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التقدم باستثمارات ريادية

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ال�سادة امل�ساهمني الكرام، 

بالنيابة	عن	جمل�س	الإدارة	وبالأ�شالة	عن	نف�شي،	ي�شرين	اأن	اأقدم	لكم	التقرير	ال�شنوي	لل�شركة	عن	ال�شنة	املالية	املنتهية	يف	

31	دي�شمرب	2007،	والتي	تعد	من	ال�شنوات	الهامة	بالن�شبة	لل�شركة	من	حيث	النتائج	الإيجابية	والأرباح	املحققة	والتي	جنمت	

عن	عمليات	التطوير	امل�شتمرة.

وي�شعدين	القول	اأن	عملية	تاأ�شي�س	ال�شركة	والتى	متت	على	مدار	ال�شنتني	املا�شيتني	تكللت	بالنجاح،	لت�شبح	البحرين	الأوىل	

موؤ�ش�شة	اأكرث	ديناميكية	ومما	ترتب	عليه	حتقيق	اأرباح	بلغت	4.85	مليون	دينار	كويتي	خالل	عام	2007،	وبزيادة	قيا�شية	يف	

اأرباح	ال�شركة	مقارنة	بعام	2006.	كما	بلغت	الإيرادات	5.5		مليون	دينار	كويتي	يف	2007	بزيادة	قدرها	41%	عما	كانت	عليه	

يف	2006 )3.9	مليون	دينار	كويتي(.	وحققت	ال�شركة	ارتفاعًا	يف	حجم	الأ�شول	بن�شبة	10	%	لت�شل	اىل	41.2		مليون	دينار	

16.18	فل�شًا	 2007	اىل	 	 2006	،	يف	حني	و�شلت	ربحية	ال�شهم	خالل	عام	 37	مليون	دينار	كويتي	يف	عام	 بـ	 كويتي	مقارنة	

2007،	وبلغ	العائد	على	 136	فل�شًا	بنهاية	 12.56	فل�شًا	خالل	العام	املا�شي.	كما	بلغت	القيمة	الدفرتية	لالأ�شهم	 بـ	 مقارنة	

حقوق	امللكية	12.5%	باملقارنة	اإىل	10.8	%	يف	2006.

وبالنظر	اإىل	هذا	الإجناز	املايل	فاإن	جمل�س	الإدارة	يقرتح	توزيع	اأرباح	الأ�شهم،	والتي	بلغت	ما	جمموعه	10%،	حيث	�شيدفع	

لل�شركة	 رئي�شيني	 باإن�شاء	مقرين	 ال�شركة،	فقد	قمنا	 لإ�شرتاتيجية	عمل	 وتنفيذًا	 اأ�شهم	منحة.	 بهيئة	 و%5	 نقديًا،	 اأرباحًا	 	%5

مع	 والعالقات	 الإ�شرتاتيجية	 العالقات	 على	 الأول	 املقر	 يركز	 بحيث	 البحرين،	 مملكة	 يف	 والثاين	 الكويت	 دولة	 يف	 الأول	

امل�شتثمرين	يف	حني	يتوىل	املقر	الثاين	العمليات	وتطوير	الأعمال.	وجتدر	الإ�شارة	هنا،	اأنه	ومنذ	تويل	ال�شيد	اأمني	العري�س	

واإ�شتقطاب	وتكوين	فريق	 ال�شركة،	 الوا�شعة	يف	خدمة	 2007،	متكن	من	ت�شخري	خرباته	 لل�شركة	يف	 مهام	عمله	كمدير	عام	

عمل	متمر�س	من	اأ�شحاب	الخت�شا�س،	متكن	هذا	الفريق	يف	وقت	قيا�شي	من	حتقيق	نتائج	مبهرة	لل�شركة.

الكويت	 �شوق	 ال�شركة	يف	 اإدراج	 من	 	2009 نتمكن	خالل	 اأن	 ناأمل	 فاأننا	 املحيطة،	 القت�شادية	 الظروف	 وبالرغم	من	جميع	

لالأوراق	املالية،	وذلك	يف	حال	توفر	الظروف	املنا�شبة	لذلك،	علمًا	باأننا	ل	نتوقع	ان	يكون	لأزمة	الرهن	العقاري	التي	طالت	

العديد	من	الأ�شواق	الغربية	اأي	تاأثري	يذكر	على	الو�شع	القت�شادي	يف	الدول	ال�شرق	اأو�شطية،	يف	حني	�شيوا�شل	القت�شاد	

ال�شنة	املقبلة	على	الأقل	مدعومًا	بالرتفاع	امل�شتمر	لأ�شعار	النفط	والتي	 العاملي	حالة	التذبذب	التي	يعاين	منها	الآن	خالل	

على	 البحرين	 الكويت	ومملكة	 دولة	 من	 لكل	 وامتناننا	 تقديرنا	 ت�شجيل	 من	 لنا	 ولبد	 اأ�شواقنا.	 ال�شيولة	يف	 يزيد	من	حجم	

تاأ�شي�س	 على	 دومًا	 نعمل	 اأن	 اأعيننا	 ن�شب	 و�شعنا	 فقد	 هنا	 ومن	 بالفر�س.	 والغنية	 املنا�شبة	 ال�شتثمارية	 البيئة	 توفريهما	

م�شاريع	تعود	بالنفع	على	املجتمعات	التي	تقام	فيها.	ون�شعر	بالفخر	باأن	مبادراتنا	�شاهمت	يف	خلق	العديد	من	فر�س	العمل	

للعديد	من	املواطنني.

ومما	ل�شك	فيه	اأن	العالقات	التي	مت	توثيقها	مع	عدد	من	�شركائنا	الإ�شرتاتيجيني	يف	املنطقة	والعامل	�شاهمت	يف	خلق	املزيد	

العالقات	 من	 املزيد	 بناء	 و�شنوا�شل	 بتنفيذها.	 ال�شركة	 تقوم	 التي	 امل�شاريع	 من	 عدد	 على	 للح�شول	 لل�شركة	 الفر�س	 من	

اأعلى	م�شتويات	اجلودة	والأداء	التي	متيز	عملنا.	كما	�شنوا�شل	 ال�شرتاتيجية	مع	عدد	من	اخلرباء	يف	املجال	للحفاظ	على	

البحث	عن	املزيد	من	الفر�س	ال�شتثمارية	بهدف	تطوير	وتو�شيع	حجم	عملياتنا	يف	منطقة	اخلليج.	واأنني	على	يقني	اأن	هذا	

الأ�شا�س	املتني	�شوف	ميكننا	من	زيادة	حجم		اأعمالنا	والتو�شع	ب�شرعة	اأكرب	خالل	العام	املقبل.

اأمري	دولة	 ال�شيخ	�شباح	الأحمد	ال�شباح،	 ال�شمو	 بال�شكر	والتقدير	ل�شاحب	 اأتقدم	 اأن	 الإدارة	ي�شرين	 وبالنيابة	عن	جمل�س	

ال�شباح،	 الأحمد	 املحمد	 نا�شر	 ال�شيخ	 و�شمو	 الكويت	 دولة	 ال�شباح،	ويل	عهد	 الأحمد	اجلابر	 نواف	 ال�شيخ	 و�شمو	 الكـــويت	

رئي�س	جمل�س	الوزراء	على	جهودهم	املو�شولة	من	اأجل	حتقيق	الرخاء	القت�شادي	لدولة	الكويت.

الفريق	 بذلها	 التي	 للجهود	 يعود	 تاأ�شي�شها	 بداية	 منذ	 من	جناح	 ال�شركة	 حققته	 ما	 اأن	 اىل	 اأ�شري	 اأن	 اإل	 ي�شعني	 ل	 وختامًا،	

الإداري	وكافة	العاملني	يف	ال�شركة	والذين	ي�شتحقون	منا	كل	ال�شكر	والتقدير	على	النتائج	التي	مت	حتقيقها.	وعلى	�شعيد	مواٍز	

اأ�شمحوا		يل	اأن	اأعرب	عن	امتناين	للثقة	والدعم	املتوا�شل	من	قبل	عمالئنا	و�شركائنا.	واأخريًا	وبالنيابة	عن	جمل�س	الإدارة،	

ي�شرين	اأن	اأ�شكركم	م�شاهمينا	الكرام	لدعمكم	الدائم	و	امل�شتمر	�شائلني	املوىل	عّز	وجل	اأن	يحفظنا	ويحفظكم	جميعًا	مبا	فيه	

خري	لبلدنا	الكويت.

و	ال�شالم	عليكم	و	رحمة	اهلل	و	بركاته،،

اأحمـد البحــر

رئي�س	جمل�س	الإدارة

اأحمـد البحــر

رئي�س	جمل�س	الإدارة



عمـل نجاحنـا في 2007 على تمهـيـد 
الطريق للمزيد من المشاريع المتميزة، 
بما فيها مشروع السيف الريادي والذي 

تبلغ تكلفته 450 مليون دوالر أمريكي
أمين العريض
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العمـل على مواصلـة النجـاح
كلمة المدير العام

اأمني العري�ض

املدير	العام

ي�شعدين	اأن	اأ�شعكم	اأمام	ال�شورة	احلقيقية	ل�شركتنا،	�شركة	البحرين	الأوىل،	التي	تعترب	واحدة	من	اأ�شرع	ال�شركات	العقارية	منوًا	يف	

الأ�شهر	 يف	 جناحنا	 عليها	 نبني	 اأن	 ن�شتطيع	 متينة	 مالية	 نتائج	 فاأثمرت	 	،2007 عام	 را�شخة	 اأ�ش�شًا	 و�شعت	 والتي	 الأو�شط،	 ال�شرق	

وال�شنوات	املقبلة.

الإ�شالمية	يف	تخطيط	 ال�شريعة	 باأحكام	 والإلتزام	 والتعاونية	 الإ�شرتاتيجية	 العالقات	 تتعزز	من	خالل	 الأوىل	 البحرين	 �شركة	 قوة	 اإن	

ال�شركة	 لتعزيز	منو	 معًا	 العوامل	 هذه	 وجتتمع	 عملياتنا،	 كافة	 العاملية	يف	 املمار�شات	 باأف�شل	 التام	 اإلتزامنا	 جانب	 اإىل	 الإ�شتثمارات،	

اأحكام	 مع	 املتوافقة	 الإ�شتثمار	 فر�س	 بف�شل	 اإ�شتثماراتهم	 على	 مطمئنون	 امل�شاهمني	 اأن	 كما	 ال�شنوية،	 الإ�شتثمارية	 عائداتها	 وزيادة	

ال�شريعة	وامل�شممة	لتقدمي	اأف�شل	العوائد	امل�شتمرة	وذات	ال�شبغة	الأخالقية.

