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نـبــذة
مـوجـــزة

تعد “البحرين األولى” بمثابة شركة استثمارية مبتكرة للتطوير 
العقاري. تعمل الشركة على تكريس جهودها بغية تحقيق عوائد 

مجزية من خالل شراكات جادة وهادفة، كما تسعى إليجاد قيمة 
متواصلة لجميع المساهمين بتطبيق نهج استثماري طموح يرتكز 

في جوهره على الطلب. ومع تدشين مكاتبها في كل من دولة 
الكويت ومملكة البحرين، فقد عكفت الشركة على تعزيز مكانتها 

اإلستراتيجية الرفيعة وتأكيد ريادتها الملموسة في تنفيذ مشروعات 
استثمارية واعدة عبر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. 

 
تأسست الشركة في أكتوبر 2004 بدولة الكويت تحت اسم “شركة 
براق الخليج القابضة” برأس مال مدفوع بقيمة مليون دينار كويتي، 

إال أنه تم تغيير هذا االسم الحقًا إلى “”شركة البحرين األولى للتطوير 
العقاري”، مع زيادة رأس المال المدفوع إلى 30 مليون دينار كويتي. 
وفي عام 2007، قامت “البحرين األولى” بتدشين مكتبها التشغيلي 
في مملكة البحرين. ومنذ تأسيسها، دأبت الشركة على االسترشاد 

بمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية في جميع عملياتها اليومية 
ومصالحها التجارية. 

تضم مجموعة المساهمين األساسيين في شركة “البحرين األولى” 
العديد من المؤسـسات اإلقليمـية العـريقة والجهات االسـتثمارية 

المـرمـوقـة في المجال العقاري، ومنها شركة كامكـو، وشركـة تمويل 
اإلسكان )إسكان(، وشركة الوفرة الدولية لالستثمارات.

 
وفي الوقت الحاضر، فإن شركة “البحرين األولى” تمتلك أو تحتفظ 

بحق ملكية قطع أراضي ذات موقع استراتيجي فريد بمملكة 
البحرين بمساحة تربو على مليون قدم مربع، ومن المزمع أن تقوم 

الشركة بتدشين المشروع االفتتاحي للشركة وهو مشروع تطوير 
المستودعات بمرسى البحرين لالستثمار الكائن بالقرب من ميناء 

خليفة الجديد والذي يتم التخطيط له في مطلع العام الجاري.  
 

إن جميع العقارات تنطوي على قيمة كبيرة، إال أن األراضي تنطوي 
أيضًا على إمكانات هائلة ولكنها غير مدركة، مما يستوجب ضرورة 

إرساء فكر ورؤى واضحة لتحديدها، كما يتطلب قدراً كبيراً من االلتزام 
والنزاهة والعمل الدؤوب لتحقيقها. إن أي مجتمع ينبض بالحياة 

ويدعمه اقتصاد مفعم بالنشاط في حاجة إلى رواد مرموقين للتنقيب 
عن اإلمكانات الكامنة والقدرات الدفينة بغية استخراجها لحيز الوجود 

وضمان حسن استغاللها. ومما ال شك فيه أن “البحرين األولى” أحد 
الرواد البارزين في هذا المضمار. 
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رؤيـة ورســالـة
وقــيـــم

من منطـلـق إبـداعـي ومـبتـكر لألعمـال، تحـرص البحـريـن األولـى 
على إستحداث تصور عقاري فعال بخطى طموحة وواثقة.

نسعى من خـالل فكـر مـتطور وروح مبـتـكرة لتـأدية رسالتنا في 
استحـداث وتـنـسـيـق الـجهود الرامية لتطـوير المجال الـعقـاري 

الذي يـحــقـق قيـمــًا متواصـلة ورخاًء جـوهـريًا ألفـــراد مجـتمعاتـنـا 
وجميع مساهمينا على حد سواء، وذلك بالدخول في شراكات 

جـادة واسـتـثمــارات واعـية بـمـا يتـماشـى مـع أحكـام الشريعة 
اإلســالمـيـة الـسـمحـاء.

من أجل إحراز قيمة محتملة
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2008
أساس نبني عليه 





الـنـزاهـــة

نضــع نصـب أعيننـا االلـتـزام بـإدارة الـثـروات، واالسـتـرشـاد بـقـيـم وتـعـاليـم 
الديـن اإلسـالمـي الـحنـيـف فـي إطـار عـالـمي مـع الـتحـلـي بالـمـسـئـوليـة 
االجـتمـاعـيـة عـلى أسـاس راسـخ مـن الـثقـة والـنـزاهـة. إن خـبـرة مـوظفينا 

وتفانيهم في العمل قد أسهم إلى حد بعيد في تمكين الشركة من 
االرتـقـاء باألفــكـار الـتـقليـديـة والتـوصل إلى حـلـول هــادفــة ومـجـزيـــة 

لزبــائنـنـــا الكـــرام. 





اإلبـتـكـــار

نحـرص علـى انتـهاج مبدأ االبتـكـار في بيـئـة اقتصاديـة متغـايرة من خالل 
طــرح حلـول ذكـيـة لالستثـمـار تـهـدف إلى تحقيــق االسـتفـادة القـصوى 

مـن التطـورات المـختلفـــة. كمــا أننــا نقـــوم بانتهــاج خـطـط طموحــة 
نحــرص مــن خــاللــهــا على تــرســيــخ قــيــم المسـاهمين وتـعـزيـز فــرص 

الــمستثمـريــن ودعــم مـسـيــرة الـنمــو اإلقليمــي في المــجال العقــاري 
واالرتقــاء بــه لمستـويـات أعـلـى. 





الـشــراكــة

نـواصـل العـمـل علـى بنـاء شبـكـة عالـميـة مـن التحالفـات اإلستـراتيجية 
التي تـشــاركـنا الرؤية في تعــزيـز عــائــدات االستثمــار ألقصــى المعــدالت 

وفــق أحكــام الشـريعـة اإلســالميــة.

وبالعمـل الوثـيـق مع مجموعـة منتقــاة مــن الشـركــاء الجــاديــن، فــإننــا 
قــادرون علي بنــاء قـاعــدة صـلبــة من الدعــم الفـعال والمتـواصــل بمــا 

يسهــم في تمكيننــا مــــن المضــي قدمــًا بكــل ثــقــة واقتـدار في الوفاء 
بمتطلبــات الحاضـر وتطلعـات المسـتقبل.





الـــــرخــــاء

تعتبر مفاهيمنا وأفكارنا حيال السوق العقاري بمثابة قوة الدفع الهائلة 
التـي تسهـــم فـي تــمكيننـا مـن تـحقيـــق الرخــاء المتـواصـــل لجـميـــــع 

مساهمينا. لقد قمنا بإرسـاء ثقــافـة فعالــة تـهــدف إلى تحقيـــق التميــز 
المنشــود وتقـديــر إنجــازه في كــل مشــروع طمـوح نــقــوم بـــه. 





2009
نـمـضـي بــثــقــة 
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باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع أعضاء مجلس اإلدارة 
الموقرين يطيب لي أن أقدم إليكم التقرير السنوي والبيانات 

المالية الموحدة لشركة »البحرين األولى للتطوير العقاري« عن 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008. كما يسرني أن أؤكد لكم أنه 

على الرغم من ظروف السوق غير المواتية التي شهدها النصف 
الثاني من العام المنصرم، إال أننا نجحنا في اجتياز العاصفة والخروج 

منها بنتائج إيجابية مشرفة خالل العام وحتى نهايته. 
 

إن األزمة المالية واالقتصادية العالمية الحالية والتي تعد األسوأ 
على مدار 75 عامًا قد عكست تأثيرها العميق على دول الخليج 

بصورة أكبر مما كان متوقعًا. لقد عانت اقتصاديات المنطقة من 
ضربة قوية نتيجة التدني الشديد في أسعار النفط الخام، فضاًل 

عن الخسائر الفادحة في استثماراتها األجنبية الضخمة. لقد عانت 
معظم األسواق المالية الكبرى في المنطقة بصورة كبيرة خالل 

العام باعتباره األسوأ في تاريخها، وانتشرت عدوى إجراءات التصحيح 
القاسية في القطاع العقاري في دبي إلى بقية بلدان الخليج وإن 

لم تكن بالدرجة ذاتـهـا.  
 

إن المقومات االقتصادية األساسية والواسعة النطاق في بلدان 
الخليج ستظل قوية وراسخة مع احتفاظ تلك الدول باحتياطات 

نقدية جوهرية في أعقاب السنوات الست من االزدهار الحاصل من 
جراء االرتفاع الهائل في أسعار النفط. يتوقع خبراء صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي وعلماء االقتصاد وشركات األبحاث نمواً 
معتداًل في إجمالي الناتج المحلي بين 3% و5% بالمنطقة خالل 

2009، مقابل أكثر من 6% في األعوام السابقة. ومع تخفيف ضغوط 
التضخم خالل النصف األول من 2008، فقد انحسرت مخاوف السيولة 

وقيود أسواق المال وأزمة االئتمان المستمرة وهبوط قيمة األصول 

العقارية. وهناك إجماع في اآلراء بأن نظرة المستقبل لبلدان الخليج 
عام 2009 ستظل تفاؤلية ولكن يشوبها الحذر، مع توقع حدوث ردود 

أفعال إيجابية من أسواق المنطقة بمجرد وضوح الرؤية مرة أخرى 
في االقتصاد العالمي، والذي بدوره سوف يمنح مزيداً من وضوح 

الرؤية على توجهات ومستويات أسعار النفط. 
 

ويسرني إبالغكم أن »البحرين األولى« حققت أداًء ماليًا طيبًا خالل 
2008. ومع نهاية العام بلغ إجمالي قيمة األصول 42,6 مليون دينار 
كويتي مقابل 41,2 مليون دينار كويتي مع نهاية 2007، بينما زادت 

القيمة اإلجمالية لألسهم إلى 42,0 مليون دينار كويتي مقابل 40,8 
مليون دينار كويتي عام 2007. ومع استمــرار عــدم وضــوح الرؤية في 

االقتصاد العالمي وحالة الريبة بين أسواق المنطقــة خالل 2009، 
فقد التزم مجلس إدارة »البحرين األولى« بتطبيق نهج تحفظــي 

جــداً فيمــا يتعلــق بتجنـيــب 2,8 مليون دينار كــويتي للمخصصــات 
ومواجهــة انخفــاض القيمــة. ونتيجــة إلتبــاع هذه السياسة تمكنت 
الشركة من تحقيق ميزانية جيدة غير مثقلة بالديون، مع مستويات 

سليمة من السيولة بقيمة 3,2 ماليين دينار كويتي تشمل النقد 
واألرصدة المصرفية. مما أثمر عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 2,6 

مليون دينار كويتي لعام 2008 مقابل 4,9 مليون دينار كويتي عام 
.2007

إن األداء المالي خالل 2008 أسهم في تعزيز النهج الحذر والواعي 
من جانب »البحرين األولى« في تنفيذ عملياتها التشغيلية، كما 

أسهم في تأكيد فلسفة االستثمار التي نتبناها وفق أحكام ومبادئ 
الشريعة اإلسالمية والتي تقوم بالتركيز على تطوير المشاريع 

المبنية على الطلب المحلي التي تحقق قيمة عالية وازدهاراً 
مستداًما للمجتمعات المحلية بما يسهم في تعزيز نمو االقتصاد. 

تــــقـــــريـــر
مــجــلــس اإلدارة
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لقد حدث تطوران هامان خالل 2008 بما يعكس بوضوح النهج 
الواعي في »البحرين األولى«. يتمثل التطور األول في قيــام مجلس 

اإلدارة باتخاذ قرار حكيم في ضوء قرارات السوق السائـــدة بعدم 
المضي قدمًا في تنفيذ مشروع التطوير المتعدد االستخــدامات 

والمخطط له في ضاحية السيف بمملكة البحرين، بهدف الحفاظ 
على الوضع المالي السليم للشركة. وتم تحويل قطعة األرض 

في سجالت الشركة إلى عقار استثماري، ونقوم حاليًا باستعراض 
العديد من الخيارات المتاحة من أجل االستغالل األمثل واألكثر 
فعاليــة لقطعة األرض التي تنطــــوي على قيمة استراتيجيـــة 

وماليـــــة كبيــرة. 
 

