي في بع� ��ض الأدوات المالية المتمثلة في النقد والمدين ��ون والدائنون� ،إن القيمة
العادلة لهذه البنود كما في  31دي�سمبر  2005ال تختلف ب�شكل جوهري عن القيمة الدفترية لها نظرا لق�صر مدة ا�ستحقاق
هذه الأدوات المالية.
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ب -المخاطر المتعلقة باألدوات المالية

مخاطر �أخرى

تتمث ��ل المخاط ��ر الأخرى ب�شكل رئي�سي في مخاطر ال�سيولة والتدفقات النقدي ��ة� ،إن خطر ال�سيولة ينتج من عدم المقدرة
عل ��ى تحوي ��ل الموجودات المالية ال ��ى نقدية بقيمة تقارب قيمتها العادلة .كما �أن خط ��ر التدفقات النقدية يتمثل في خطر
تقلب مبالغ التدفقات النقدية الم�ستقبلية المرتبطة ب�أداة مالية نقدية.
ال يوجد لدى ال�شركة حاليا خطر تدفق نقدي جوهري.
 -22أرقام المقارنة

تم �إعادة تبويب بع�ض �أرقام المقارنة لل�سنة المالية ال�سابقة لتتنا�سب مع تبويب �أرقام ال�سنة الحالية.
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