توقعات	 ال�شركة	املمتدة	لثالث	�شنوات	تركز	على	الأهداف	املو�شوعة،	ونحن	واثقون	من	�شحة	 اأن	خطة	 اإىل	 ن�شري	 اأن	 لنا	 وهنا	ل	بد	

النمو	امل�شتقبلي	بناء	على	مكانتنا	احلالية	يف	ال�شوق.

لقد	حققت	ال�شركة،	�شركة	البحرين	الأوىل	الكثري	من	الإجنازات	العملية	التي	عززت	من	مكانة	ال�شركة	يف	ال�شوق	ويقف	وراء	�شجلنا	

احلافل	بالإجنازات	والنجاحات	اإلتزام	وولء	تام	من	فريقنا	الإداري	املوؤهل	على	م�شتوى	عاملي	فكل	ع�شو	متخ�ش�س	يف	جماله،	�شواء	يف	

الإ�شرتاتيجيات	ال�شتثمارية	طويلة	املدى	اأو	تخطيط	امل�شاريع،	ما	ي�شمن	العمل	مبهنية	عالية	يف	كل	مرحلة	من	مراحل	تطوير	امل�شاريع.	

بف�شل	هذين	 الأوىل،	حيث	متكنا	 البحرين	 �شركة	 والبحرين	مرحلة	مهمة	يف	منو	 الكويت	 كل	من	 مكتبني	جديدين	يف	 اإفتتاح	 ويعترب	

املكتبني	من	ك�شب	عقود	م�شروعات	جديدة	واملحافظة	على	قاعدة	عمالئنا	املتينة	يف	كال	من	مملكة	البحرين	ودولة	الكويت،	يف	الوقت	

الذي	�شاهم	فيه	التحرر	الإقت�شادي	املتزايد	يف	رفع	م�شتوى	الإ�شتثمارات	الأجنبية	املبا�شرة	يف	البلدين.

م�شالح	 يخدم	 ا�شتثماراتها	مبا	 وتعزيز	 املايل	 ال�شركة	 و�شع	 على	 بالفائدة	 تعود	 التي	 امل�شروعات	 من	 للعديد	 اأهمية	 تويل	 ال�شركة	 اإن	

امل�شاهمني	يف	الدرجة	الأوىل	ولقد	مهد	جناحنا	عام	2007	الطريق	اأمامنا	للتنمية	امل�شتقبلية،	اإذ	ي�شم	م�شروعنا	الرائد	يف	البحرين،	

م�شروع	ال�شيف،	والذي	تبلغ	تكلفته	450	مليون	دولر	اأمريكي،	مبان	مكتبية	و�شكنية	وفندقًا	من	فئة	خم�س	جنوم	�شيعمل	وفقًا	لأحكام	

اإرتفاع	العائدات	 اأدى	اإىل	 اأر�س	م�شروع	ال�شيف	وبيع	جزء	منها،	مما	 اأننا	ح�شلنا	على	املوافقة	على	تق�شيم	 ال�شريعة	الإ�شالمية،	كما	

ال�شافية	مببلغ	1.9	مليون	دينار	كويتي.

كما	جنحت	�شركة	البحرين	الأوىل	يف	العام	2007	يف	�شراء	اأر�س	مل�شروع	مر�شى	البحرين	لالإ�شتثمار	حيث	تبلغ	تكلفة	امل�شروع	22	مليون	

دولر	اأمريكي	وي�شم	م�شتودعات	ومرافق	لوج�شتية	ممتدة	على	م�شاحة	43	األف	مرت	مربع	يف	منطقة	احلد	قرب	ميناء	ال�شيخ	خليفة.

�شركائها	 مبتانة	 تفتخر	 ال�شركة	 واأن	 فيها	 تعمل	 التي	 الأ�شواق	 يف	 موقعها	 لتعزيز	 ال�شراكات	 باأهمية	 توؤمن	 الأوىل	 البحرين	 �شركة	 اإن	

وعالقاتها،	وقد	�شهد	هذا	العام	تعيني	عدد	من	امل�شت�شارين	املرموقني	عامليًا	لتقدمي	التوجيه	والإر�شاد	يف	عدد	من	املجالت	املهمة،	بدءًا	

على	 العثور	 اأجل	 من	 الوقت	 من	 الكثري	 اإ�شتثمرنا	 فقد	 العمليات	 اأما	يف	جمال	 امل�شاريع،	 ت�شميم	 وحتى	 التجارية	 العالمة	 تعزيز	 من	

ال�شركاء	املنا�شبني،	فنحن	ندرك	قيمة	العالقات	طويلة	الأمد	وفائدتها	للطرفني.

اإننا	ونحن	ندير	عمليات	�شركتنا	يف	الوقت	احلا�شر	بنجاح	توؤكده	النتائج	الإيجابية	التي	حتققت	حتى	الآن	اإل	اإننا	يف	نف�س	الوقت	ن�شع	

نطاق	 اإقليميًا	خارج	 اإ�شتثماراتنا	 تو�شيع	 ال�شركة	هي	 2008،	ح�شب	خطط	 للعام	 اأولوياتنا	 اأهم	 من	 واأن	 امل�شتقبل	 اإىل	 ونظرتنا	 اأعيننا	

مملكة	البحرين	ودولة	الكويت،	وقد	مكننا	الرتكيز	على	تطوير	اأعمالنا	التجارية	ومواردنا	الب�شرية	معًا	خالل	الإثني	ع�شر	�شهرًا	املا�شية	

من	ت�شكيل	قاعدة	مثالية	لتحقيق	هدفنا	الأكرب	وهو	اإدراج	ال�شركة	يف	�شوق	الكويت	لالأوراق	املالية	عام	2009.

التي	 واحليوية	 والإندفاع	 الإلتزام	 على	 والكويت،	 البحرين	 من	 كل	 يف	 موظفينا،	 جميع	 اإىل	 بال�شكر	 اأتقدم	 اأن	 يل	 اأ�شمحوا	 اخلتام	 يف	

اأبدوها	خالل	العام	املا�شي،	واأوجه	�شكري	اأي�شًا	اإىل	جمل�س	الإدارة	وامل�شاهمني،	وخا�شة	بيت	الإ�شتثمار	العاملي	)جلوبل(،	و�شركة	وفرة	

القوي	 والتاأجري،	على	دعمهم	 للتمويل	 املنار	 و�شركة	 القاب�شة،	 العملية	 واملجموعة	 اإ�شترياد	لالإ�شتثمار،	 و�شركة	 الدولية،	 لال�شتثمارات	

واملتوا�شل	والذي	نقدره	عاليًا	ونعتربه	الأ�شا�س	وراء	جناحنا	امل�شرتك.

وال�شالم	عليكم	ورحمة	اهلل	وبركاته

اأمني العري�ض

املدير	العام



احلمداهلل وحده، وال�سالة وال�سالم على من ال نبي بعده، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته :

وفقا	لعقد	الرتباط	املوقع	معنا،	قمنا	بتدقيق	العقود	واملعامالت	التى	اأبرمتها	ال�شركة	لإبداء	الراأي	يف	مدى	التزام	ال�شركة	

باأحكام	ال�شريعة	الإ�شالمية	كما	مت	بيانها	يف	الآراء	والإر�شادات	والقرارات	ال�شرعية	التى	مت	اإ�شدارها	من	قبلنا	خالل	الفرتة	

املنتهية	يف	2007/12/31 .

تقع	م�شوؤلية	اللتزام	بتنفيذ	العقود	واملعامالت	طبقا	لأحكام	ال�شريعة	الإ�شالمية	كما	مت	بيانها	من	قبلنا	على	اإدارة	ال�شركة،	

اأما	م�شوؤوليتنا	فتنح�شر	يف	اإبداء	راأي	م�شتقل	يف	مدى	التزام	ال�شركة	بذلك	بناء	على	تدقيقنا.

لقد	قمنا	بتدقيقنا	طبقا	ملعايري	ال�شوابط	ال�شادرة	عن	هيئة	املحا�شبة	واملراجعة	للموؤ�ش�شات	املالية	الإ�شالمية	التى	تتطلب	منا	

تخطيط	وتنفيذ	اإجراءات	التدقيق	واملراجعة	من	اأجل	احل�شول	على	جميع	املعلومات	والتف�شريات	والإقرارات	التى	نعتربها	

�شرورية	لتزويدنا	باأدلة	تكفي	لإعطاء	تاأكيد	معقول	باأن	ال�شركة	ملتزمة	باأحكام	ال�شريعة	الإ�شالمية	كما	مت	بيانها	من	قبلنا.

لقد	قمنا	بتدقيقنا	على	اأ�شا�س	فح�س	كل	نوع	من	اأنواع	العقود	واملعامالت	املنفذه	خالل	الفرتة،	ونعتقد	باأن	اأعمال	التدقيق	

التى	قمنا	بها	توفر	اأ�شا�شا	منا�شبا	لبداء	راأينا.

يف	راأينا	ويف	�شوء	الي�شاحات	والتاأكيد	التى	ح�شلنا	عليها	:

ال�شريعة	 اأحكام	 تخالف	 ل	 	2007/12/31 املنتهية	يف	 املالية	 ال�شنة	 ال�شركة	خالل	 اأبرمتها	 التى	 واملعامالت	 العقود	 اإن	 	-

الإ�شالمية.