يتمثل التطور الثاني في باكورة مشاريع الشركة حيث حققت 
»البحرين األولى« تقدًما طيبًا في سير العمل بمرفق مستودعات 

التخزين والخدمات اللوجستيــة بمرسى البحرين لالستثمــار 
خالل العام. وتم الحصول على قطعة أرض إضافية بمرسى 

البحرين لالستثمار لتلبية الطلب المتنامي على مساحات كبيرة 
لمستودعات التخزين بأسعار معقولة للمشاريع الصغيــرة 

والمتوسطة التي تعد بمثابة المحرك الرئيسي لدفع عجلــة 
االقتصاد. لقد بدأ العمل في التشييد خالل المرحلة األولى حيث 

انخفضت أسعارها بصورة جوهرية نتيجة النخفاض أسعار السلع. 
وتستعد الشركة حاليًا لتدشين الشركة التي ستدير المشروع في 

الربع األخير من 2009، على أن يتم استكمال المرحلة األولى حسب 
الخطة الموضوعة مع نهاية العام القادم. 

 
إن المناخ الحالي والذي يسوده الشعور بالريبة يجعل عملية 

تخطيط المستقبل غاية في الصعوبة. وفي ضوء ذلك، قام 
مؤخراً مجلس اإلدارة باستعراض استراتيجية العمل المعدلة لعام 

2009 وتنقيحها والمصادقة عليها لتعكس الواقع الحالي للسوق. 
وفي ضوء األزمة المالية المستمرة وظروف السوق غير المستقرة 

بالمنطقة، فإن استراتيجية العمل تأخذ بعين االعتبار استكشاف 
مجاالت جديدة من االستثمار العقاري تحظى بأهمية أكبر في 

أعقـاب التدهور. وتعكف »البحرين األولى« على تدشين وتطوير 
مبادرات جديدة وفرص طموحة خالل 2009 لسد ثغرات العرض 

في السوق حاليًا، من أجل الوفاء بالحاجة لتوفير السكن بأسعار 
معقولة وجودة عالية في مملكة البحرين والمملكة العربية 

السعودية وبلدان الخليج األخرى للعائالت ذات الدخل المتوسط 
التي ال تزال تمثل شريحة كبيرة في السوق وتفتقر إلى الكثير من 

الخدمـات الهامـة. 
 

إن إنجازاتنا الرائعة خالل 2008 قد أسهمت في تمكيننا من مواصلة 
العمل في إرساء قواعد راسخة وصلبة لنمو الشركة وازدهارها 

بالمستقبل لجميع المساهمين. وأود أن أؤكد على أن الشركة 
تملك حاليًا ميزانية قوية ومستويات جيدة من السيولة وتدفق 

نقدي إيجابي. ومع نهجنا المتحفظ والحذر في تسيير العمل والذي 
يحقق استقراراً في أوقات األزمة، إلى جانب إستراتيجيتنا التي تركز 
على االستثمار في المدى القصير، فإن »البحرين األولى« قد هيأت 

نفسها لالستفادة من الفرص الجديدة خالل العام القادم، والعمل 
على حسن استغاللها في بناء المستقبل الواعد.  

 
وكما تعلمون، فإن تركيبة المساهمين في »البحرين األولى« قد 

تغيرت بصورة جوهرية خالل 2008. فقد أصبح مجلس اإلدارة مدعومًا 
بثالثة مساهمين  وهم شركة كامكو وشركة تمويل اإلسكان 

وشركة وفرة الدولية لالستثمارات، وهي مؤسسات إقليمية عريقة 
في مجاالتها المتخصصة. وبصفتي رئيس مجلس اإلدارة المنتخب 

حديثًا، فإنني أتطلع إلى العمل إلى جانب أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية الموقرين من أجل تحقيق أهدافنا اإلستراتيجية 

الطموحة وتعزيز القيمة المحققة للمساهمين وتوفير المزيد من 
الرخاء واالزدهار لجميع مساهمينا. 

 
وباألصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع أعضاء مجلس اإلدارة 

يسرني أن أتوجه باسمى آيات الشكر والعرفان إلى سيدي صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، 

وإلى سيدي سمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، ولي العهد 
األمين لدولة الكويت، تقديراً للجهود الكريمة والمضنية من لدن 

سموهما لدعم مسيرة االقتصاد في المستقبل وتحقيق الرخاء 
المنشود في دولة الكويت. كما أخص بالشكر أصحاب السعادة 
األفاضل وزراء دولة الكويت والجهات الرسمية سواء اإلشرافية أو 

التنظيمية في الدولة لتعاونهم الكريم وتوجيههم الفعال لدعم 
مسيرة الشركة. 

 
وفـي الختـام، يـشـرفـنـي أن أعـرب عن خـالص شكـري لجميع 

المساهمين تقديراً لثقتهم الغالية ودعمهم الكريم، وإلى جميع 
العمالء تقديراً لوالئهم ومساندتهم وثقتهم في الشركة، وإلى 

شركائنا في العمل تقديراً لنصائحهم الغالية ومساندتهم الكبيرة، 
وإلى اإلدارة وجميع الموظفين تقديراً للمستوى الراقي من الحرفية 

العالية وتفانيهم في خدمة الشركة، واهلل الموفق - والسالم 
عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،، 

 

صالح أحمد الوهيب 
رئيس مجلس اإلدارة

 

“ إن إنــجـازاتنــا الرائعـة خالل 2008 قـد أسهمـت 
فـي تمكـينـنـــــا مــن مـواصـلــــة العـمــل فــي 

إرساء قواعد راسخـة وصلبة لنمو الشركة 
وازدهـارها بالمستقبـل”
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“تسعى البحرين األولى إلى 
إرساء معاييـر رفيعـة المستوى 

لتطوير مستـودعـات التخزين 
بمملكة البحرين“
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المشروع االفتتاحي لشركة “البحرين األولى” عبارة عن مرفق ضخــم 
يهدف إلى توفير مرافق التخــزيـن واإلمــدادات اللوجستيــة الخاصــة 

بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. يقام المشروع بمرسى البحرين 
لالستثمار، ويعكس النهج الجوهري الخاص بالشركة والمبني على 

الطلب من أجل تطوير المجال العقاري. 
 

يهدف المشــروع إلى سد الفـجـوة بـيـن جـودة المسـاحـة ومستوى 
خدمات الدعم في سوق العـقــارات الخاص بمسـتـودعـات التـخـزيــن 

بمملكة البحرين. من المقرر أن يلبي المشروع االحتياجات المتنامية 
لمستودعـات التخزيــن في المشاريع الصغـيـرة والمتـوسطـة الـتي 

تعد بمثابـة المحرك األساسي لعجلة النمو فـي االقتصـاد البحريني، 
كما أنه سوف يسهم في الوفاء بحاجة قطاع التجزئة السريع النمو 

من مرافق التخزين بمملكة البحرين. 
 

“تسعى “البحرين األولى” إلى إرساء معايير رفيعة المستوى لتطوير 
مستودعات التخزين بمملكة البحرين“ من خالل طرح حلول حديـثـة 

للمساحات مصممة خصيصًا وفق معايير عالمية راسخة مدعومـة 
بمجموعة متنوعة من خدمات الدعم والمساندة.  

 
يقام المجمــع على قـطعة أرض مسـاحتها اإلجماليـة 716,000 قــدم 

مربع، بحيث يـوفـر المـشـروع مســاحــة تخــزين تبلغ 429,000 قدم مربع 
ألغراض التأجير مقسمة إلى وحدات فردية تتراوح ما بين 1000 قدم مربع 

فأكثر، مـع خيـار الجمـع بين الـوحـدات الستيعــاب احتيـاجـات بعض 
المستأجرين من مساحات أكبر.  

 
وباإلضافة إلى توفير المســاحات المخصصة لمــرافــق التخـزين، فإن 
المشـروع سوف يــوفــر نطــاقــًا شــامــاًل مــن الخــدمــات ذات القيـمـة 

المضافة، والتي تشمل خدمات األمن على مدار الساعة وطوال أيام 
األسبـوع وأحــدث تــقنــيــات المعلـومات واالتصـاالت والمســاعدة في 

التصـميم الداخـلي للمخـازن وتـأجـيــر معـــدات مـنـاولـة المـواد مثـل 
الرافعـات وغـيرها. 

 
من المقرر تطوير المشروع من خالل ثالث مراحل جوهرية، بحيـث 
تتمثل المرحلة األولى في وضع حجر األســاس وتشــيـيد المشروع 
بكلفة تقديرية تربو على 15 مليون دوالر أمريكي. لقد بـدأ العـمل 
بتلك المرحلة اعتباراً من فبراير 2009، على أن يتم استكمالها فــي 

غضون تسعة أشهر، ويتم إنجاز المشروع بأكمله في أواخر 2010 
حسب الخطط المرسومة.   

 
قامـت شركــة تـبوديــن الدوليــة لالستشــارات والهنـدســة بتصميم 

المــشــروع وســوف تبــاشــر مهــام عمـلـها بصفــة مديــر المشروع 
واإلنشاءات، وستكون مسئولة عن كافة أعمال الهنـدسـة الـمدـنية 
واإلنشائية ومد المواسير وكافة األعـمال الميـكانيـكيـة والـكهربائيـة 
وتركيب األجهزة وغيرها، باإلضافة إلى التعامل مع األمور الهندسية 
المتعلقة بالموقــع، ومراقبة المواد، وسالمــة العملــيات، وخدمــات 
األمـــن، ومتطـلبـات البيــئة. وتــم تعـيين شركـة عـبداهلل الـدرازي ذات 

المسئولية المحدودة بصـفة المـقـاول العــام للـمشـروع. 
 

يقع المجمع الجديد داخل مرسى البحرين لالستثمار – ذلك الصرح 
الضخم الذي تقدر قيــمته بحوالي 1,6 مليار دوالر أمريكي، ويضـــم 
العديد من الـمرافــق المطورة لالستخدامـــات المختلــفة ألغـــراض 

اإلمداد اللوجستي الصناعي وأغراض التطوير التجاري وغيرها، وذلك 
على مساحة تغطي 170 هكتار بالمنطقة الصناعية الجــديــدة في 
الحد. يتميز المرسى بموقعه االستراتيجي الفريد بالقرب من مطار 

البحرين الدولي، وميناء خليفة الجديد والمقرر افتتاحه في إبريل 2009، 
مع سهولة الوصول إليه من جسر المنامة - الحد، وجـسـر الــملك 

فهد إلى المملكة العربية السعودية، وجسر المحبة إلى دولة قطر 
حسب الخطة الموضوعة لتشييده. 

موجز عن المشروع 
استحداث معايير رفيعة المستوى لمشروع مستودعات التخزين في مملكة البحرين

 
مجمع تخزين المشـــروع 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة  السوق المستهدفة 
مرسى البحرين لالستثمار  الموقـــع 

45 مليون دوالر أمريكي  القيمـــة 
شركة عبداهلل الدرازي ذات المسئولية المحدودة  المقـــاول 

تبودين ميدل ايست لالستشارات والهندسة   المهنـــدس 
بيكر ولينكز وسميث   مساحو الكميات 

قـاعـدة راســخـة
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“لقد كان عام 2008 عامًا حافال بالتحديات والفعاليات، وعـاًما آخر من 
النجاحات المتواصـلة لشـركة “البحرين األولى”.“ ويسـرنا أن نعــلــن 

أنه خـالل تـلـك الـفـتـرة واصلـت الشركـة التزامـها بتطبيق الخطــة 
اإلستراتيجية، والمضي قدمًا في تنفيذ مشاريعها الحاليـة، فـضـال 

عن تعزيز إمكانياتها وقدراتها. إننا سنواصـل التـركـيز على مـشـاريع 
التطوير التي تعتمد على الطلب المحـلي، وغيرها من االستثمارات 

العقارية المستدامة التي أثبتت قدرتها على توفير فرص هائلة 
لتعزيز نمو األعمال في المستقبل. 