اإن	ال�شركة	غري	خمولة	باإخراج	الزكاة	وتقع	م�شوؤولية	اإخراجها	على	امل�شاهمني. 	-

هيئة	الرقابة	ال�شرعية

د. عبد الباري م�سعل اأ/حممد اجلا�ســــر  اأ . د . عبدالرزاق خليفة ال�سايجي 

ع�شوا	تنفيذيا ع�شوا	 رئي�س	الهيئة	

التاريخ	:	1429/03/09هـ

املوافق	:	2008/03/17م

تقـريــر هيئـة الرقابة الشرعيــة

إلى مساهمى شركة البحرين األولى للتطوير العقاري
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الأم«(	 )»ال�شركة	 �س.م.ك.	)مقفلة(	 العقاري	 للتطوير	 الأوىل	 البحرين	 ل�شركة	 املرفقة	 املجمعة	 املالية	 البيانات	 دققنا	 لقد	

الدخل	 وبيانات	 	2007 دي�شمرب	 	31 يف	 كما	 املجمعة	 العمومية	 امليزانية	 من	 تتكون	 والتي	 )»املجموعة«(	 التابعة	 و�شركتها	

والتدفقات	النقدية	والتغريات	يف	حقوق	امللكية	املجمعة	لل�شنة	املنتهية	بذلك	التاريخ	وملخ�س	ال�شيا�شات	املحا�شبية	الهامة	

والإي�شاحات	الأخرى.

م�س�ؤولية اأع�ساء جمل�ض االإدارة عن البيانات املالية املجمعة

اإن	اأع�شاء	جمل�س	اإدارة	ال�شركة	الأم	هم	امل�شوؤولون	عن	اإعداد	هذه	البيانات	املالية	املجمعة	والعر�س	العادل	لها	وفقًا	للمعايري	

الدولية	للتقارير	املالية.	وتت�شمن	هذه	امل�شوؤولية:	و�شع	اأدوات	الرقابة	الداخلية	وتطبيقها	والحتفاظ	بها	فيما	يتعلق	باإعداد	

البيانات	املالية	املجمعة	والعر�س	العادل	لها	والتاأكد	اأن	هذه	البيانات	املالية	املجمعة	خالية	من	اأي	اأخطاء	مادية	�شواء	كانت	

ب�شبب	الغ�س	اأو	اخلطاأ،	وكذلك	اختيار	وتطبيق	ال�شيا�شات	املحا�شبية	املنا�شبة	واإجراء	تقديرات	حما�شبية	تتوافق	مع	الظروف	

ب�شورة	معتدلة.

م�س�ؤولية مراقبي احل�سابات

اإن	م�شوؤوليتنا	هي	اإبداء	راأي	حول	هذه	البيانات	املالية	املجمعة	ا�شتنادًا	اإىل	اأعمال	التدقيق	التي	قمنا	بها	وفقًا	ملعايري	التدقيق	

الدولية	التي	تتطلب	منا	اللتزام	باملتطلبات	الأخالقية	وتخطيط	وتنفيذ	اأعمال	التدقيق	للح�شول	على	تاأكيدات	معقولة	باأن	

البيانات	املالية	املجمعة	خالية	من	اأخطاء	مادية.

املالية	 البيانات	 تت�شمنها	 التي	 والإف�شاحات	 املبالغ	 حول	 تدقيق	 اأدلة	 على	 للح�شول	 اإجراءات	 تنفيذ	 على	 التدقيق	 ي�شتمل	

املجمعة.	ت�شتند	الإجراءات	املختارة	اإىل	تقدير	مراقبي	احل�شابات،	مبا	يف	ذلك	تقييم	خماطر	الأخطاء	املادية	يف	البيانات	

يف	 احل�شابات	 مراقبو	 ياأخذ	 املخاطر	،	 هذه	 تقييم	 عند	 اخلطاأ.	 اأو	 الغ�س	 ب�شبب	 الأخطاء	 تلك	 كانت	 �شواء	 املجمعة	 املالية	

العتبار	اأدوات	الرقابة	الداخلية	املتعلقة	باإعداد	املجموعة	للبيانات	املالية	املجمعة	والعر�س	العادل	لها،	وذلك	من	اأجل	و�شع	

اإجراءات	تدقيق	تتنا�شب	مع	الظروف،	ولكن	لي�س	بغر�س	التعبري	عن	راأي	حول	فاعلية	اأدوات	الرقابة	الداخلية	للمجموعة.	

وي�شتمل	التدقيق	اأي�شًا	على	تقييم	مالئمة	ال�شيا�شات	املحا�شبية	املتبعة	و�شحة	التقديرات	املحا�شبية	الهامة	التي	اأجرتها	اإدارة	

املجموعة،	وكذلك	تقييم	العر�س	ال�شامل	للبيانات	املالية	املجمعة.

وباعتقادنا	اأن	اأدلة	التدقيق	التي	ح�شلنا	عليها	كافية	ومنا�شبة	لتقدمي	اأ�شا�س	ميكننا	من	اإبداء	راأي	التدقيق.

الراأي

 يف	راأينـا	اأن	البيانـات	املاليـة	املجمعـة	تعرب	ب�شورة	عادلـة،	من	جميـع	النواحـي	املادية،	عن	املركـز	املايل	للمجموعـة	كمـا	يف

31	دي�شمرب	2007	وعن	اأدائها	املايل	وتدفقاتها	النقدية	لل�شنة	املنتهية	بذلك	التاريخ	وفقًا	للمعايري	الدولية	للتقارير	املالية.	

تقرير ح�ل املتطلبات القان�نية والرقابية االأخرى

تقرير	 الواردة	يف	 والبيانات	 املجمعة	 املالية	 البيانات	 واأن	 الأم	حتتفظ	بدفاتر	حما�شبية	منتظمة	 ال�شركة	 اأن	 اأي�شًا	 راأينا	 يف	

جمل�س	الإدارة	فيما	يتعلق	بالبيانات	املالية	املجمعة	متفقة	مع	ما	هو	وارد	يف	هذه	الدفاتر،	واأننا	قد	ح�شلنا	على	كافة	املعلومات	

والإي�شاحات	التي	راأيناها	�شرورية	لأغرا�س	التدقيق،	كما	اأن	البيانات	املالية	املجمعة	تت�شمن	جميع	املعلومات	التي	يتطلبها	

وفقًا	 اجلرد	 اأجري	 قد	 واأنه	 الأم	 لل�شركة	 الأ�شا�شي	 والنظام	 له	 الالحقة	 والتعديالت	 	1960 لعام	 التجارية	 ال�شركات	 قانون	

لقانون	 2007	خمالفات	 دي�شمرب	 	31 املنتهية	يف	 ال�شنة	 تقع	خالل	 واعتقادنا	مل	 علمنا	 اإليه	 و�شل	 املرعية.	ح�شبما	 لالأ�شول	

ن�شاط	 تاأثري	مادي	على	 له	 يكون	 قد	 الأ�شا�شي	على	وجه	 النظام	 اأو	 له	 الالحقة	 والتعديالت	 	1960 لعام	 التجارية	 ال�شركات	

ال�شركة	الأم	اأو	مركزها	املايل.

	 	 وليد	عبد	اهلل	الع�شيمي	

�شجل	مراقبي	احل�شابات	رقم	68	فئة	اأ	-	الكويت	

من	العيبان	والع�شيمي	و�شركاهم	

ع�شو	يف	اإرن�شت	ويونغ،	الكويت	2008

رسالة من مراقبي الحسابات

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين

شركة البحرين األولى للتطوير العقاري ش.م.ك. )مقفلة(
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بيـان الدخـل المجمـع
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007

�شركة	البحرين	الأوىل	للتطوير	العقاري	�س.م.ك.	)مقفلة(	و�شركتها	التابعة

2006  2007   

دينار	كويتي دينار ك�يتي	 اإي�شاحات	 	

   

					- 	1,912,258  3 ربح	حمقق	من	بيع	عقار	ا�شتثماري	

2,995,987  1,077,979  3 ربح	غري	حمقق	من	اإعادة	قيا�س	عقار	ا�شتثماري	وفقًا	للقيمة	العادلة	

ربح	حمقق	من	بيع	ا�شتثمارات	مدرجة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	

6,506  361,191 	 بيان	الدخل	

ربح	)خ�شارة(	غري	حمقق	من	ا�شتثمارات	مدرجة	بالقيمة	العادلة	من	

)221,051(  1,269,034 	 خالل	بيان	الدخل	

25,150  101,384 	 اإيرادات	توزيعات	اأرباح	

130,238  12,282 	 اإيرادات	مرابحة	

991,467  766,718 	 اإيرادات	وكالة	

				- 	12,259 	 اإيرادات	اأخرى	

)41,422(  )315,289( 	 تكاليف	موظفني	

)6,000(  )53,447( 	 اإيجار	

				- 	)32,050( 	 م�شروفات	ت�شويق	

)24,808(  )135,493( 	 م�شروفات	اأخرى	

الربح قبل ح�سة م�ؤ�س�سة الك�يت للتقدم العلمي ومكافاأة اأع�ساء

3,856,067  4,976,826 جمل�ض االإدارة والزكاة  

   

)34,705(  )44,791( 	 ح�شة	موؤ�ش�شة	الكويت	للتقدم	العلمي	

)54,500(  )75,000( 	 مكافاأة	اأع�شاء	جمل�س	الإدارة		

					- 	)3,041( 	 الزكاة	

3,766,862  4,853,994 ربح ال�سنة  

   

12,56 فل�ض 16,18 فل�ض   4 ربحية ال�سهم االأ�سا�سية واملخففة 
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�شركة	البحرين	الأوىل	للتطوير	العقاري	�س.م.ك.	)مقفلة(	و�شركتها	التابعة

2006  2007   

دينار	كويتي دينار ك�يتي	 اإي�شـاحات	 	

م�ج�دات غري متداولة   

				- 	1,451,637  5 اإيجارات	مدفوعة	مقدماً	

3,177,594  16,341,502  6 عقار	قيد	التطوير	

14,098,061      -  3 عقارات	ا�شتثمارية	

1,200  200,643 	 اأثاث	ومعدات	

17,276,855  17,993,782   

م�ج�دات متداولة   

				- 	30,615  5 اإيجارات	مدفوعة	مقدماً	

6,275,278  7,467,891  7 ا�شتثمارات	مدرجة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	بيان	الدخل	

				- 	1,392,225  8 مدينو	مرابحة	

11,053,507  10,671,761  9 مدينو	وكالة	

70,380  2,795,484  10 مدينون		

2,391,185  850,197  11 اأر�شدة	لدى	البنوك	ونقد	

19,790,350  23,208,173   

37,067,205  41,201,955 جمم�ع امل�ج�دات  

حق�ق امللكية واملطل�بات   

حق�ق امللكية   

30,000,000  30,000,000  12 راأ�س	املال	

689,542  1,187,225  13 احتياطي	قانوين	

6,052,817  10,409,128 	 اأرباح	حمتفظ	بها		

30,592  )832,102( 	 احتياطي	حتويل	عمالت	اأجنبية	

36,772,951  40,764,251   

املطل�بات املتداولة   

294,254  437,704 	 دائنون	وم�شروفات	م�شتحقة	

294,254  437,704 اإجمايل املطل�بات  

37,067,205  41,201,955 جمم�ع حق�ق امللكية واملطل�بات  

الميزانية العمومية المجمعة
في 31 ديسمبر 2007

11�شركة	البحرين	الأوىل،	التقرير	املايل	2007

اأحمـد البحــر

رئي�س	جمل�س	الإدارة



2006  2007   

دينار	كويتي دينار ك�يتي	 	اإي�شاح	 	

اأن�سطة الت�سغيل   

3,766,862  4,853,994 ربح	ال�شنة	  

	 	 تعديالت	لـ:	

						- 	)1,912,258( 	 	ربح	حمقق	من	بيع	عقارات	ا�شتثمارية	

)2,995,987(  )1,077,979( 	 	ربح		غري	حمقق	من	اإعادة	قيا�س	عقارات	ا�شتثمارية	وفقًا	للقيمة	العادلة		

221,051  )1,269,034( 	 )ربح(	خ�شارة	غري	حمققة	من	ا�شتثمارات	مدرجة	بالقيمة	العادلة	من		خالل	بيان	الدخل	

					- 	9,986 	 ا�شتهالك	

991,926  604,709   

	 	 التغريات	يف	راأ�س	املال	العامل:	

)6,021,898(  76,421 	 ا�شتثمارات	مدرجة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	بيان	الدخل	

)1,053,507(  2,984,893 	 مدينو	وكالة	

)70,380(  )25,067( 	 مدينون		

73,177  143,450 	 دائنون	وم�شروفات	م�شتحقة	

)6,080,682(  3,784,406 	 �شايف	النقد	الناجت	من	)امل�شتخدم	يف(	اأن�شطة	الت�شغيل	

   

اأن�سطة اال�ستثمار   

					- 	)1,489,906( 	 حيازة	حقوق	تاأجري	

)321,174(  )264,425( 	 اإ�شافة	عقار	قيد	التطوير	

					- 	734,920 	 املح�شل	من	بيع	عقارات	ا�شتثمارية	

)1,200(  )209,429( 	 �شراء	اأثاث	ومعدات	

)322,374(  )1,228,840( �شايف	النقد	امل�شتخدم	يف	اأن�شطة	ال�شتثمار  

   

)6,403,056(  2,555,566 الزيادة )النق�ض( يف النقد والنقد املعادل  

   

30,592  )101,182( 	 �شايف	فرق	العمالت	الأجنبية	

   

8,763,649  2,391,185 	 النقد	والنقد	املعادل	يف	بداية	ال�شنة	

2,391,185  4,845,569  11 النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة 

بيان التدفقات النقدية المجمعة
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007
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احتيــاطـي 	 	 	 	

حتويل	عمالت	 اأربــــــاح	 احتيـاطـي	 		 	

املجمـــــوع اأجنبيــــــــة	 حمتفظ	بها	 قـــانونـــــي	 راأ�س	املـــال	 	

دينار	كويتي 	دينـار	كويتي	 دينـار	كويتي	 دينار	كويتي	 دينار	كويتي	 	

     

32,975,497 					- 		2,671,562  303,935  30,000,000 الر�شيد	يف	31	دي�شمرب	2005 

3,766,862 					- 	3,766,862 					- 					- ربح	ال�شنة		

				- 					- 	)385,607(  385,607 					- املحول	اإىل	الحتياطي	

30,592  30,592 					- 					- 					- احلركة	يف	حتويل	العمالت	الأجنبية	

36،772،951  30,592  6,052,817  689,542  30,000,000 الر�شيد	يف	31	دي�شمرب	2006 

4,853,994 					- 	4,853,994 					- 					- ربح	ال�شنة	

				- 					- 	)497,683(  497,683 					- املحول	اإىل	الحتياطي	

)862,694( 	)862,694( 					- 					- 					- احلركة	يف	حتويل	عمالت	اأجنبية	

40,764,251 	)832,102(  10,409,128  1,187,225  30,000,000 يف	31	دي�شمرب	2007 

بيـان التغيـرات في حقـوق
الملكيـة المجمعـة

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007

13�شركة	البحرين	الأوىل،	التقرير	املايل	2007
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إيضاحـات حـول البيانات
الماليـة المجمعة

في 31 ديسمبر 2007

األنشطة  1
)»املجموعة«(	يف	 التابعة	 و�شركتها	 الأم«(	 )»ال�شركة	 �س.م.ك.	)مقفلة(	 العقاري	 للتطوير	 الأوىل	 البحرين	 �شركة	 تاأ�ش�شت	

الكويت	بتاريخ	5	اأكتوبر	2004	ك�شركة	م�شاهمة	كويتية	)قاب�شة(	ومت	ت�شجيلها	ك�شركة	م�شاهمة	كويتية	)مقفلة(	يف	9	مايو	

2005	مبوجب	اأحكام	قانون	ال�شركات	التجارية	رقم	15	ل�شنة	1960	والتعديالت	الالحقة	له.	اإن	عنوان	مكتب	ال�شركة	امل�شجل	

هو	�شوق	ال�شفاة،	�شارع	عبد	اهلل	املبارك،	مدينة	الكويت.	فيما	يلي	اأغرا�س	تاأ�شي�س	ال�شركة:

	املتاجرة	يف	واإدارة	وتطوير	العقارات	داخل	وخارج	الكويت. -

	حيازة	و�شراء	وبيع	اأ�شهم	و�شندات	ال�شركات	العقارية	داخل	وخارج	الكويت. -

	القيام	ب�شيانة	العقارات	مبا	يف	ذلك	النواحي	امليكانيكية	والكهروميكانيكية	واملكيفات. -

	تقدمي	اخلدمات	ال�شت�شارية	العقارية	ودرا�شات	اجلدوى	وتقييم	العقارات. -

وتقدمي	خدمات	 ال�شحية	 والرعاية	 ال�شياحية	 واملنتجعات	 ال�شكنية	 واملجمعات	 والنوادي	 الفنادق	 وتاأجري	 وت�شغيل	 	اإدارة	 -

الدعم	الالزمة.

اإن	ال�شركة	التابعة	لل�شركة	الأم	هي	»�شركة	الكويت	ال�شيف	الأوىل	للتطوير	العقاري	ذ.م.م.«	وهي	�شركة	م�شجلة	يف	مملكة	

البحرين	وت�شطلع	باأعمال	اإدارة	وتطوير	العقارات.	اإن	ال�شركة	الأم	لديها	ح�شة	ملكية	فعلية	بن�شبة	100%	يف	�شركة	الكويت	

الأوىل	ال�شيف	للتطوير	العقاري	ذ.م.م.	كما	يف	31	دي�شمرب	2007 )2006: %100(.	

	مت	الت�شريح	باإ�شدار	البيانات	املاليـــة	املجمعة	لل�شنــة	املنتهيـة	يف	31	دي�شمرب	2007	طبقًا	لقرار	اأع�شاء	جمل�س	الإدارة	يف	

5	مار�س	2008.

السياسات المحاسبية الهامة  2
اأ�سا�ض االإعداد 

العادلة	من	 بالقيمة	 املدرجة	 ال�شتثمارات	 لتت�شمن	قيا�س	 املعدلة	 التاريخية	 التكلفة	 وفقًا	ملبداأ	 املالية	املجمعة	 البيانات	 تعد	

خالل	بيان	الدخل	و	العقار	ال�شتثماري	وفقًا	للقيمة	العادلة.

يتم	عر�س	البيانات	املالية	املجمعة	بالدينار	الكويتي.

بيان االلتزام

اأعدت	البيانات	املالية	املجمعة	لل�شركة	وفقًا	للمعايري	الدولية	للتقارير	املالية،	ووفقًا	ملتطلبات	القرار	الوزاري	رقم	18	لعام	

1990	ذات	ال�شلة.

التغريات  يف ال�سيا�سات املحا�سبية

اإن	ال�شيا�شات	املحا�شبية		املطبقة	يف	اإعداد	هذه	البيانات	املالية	املجمعة	متفقة	مع	تلك	امل�شتخدمة	يف	ال�شنة	ال�شابقة	با�شتثناء	قيام	

املجموعة	بتطبيق	املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	7	الأدوات	املالية:	الإف�شاحات	والتعديالت	على	معيار	املحا�شبة	الدويل	1	اإف�شاحات	

راأ�س	املال.	ونتيجة	لذلك	مت	اإدراج	اإف�شاحات	اإ�شافية	كي	متكن	م�شتخدمي	البيانات	املالية	من	تقييم		ما	يلي:

اأهمية	الأدوات	املالية	لتحديد	املركز		والأداء	املايل	للمجموعة؛	و اأ(	

طبيعة	ومدى	املخاطر	الناجتة	عن	الأدوات	املالية	التي	تتعر�س	لها	املجموعة	خالل	الفرتة	ويف	تاريخ	البيانات	 ب(	

املالية	املجموعة	وكيفية	اإدارة	املجموعة	لهذه	املخاطر؛	و

اأهداف	و�شيا�شات	واإجراءات	املجموعة	يف	اإدارة	راأ�س	املال. ج(	

املالية  للتقارير  الدولية  التف�سريات  الدولية وتف�سريات �سادرة عن جلنة  املحا�سبة  معايري �سادرة عن جمل�ض معايري 

ولكن مل يتم تطبيقها.