 
وفي عام 2008 تم التشغيل الكامل لمكاتب الشركة الجديدة في 

الكويت والبحـرين معـًا، كما تم شغل جميع المناصب األساسية 
فيها. وقـامـت الشـركة بالتوقـيع عـلى اتفـاقية استـراتـيـجـيـة مــع 

شركـة كانو لتـقنية المعلوـمات بهدف تطبيق نظام ERP لدعم 
أنشطة العمل الحالية وخطط التوسع المستقبلي. إن سياستـنا 
التوظيفية تعتمد على االستعانة بفريق عمل صغير في الشركـة 
يناط به التركيز على أنشطتنا الرئيسية، مع إسناد مهام الوظائـف 
المساندة إلى جهات خارجية في مجال الشئون القانونية، وتقنيـة 

المعلومات، والتدقيق الداخلي، والتسويق، والعالقات العامة، حيث 
أسـنـدت تلك المـهـام إلى شـركـاء مـخـتـاريـن بعـنايـة يتمـتعون 

بـأعـلى مـستـويـات المهـنـيـة. 

كما يسرنا أن نؤكد على نجاحنا في بناء شبكة راسخة من أفضل 
التحالفات في كافة المجاالت، فضال عن تطوير شراكات إستراتيجية 

طموحة في العمل على الصعيد اإلقليمي والدولي لتوفير الدعم 
الالزم في مجال الخبرة الدولية لمساندة مشاريع التطوير العقاري 

التي نقوم بتنفيذها. 

 
وفي نفس الوقت، وفي إطار التزامنا الجاد بانتهاج أعلى المعايير 
وأفضل الممارسات الدولية، قامت الشركة بمراجعة وتطوير إطار 

عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وضوابط العمل في الشركة. 
وهذا من شأنه تعزيز اإلمكانيات المؤسـسـاتية للشركة، بما يتـيح 

لنا مواجهة التحديات الناشئة عن األزمة المالية العالمية وتذبذب 
األسواق اإلقليمية في الوقت الراهن. 

 
إن مشاريع التطوير الرئيسية بالشركة تشمل الحصول على قطعة 
أرض إضافية في مرسى البحريـن لالسـتثمار لتنفيذ باكورة مشاريعنا 
للـمستـودعـات والخدمات اللوجسـتية، بما أسفـر عن زيــادة مساحــة 

المـشروع اإلجمـالـيـة إلى 716,000 قـدم مـربـع. كما نجحت الشركة في 
الحصول على التمويل الالزم من بيت التمويل الكويتي – البحرين 

لتنفيذ المرحلة األولى من المـشــروع. ومع تعيين مــديـر المـشــروع 
واإلنشـاءات، والمـقـاول الرئيـسـي ومساحو الكميات فإنه مـن 

المـقـرر أن تـبدأ األعـمال اإلنــشـائيـة في مطلـع عــام 2009. 
 

إن مشروع المستودعات والخدمات اللوجستية في مرسى البحرين 
لالستثمـار يعد نموذًجا جيًدا يعكس التـوجــه الرئيــسي بالشركــة 

والمـبني علـى الطلب المحلي من أجل تطــويـر المجـال العقـاري. 
وباعتبارنا شـركـة مطـورة للـمشـاريـع تعمـل وفــق أحكـام الشريعـة 
اإلسالمية، فإن “البحريـن األولــى” مـلتــزمــة باالستثــمــار في مشاريــع 
القيمة المضافة المبنية على الطلب، بما يسد الفجوات القائمة 
باألسواق حاليًا. إننا نسعى إلرساء معايير رفيعة المستوى لتطوير 

مشاريعنـا من خالل طرح حلول وتقنيات إنشائية مبتكرة تناســب 
األذواق المحلية، وتكون مكملة للمـجتمعات القائمة، وقادرة عـلى 

إيجاد فرص عمل، والمساهمة بشكل فعال في التنمية االقتصادية. 

تـقـريـر اإلدارة
التنفيذيـة
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 يهدف المشروع إلى سد الفجوة بين جودة المساحة ومستوى 
خدمات الدعم في سوق العقارات الخاص بمسـتودعـات التـخـزيـن 

بــمملكـة البحريـن. ومـن المـقــرر أن يـلبي المـشـروع االحـتيـاجـات 
المتنـــاميـة لمسـتــودعــات التخــزيـن في الـمشــاريع الـصـغيـرة 

والمتوسطة التي تعد بمـثابـة المحـرك األسـاسـي لعـجلـة النمو 
في االقتصاد البحريني. وباإلضافة إلى ذلك فإن التوسعات األخيرة 
في مجمع السيـف ومجمع العـالي، وافتتاح مجـمع مـودا، ومجـمــع 

سيتي سنتر البحرين قد استقطبت المزيد من العاملين في مجال 
التجزئة الراغبين في الحصول على مساحات لتخزين معروضاتهم 

ومنتجاتهم. يتميز المشروع بموقعه االستراتيجي الفريد في مرسى 
البحريــن لالستثمـار فـي مـنطقـة الحـد الصـنـاعـيـة الجـديدة، وذلك 

بالقرب من مطار البحرين الدولي، وميناء خليفة الجديد، ومنطقة 
التسوق في المنامة والسيف. 

 
وفيما يتعلق بالمشروع متعدد االستخدامات المقرر تنفــيذه 

فــي ضاحية السيف، فقد اتخذ مجلس اإلدارة قرارًا مدروًسا بعدم 
مواصلة العمل فـي هذا الـمشــروع. ونحن نعتقــد أن هــذا الــقــرار 

يتــســم بالواقعية، وذلك على ضوء ظروف السوق الحالية. كمـا 
نــود أن نشير إلى قيام الشركة باتخاذ كافة الخطوات المناسبة 

لضـمان عدم تضرر أي من األطراف العاملة في هذا المشــروع 
بقــــــرار الشركـــة، خاصة وأن المشروع مازال في مراحله األولي. وقد 

تمكنت الشركة من إنهاء كافة االتفاقيات السابقــة المتعلقــة 
بمشــروع السيف ودًيا بدون أي التزامات معلقة أو الحقة. من هــنــا 

انعكــس الوضع المالي القوي للشركة على الميزانيـــة، وعلى 
عمليــاتهــا ومشاريعها، وذلك بسبب حرصنا على تعزيز مركزنـــا 

المالي. وتــم استعادة األرض في دفاتر الشركة، كما أننـــا نبحـــث 
عن أفضل السبل الفعالـــة لالستفـــادة من تلك األصـــول الماليـــة 

واإلستراتيجيـــة الهامـــة. 

 في بدايــة عــام 2008 استــحـوذت “البحــريــن األولـى” على أرض فــي 
الجنبـيـة بالـقـــرب من جـسر المـلك فهد المتـجــه إلى المملكـــة 

العربية السعوديــة. تقع األرض على مساحة 240,000 قدم مربــع 
تقريًبا، وتعتبر مثاليــــة لالستخــدام في مشـــروع سكني متعدد 

االستخدامــات يلبي حاجة األجــانب العامليــن في المنطقــــة 
الشرقــيـــــة بالمملكــة العربيــة السعـودية، خــاصــة وأن الطــلــب 

علـــى تلك المجتمــعــات السكنية المؤجرة يظل مرتفًعا بالرغـــم 
من حالة الركود االقتصــادي. 

 
من ناحية أخرى حصــلت األرض مــؤخــًرا على تخصيــص تجــاري فـي 
الجزء من األرض المواجــه للطــريق الرئيسي، مما يجعلها مناسبة 

لالستخدام في إقامة مشــروع تجزئة ضـخــم مثل سوبر ماركت 
مــع مبنى سكني خاص. كما أننا نخطط إلعداد تقرير عن نتيـجـة 

دراسـة الجدوى التي تجرى حــالًيا، إضــافــة إلــى اقتــراح ببــدء مرحلــة 
التصميــم والتخطــيط للمــشروع، وذلك لعــرضــه عـلى مجلــس 

اإلدارة فــي أوائــل 2009. 
 

وفي ظـــل تلك المشاريـــع وغيـــرها فـــإن “البحرين األولى” تكون 
بذلك قد نجحت في إحداث تغييـــر رئيسي في القطاع العـقـــاري 

بمملـكـــة البحـــرين. ففـــي السنـــوات األخيـــرة شـهد الســـوق 
سيــطـــرة كــبيرة مــن جـــانـــب المشاريـــع السكنيـــة والتجـــاريـــة 

الفاخـــرة المعروضـــة بالتملـــك الحـــر والتي أغفلـــت احتياجـــات 
وطلبات السكـــان المقيمــيـــن مثــل الطــرق، ومواقـــف السيارات، 

والمـــرافق الخدميـــة. 

إننا نؤمن أن االلتزام بالجودة العالية يعــد أحــد اآلثــار اإليجابــية 
التــي أفرزتها األزمة المالية العالمية، وتصحيح األسعار في القطاع 

العقاري. فالمستثمرون على المدى البعيد سيقومون بالبحث 
عن المشاريع التي تضمن المردود المالي الجيد، بينما سيضطر 

المطورون إلى إعادة النظر في نظرتهم االستثمارية قصيرة المــدى، 
والعمل على طرح مشاريع تجارية وسكنية عالية الجودة قادرة على 

سد الفجوات بين الطلب والعرض، وإضافة قيمة مستدامة. 
 

نحن نعتقـد أن التركيــز سينتـقل مـن المضاربــين إلى المشتريــن 
النهائييــن الجــاديــن، خاصــة مــن ذوي الدخـل المتوســط، الذيــن 

لم يوجه إليهم االهتمـام الكافي خـالل فترة االزدهار التـي شهدهــا 
القطاع العقاري. كما سيبقى الطلب مرتفًعا بسـبب تزايـد نسبـــة 

الشبـــاب في جــميــع أنحــاء الخليــج. إننـــا نتــوقــع، مــع انخفــاض 
قيمــة األراضــي، وانخفــاض تكــاليف البنــاء أن تشكــل مشـاريــع 

المجمعــات المحليــة، والتجاريــة المنتجة للّدخل، والمستـودعـات 
قطـاعـًا استثـمــاريــًا أكثر جــذبــًا للمـطوريــن. 

 
لقد تمـــيز القــطـاع العـقــاري على مــدار التــاريــخ بالـثبات مقارنــة 

باالستثمارات األخرى. كما أنه يحظى بقبول أكثر لدى المستثمرين 
المتبعين ألحكام الشريعة اإلسالمية حيث أنه يمثل أصال ملموًسا. 

وعلى أية حــال، وكــما أظــهـرت األحداث األخــيرة فإن المـضــاربــة، 
والتجارة على المدى القصـيـر في األصول الـعقــاريــة يـمكنهــا أن 

تــؤثــر علــى مكانة القطاع العقاري وتجعل منه أداة ماليـة حـافلـة 
بالمخاطر. لقد استوعب الجميـع الدرس بأن االستثمار في القطاع 

العقاري يجب أن يعتمد على دعائم جـوهـريـة سليمة. هذه الدعائم 
تشمــل التوجــهات الواقعــية للمشاريــع، والنظرة طويلة األمــد، 

والتخطيط الجيد، وتنفيذ المشاريــع التــي ترتـكـز على الطلب وتوفر 
قيمة مستديمة ونمًوا ملموًســا. 

 وفي ظل النمو الذي حــققته الشركــة إبان عــام 2008، والخطـوات 
التي اتخذتها لوضع إستراتيجيتها المستقبلية، وخطط النمو في 

العمـل، فإنــنا علـى ثقـة بأن “البحرين األولـى” ستـحتفــظ بمــركــزها 
القوي وقدرتها على مواجهة تحديــات عام 2009 وما بعــده. إننــا على 
استعداد تام لالستفادة من المشاريع العقاريــة الــجــديــدة والفــرص 

االستثمارية المتاحة في البحــريـن والمنطقــة. 
 

وأخيًرا أود أن أتوجه بخالص التقدير واالمتنان إلى أعـضــاء مــجلس 
اإلدارة الموقرين لثقتهم الغالية، ودعمهم المتواصـل ألنشطـتنـا 
الحالية وخططنا المستقبلية. كما أتوجــه بالشكر إلى شـركـائـنا 

في العمـل لمـسانـدتهـم القّيمـة، وأتـوجه بالتقدير إلى موظـفينـا 
لجهــودهـم الـدؤوبـة، وإخـالصـهـم في العمـل. إننا نثـمـن غـالـيــًا 

مسـاهمتهـم الفعالــة وعملــهم الجـاد خـالل تـلك الفترة الحـافـلة 
بالتحديات، ونتطلع إلى العمل معـًا خـالل عام 2009 لضـمان تحقيق 

المزيد من النمو والنجاح لشركة “البحرين األولى”. 
 