مت	اإ�شدار	املعايري	والتف�شريات	التالية	عن	جمل�س	معايري	املحا�شبة	الدولية	اإل	اأنها	لي�شت	اإلزامية	ومل	تطبق	بعد	من	قبل	املجموعة:

املعيار الدويل للتقارير املالية 8 »قطاعات الت�سغيل«

 2006 نوفمرب	 الدولية	يف	 املحا�شبة	 الت�شغيل«	من	قبل	جمل�س	معايري	 8	»قطاعات	 املالية	 للتقارير	 الدويل	 املعيار	 اإ�شدار	 مت	

و�شي�شري	تطبيقـه	اعتبـارًا	من	الفرتات	التي	تبداأ	يف	اأو	بعد	1	يناير	2009.	قد	يتطلب	املعيار	اجلديد	اإجراء	تغيريات	يف	اأ�شلوب	

عر�س	ال�شركة	ملعلومات	قطاعات	الت�شغيل.	
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إيضاحـات حـول البيانات
الماليـة المجمعة

في 31 ديسمبر 2007

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2
معيار املحا�سبة الدويل 1 طريقة عر�ض البيانات املالية

مل	تطبق	ال�شركة	معيار	املحا�شبة	الدويل	1	طريقة	عر�س	البيانات	املالية	الذي	ي�شري	اعتبارًا	من	ال�شنة	املنتهية	يف	31	دي�شمرب	

2009.	�شوف	يوؤدي	تطبيق	هذه	املعيار	اإىل	تعديالت	حول	طريقة	عر�س	البيانات	املالية	املجمعة.	

معيار املحا�سبة الدويل 23 )معدل 2007(: تكاليف االقرتا�ض

يجب	تطبيق	املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	على	الفرتة	املحا�شبية	التي	تبداأ	من	1	يناير	2009.	اإن	تطبيق	هذا	املعيار	�شوف	

يوؤدي	اإىل	ر�شملة	تكاليف	القرتا�س	املتكبدة	على	املوجودات	املوؤهلة	و�شيوؤثر	على	البيانات	املالية	املجمعة	يف	حالة	عدم	دخول	

املجموعة	يف	ترتيبات	قرو�س	على	موجوداتها.	لي�س	لدى	املجموعة	يف	الوقت	احلايل	اأية	قرو�س.	

اأ�سا�ض التجميع

ت�شم	البيانات	املالية	املجمعة	البيانات	املالية	لل�شركة	الأم	و�شركتها	التابعة.	اإن	ال�شركات	التابعة	هي	تلك	ال�شركات	التي	

ت�شيطر	عليها	ال�شركة	الأم.	وتوجد	ال�شيطرة	عندما	يكون	لل�شركة	الأم	القدرة	ب�شورة	مبا�شرة	اأو	غري	مبا�شرة	على	التحكم	

يف	ال�شيا�شات	املالية	والت�شغيلية	لل�شركة	التابعة	حتى	ت�شتفيد	من	اأن�شطتها.	يتم	اإدراج	البيانات	املالية	لل�شركات	التابعة	يف	

البيانات	املالية	املجمعة	من	تاريخ	بداية	ال�شيطرة	الفعلية	حتى	تاريخ	النتهاء	الفعلي	لتلك	ال�شيطرة.

واملطلوبات	 للموجودات	 املماثلة	 البنود	 باإ�شافة	 حدة	 على	 بند	 كل	 اأ�شا�س	 على	 التابعة	 لل�شركة	 املالية	 البيانات	 جتميع	 يتم	

والإيرادات	وامل�شروفات.	مت	ا�شتبعاد	الأر�شدة	واملعامالت	فيما	بني	ال�شركات	مبا	يف	ذلك	الأرباح	واخل�شائر	بني	ال�شركات	

عند	التجميع.	يتم	اإعداد	البيانات	املالية	املجمعة	با�شتخدام	�شيا�شات	حما�شبية	موحدة	للمعامالت	املماثلة	والأحداث	الأخرى	

يف	الظروف	امل�شابهة.

حتقق االإيرادات

تتحقق	الإيرادات	من	املرابحة	والوكالة	على	اأ�شا�س	ن�شبي	زمني.

تتحقق	اإيرادات	توزيعات	الأرباح	عندما	يثبت	احلق	يف	توزيع	تلك	الأرباح.

عق�د التاأجري

اإن	عقود	التاأجري	حيث	يحتفظ	املوؤجر	بكافة	خماطر	ومزايا	ملكية	املوجودات	يتم	ت�شنيفها	كعقود	تاأجري	ت�شغيلي.	تتحقق	

املدفوعـات	مقدمًا	لعقود	التاأجري	الت�شغيلي	يف	بيان	الدخل	املجمع	على	اأ�شا�س	كل	بند	على	حدة	على	مدة	فرتة	العقد.	

عقار قيد التط�ير

يتم	اإدراج	العقار	قيد	الإن�شاء	اأو	التطوير	بغر�س	البيع	يف	م�شار	الأعمال	الطبيعية	بالتكلفة	اأو	�شايف	القيمة	املمكن	حتقيقها	

اأيهما	اأقل.	تت�شمن	التكلفة	�شعر	تكلفة	�شراء	العقار	والتكاليف	الأخرى	املتكبدة	فيما	يتعلق	بالت�شييد	اأو	التطوير	حتى	ي�شل	

اإىل	احلالة	املطلوبة	للبيع.

عقارات ا�ستثمارية

تدرج	كافة	العقارات	ال�شتثمارية	مبدئيًا	بالتكلفة	التي	متثل	�شعر	ال�شراء	واأي	تكاليف	حيازة	متعلق	بها	مبا�شرًة.	بعد	التحقق	

املبدئي،	يعاد	قيا�س	العقارات	ال�شتثمارية	وفقًا	للقيمة	العادلة.	

تتحقق	الأرباح	اأو	اخل�شائر	الناجتة	من	بيع	اأو	التغري	يف	القيمة	العادلة	للعقارات	ال�شتثمارية	يف	بيان	الدخل	املجمع.	

يتم	مراجعة	القيمة	الدفرتية	يف	تاريخ	كل	ميزانية	عمومية	بالرجوع	اإىل	القيمة	العادلة	لتحديد	ما	اإذا	كان	الأ�شل	م�شجاًل	

بالزيادة	عن	القيمة	املمكن	ا�شرتدادها.	

يتم	حتويل	العقارات	من	عقارات	ا�شتثمارية	اإىل	عقارات	قيد	التطوير	فقط	عند	حدوث	تغيري	يف	ال�شتخدام	ي�شتدل	عليه	ببدء	

التطوير	بنية	البيع.	تتم	هذه	التحويالت	وفقًا	للقيمة	الدفرتية	للعقار	كما	يف	تاريخ	التحويل.	
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إيضاحـات حـول البيانات
الماليـة المجمعة

في 31 ديسمبر 2007

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2
ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

العادلة.	 بالقيمة	 مبدئيًا	 الدخـل	 بيان	 من	خالل	 العادلـة	 بالقيمـة	 مدرجة	 كا�شتثمارات	 امل�شنفة	 ال�شتثمارات	 اإدراج	 يتم	

بعد	الت�شجيل	املبدئي،	يتم	اإعادة	قيا�س	ال�شتثمـارات	بالقيمة	العادلـة	مع	اإدراج	كافــة	التغريات	يف	القيمة	العادلــة	يف	بيان	

الدخـل	املجمـع.

مدين� مرابحة

اإن	املرابحة	هي	معاملة	اإ�شالمية	تت�شمن	�شراء	املجموعة	لأ�شل	وبيعه	فورًا	بالتكلفة	زائدًا	ربحًا	متفق	عليه	وي�شدد	املبلغ	امل�شتحق	

على	اأ�شا�س	الدفع	املوؤجل.	يدرج	مدينو	املرابحة	بالتكلفة	ناق�شًا	خم�ش�س	لقاء	النخفا�س	يف	القيمة،	اإن	وجد.

مدين� وكالة

اإن	مدينو	الوكالة	هي	موجودات	مالية	اأن�شاأتها	املجموعة.	يتم	اإدراج	هوؤلء	املدينني	بالتكلفة	ناق�شًا	خم�ش�س	لقاء	النخفا�س	

يف	القيمة،	اإن	وجد.

منتجات	 يف	 املوؤ�ش�شات	 هذه	 بوا�شطة	 م�شتمرة	 تداولت	 يف	 مالية	 موؤ�ش�شات	 لدى	 م�شتثمرة	 مبالغ	 من	 الوكالة	 مدينو	 يتكون	

ا�شتثمارية	اإ�شالمية	متنوعة.

مدين�ن 

يدرج	املدينون	مببلغ	الفاتورة	الأ�شلي	ناق�شًا	خم�ش�س	لقاء	اأي	مبالغ	م�شكوك	يف	حت�شيلها.	يتم	تقدير	املبالغ	امل�شكوك	يف	

حت�شيلها	عندما	يعد	حت�شيل	املبلغ	بالكامل	اأمرًا	غري	ممكنًا.	ت�شطب	الديون	املعدومة	عند	عدم	اإمكانية	ا�شرتدادها.

النقد والنقد املعادل

يتكون	النقد	والنقد	املعادل،	لأغرا�س	بيان	التدفقات	النقدية،	من	النقد	يف	ال�شندوق	والأر�شدة	لدى	البنوك	وا�شتثمارات	

املرابحة	ومديني	الوكالة	التي	لها	تاريخ	ا�شتحقاق	اأ�شلي	حمدد	يف	ثالثة	اأ�شهر	اأو	اأقل.

دائن�ن وم�سروفات م�ستحقة

تقيد	املطلوبات	عن	املبالغ	التي	�شتدفع	يف	امل�شتقبل	لقاء	ب�شائع	اأو	خدمات	مت	ت�شلمها،	�شواء	�شدرت	بها	فواتري	من	املورد	اأو	

مل	ت�شدر.

العمالت االأجنبية 

واملطلوبات	 املوجودات	 كما	حتول	 املعاملة،	 بتاريخ	 ال�شائدة	 ال�شرف	 لأ�شعار	 وفقًا	 الأجنبية	 بالعمالت	 املعامالت	 قيد	 يجري	

النقدية	بالعمالت	الأجنبية	وفقًا	لأ�شعار	ال�شرف	ال�شائدة	بتاريخ	امليزانية	العمومية.	تدرج	الفروق	الناجتة	من	حتويل	العمالت	

الأجنبية	يف	بيان	الدخل.

يتم	حتويل	ا�شتثمار	ال�شركة	الأم	يف	ال�شركة	التابعة	الأجنبية	اإىل	الدينار	الكويتي	باأ�شعار	�شرف	العمالت	الأجنبية	يف	نهاية	

ال�شنة.	توؤخذ	كافة	تعديالت	حتويل	العمالت	الأجنبية	اإىل	احتياطي	حتويل	عمالت	اأجنبية	حتى	يتم	البيع	حيث	يتم	ت�شجيلها	

يف	هذا	الوقت	يف	بيان	الدخل	املجمع.

القيمة العادلة

بالن�شبة	لال�شتثمارات	املتاجر	بها	يف	اأ�شواق	مالية	ن�شطة،	تتحدد	القيمـة	العادلة	بالرجوع	اإىل	اأ�شعار	اآخر	اأوامر	�شراء	معلنة.	

بالن�شبة	للعقارات	ال�شتثمارية	يتم	حتديد	القيمة	العادلة	على	اأ�شا�س	التقييم	الذي	يقوم	به	مقيم	م�شتقل	والذي	يحمل	موؤهل	

مهني	معرتف	به	وذي	�شلة	ولديه	معرفة	حديثة	مبوقع	وفئة	العقار	الذي	يتم	تقييمه.
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إيضاحـات حـول البيانات
الماليـة المجمعة

في 31 ديسمبر 2007

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2
انخفا�ض قيمة امل�ج�دات املالية وعدم اإمكانية حت�سيلها

يتم	بتاريخ	كل	ميزانية	عمومية	التقدير	فيما	اإذا	كان	هناك	دليل	اإيجابي	على	اأن	اأ�شل	مايل	حمدد	قد	تنخف�س	قيمته.	فاإذا	ما	

توفر	مثل	ذلك	الدليل،	ت�شجل	اأي	خ�شارة	انخفا�س	يف	القيمة	يف	بيان	الدخل	املجمع.	يتم	حتديد	انخفا�س	القيمة	كما	يلي:

العادلة،	 والقيمة	 التكلفة	 بني	 الفرق	 القيمة	ميثل	 انخفا�س	 فاإن	 العادلة،	 بالقيمة	 املدرجة	 للموجودات	 بالن�شبة	 اأ(	

ناق�شًا	اأية	خ�شائر	انخفا�س	يف	القيمة	م�شجلة	�شابقًا	يف	بيان	الدخل.

احلالية	 والقيمة	 الدفرتية	 القيمة	 بني	 الفرق	 هو	 القيمة	 انخفا�س	 فاإن	 بالتكلفة،	 املدرجة	 للموجودات	 بالن�شبة	 ب(	

للتدفقات	النقدية	امل�شتقبلية	املخ�شومة	مبعدل	عائد	ال�شوق	احلايل	لأ�شل	مايل	مماثل.

حتقق وعدم حتقق امل�ج�دات واملطل�بات املالية

املالية.	ل	يتم	حتقق	 التعاقدية	لالأداة	 اأو	اللتزام	املايل	عندما	ت�شبح	املجموعة	طرفًا	يف	الأحكام	 يتم	حتقق	الأ�شل	املايل	

اأ�شل	مايل	)كليًا	اأو	جزئيًا(	عندما	تنتهي	احلقوق	التعاقدية	يف	التدفقات	النقدية	من	تلك	املوجودات	املالية	اأو	عندما	تقوم	

املجموعة	بتحويل	كافة	خماطر	ومزايا	امللكية	يف	تلك	املوجودات	اأو	عندما	ل	تقوم	ال�شركة	بتحويل	اأو	الحتفاظ	بكافة	خماطر	

اأو	جزء	منه.	ول	يتم	حتقق	التزام	مايل	عندما	يتم	الإعفاء	من	 اأي	�شيطرة	على	الأ�شل	 ومزايا	امللكية	وعندما	ل	يكون	لها	

اللتزام	املحدد	يف	العقد	اأو	اإلغاوؤه	اأو	انتهاء	�شالحية	ا�شتحقاقه.

االأحكام املحا�سبية

عند	تطبيق	ال�شيا�شات	املحا�شبية	للمجموعة،	قامت	الإدارة	باتخاذ	الأحكام	التالية	بغ�س	النظر	عن	تلك	التي	تت�شمن	تقديرات	

اأخرى	والتي	لها	اأكرب	الأثر	يف	املبالغ	املدرجة	يف	البيانات	املالية:

ت�شنيف	العقارات

يتعني	على	الإدارة	اتخاذ	قرار	ب�شاأن	حيازة	عقارات	�شواء	كان	يجب	ت�شنيفها	كعقار	للمتاجرة	اأو	عقار	قيد	التطوير	اأو	عقارات	

ا�شتثمارية.

تقوم	املجموعة	بت�شنيف	العقار	كعقار	للمتاجرة	اإذا	مت	حيازته	ب�شورة	اأ�شا�شية	لغر�س	حتقيق	ربح	على	املدى	الق�شري	من	

قبل	املتعاملني.

تقوم	املجموعة	بت�شنيف	العقار	كعقار	قيد	التطوير	اإذا	مت	حيازته	اأو	لحقا	تغريت	النية	لالإن�شاء	والتطوير	لغر�س	البيع	يف	

م�شار	الأعمال	الطبيعي.

تقوم	املجموعة	بت�شنيف	العقار	كعقار	ا�شتثماري	اإذا	مت	حيازته	لإنتاج	اإيرادات	تاأجري	اأو	ترقبا	لرتفاع	قيمته	اأو	ل�شتخدام	

غري	حمدد	يف	امل�شتقبل.

خم�ش�س	انخفا�س	قيمة	الذمم	املدينة

يتم	عمل	تقدير	املبلغ	املمكن	حت�شيله	من	الأر�شدة	التجارية	املدينة	عندما	يعد	حت�شيل	كافة	املبالغ	بالكامل	اأمرًا	غري	ممكنًا.	

وبالن�شبة	لكل	مبلغ	من	املبالغ	اجلوهرية،	يتم	عمل	هذا	التقدير	على	اأ�شا�س	اإفرادي.	يتم	ب�شورة	جممعة	تقييم	املبالغ	غري	

اجلوهرية	والتي	مر	تاريخ	ا�شتحقاقها	دون	حت�شيلها	ويتم	تطبيق	خم�ش�س	لها	ح�شب	طول	�شنة	التاأخري	ا�شتنادًا	اإىل	معدلت	

ال�شرتداد	التاريخية.

انخفا�س	قيمة	ال�شتثمارات

تقوم	املجموعة	مبعاملة	ال�شتثمارات	كا�شتثمارات	انخف�شت	قيمتها	اإذا	كان	هناك	انخفا�س	كبري	اأو	متوا�شل	يف	القيمة	العادلة	

مبا	يقل	عن	تكلفتها	اأو	عند	توافر	دليل	مادي	اأخر	على	وجود	انخفا�س	يف	القيمة.	اإن	عملية	حتديد	النخفا�س	»الكبري«	اأو	

»املتوا�شل«	تتطلب	قرارات	اأ�شا�شية.
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2
عدم التاأكد من التقديرات

اإن	اإعداد	البيانات	املالية	املجمعة	وفقًا	للمعايري	الدولية	للتقارير	املالية	يتطلب	من	اإدارة	املجموعة	و�شع	اأحكام	وتقديرات	

وافرتا�شات	توؤثر	على	املبالغ	املدرجة	للموجودات	واملطلوبات	والإف�شاح	عن	املوجودات	واملطلوبات	الطارئة	يف	تاريخ	البيانات	

هذه	 عن	 الفعلية	 النتائج	 تختلف	 قد	 املالية.	 البيانات	 فرتة	 خالل	 وامل�شروفات	 لالإيرادات	 املدرجة	 واملبالغ	 املجمعة	 املالية	

التقديرات.	ا�شتخدمت	املجموعة	الأحكام	والتقديرات،	على	�شبيل	املثال	ل	احل�شر،	يف	التايل:	

تقييم	العقارات

ي�شتند	تقييم	العقارات	اإىل	اأ�شعار	ال�شوق	ال�شتدللية.	وب�شورة	دورية	يتم	عمل	التقييم	من	خالل	مقيم	م�شتقل	لديه	موؤهالت	

مهنية	منا�شبة	وم�شجلة	ولديه	خربة	حديثة	فيما	يتعلق	باملوقع	وفئة	العقار	الذي	يتم	تقييمه.

اإن	حتديد	القيمة	العادلة	للعقارات	يتطلب	تقديرات	هامة.

عقارات استثمارية  3
2006  2007  

دينار	كويتي دينار ك�يتي	  

11,102,074  14,098,061 الر�شيد	الفتتاحي	

2,995,987  1,077,979 ربح	غري	حمقق	من	اإعادة	قيا�س	عقار	ا�شتثماري	وفقًا	للقيمة	العادلة	

				- 	)13,625,445( املحول	اإىل	عقار	قيد	التطوير	

				- 	)1,522,699( بيع	عقار	ا�شتثماري	

				- 	)27,896( فرق	حتويل	عمالت	اأجنبية	

14,098,061       - الر�شيد	يف	31	دي�شمرب	

مت	بيع	العقـار	ال�شتثماري	مببلغ	3,434,957	دينار	كويتي	خالل	ال�شنـة	حمققـة	ربح	مببلغ	1،912،258	دينار	كويتي	)2006: 

ل	�شيئ(.

ربحية السهم األساسية والمخففة  4
يتم	احت�شاب	ربحية	ال�شهم	الأ�شا�شية	واملخففة	بتق�شيم	ربح	ال�شنة	اخلا�س	مب�شاهمي	ال�شركة	الأم	على	املتو�شط	املوزون	لعدد	

الأ�شهم	القائمة	خالل	ال�شنة	كما	يلي	:	

2006  2007  

دينار	كويتي دينار ك�يتي	  

  

3,766,862  4,853,994 ربح	ال�شنة	اخلا�س	مب�شاهمي	ال�شركة	الأم	

�شهم �سهم	  

300,000,000  300,000,000 املتو�شط	املوزون	لعدد	لأ�شهم	القائمة	خالل	ال�شنة	

12.56	فل�س 16,18 فل�ض  ربحية	ال�شهم	الأ�شا�شية	واملخففة	
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19�شركة	البحرين	الأوىل،	التقرير	املايل	2007

إيجارات مدفوعة مقدمًا  5
خالل	ال�شنة،	ح�شلت	املجموعة	على	حقوق	تاأجري	اأر�س	لفرتة	50	�شنة	من	�شركة	مر�شى	البحرين	لالإ�شتثمار.	مقابل	مبلغ	

2,971,357	دينار	كويتي	وقد	مت	�شداد	مبلغ	1,489,906	دينار	كويتي	من	هذا	املبلغ.	خالل	ال�شنة،	مت	ر�شملة	اإطفاء	مبلغ	7,654 

دينار	كويتي	كجزء	من	عقار	قيد	التطوير.	