أمين أحمد العريض 
المدير العام         

“كان عام 2008 عامًا حافال بالتحديات والفعاليات، 
وعــــاًما آخر من النجاحات المتواصـلة لشـركة 

البحرين األولى“.
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أعضاء مجلس اإلدارة
صالح أحمد الوهيب رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس، محافظ بإدارة الشركة، دائرة إدارة األصول )مينا(
شركة مشاريع الكويت اإلستثمارية إلدارة األصول، كامكو، الكويت

يتولي حاليا إدارة المكتب التجاري المحلي والخليجي بشركة كامكــو، وكــان في السـابـق يعمــل في الصنـدوق الكويتـي للتنميــة االقـتصــاديـة 
العربية وتدرب لدى المجموعة اإلستشارية لشركة وفرة لإلستثمار ومقرها مدينة نيويورك وهيئة اإلستثمار الكويتية. حاصل على شهادة 

البكالوريوس في إدارة األعمال – اإلدارة من جامعة استرن واشنطن بالواليات المتحدة األمريكية. 
 

شاهيناز حسن قبازارد نائب رئيس مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي )شركة القرين القابضة(

نائب الرئيس / التسويق وعالقات العمالء، شركة الزمردة اإلستثمارية ش.م.ك )مقفلة(
تشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة القرين القابضة. رئيس خزينة المجموعة لشركة الزمردة القابضة، وعضو مجلس إدارة كل من 

شركة تمويل اإلسكان والشركة المتحدة للرعاية الصحية وقد عملت في شركة الزمردة اإلستثمارية كنائب رئيس للتسويق وعالقات العمالء. 
كما شغلت منصب مدير أول عالقات العمالء للخدمات المصرفية الخاصة في بنك برقان لمدة 7 أعوام، ،عملت في بنك الخليج كمسؤول 

حسابات شخصية لمدة 4 أعوام. حاصلة علي شهادة البكالريوس في التسويق من جامعة الكويت وشهادة دبلوم في إدارة الثروة من جنيف.

نايف فالح الحجرف عضو مجلس اإلدارة، رئيس لجنة التدقيق
أستاذ مساعد، قسم المحاسبة، جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

يعمل حاليًا أستاذاً مساعداً بقسم المحاسبة، جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا. كما أنه عضو مجلس إدارة الشركة العربية لإلستثمار 
بالمملكة العربية السعودية، ومؤسس هيئة رقابة الشركات الكويتية والعضو المنتدب فيها، وعضو جمعية المحاسبيــن ومدققي الحسابــات 

الكويتـية والمعهد األمريكي للمحاسبين العموميين المعتمدين ومعهد الحوكمة للرقابة الداخلية. حاصل على درجة الدكتوراه في المحاسبة 
والمالية، جامعة هال – كلية إدارة األعمال بالمملكة المـتحدة، ودرجــة الماجستيــر في المحاســبة، جامعة ايلينوي بالواليات المتحدة األمريكية، 

وشهــادة البكالوريوس في المحاسبة، جــامـعــة الكــويــت.  
 

عبدالكريم الخليفي عضو مجلس اإلدارة 
مدير إدارة العالقات العامه واإلعالم، التأمينات اإلجتماعية

يحظى بخبرة طويلة تربو على 30 عامًا في عالم األعمال والحقل األكاديمي شغل خاللها عــدة مناصــب عليــا فـي المؤسســة العامــة للتأمينات 
اإلجتمـاعـيـة في مـجـاالت المـوارد البشريـة والعالقـات الخارجية واإلعالم، إضافة إلى عمله كـمحاضر في الهيئة العامة للتــعليم التطـبيقــي 

والتـــدريب وديــوان الــخــدمـــة المدنية. أجــرى العديد مــن الدراســات األكـــاديمــية في مجــال االرتقـاء بخـدمة العمالء. كما أنه عضــو في الجمعية 
الدولية للضمان اإلجتماعي وجمعية العالقات العــامــة الــدوليــة واللجنة الفنية للتقاعد في مجلس التعاون الخليجي، حاصل على شهــادة 

البكالوريوس في إدارة األعمــال، جــامـعــة الكــويــت؛ كلية التجارة واإلقتصاد والعلوم السياسية.
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رشا يوسف العوضي عضو مجلس اإلدارة 
نائب رئيس أول، إدارة اإلستثمار والصناديق اإلستثمارية, شركة تمويل اإلسكان

تشغل حاليًا منصب مساعد نائب رئيس أول لإلستثمار وإدارة األموال بشركة تمويل اإلسكان. وكانت في السابق تعمل في بيت اإلستثمار 
العالمي - الشركة الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت واإلستثمارات الخارجية والشركة الكويتية لإلستثمار. لديها مؤهالت مختلفة، منها 

شهادة محاسب متخصص معتمد وشهادة محلل استثمار عالمي معتمد من المعهد األمريكي لألعمال المالية واألبحاث، وشهادة خبير 
تحكيم من مركز الكويت للتحكيم التجاري. كما أنها عضو في جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الكويتية، وحاصلة على شهادة 

البكالوريوس في المحاسبة والتدقيق، جامعة الكويت. 
 

طالل عبداهلل العميم عضو مجلس اإلدارة 
نائب رئيس أول الخدمات العقارية، شركة تمويل اإلسكان

يشغل حاليا منصب نائب رئيس أول الخدمات العقارية بشركة تمويل اإلسكان – إسكان، ومدير عام الشركة العقارية )إحدى الشركة التابعة 
إلسكان(. وكان في السابق يعمل في بنك برقان وبنك الكويت والشرق األوسط. حاصل على شهادة الدبلوم المتخصص في تمويل 

وتقييم الممتلكات. 
 

خليفة عبداهلل الطراروة عضو مجلس اإلدارة 
نائب رئيس إدارة الخدمات العقارية، شركة تمويل اإلسكان

 يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة إسكان العالمية للتطوير العقاري. وحتى وقت قريب كان يشغل منصب نائب الرئيس 
إلدارة الخدمات العقارية بشركة تمويل اإلسكان – إسكان. عمل سابقًا في الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية. يحظى بخبرة عمل تربو 

على 23 عامًا في مجال السوق العقاري، بما في ذلك اإلستثمار العقاري واإلدارة التجارية وإدارة أنظمة المعلومات بدولة الكويت. حاصل 
على شهادة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر، جامعة آشالند بالواليات المتحدة األمريكية
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أعضاء اإلدارة
الـتنفيــذيــة

أمين  أحمد العريض المدير العام 
يحظى بخبرة تربو على 13 عامًا ودراية عميقة بالخدمات المصرفية والمالية والمجال العقاري. قبل انضمامه لشركة “البحرين األولى” كان 

يشغل وظيفة رئيس قطاع التجزئة واإلحالل بشركة ريف للتمويل العقاري، ووظيفة الرئيس اإلقليمي للخدمات المصرفية لألفراد لدى بنك 
البحرين والكويت بمملكة البحرين. حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من مدرسة كيلستادت جراديويت لألعمال - جامعة دي بوول 

بشيكاغو في الواليات المتحدة األمريكية، وشهادة البكالوريوس في اإلقتصاد، جامعة ريدالندز بكاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية. 
 

منذر حسن الصباغ رئيس اإلستثمار 
له مستقبل واعد في المجال المصرفي اإلستثماري وخبرة ألكثر من 11 عامًا في هذا المجال. قبل انضمامه إلى “البحرين األولى” شغل العديد من 

الناصب العليا في شركة أوريون كابتال بارتنرز ومصرف الشامل وبنك طيب بمملكة البحرين. حاصل على شهادة البكالوريوس، جامعة من 
كالرك في ماسيتشوسيتس بالواليات المتحدة األمريكية. 

دانيال كروستورفر تايلور رئيس العمليات 
رجل أعمال ناجح. يحظى بخبرة عملية وإدارية واسعة تربو على 20 عامًا. قبل إنضمامه إلى “البحرين األولى” كان يشغل منصب مدير عام 

نيويورك كوفي ومدير عام مارينر تكنولوجيز، حيث كان بمثابة المخطط الرئيسي لصفحة األخبار اإللكترونية ألعمال منطقة مجلس التعاون 
الخليجي وعنوانها اإللكتروني tradearabia.com. كما أنه عضو في معهد األرض الحضرية وغرفة التجارة األمريكية بمملكة البحرين. حاصل 
على درجة الماجستير في إدارة األعمال من مدرسة كيلستادت جراديويت لألعمال - جامعة دي بوول بشيكاغو، وشهادة البكالوريوس من 

جامعة فيرجينيا بالواليات المتحدة األمريكية. 
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الرقـابــــة
الداخليـــــة

تـدرك “البحريـن األولـى” مــدى أهـمـيـة الـرقـابــة الـداخـليـة السـليمة 
باعتبارها أحد المقومات األساسية في تحقيق العدالــة المنشودة 
لجميع الجهات األساسية التي تتعامل معها الشركــة، فضال عن 
تعزيز القيمة المحققة للمساهمين، وتطبيق النزاهــة والكفــاءة 

داخل المؤسسة. كما تحرص الشركة على االلتزام التام بالقواعد 
واللوائح المناسبة التي تسنها السلطات التنظيمية ذات الصلة 

في حدود االختصاصات التي تعمل فيها الشركة. 

تعمل “البحرين األولى” وفق هيكل رقابي سليــم يفصـل بوضـوح 
بيــن الوظائــف والمسئـوليــات داخـل الهيكـل التنظيمي للشركــــة، 

بما يعكس األدوار والمسئوليات بين رئيس مجلس اإلدارة والمـجلس 
ولجانــه المختلفــة والمــديــر العــام وفــريــق اإلدارة العلـيـا، وعـمـليــات 
الشركة في مجال الرقابة والتدقيــق الداخلي وإدارة المخــاطــر التي 

يتــم اسـتـعراضهــا عـبـر لجـــان الـمـجـلــس ورفــع التقارير حيالها إلى 
مـجــلــس اإلدارة للبــت فيهــا. 

يضم مجلس إدارة “البحرين األولى” سبعة أعضاء يتم تعيينهم بما 
يعكس ملكية المساهمين في الشركة. يحظى أعضــاء المجلــس 

بالخبــرة الــواسعــة والـمــهــارة العالــيــة، ويــحــرص كــل عــضــو عــلى 
االستعانة بمعرفته العميقة وإبداء آرائه المستقلة خالل مناقشات 

ومداوالت المجلس. لقد تم إدراج لمحات موجزة عن أعضاء مجلس 
اإلدارة في هذا التقرير السنوي. إن أعمال مجلس اإلدارة تلقى الدعم 
من اللجنة التنفيذيــة، ولجـنــة التــدقيــق، إضــافــة إلى مسـانــدة هيئــة 

الـرقـابـة الشرعيـة مـن بيـت المـشورة والرأي.

يقوم مجلــس اإلدارة بتـفويــض المديــر العــام لمزاولــة مهـــام اإلدارة 
اليــوميــة للمـجمـوعـة بـدعـم مـن فـريـق اإلدارة العليـا. ويضــم الفريــق 
كـوادر مؤهلـة ذات درايـة واسـعـة إقليميـًا وعالمـيًا وخبرة متخصصــة 

في كافة المجاالت الرئيسية، السيما الخدمات المصرفية واالستثمار 
والمجال العقاري وإدارة األعمال وغيرها. وقد تم إدراج لمحات موجزة 

عن الفريق اإلداري بشكل منفصل في هذا التقرير السنوي.
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اإلستثـمـارات العمليات

التدقيق الخارجي

الهيكل الرقابي



إدارة
المخاطــر

يتضمن قسم “إيضاحات عن البيانات المالية الموحدة” المتضمن في هذا التقرير السنوي معلومات إضافية عن حاالت التعرض للمخاطر

21

قــام مـجـلـس اإلدارة بتــأسـيـس هـيـكــل رقابي بـشـركــة “البحــرين 
األولى” يناط به تحــديد األدوار والمسئوليــات ومستويــات التــدرج 

بوضوح، تـقـع المسئوليــة الـرئـيـسـيـة في إدارة الـمـخـاطـر علـى عـاتـق 
اإلدارة العـليـا، في حين يتحمل مجلس اإلدارة ومن خالل لجنة التدقيق 

المسئولية النهـائـيـة فـي هـذا الشــأن. 