عقارات قيد التطوير  6

2006  2007  

دينار	كويتي دينار ك�يتي	  

التكلفة  

2,856,420  3,177,594 يف	1	يناير	

321,174  272,079 اإ�شافات	

		- 	13,625,445 املحول	من	عقارات	ا�شتثمارية	

		- 	)733,616( اإعادة	تقييم	حتويل	عمالت	اأجنبية	

3,177,594  16,341,502  

ميثل	العقار	قيد	التطوير	عقار	قيد	التطوير	يف	البحرين.

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  7
متثل	تلك	ال�شتثمارات	ا�شتثمار	يف	�شندوق	غري	م�شعر	يتم	اإدارته	من	قبل	طرف	ذي	عالقة	حيث	ميثل	�شايف	قيمة	موجودات	

ال�شندوق	قيمته	العادلة.

مدينو مرابحة  8
ميثل	مدينو	املرابحة	اأر�شدة	لدى	موؤ�ش�شات	خدمات	مالية	حملية	وهي	ذات	تواريخ	ا�شتحقاق	اأ�شلية	مقدرة	يف	ثالثة	اأ�شهر	اأو	

اأقل.	اإن	متو�شط	معدل	الربح	على	تلك	الأر�شدة		يبلغ	5.8%	)2006:	ل	�شيئ(	�شنويًا.

مدينو وكالة  9
اإن	متو�شط	معدل	الربح	على	تلك	 ميثل	مدينو	الوكالة	معامالت	مع	موؤ�ش�شة	خدمات	مالية	حملية	وهي	طرف	ذات	عالقة.	

املعامالت	يبلغ	7.75%	)2006: 7.64%(	�شنويًا.	يت�شمن	مدينو	الوكالة	مبلغ	2,603,147	دينار	كويتي	ذات	تواريخ	ا�شتحقاق	

اأ�شلية	ثالثة	اأ�شهر	اأو	اأقل.	

مدينون  10

2006  2007  

دينار	كويتي دينار ك�يتي	  

				- 	2,700,037 اأر�شدة	م�شتحقة	من	بيع	عقار	ا�شتثماري	

70,380  95,447 مدينون	اآخرون	

70,380  2,795,484  

�شركة	البحرين	الأوىل	للتطوير	العقاري	�س.م.ك.	)مقفلة(	و�شركتها	التابعة



إيضاحـات حـول البيانات
الماليـة المجمعة

في 31 ديسمبر 2007

النقد والنقد المعادل  11

2006  2007  

دينار	كويتي دينار ك�يتي	  

   

				- 	1,392,225 مدينو	مرابحة	)اإي�شاح 8( 

				- 	2,603,147 مدينو	وكالة	)اإي�شاح 9(	

2,391,185  850,197 اأر�شدة	لدى	البنوك	ونقد	

2,391,185  4,845,569  

رأس المال  12
2007	من	300,000,000	�شهمًا	قيمة	كل	 31	دي�شمرب	 يتكون	راأ�شمال	ال�شركة	امل�شرح	به	وامل�شدر	واملدفوع	بالكامل	كما	يف	

�شهم	100	فل�س	)2006: 300,000,000	�شهم	بقيمة	100	فل�س	لكل	�شهم(.

احتياطي قانوني  13
10%	من	ربح	ال�شنة	قبل	ح�شة	موؤ�ش�شة	الكويت	 وفقًا	لقانون	ال�شركات	التجارية	والنظام	الأ�شا�شي	لل�شركة	الأم،	مت	حتويل	

اأن	توقف	هذا	التحويل	 للتقدم	العلمي	ومكافاأة	اأع�شاء	جمل�س	الإدارة	والزكاة	اإىل	الحتياطي	القانوين.	يجوز	لل�شركة	الأم	

ال�شنوي	عندما	ي�شل	ر�شيد	الحتياطي	القانوين	اإىل	50%	من	راأ�س	املال	امل�شدر.

اإن	توزيع	الحتياطي	حمدد	باملبلغ	املطلوب	لتوزيع	اأرباح	ل	تزيد	عن	5%	من	راأ�س	املال	يف	ال�شنوات	التي	ل	ت�شمح	فيها	الأرباح	

املرتاكمة	بتاأمني	هذا	احلد.

معامالت مع أطراف ذات عالقة  14
متثل	هذه	املعامالت	تلك	التي	متت	مع	اأطراف	ذات	عالقة	اأي	امل�شاهمني	واأع�شاء	جمل�س	الإدارة	والإدارة	العليا	و�شركات	

اإدارة	 من	 املعامالت	 تلك	 �شروط	 اعتماد	 يتم	 ملمو�شًا.	 تاأثريًا	 اأو	 م�شرتكة	 �شيطرًة	 عليها	 اأو	ميار�شون	 عليها	 ي�شيطرون	

ال�شركة	الأم.

2006  2007  

دينار	كويتي دينار ك�يتي	  

االأر�سدة املت�سمنة يف امليزانية العم�مية:  

11,053,507  10,671,761 مدينو	وكالة	)مودعة	من	خالل	اأطراف	ذات	عالقة(	

2,270,728  731,619 اأر�شدة	لدى	البنوك	ونقد	

163,299       - دائنون	وم�شروفات	م�شتحقة	

  

املعامالت املت�سمنة يف بيان الدخل املجمع:  

130,238       - اإيرادات	مرابحة	

991,467  766,718 اإيرادات	وكالة	

  

مدف�عات االإدارة العليا  

23,010  257,131 رواتب	ومزايا	اأخرى	ق�شرية	الأجل	

2,400  2,400 مكافاأة	نهاية	اخلدمة	للموظفني	
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معلومات القطاعات   15
تتكون	اأن�شطة	املجموعة	من	قطاعني	رئي�شيني،	العقاري	وغري	العقاري.	وتقع	غالبية	عقارات	املجموعة	يف	مملكة	البحرين.

ا�ستثمـــــارات ا�ستثمـارات    

املجم�ع غري عقارية  عقــــاريـــــــــــة   

دينار ك�يتي دينار ك�يتـي  دينار ك�يتي   

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007   

5,500,846  2,510,609  2,990,237 اإيرادات	قطاعات	الت�شغيل	

4,964,567  2,510,609  2,453,958 نتائج	القطاع 

12,259 	 	 اإيرادات	اأخرى	

)122,832( م�شروفات	غري	موزعة   

4,853,994 	 	 ربح	ال�شنة	

كما يف 31 دي�سمرب 2007   

امل�ج�دات واملطل�بات   

41,201,955  19,531,877  21,670,078 موجودات	القطاعات	

437,704  -  437,704 مطلوبات	القطاعات	

ا�شتثمـارات ا�شتثمـارات		 	

املجموع	 غري	عقارية	 عقــــــاريـــــة	 	

دينار	كويتي دينار	كويتي	 دينار	كويتي	 	

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2006   

3,928,297  932,310  2,995,987 اإيرادات	قطاعات	الت�شغيل	

3,856,067  932,310  2,923,757 نتائج	القطاع 

)89,205( 	 	 م�شروفات	غري	موزعة	

3,766,862 	 	 ربح	ال�شنة	

كما	يف	31	دي�شمرب	2006   

	 	 املوجودات	واملطلوبات	

37,067,205  17,328,785  19,738,420 موجودات	القطاعات	

294,254 						- 	294,254 مطلوبات	القطاعات 

التزامات  16
يف	31	دي�شمرب	2007،	كان	لدى	املجموعة	التزامات	تتعلق	باإن�شاء	وتطوير	عقار	مببلغ	457,724	دينار	كويتي	)2006: 688,500 

دينار	كويتي(	واإيجارات	م�شتقبلية	بحد	اأدنى	م�شتحقة	مبوجب	عقود	التاأجري	الت�شغيلي	غري	القابلة	لالإلغاء،	م�شتحقة	خالل	

فرتة	ل	تزيد	عن	�شنة،	مببلغ	1,442,174	دينار	كويتي	)2006:	ل	�شيئ(.	
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القيمة العادلة لألدوات المالية  17
تتكون	الأدوات	املالية	من	املوجودات	املالية	واملطلوبات	املالية.

تتكون	املوجودات	املالية	من	ال�شتثمارات	املدرجة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	بيان	الدخل	ومديني	املرابحة	ومديني	الوكالة	

العادلة	 القيمة	 اإن	 امل�شتحقة.	 وامل�شروفات	 الدائنني	 من	 املالية	 املطلوبات	 تتكون	 البنوك.	 لدى	 والأر�شدة	 والنقد	 واملدينني	

لالأدوات	املالية	ل	تختلف	ب�شورة	جوهرية	عن	قيمتها	الدفرتية.

اإن	القيمة	العادلة	لكافة	املوجودات	املالية	مدرجة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	بيان	الدخل	ا�شتنادًا	اإىل	�شعر	ال�شوق	املعلن.	

بالن�شبة	للموجودات	املالية	النقدية	اأو	التي	لها	فرتة	ا�شتحقاق	تعاقدي	ق�شرية	الأجل	)اأقل	من	ثالثة	اأ�شهر(	من	املفرت�س	اأن	

القيمة	الدفرتية	تعادل	القيمة	العادلة	تقريبًا.	

إدارة المخاطر   18
متثل	املخاطر	جزءًا	رئي�شيًا	يف	اأن�شطة	املجموعة	لكن	هذه	املخاطر	ُتدار	بطريقة	التحديد	والقيا�س	واملراقبة	امل�شتمرة	وفقًا	

اأهمية	كبرية	ل�شتمرار	املجموعة	يف	حتقيق	 اإدارة	املخاطر	ذات	 اإن	هذه	الطريقة	يف	 لقيود	املخاطر	وال�شوابط	الأخرى.	