إن إرســـاء نظــام واضــح الـمـعـالـم لـتفـويـض الصـــالحـيـــات يــمثــل 
أحـد األركان األساسية في عملية إدارة المخاطر فيما يخص االلتزام 

برأس المال والمصـادقــة على االسـتثمـارات لتفعيـل عمليــة اخـتيـار 
وتقييــم واعــتمـــاد مخــاطر االستثــمار بمـوجــب أنشطـــة االستثمــــار 
الرئيسيــة فــي المجموعة. وفي كل حــالــة يتــم األخــذ في االعتبــار 

عــــدة أمــور أخـــرى، الســيمـــا الجـوانـب القـانـونـيـة والمحـاســبــيـة 
ومسـائـل التـقييـم الـعــام للمخــاطــر. 

يقوم التدقيق الداخلي في المجموعة برفع التـقـارير المستقـلة إلى 
لجنة التدقيق فيما يخص إدارة المخاطر، فضال عـن إبداء الـرأي حـيال 

فعالية تصميم وتفعيل الضوابط داخل المجمـوعـة. 

تتعرض البحرين األولى لـمـخـاطـر اإلئتـمـان ومـخـاطر السيـولة 
ومـخـاطر السوق. وتحديداً، فـإن مـخاطر السوق تشمل ومخاطر 

الصــرف األجنبــي ومخـــاطــر سـعــر األسهــم. إن العمليــة المسـتـقـلـــة 
لضـوابـط المـخـاطـر ال تشمل مخاطر العمل مثل التغيير في تقنيات 
البيئــة والصــناعــة حيــث يتــم رصــدهــا مــن خــالل عملــيات التخطــيط 

االستـــراتيــجي للمــجــمــوعــة.
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البيانـات
الماليــــة



ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�حلمد هلل وحده ، و�ل�صالة و�ل�صالم على من ال نبي بعده ، وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.

�إىل م�صاهمي �صركة �لبحرين �الأوىل: 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

وفقًا لعقد �الرتباط �ملوقع معنا، قمنا بتدقيق �لعقود و�ملعامالت �لتي �أبرمتها �ل�صركة الإبد�ء �لر�أي يف مدى �لتز�م �ل�صركة باأحكام 

�ملنتهية يف  �لفرتة  قبلنا خالل  �إ�صد�رها من  �لتي مت  �ل�صرعية  و�لقر�ر�ت  و�الإر�صاد�ت  �الآر�ء  بيانها يف  كما مت  �الإ�صالمية  �ل�صريعة 

2008/12/31م.  

�أما  �ل�صركة،  �إد�رة  قبلنا على  بيانها من  �الإ�صالمية كما مت  �ل�صريعة  الأحكام  و�ملعامالت طبقًا  �لعقود  بتنفيذ  �اللتز�م  تقع م�صوؤولية 

م�صوؤوليتنا فتنح�صر يف �إبد�ء ر�أي م�صتقل يف مدى �لتز�م �ل�صركة بذلك بناء على تدقيقنا.  

لقد قمنا بتدقيقنا طبقًا ملعايري �ل�صو�بط �ل�صادرة عن هيئة �ملحا�صبة و�ملر�جعة للموؤ�ص�صات �ملالية �الإ�صالمية �لتي تتطلب منا تخطيط 

وتنفيذ �إجر�ء�ت �لتدقيق و�ملر�جعة من �أجل �حل�صول على جميع �ملعلومات و�لتف�صري�ت و�الإقر�ر�ت �لتي نعتربها �صرورية لتزويدنا 

باأدلة تكفي الإعطاء تاأكيد معقول باأن �ل�صركة ملتزمة باأحكام �ل�صريعة �الإ�صالمية كما مت بيانها من قبلنا.  

لقد قمنا بتدقيقنا على �أ�صا�ص فح�ص كل نوع من �أنو�ع �لعقود و�ملعامالت �ملنفذة خالل �لفرتة، ونعتقد باأن �أعمال �لتدقيق �لتي قمنا 

بها توفر �أ�صا�صا منا�صبًا الإبد�ء ر�أينا.  

يف راأينا ويف �سوء الإي�ساحات والتاأكيدات التي ح�سلنا عليها:  

�إن �لعقود و�ملعامالت �لتي �أبرمتها �ل�صركة خالل �ل�صنة �ملالية �ملنتهية يف 2008/12/31 ال تخالف �أحكام �ل�صريعة �الإ�صالمية .  

�إن �ل�صركة غري خمولة باإخر�ج �لزكاة وتقع م�صوؤولية �إخر�جها على �مل�صاهمني.

هيئة الرقابة ال�سرعية:

اأ. عبدالعزيز اجلاراهلل اأ. حممداجلا�سر  اأ. د . عبد الرزاق خليفة ال�سايجي 

ع�صوً� تنفيذيًا ع�صو�ً  رئي�ص �لهيئة 

�لتاريخ: 02 /1430/04هـ 

�ملو�فق: 03/29/ 2009م
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية
إلى مساهمي شركة البحرين األولى للتطوير العقاري
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين

شركة البحرين األولى للتطوير العقاري ش.م.ك. )مقفلة(

لقد دققنا �لبيانات �ملالية �ملجمعة �ملرفقة ل�صركة �لبحرين �الأوىل للتطوير �لعقاري �ص.م.ك. )مقفلة( )»�ل�صركة �الأم«( و�صركاتها 

�لنقدية  و�لتدفقات  �لدخل  وبيانات   2008 دي�صمرب   31 يف  كما  �ملجمعة  �لعمومية  �مليز�نية  من  تتكون  و�لتي  )»�ملجموعة«(  �لتابعة 

و�لتغري�ت يف حقوق �مللكية �ملجمعة لل�صنة �ملنتهية بذلك �لتاريخ وملخ�ص �ل�صيا�صات �ملحا�صبية �لهامة و�الإي�صاحات �الأخرى.

م�س�ؤولية الإدارة عن البيانات املالية املجمعة

�إن �الإد�رة هي �مل�صئولة عن �إعد�د هذه �لبيانات �ملالية �ملجمعة و�لعر�ص �لعادل لها وفقًا للمعايري �لدولية للتقارير �ملالية. وتت�صمن 

�أدو�ت �لرقابة �لد�خلية وتطبيقها و�الحتفاظ بها فيما يتعلق باإعد�د �لبيانات �ملالية �ملجمعة و�لعر�ص �لعادل  هذه �مل�صوؤولية: و�صع 

لها و�لتاأكد �أن هذه �لبيانات �ملالية �ملجمعة خالية من �أي �أخطاء مادية �صو�ء كانت ب�صبب �لغ�ص �أو �خلطاأ، وكذلك �ختيار وتطبيق 

�ل�صيا�صات �ملحا�صبية �ملنا�صبة و�إجر�ء تقدير�ت حما�صبية تتو�فق مع �لظروف ب�صورة معتدلة.

م�س�ؤولية مراقبي احل�سابات

�إن م�صوؤوليتنا هي �إبد�ء ر�أي حول هذه �لبيانات �ملالية �ملجمعة ��صتنادً� �إىل �أعمال �لتدقيق �لتي قمنا بها وفقًا ملعايري �لتدقيق �لدولية 

�لتي تتطلب منا �اللتز�م باملتطلبات �الأخالقية وتخطيط وتنفيذ �أعمال �لتدقيق للح�صول على تاأكيد�ت معقولة باأن �لبيانات �ملالية 

�ملجمعة خالية من �أخطاء مادية.

ي�صتمل �لتدقيق على تنفيذ �إجر�ء�ت للح�صول على �أدلة تدقيق حول �ملبالغ و�الإف�صاحات �لتي تت�صمنها �لبيانات �ملالية �ملجمعة. ت�صتند 

�الإجر�ء�ت �ملختارة �إىل تقدير مر�قبي �حل�صابات، مبا يف ذلك تقييم خماطر �الأخطاء �ملادية يف �لبيانات �ملالية �ملجمعة �صو�ء كانت تلك 

�الأخطاء ب�صبب �لغ�ص �أو �خلطاأ. عند تقييم هذه �ملخاطر، ياأخذ مر�قبو �حل�صابات يف �العتبار �أدو�ت �لرقابة �لد�خلية �ملتعلقة باإعد�د 

�ملجموعة للبيانات �ملالية �ملجمعة و�لعر�ص �لعادل لها، وذلك من �أجل و�صع �إجر�ء�ت تدقيق تتنا�صب مع �لظروف، ولكن لي�ص بغر�ص 

�لتعبري عن ر�أي حول فاعلية �أدو�ت �لرقابة �لد�خلية للمجموعة. وي�صتمل �لتدقيق �أي�صًا على تقييم مالئمة �ل�صيا�صات �ملحا�صبية �ملتبعة 

و�صحة �لتقدير�ت �ملحا�صبية �لهامة �لتي �أجرتها �إد�رة �ملجموعة، وكذلك تقييم �لعر�ص �ل�صامل للبيانات �ملالية �ملجمعة.

وباعتقادنا �أن �أدلة �لتدقيق �لتي ح�صلنا عليها كافية ومنا�صبة لتقدمي �أ�صا�ص ميكننا من �إبد�ء ر�أي �لتدقيق.

الراأي

يف ر�أينا �أن �لبيانات �ملالية �ملجمعة تعرب ب�صورة عادلة، من جميع �لنو�حي �ملادية، عن �ملركز �ملايل للمجموعة كما يف 31 دي�صمرب 

2008 وعن �أد�ئها �ملايل وتدفقاتها �لنقدية لل�صنة �ملنتهية بذلك �لتاريخ وفقًا للمعايري �لدولية للتقارير �ملالية. 

تقرير ح�ل املتطلبات القان�نية والرقابية الأخرى

يف ر�أينا �أي�صًا �أن �ل�صركة �الأم حتتفظ بدفاتر حما�صبية منتظمة و�أن �لبيانات �ملالية �ملجمعة و�لبيانات �لو�ردة يف تقرير جمل�ص �الإد�رة 

فيما يتعلق بالبيانات �ملالية �ملجمعة متفقة مع ما هو و�رد يف هذه �لدفاتر، و�أننا قد ح�صلنا على كافة �ملعلومات و�الإي�صاحات �لتي 

ر�أيناها �صرورية الأغر��ص �لتدقيق، كما �أن �لبيانات �ملالية �ملجمعة تت�صمن جميع �ملعلومات �لتي يتطلبها قانون �ل�صركات �لتجارية 

�إليه  1960 و�لتعديالت �لالحقة له و�لنظام �الأ�صا�صي لل�صركة �الأم و�أنه قد �أجري �جلرد وفقًا لالأ�صول �ملرعية. ح�صبما و�صل  لعام 

و�لتعديالت   1960 لعام  �لتجارية  �ل�صركات  لقانون  خمالفات   2008 دي�صمرب   31 يف  �ملنتهية  �ل�صنة  خالل  تقع  مل  و�عتقادنا  علمنا 

�لالحقة له �أو �لنظام �الأ�صا�صي على وجه قد يكون له تاأثري مادي على ن�صاط �ملجموعة �أو مركزها �ملايل.

وليد عبد اهلل الع�سيمي

�صجل مر�قبي �حل�صابات رقم 68 فئة �أ - �لكويت 

من �لعيبان و�لع�صيمي و�صركاهم 

ع�صو يف �إرن�صت ويونغ

18 مار�ص 2009، �لكويت
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بيان الدخل المجمع
في 31 ديسمبر 2008

2007  2008   

دينار كويتي دينار كويتي  �إي�صاحات   

   

1.912.258  942.514  5 ربح حمقق من بيع عقار ��صتثماري 

1.077.979  5.391.466  5 ربح غري حمقق من �إعادة تقييم عقار ��صتثماري  

-  (1.474.769)  6 خ�صارة �إيقاف �أن�صطة تطوير لعقار�ت قيد �لتطوير 

-  (324.104)  6 �نخفا�ص قيمة عقار قيد �لتطوير 

)خ�صائر( �أرباح حمققة من بيع ��صتثمار�ت مدرجة بالقيمة �لعادلة    

361.191  (1.289.513)  من خالل بيان �لدخل  

)خ�صائر( �أرباح غري حمققة من ��صتثمار�ت مدرجة بالقيمة �لعادلة    

1.269.034  (27.799)  من خالل بيان �لدخل  

12.282  85.644 �إير�د�ت مر�بحة  

766.718  467.760 �إير�د�ت وكالة  

-  (483.388) �نخفا�ص قيمة مديني وكالة  

101.384  102.389 �إير�د�ت توزيعات �أرباح  

12.259  1.084 �إير�د�ت �أخرى  

)315.289(  (298.885) تكاليف موظفني  

)53.447(  (66.298) �إيجار  

)32.050(  (71.805) م�صروفات ت�صويق  

-  (25.911) تكاليف متويل  

20.224  (1.948) )خ�صائر( �أرباح حتويل عمالت �أجنبية  

)155.717(  (244.743) م�صروفات �أخرى  

   

4.976.826  2.681.694 الربح قبل ال�سرائب ومكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة   

   

)44.791(  (24.135) ح�صة موؤ�ص�صة �لكويت للتقدم �لعلمي  

)3.041(  (25.793) �لزكاة  

)75.000(  (37.500) مكافاأة �أع�صاء جمل�ص �الإد�رة   

   

4.853.994  2.594.266  10 ربح ال�سنة 

   

15.41 فل�ص 8.24 فل�س   3 ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة 
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الميزانية العمومية المجمعة
في 31 ديسمبر 2008

2007  2008   

دينار كويتي دينار كويتي  �إي�صـاحات   

املوجودات   

موجودات غري متداولة   

1.451.637  3.864.173  4 �إيجار�ت مدفوعة مقدماً 

-  21.406.543  5 عقار�ت ��صتثمارية 

16.341.502  4.262.884  6 عقار قيد �لتطوير 

200.643  158.526 �أثاث ومعد�ت  

   

17.993.782   29.692.126   

   

موجودات متداولة   

7.467.891  526.015  7 ��صتثمار�ت مدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �لدخل 

10.671.761  589.494 مدينو وكالة  

2.826.099  661.353  8 مدينون  

1.392.225  8.000.000  9 مدينو مر�بحة 

850.197  3.157.889  9 �أر�صدة لدى �لبنوك ونقد 

   

23.208.173  12.934.751   

   

41.201.955  42.626.877 جمموع املوجودات  

   

حقوق امللكية واملطلوبات   

حقوق امللكية   

30.000.000  31.500.000  10 ر�أ�ص �ملال 

1.187.225  1.455.394  11 �حتياطي قانوين 

10.409.128  9.735.225 �أرباح حمتفظ بها   

)832.102(  (674.067) �حتياطي حتويل عمالت �أجنبية  

   

40.764.251  42.016.552   
   

مطلوبات غري متداولة   

-  421.291 د�ئنو مر�بحة  

   

املطلوبات املتداولة   

437.704  189.034 د�ئنون وم�صروفات م�صتحقة  

   

437.704  610.325 اإجمايل املطلوبات  

   

41.201.955  42.626.877 جمموع حقوق امللكية واملطلوبات  

   

�صالح �أحمد �لوهيب   

رئي�ص جمل�ص �الإد�رة   
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بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008

2007  2008   

دينار كويتي دينار كويتي  �إي�صاح   

   

اأن�سطة الت�سغيل   

4.853.994  2.594.266 ربح �ل�صنة   

تعديالت لـ:   

)1.912.258(  (942.514)  ربح حمقق من بيع عقار�ت ��صتثمارية  

)1.077.979(  (5.391.466)  ربح غري حمقق من �إعادة تقييم عقار�ت ��صتثمارية   

-  1.474.769  م�صروفات تطوير لعقار�ت قيد �لتطوير  

-  324.104  �نخفا�ص قيمة عقار قيد �لتطوير  

)361.191(  1.289.513  خ�صائر )�أرباح( حمققة من بيع ��صتثمار�ت مدرجة بالقيمة �لعادلة  من خالل بيان �لدخل 

)1.269.034(  27.799  خ�صائر )�أرباح( غري حمققة من ��صتثمار�ت مدرجة بالقيمة �لعادلة  من خالل بيان �لدخل 

-  483.388  �نخفا�ص قيمة مديني وكالة  

-  25.911  تكاليف متويل  

9.986  75.532  ��صتهالك  

   

243.518  (38.698)   

�لتغري�ت يف ر�أ�ص �ملال �لعامل:   

437.612  5.465.536  ��صتثمار�ت مدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �لدخل  

2.984.893  7.154.760  مدينو وكالة  

)17.413(  2.640  مدينون   

143.450  (248.670)  د�ئنون وم�صروفات م�صتحقة  

   

3.792.060  12.335.568 �صايف �لنقد �لناجت من �أن�صطة �لت�صغيل  

   

اأن�سطة ال�ستثمار   

)1.489.906(  (2.501.638) حيازة حقوق تاأجري  

)272.079(  (5.532.109) �إ�صافات �إىل عقار�ت قيد �لتطوير  

734.920  3.157.255 �ملح�صل من بيع عقار�ت ��صتثمارية  

)209.429(  (33.415) �صر�ء �أثاث ومعد�ت  

   

)1.236.494(  (4.909.907) �صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �أن�صطة �ال�صتثمار  

   

اأن�سطة التمويل   

-  421.291 �صايف �ملح�صل من د�ئني مر�بحة  

-  (25.911) تكاليف متويل مدفوعة  

-  (1.500.000) توزيعات �أرباح مدفوعة  

   

-  (1.104.620) �صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �أن�صطة �لتمويل  

   

2.555.566  6.321.041 الزيادة  يف النقد والنقد املعادل  

   

)101.182(  (8.721) �صايف فرق �لعمالت �الأجنبية  

   

2.391.185  4.845.569 �لنقد و�لنقد �ملعادل يف بد�ية �ل�صنة  

   

4.845.569  11.157.889  9 النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة 
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008

�حتياطي حتويل  �أربـــــــــــــــاح  �حتياطي     

�ملجمـــــــــــوع عمـــالت �أجنبية  حمتفظ بها  قـــــــانوين  ر�أ�ص �ملـال   

دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي   

40.764.251  )832.102(  10.409.128  1.187.225  30.000.000 �لر�صيد يف 1 يناير 2008 

158.035  158.035 تعديالت حتويل �لعمالت �الأجنبية    

�إجمايل �إير�د�ت �ل�صنة �مل�صجلة مبا�صرًة 

158.035  158.035  -  -  -  يف حقوق �مللكية 

   2.594.266  -  2.594.266  -  - ربح �ل�صنة 

2.752.301  158.035  2.594.266  -  - �إجمايل �إير�د�ت وم�صروفات �ل�صنة 

-  -  )1.500.000(  -  1.500.000 �إ�صد�ر �أ�صهم منحة )�إي�صاح 10( 

)1.500.000(  -  )1.500.000(  -  - توزيعات �أرباح نقدية )�إي�صاح 10( 

-  -  )268.169(  268.169  - �ملحول �إىل �الحتياطي �لقانوين 

42.016.552  (674.067)  9.735.225  1.455.394  31.500.000 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2008 

36.772.951  30.592  6.052.817  689.542  30.000.000 �لر�صيد يف 1 يناير 2007 

)862.694(  )862.694(  -  -  - تعديالت حتويل �لعمالت �الأجنبية 

�إجمايل م�صروفات �ل�صنة �مل�صجلة مبا�صرًة 

)862.694(  )862.694(  -  -  -  يف حقوق �مللكية 

4.853.994  -  4.853.994  -  - ربح �ل�صنة 

3.991.300  )862.694(  4.853.994  -  - �إجمايل �إير�د�ت وم�صروفات �ل�صنة 

-  -  )497.683(  497.683  - �ملحول �إىل �الحتياطي �لقانوين 

40.764.251  )832.102(  10.409.128  1.187.225  30.000.000 �لر�صيد يف 31 دي�صمرب 2007 
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2008

األنشطة  1

�أكتوبر   5 تاأ�ص�صت يف  م�صاهمة  كويتية  �صركة  �الأم«( هي  )»�ل�صركة  �ص.م.ك. )مقفلة(  �لعقاري  للتطوير  �الأوىل  �لبحرين  �صركة  �إن 

2004 ك�صركة م�صاهمة كويتية )قاب�صة( ومت ت�صجيلها يف 9 مايو 2005 مبوجب �أحكام قانون �ل�صركات �لتجارية رقم 15 ل�صنة 1960 

و�لتعديالت �لالحقة له. �إن عنو�ن مكتب �ل�صركة �مل�صجل هو برج �خلليج، �لطابق �خلام�ص ع�صر، �صارع �أبو بكر �ل�صديق، �لقبلة، دولة 

�لكويت. تعمل �ل�صركة �الأم يف �أن�صطة وفقًا الأحكام �ل�صريعة �الإ�صالمية وتت�صمن ما يلي:

	 �ملتاجرة يف �لعقار�ت و�إد�رتها وتطويرها د�خل وخارج �لكويت.
	 حيازة و�صر�ء وبيع �أ�صهم و�صند�ت �ل�صركات �لعقارية د�خل وخارج �لكويت.

	 �لقيام ب�صيانة �لعقار�ت مبا يف ذلك �لنو�حي �مليكانيكية و�لكهروميكانيكية و�ملكيفات.
	 تقدمي �خلدمات �ال�صت�صارية �لعقارية ودر��صات �جلدوى وتقييم �لعقار�ت.

	 �إد�رة وت�صغيل وتاأجري �لفنادق و�لنو�دي و�ملجمعات �ل�صكنية و�ملنتجعات �ل�صياحية و�لرعاية �ل�صحية وتقدمي خدمات �لدعم �لالزمة.
مت �لت�صريح باإ�صد�ر �لبيانات �ملالية �ملجمعة لل�صركة �الأم و�صركاتها �لتابعة )»�ملجموعة«( للفرتة �ملنتهية يف   31 دي�صمرب 2008 من 

2009. يحق للجمعية �لعمومية �ل�صنوية مل�صاهمي �ل�صركة �الأم �لتعديل يف �لبيانات �ملالية  18 مار�ص  قبل �أع�صاء جمل�ص �الإد�رة يف 

�ملجمعة بعد �إ�صد�رها. 

السياسات المحاسبية الهامة  2
اأ�سا�س الإعداد 

�أعدت �لبيانات �ملالية �ملجمعة للمجموعة وفقًا للمعايري �لدولية للتقارير �ملالية، ووفقًا ملتطلبات �لقر�ر �لوز�ري رقم 18 لعام 1990 

ذ�ت �ل�صلة.

يتم عر�ص �لبيانات �ملالية �ملجمعة بالدينار �لكويتي وهي �لعملة �لرئي�صية لل�صركة �الأم.

تعد �لبيانات �ملالية �ملجمعة وفقًا ملبد�أ �لتكلفة �لتاريخية �ملعدلة لتت�صمن �إعادة تقييم �ال�صتثمار�ت �ملدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل 

بيان �لدخل و �لعقار �ال�صتثماري وفقًا للقيمة �لعادلة.

�إن �ل�صيا�صات �ملحا�صبية �ملطبقة يف �إعد�د �لبيانات �ملالية �ملجمعة مماثلة مع تلك �مل�صتخدمة يف �ل�صنة �ل�صابقة.

معاييـــر �ســادرة عن جمل�س معايري املحا�سبـــة الدوليــة وتف�سريات �ســـادرة عن جلنة التف�سيـــرات الدوليـــة للتقاريـــر املاليــــة ولكن مل 

يتم تطبيقهـــا.

مت �إ�صد�ر �ملعايري و�لتف�صري�ت �لتالية عن جمل�ص معايري �ملحا�صبة �لدولية �إال �أنها لي�صت �إلز�مية ومل تطبق بعد من قبل �ملجموعة:

املعيار الدويل للتقارير املالية 8 »قطاعات الت�سغيل«

مت �إ�صد�ر �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية 8 »قطاعات �لت�صغيل« من قبل جمل�ص معايري �ملحا�صبة �لدولية يف نوفمرب 2006 و�صي�صري 

تطبيقه �عتبارً� من �لفرت�ت �لتي تبد�أ يف �أو بعد 1 يناير 2009. قد يتطلب �ملعيار �جلديد �إجر�ء تغيري�ت يف �أ�صلوب عر�ص �ملجموعة 

ملعلومات قطاعات �لت�صغيل. 