الأرباح	ويتحمل	كل	فرد	باملجموعة	م�شئولية	التعر�س	للمخاطر	فيما	يتعلق	بامل�شئوليات	املنوطة	به	داخل	املجموعة.	تتعر�س	

املجموعة	ملخاطر	الئتمان	وخماطر	ال�شيولة	وخماطر	ال�شوق	حيث	يتم	تق�شيم	النوع	الأخري	اإىل	خماطر	الفائدة	وخماطر	

العمالت	الأجنبية	وخماطر	اأ�شعار	الأ�شهم.	اإن	عملية	اإدارة	املخاطر	امل�شتقلة	ل	تت�شمن	خماطر	قطاع	الأعمال	مثل	التغريات	

يف	تكنولوجيا	البيئة	وقطاع	الأعمال.	يتم	مراقبة	هذه	املخاطر	من	خالل	عملية	التخطيط	الإ�شرتاتيجي	لدى	املجموعة. 

مخاطر االئتمان  18-1
اإن	خماطر	الئتمان	هي	خماطر	اأن	يعجز	اأحد	اأطراف	اأداة	مالية	عن	الوفاء	بالتزامه	مما	يوؤدي	اإىل	تكبد	طرف	اآخر	خل�شارة	

مالية.	تتعر�س	املجموعة	ملخاطر	الئتمان	على	مديني	املرابحة	ومديني	الوكالة	وامل�شتحق	من	بيع	عقار	ا�شتثماري	واأر�شدة	

للبنوك.	اإن	اأق�شى	انك�شاف	للمخاطر	يعادل	القيمة	الدفرتية	كما	يف	تاريخ	امليزانية	العمومية.	

تطبق	املجموعة	�شيا�شات	واإجراءات	للحد	من	حجم	التعر�س	ملخاطر	الئتمان		بالن�شبة	لأي	طرف	مقابل	كما	تقوم	مبراقبة	

حت�شيل	الذمم	املدينة	على	اأ�شا�س	م�شتمر.	حتد	املجموعة	من	خماطر	الئتمان	فيما	يتعلق	باملرابحة	ومديني	الوكالة	والأر�شدة	

لدى	البنوك	من	خالل	التعامل	مع	البنوك	ذات	املالءة	املالية	فقط.	

اإن	�شيا�شة	املجموعة	هي	نقل	ملكية	العقارات	ال�شتثمار	بعد	ا�شتالم	املبلغ	بالكامل.	

مخاطر السيولة  18-2
اإن	خماطر	ال�شيولة	هي	خماطر	اأن	تواجه	املجموعة	�شعوبات	يف	توفري	الأموال	الكافية	للوفاء	باللتزامات	املرتبطة	بالأدوات	

املالية.	تدار	خماطر	ال�شيولة	من	قبل	اإدارة	ال�شوؤون	املالية	باملجموعة.	لإدارة	هذه	املخاطر،	ت�شتثمر	املجموعة	ب�شورة	دورية	

يف	الودائع	البنكية	اأو	ال�شتثمارات	الأخرى	املمكن	حتققها.	يتم	مراقبة	قائمة	ال�شتحقاق	من	قبل	الإدارة	ل�شمان	املحافظة	

على	ال�شيولة	الكافية.

اإن	التزامات	ال�شداد	التعاقدية	غري	املخ�شومة	للمطلوبات	املالية	للمجموعة	كما	يف	31	دي�شمرب	2007	مببلغ	437,704	دينار	

كويتي	)2006: 294,254	دينار	كويتي(.	
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إدارة المخاطر  )تتمة(  18

مخاطر السوق  18-3
تتمثل	خماطر	ال�شوق	يف	خماطر	تقلب	قيمة	املوجودات	نتيجة	التغريات	يف	متغريات	ال�شوق	مثل	اأ�شعار	الفائدة	اأو	اأ�شعار	�شرف	

اأو	 له	 اأو	اجلهة	امل�شدر	 واأ�شعار	الأ�شهم	�شواء	كانت	هذه	التغريات	نتيجة	عوامل	خا�شة	با�شتثمار	حمدد	 العمالت	الأجنبية	

عوامل	توؤثر	على	كافة	ال�شتثمارات	املتداولة	بال�شوق.

اأ�شا�س	توزيع	املوجودات	ب�شورة	حمددة	م�شبقًا	على	فئات	متعددة	للموجودات	وتنويع	املوجودات	 ال�شوق	على	 تدار	خماطر	

بالن�شبة	للتوزيع	اجلغرايف	والرتكز	يف	قطاعات	الأعمال	والتقييم	امل�شتمر	لظروف	ال�شوق	واجتاهاته	وتقدير	الإدارة	للتغريات	

طويلة	وق�شرية	الأجل	يف	القيمة	العادلة.

مخاطر أسعار الفائدة  18-3-1
تنتج	خماطر	اأ�شعار	الفائدة	من	احتمالت	اأن	توؤثر	التغريات	يف	معدلت	الفائدة	على	ربحية	الأدوات	املالية	اأو	قيمتها	العادلة	

م�شتقباًل.	يتم	اإدارة	خماطر	اأ�شعار	الفائدة	من	قبل	اإدارة	ال�شئون	املالية	باملجموعة.

تتعر�س	املجموعة	ملخاطر	اأ�شعار	الفائدة	حيث	اإن	موجوداتها	حتمل	فائدة	مبعدلت	ثابتة	)مدينو	مرابحة	ووكالة(.

مخاطر العمالت األجنبية  18-3-2
اإن	خماطر	العمالت	الأجنبية	هي	خماطر	تقلب	قيمة	اأداة	مالية	ب�شبب	التغريات	يف	اأ�شعار	�شرف	العمالت	الأجنبية.

تدار	خماطر	العمالت	الأجنبية	من	قبل	اإدارة	ال�شوؤون	املالية	باملجموعة	ا�شتنادًا	اإىل	التقييم	امل�شتمر	ملراكز	املجموعة	املفتوحة	

واحلركات	احلالية	واملتوقعة	يف	اأ�شعار	ال�شرف.	

اإن	املجموعة	هي	موؤ�ش�شة	كويتية	وعملتها	الرئي�شية	هي	الدينار	الكويتي.	

تتعر�س	املجموعة	ل�شايف	املخاطر	اجلوهرية	التالية	بالعمالت	الأجنبية.

2006  2007  

األف	دينار	كويتي األف دينار ك�يتي	  

املعادل املعادل	   

دائن	)مدين( دائن )مدين(	  

  

36,166  4,087,875 دينار	بحريني	

375,951  1,723,465 دولر	اأمريكي	

اإن	التاأثري	على	ربح	ال�شنة	وعلى	حقوق	امللكية	نتيجة	التغريات	يف	اأ�شعار	العمالت	الأجنبية	ومع	الحتفاظ	بثبات	كافة	املتغريات	

الأخرى	مبني	كما	يلي:	

 2006    2007   

التاأثري	على التاأثري	على	 التغيري	يف	 التاأثري على	 التاأثري على  التغيري يف   

حقوق	امللكية ربح	ال�شنة	 اأ�شعــار	 حق�ق امللكية	 ربح ال�سنة  اأ�سعـــار   

دينار	كويتي دينار	كويتي	 العمالت	%	 دينار ك�يتي	 دينار ك�يتي  العمالت %  العملة	

1,085 	- 	%3+  99,615  23,021  %3+ دينار	بحريني 

- 	11,279 	%3+  -  51,704  %3+ دولر	اأمريكي	
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إدارة المخاطر  )تتمة(  18

مخاطر السوق )تتمة(  18-3

مخاطر أسعار األسهم  18-3-3
اإن	خماطر	اأ�شعار	الأ�شهم	هي	خماطر	انخفا�س	القيمة	العادلة	لال�شتثمارات	يف	اأ�شهم	نتيجة	التغريات	يف	م�شتوى	موؤ�شرات	

الأ�شهم	وقيمة	الأ�شهم	اخلا�شة.	تدار	خماطر	اأ�شعار	الأ�شهم	من	قبل	اإدارة	ال�شوؤون	املالية	باملجموعة.	

اإن	تاأثري	التغريات	يف	القيمة	العادلة	لأدوات	الأ�شهم	املحتفظ	بها	كا�شتثمارات	مدرجة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	بيان	الدخل	

)ال�شناديق	غري	املدرجة(	كما	يف	تاريخ	امليزانية	العمومية	نتيجة	التغريات	املحتملة	املتوقعة	يف	موؤ�شرات	الأ�شهم	مع	الحتفاظ	

بثبات	كافة	املتغريات	الأخرى	غري	ماديًا.	

توزيعات أرباح مقترحة  19
اقرتح	جمل�س	اإدارة	ال�شركة	الأم	توزيعات	اأرباح	مقرتحة	بن�شبة	5%	)2006:	ل	�شيئ(	مببلغ	5	فل�س	لل�شهم	)2006:	ل	�شيئ(	

وتوزيعات	اأ�شهم	بن�شبة	5%	)2006:	ل	�شيئ(	لل�شنة	املنتهية	يف	31	دي�شمرب	2007	للم�شاهمني	املدرجني	ب�شجالت	ال�شركة	الأم	

كما	يف	تاريخ	اجلمعية	العمومية	ال�شنوية.	اإن	توزيعات	الأرباح	املقرتحة	تخ�شع	ملوافقة	امل�شاهمني	يف	اجتماع	اجلمعية	العمومية	

ال�شنوية	لل�شركة	الأم.

إدارة رأس المال   20
اإن	هدف	املجموعة	الرئي�شي	من	اإدارة	راأ�س	املال	هو	�شمان	املحافظة	على	معدلت	راأ�س	املال	اجليدة	لدعم	الأعمال	التي	تقوم	

بها	وحتقيق	اأعلى	قيمة	للم�شاهمني.	

اأي	 اإجراء	 يتم	 الأعمال.	مل	 قطاع	 تغريات	ظروف	 �شوء	 عليه	يف	 تعديالت	 واإجراء	 املال	 راأ�س	 هيكــل	 باإدارة	 املجموعة	 تقوم	

تغريات	يف	الأهداف	اأو	ال�شيا�شات	اأو	الإجراءات	خالل	ال�شنتني	املنتهيتني	يف	31	دي�شمرب	2007	و31	دي�شمرب	2006.	يتكون	

راأ�س	املال	من	راأ�س	املال	والحتياطيات	والأرباح	املحتفظ	بها	ويقدر	مببلغ	40,764,251	دينار	كويتي	كما	يف	31	دي�شمرب	2007 

)2006: 36,772,951	دينار	كويتي(.	

31 ديسمبر 2007
شركة البحرين األولى

للتطوير العقاري ش.م.ك. )مقفلة(

القوائم  المالية الموحدة
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