معيار املحا�سبة الدويل 1 عر�س البيانات املالية

مل تقم �ملجموعة بتطبيق معيار �ملحا�صبة �لدويل �ملعدل عر�ص �لبيانات �ملالية �لذي ي�صري على �ل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2009. يقدم 

هذ� �ملعيار �ملعدل تغري�ت يف طريقة عر�ص �لبيانات �ملالية وال يوؤثر على حتقق �أو قيا�ص �أو �الإف�صاح عن معامالت معينة. لن يوؤثر �ملعيار 

على �ملركز �ملايل �أو نتائج �ملجموعة لكنه يقدم جمموعة من �لتغري�ت يف طريقة عر�ص �ملركز �ملايل و�لتغري�ت يف حقوق �مللكية و�لنتائج 

�ملالية للمجموعة. �إن �لتغري�ت �الأخرى يف �ملعيار لي�ص من �ملتوقع �أن يكون لها تاأثري مادي على �لبيانات �ملالية �ملجمعة للمجموعة. 
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2008

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2

معايري �سادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية وتف�سريات �سادرة عن جلنة التف�سريات الدولية للتقارير املالية ولكن مل 

يتم تطبيقها )تتمة(

املعيار الدويل للتقارير املالية 3 دمج الأعمال )معدل( والتعديالت املرتتبة على معيار املحا�سبة الدويل 27 البيانات املالية املجمعة وامل�ستقلة: 

مت �إ�صد�ر �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية 3 )معدل( ومعيار �ملحا�صبة �لدويل 27 )معدل( من قبل جمل�ص معايري �ملحا�صبة �لدولية يف 

يناير 2008 و�صوف ي�صري على �ل�صنو�ت �ملالية �لتي تبد�أ يف �أو بعد 1 يوليو 2009. يقدم هذ� �ملعيار �لتغري�ت يف �ملحا�صبة عن دمج 

�مل�صجلة. قد  �مل�صتقبلية  و�لنتائج  �لتي متت فيها �حليازة  �لفرتة  �مل�صجلة يف  و�لنتائج  �ل�صهرة �ملحقق  توؤثر على مبلغ  و�لتي  �الأعمال 

يتطلب �ملعيار �جلديد تغري�ت يف طريقة �إف�صاح �ملجموعة عن معلومات �ل�صهرة �ملحققة خالل �حليازة.

فيما يلي ملخ�ص بال�صيا�صات �ملحا�صبية �لهامة �ملطبقة يف �إعد�د وعر�ص �لبيانات �ملالية �ملجمعة:

اأ�سا�س التجميع

ت�صم �لبيانات �ملالية �ملجمعة �لبيانات �ملالية لل�صركة �الأم و�صركاتها �لتابعة. �إن �ل�صركات �لتابعة هي تلك �ل�صركات �لتي ت�صيطر عليها 

�أو غري مبا�صرة على �لتحكم يف �ل�صيا�صات �ملالية  �ل�صركة �الأم. وتوجد �ل�صيطرة عندما يكون لل�صركة �الأم �لقدرة ب�صورة مبا�صرة 

و�لت�صغيلية لل�صركة �لتابعة حتى ت�صتفيد من �أن�صطتها. يتم �إدر�ج �لبيانات �ملالية لل�صركات �لتابعة يف �لبيانات �ملالية �ملجمعة من تاريخ 

بد�ية �ل�صيطرة �لفعلية حتى تاريخ �النتهاء �لفعلي لتلك �ل�صيطرة.

�أ�صا�ص كل بند على حدة باإ�صافة �لبنود �ملماثلة للموجود�ت و�ملطلوبات و�الإير�د�ت  �لتابعة على  يتم جتميع �لبيانات �ملالية لل�صركة 

و�مل�صروفات. يتم عند �لتجميع ��صتبعاد �الأر�صدة و�ملعامالت و�الإير�د�ت و�مل�صروفات و�الأرباح و�خل�صائر �لناجتة عن �ملعامالت فيما 

بني �صركات �ملجموعة و�ملحققة يف �ملوجود�ت. يتم �إعد�د �لبيانات �ملالية �ملجمعة با�صتخد�م �صيا�صات حما�صبية موحدة للمعامالت 

�ملماثلة و�الأحد�ث �الأخرى يف �لظروف �مل�صابهة.

تاريخ  وحتى  �حليازة  تاريخ  منذ  �ملجمع  �لدخل  بيان  يف  مدرجة  �ل�صنة  خالل  بيعها  �أو  حيازتها  مت  �لتي  �لتابعة  �ل�صركات  نتائج  �إن 

�ال�صتبعاد، وفقًا ملا هو مالئم.

فيما يلي ال�سركات التابعة الرئي�سية للمجموعة:

ن�صبــة ح�صــة �مللكـيــة  بلــــــد   

�الأن�صطة �لرئي�صية  2007  2008 �لتاأ�صي�ص  �ال�صـــــم 

�أن�صطة �لعقار و�ال�صتثمار  %100  %100 �لبحرين   �صركة �لكويت �ل�صيف �الأوىل للتطوير  �لعقاري ذ.م.م 

�أن�صطة �لعقار و�ال�صتثمار  -  %100 �لبحرين   �صركة �إف بي �جلنبية للتطوير �ل�صكني ذ.م.م 

�أن�صطة �لعقار و�ال�صتثمار  -  %100 �لبحرين   �صركة جمال للم�صتودعات ذ.م.م 

حتقق الإيرادات

تتحقق �الإير�د�ت من �ملر�بحة و�لوكالة على �أ�صا�ص ن�صبي زمني.

تتحقق �إير�د�ت توزيعات �الأرباح عندما يثبت �حلق يف توزيع تلك �الأرباح.

عقود التاأجري

�إن عقود �لتاأجري حيث يحتفظ �ملوؤجر بكافة خماطر ومز�يا ملكية �ملوجود�ت يتم ت�صنيفها كعقود تاأجري ت�صغيلي. تتحقق �ملدفوعات 

مقدمًا لعقود �لتاأجري �لت�صغيلي يف بيان �لدخل �ملجمع على �أ�صا�ص كل بند على حدة على مدة فرتة �لعقد. 

عقارات ا�ستثمارية

تدرج كافة �لعقار�ت �ال�صتثمارية مبدئيًا بالتكلفة �لتي متثل �صعر �ل�صر�ء و�أي تكاليف حيازة متعلق بها مبا�صرًة. بعد �لتحقق �ملبدئي، يتم 

�إدر�ج �لعقار �ال�صتثماري وفقًا للقيمة �لعادلة �لتي تتحدد ��صتنادً� �إىل �لتقييم من قبل مقيمني م�صتقلني با�صتخد�م �أ�صاليب تقييم تتفق مع 

طبيعة و��صتخد�م �لعقار �ال�صتثماري. تتحقق �الأرباح �أو �خل�صائر غري �ملحققة �لناجتة من �لتغري يف �لقيمة �لعادلة يف بيان �لدخل �ملجمع. 

يتم حتويل �لعقار�ت من عقار�ت ��صتثمارية �إىل عقار�ت قيد �لتطوير فقط عند حدوث تغيري يف �ال�صتخد�م ي�صتدل عليه ببدء �لتطوير 

بنية �لبيع. تتم هذه �لتحويالت وفقًا للقيمة �لدفرتية للعقار كما يف تاريخ �لتحويل. 
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يتم عدم حتقق �لعقار�ت �ال�صتثمارية عندما يتم بيعها �أو عندما يتم �صحب �لعقار �ال�صتثماري ب�صفة د�ئمة من �ال�صتخد�م وال يتوقع 

�أي منافع �قت�صادية م�صتقبلية من ��صتبعاده. �إن �أي �أرباح �أو خ�صائر من ��صتبعاد �أو بيع �لعقار �ال�صتثماري يتم ت�صجيله يف بيان �لدخل 

يف �صنة �ال�صتبعاد �أو �لبيع.

عقارات قيد التطوير

�أو قيد �الإن�صاء لغر�ص �لبيع كعقار�ت قيد �لتطوير. تت�صمن تكلفة �لعقار�ت قيد  �إن�صاوؤها  �أو  يتم ت�صنيف �لعقار�ت �لتي مت حيازتها 

�لتطوير تكلفة �الأر�ص و�مل�صروفات �الأخرى �ملتعلقة بها، مبا يف ذلك �إطفاء عقود �لتاأجري �ملدفوعة مقدمًا و�لتي يتم ر�صملتها عندما تكون 

�الأن�صطة �ملطلوبة الإعد�د �لعقار للبيع قد �لتنفيذ. يتم �الحتفاظ بالعقار�ت لغر�ص �لتطوير لال�صتخد�م �مل�صتقبلي كعقار ��صتثماري. 

اأثاث ومعدات

يدرج �الأثاث و�ملعد�ت بالتكلفة ناق�صًا �ال�صتهالك �ملرت�كم وخ�صائر �النخفا�ص يف �لقيمة. عند بيع �ملوجود�ت �أو �صحبها، يتم ��صتبعاد 

تكلفتها و�ال�صتهالك �ملرت�كم من �حل�صابات ويتم �إدر�ج �أية �أرباح �أو خ�صائر ناجتة من �ال�صتبعاد يف بيان �لدخل �ملجمع. يتم �حت�صاب 

�ال�صتهالك على �أ�صا�ص �لق�صط �لثابت على مدى �الأعمار �الإنتاجية للموجود�ت. 

ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

ت�صمل �ال�صتثمار�ت �ملدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �لدخل �ال�صتثمار�ت �ملحتفظ بها الأغر��ص �ملتاجرة و�ال�صتثمار�ت �مل�صنفة، 

عند �لتحقق �ملبدئي، كمدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �لدخل. ت�صنف �ال�صتثمار�ت كـ »حمتفظ بها الأغر��ص �ملتاجرة«، �إذ� 

مت حيازتها بغر�ص �لبيع يف �مل�صتقبل �لقريب. ت�صنف �ال�صتثمار�ت كمدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �لدخل يف حالة �إد�رة هذه 

�ال�صتثمار�ت وتقييم �أد�ئها ��صتنادً� �إىل �لقيمة �لعادلة �ملوثوق منها وفقًا الإ�صرت�تيجية �ال�صتثمار �ملوثقة. 

تتحقق �ال�صتثمار�ت �ملدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �لدخل مبدئيًا بالقيمة �لعادلة. بعد �لت�صجيل �ملبدئي، يتم �إعادة قيا�ص 

�ال�صتثمار�ت بالقيمة �لعادلة مع �إدر�ج كافة �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة يف بيان �لدخل �ملجمع.

مدينو وكالة

�النخفا�ص يف  لقاء  ناق�صًا خم�ص�ص  بالتكلفة  �ملدينني  �إدر�ج هوؤالء  يتم  �ملجموعة.  �أن�صاأتها  مالية  �لوكالة هي موجود�ت  �إن مدينو 

�لقيمة، �إن وجد.

��صتثمارية  �ملوؤ�ص�صات يف منتجات  يتكون مدينو �لوكالة من مبالغ م�صتثمرة لدى موؤ�ص�صات مالية يف تد�والت م�صتمرة بو��صطة هذه 

�إ�صالمية متنوعة.

مدينون 

يدرج �ملدينون مببلغ �لفاتورة �الأ�صلي ناق�صًا خم�ص�ص لقاء �أي مبالغ م�صكوك يف حت�صيلها. يتم تقدير �ملبالغ �مل�صكوك يف حت�صيلها 

عندما يعد حت�صيل �ملبلغ بالكامل �أمرً� غري ممكنًا. ت�صطب �لديون �ملعدومة عند عدم �إمكانية ��صرتد�دها.

مدينو مرابحة

�مل�صتحق  �ملبلغ  وي�صدد  عليه  متفق  ربحًا  ز�ئدً�  بالتكلفة  فورً�  وبيعه  الأ�صل  �ملجموعة  �صر�ء  تت�صمن  �إ�صالمية  معاملة  �ملر�بحة هي  �إن 

على �أ�صا�ص �لدفع �ملوؤجل. يدرج مدينو �ملر�بحة بالتكلفة ناق�صًا خم�ص�ص لقاء �النخفا�ص يف �لقيمة، �إن وجد. ميثل مدينو �ملر�بحة 

�الأر�صدة لدى موؤ�ص�صات �خلدمات �ملالية �الإ�صالمية.

النقد والنقد املعادل

يتكون �لنقد و�لنقد �ملعادل، الأغر��ص بيان �لتدفقات �لنقدية، من �لنقد يف �ل�صندوق و�الأر�صدة لدى �لبنوك ومديني �ملر�بحة ومديني 

�لوكالة �لتي لها تاريخ ��صتحقاق �أ�صلي حمدد يف ثالثة �أ�صهر �أو �أقل.

دائنو مرابحة 

ميثل د�ئنو �ملر�بحة �ملبلغ �مل�صتحق على �أ�صا�ص �ل�صد�د �ملوؤجل للموجود�ت �مل�صرت�ة وفقًا لرتتيبات �ملر�بحة. تدرج �ملر�بحة �لد�ئنة على 

�أ�صا�ص �إجمايل �ملبلغ �مل�صتحق ، بال�صايف بعد �لربح �ملوؤجل �مل�صتحق. يتم حتميل �لربح �مل�صتحق كم�صروف على �أ�صا�ص توزيع ن�صبي 

زمني �أخذً� يف �العتبار ن�صبة �لربح ذ�ت �ل�صلة و�لر�صيد �لقائم.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2008
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دائنون وم�سروفات م�ستحقة

تقيد �ملطلوبات عن �ملبالغ �لتي �صتدفع يف �مل�صتقبل لقاء ب�صائع �أو خدمات مت ت�صلمها، �صو�ء �صدرت بها فو�تري من �ملورد �أو مل ت�صدر.

القيمة العادلة

�صر�ء معلنة.  �أو�مر  �آخر  �أ�صعار  �إىل  بالرجوع  �أ�صو�ق مالية منظمة،  ن�صطة يف  �ملتد�ولة ب�صورة  �لعادلة لال�صتثمار�ت  �لقيمة  تتحدد 

بالن�صبة لكافة �ملوجود�ت �أو �ملطلوبات �ملالية �لتي ال يتوفر لها �أ�صعار �صوقية معرو�صة، يتم حتديد �لقيمة �لعادلة بالرجوع �إىل �لقيمة 

�لعادلة �حلالية الأد�ة �أخرى مماثلة �إىل حد كبري �أو معامالت جتارية بحتة حديثة يف �ل�صوق �أو حتليل �لتدفقات �لنقدية �ملخ�صومة �أو 

�أ�صاليب �لتقييم �الأخرى �أو تقييمات �لو�صطاء. 

بالن�صبة للعقار�ت �ال�صتثمارية يتم حتديد �لقيمة �لعادلة على �أ�صا�ص �لتقييم �لذي يقوم به مقيم م�صتقل و�لذي يحمل موؤهل مهني 

معرتف به وذي �صلة ولديه معرفة حديثة مبوقع وفئة �لعقار �لذي يتم تقييمه.

مقا�سة الأدوات املالية

يتم �إجر�ء مقا�صة بني �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية ويدرج �صايف �ملبلغ يف �مليز�نية �لعمومية فقط عندما يكون لل�صركة حق قانوين 

يلزم مبقا�صة �ملبالغ �ملحققة وتنوي �ل�صركة ت�صوية هذه �ملبالغ على �أ�صا�ص �ل�صايف، �أو ��صرتد�د �ملوجود�ت �ملالية وت�صوية �ملطلوبات 

�ملالية يف �آن و�حد. 

حتقق وعدم حتقق املوجودات واملطلوبات املالية 

�أو  �أ�صل مايل )بالكامل  �إلغاء حتقق  �ملالية. يتم  �لتعاقدية لالأد�ة  �ل�صركة طرفًا يف �الأحكام  يتم حتقق �الأ�صل �ملالـي عندما ت�صبح 

جزئيًاً( عندما ينتهي �حلق يف �لتدفقات �لنقدية من تلك �ملوجود�ت �ملالية؛ �أو عندما تقوم �ملجموعة بتحويل بكافة خماطر ومز�يا 

�الأ�صل وعندما ال تقوم بتحويل �أو �الحتفاظ بكافة خماطر ومز�يا �الأ�صل �أو عندما تكون قد فقدت �ل�صيطرة على �الأ�صل �أو جزء منه. 

ال يتحقق �اللتز�م �ملايل عند �الإعفاء من �اللتز�م �ملحدد يف �لعقد �أو �إلغاء �أو �نتهاء �صالحيته.

انخفا�س قيمة املوجودات املالية وعدم اإمكانية حت�سيلها

يتم بتاريخ كل ميز�نية عمومية �إجر�ء تقييم لتحديد فيما �إذ� كان هناك �أي دليل �إيجابي على �أن �أ�صل مايل حمدد قد تنخف�ص قيمته. 

تنخف�ص قيمة �أ�صل مايل �أو جمموعة �أ�صول مالية فقط �إذ� ما توفر دليل مو�صوعي على �نخفا�ص �لقيمة كنتيجة لوقوع حدث و�حد �أو 

�أكرث بعد �لتحقق �ملبدئي لالأ�صل )»حدث خ�صارة«( ويكون حلدث )�أحد�ث( �خل�صارة  تاأثري على �لتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية �ملقدرة 

لالأ�صل �ملايل �أو جمموعة �الأ�صول �ملالية �لتي ميكن قيا�صها ب�صورة موثوق منها. �إذ� ما توفر هذ� �لدليل �أو �ملوؤ�صر يتم ت�صجيل خ�صارة 

�نخفا�ص �لقيمة يف بيان �لدخل �ملجمع. 

بالن�صبة للموجود�ت �ملدرجة بالقيمة �لعادلة، فاإن �نخفا�ص �لقيمة ميثل �لفرق بني �لتكلفة و�لقيمة �لعادلة، ناق�صًا �أية خ�صائر  �أ( 

�نخفا�ص يف �لقيمة م�صجلة �صابقًا يف بيان �لدخل.

بالن�صبة للموجود�ت �ملدرجة بالتكلفة، فاإن �نخفا�ص �لقيمة هو �لفرق بني �لقيمة �لدفرتية و�لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية  ب( 

�مل�صتقبلية �ملخ�صومة مبعدل عائد �ل�صوق �حلايل الأ�صل مايل مماثل.

�لفائدة  مبعدل  �ملخ�صومة  �لنقدية  �لتدفقات  �إىل  ي�صتند  �لقيمة  �نخفا�ص  فاإن  �ملطفاأة،  بالتكلفة  �ملدرجة  للموجود�ت  بالن�صبة  ج( 

�لفعلي �الأ�صلي.

العمالت الأجنبية

با�صتخد�م  �صركة  لكل  �ملالية  �لبيانات  �ملدرجة يف  �لبنود  قيا�ص  يتم  كما  لها،  �لرئي�صة  �لعملة  بتحديد  �ملجموعة  �صركة يف  كل  تقوم 

�لعملة �لرئي�صة. ت�صجل �ملعامالت بالعمالت �الأجنبية مبدئيًا باأ�صعار �لعملة �لرئي�صة �ل�صائدة بتاريخ �ملعاملة. يعاد حتويل �ملوجود�ت 

و�ملطلوبات �ملالية بالعمالت �الأجنبية وفقًا الأ�صعار �صرف �لعملة �لرئي�صة �ل�صائدة بتاريخ �مليز�نية �لعمومية �ملجمعة. يتم حتقيق �أي 

�أرباح �أو خ�صائر ناجتة يف بيان �لدخل �ملجمع. 

�ملوجود�ت و�ملطلوبات غري �لنقدية بالعمالت �الأجنبية و�ملدرجة بالقيمة �لعادلة حتول �لعملة �لرئي�صية وفقًا الأ�صعار �ل�صرف �ل�صائدة 

يف تاريخ حتديد قيمتها. ويف حالة �ملوجود�ت غري �لنقدية �لتي يتحقق �لتغري يف قيمتها �لعادلة مبا�صرة يف حقوق �مللكية، فاإن فروق 

�أ�صعار �ل�صرف �الأجنبي تتحقق مبا�صرة يف حقوق �مللكية، وبالن�صبة للموجود�ت غري �لنقدية �لتي يتم �إدر�ج �لتغري يف قيمتها �لعادلة 

�صمن بيان �لدخل �ملجمع، فاإنه يتم ت�صجيل هذه �ملوجود�ت يف بيان �لدخل �ملجمع.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2

العمالت الأجنبية )تتمة(

يتم حتويل �ملوجود�ت و�ملطلوبات، �لنقدية وغري �لنقدية، للعمليات �الأجنبية �إىل �لدينار �لكويتي وفقًا الأ�صعار �ل�صرف �ل�صائدة بتاريخ 

�مليز�نية �لعمومية. يتم حتويل نتائج �الأعمال لتلك �ل�صركات �إىل �لدينار �لكويتي مبتو�صط �أ�صعار �ل�صرف لل�صنة، ويتم �إدر�ج �لفروق 

�لناجتة عن �لتحويل يف بند منف�صل �صمن حقوق �مللكية �ملجمع )�حتياطي حتويل عمالت �أجنبية( حتى تاريخ بيع �ل�صركة �الأجنبية.

انخفا�س قيمة املوجودات غري املالية

تقوم �ملجموعة باإجر�ء مر�جعات د�خلية �صنوية �أو ب�صورة �أكرث تكر�رً� يف حالة وقوع �أحد�ث �أو تغري�ت يف �لظروف ت�صري �إىل �نخفا�ص 

قيمة �لعقار�ت قيد �لتطوير و�الأثاث و�ملعد�ت. يتعر�ص �الأ�صل لالنخفا�ص يف �لقيمة �إذ� كانت �لقيمة �لدفرتية تتجاوز �ملبلغ �ملمكن 

��صرتد�ده �ملقدر. �إن �ملبلغ �ملمكن ��صرتد�ده الأ�صل هو �صايف �صعر بيع �الأ�صل و�لقيمة قيد �ال�صتخد�م، �أيهما �أكرب. �إن �صايف �صعر بيع 

�الأ�صل هو �ملبلغ  �لذي ميكن �حل�صول عليها من بيع �أ�صل يف معاملة ب�صروط جتارية حديثة. �إن �لقيمة �أثناء �ال�صتخد�م هي �لقيمة 

�حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية �ملتوقع �أن تن�صاأ من �ال�صتخد�م �مل�صتمر الأ�صل ومن ��صتبعاده يف نهاية �لعمر �الإنتاجي. يتم عمل 

تقدير يف تاريخ كل ميز�نية عمومية لتحديد وجود دليل مو�صوعي على �النخفا�ص يف قيمة �الأ�صل �أو جمموعة من �الأ�صول �ملماثلة. يف 

حالة وجود هذ� �لدليل، فاإن خ�صارة �النخفا�ص يف �لقيمة تتحقق يف بيان �لدخل �ملجمع. 

خم�س�سات

و�إذ� كانت تكاليف  �أو ��صتداللية( ناجتة عن حدث وقع من قبل،  تقيد �ملخ�ص�صات عندما يكون لدى �ملجموعة �لتز�مات )قانونية 

ت�صوية �اللتز�م حمتملة وميكن قيا�صها ب�صورة موثوق فيها.

تقارير القطاعات

بيئة  �أو خدمات �صمن  يقدم منتجات  �أو  �أعمال(  �أو خدمات )قطاع  يقدم منتجات  �ملجموعة بحيث  �لقطاع هو جزء مميز من  �إن 

�قت�صادية حمددة )قطاع جغر�يف( ويتعر�ص ملخاطر ومنافع خمتلفة عن غريه من �لقطاعات. ي�صتند �لنموذج �لرئي�صي �لذي تطبقه 

�ملجموعة على تقارير �لقطاعات �إىل قطاعات �الأعمال.

الأحكام  والتقديرات والفرتا�سات املحا�سبية الهامة

�إن �إعد�د �لبيانات �ملالية �ملجمعة وفقًا للمعايري �لدولية للتقارير �ملالية يتطلب من �إد�رة �ملجموعة و�صع �أحكام وتقدير�ت و�فرت��صات 

توؤثر على �ملبالغ �ملدرجة للموجود�ت و�ملطلوبات و�الإف�صاح عن �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لطارئة يف تاريخ �لبيانات �ملالية �ملجمعة و�ملبالغ 

�ملدرجة لالإير�د�ت و�مل�صروفات خالل فرتة �لبيانات �ملالية. قد تختلف �لنتائج �لفعلية عن هذه �لتقدير�ت. ��صتخدمت �ملجموعة 

�الأحكام و�لتقدير�ت، على �صبيل �ملثال ال �حل�صر، يف �لتايل: 

ت�سنيف العقارات

يتعني على �الإد�رة �تخاذ قر�ر ب�صاأن حيازة عقار�ت �صو�ء كان يجب ت�صنيفها كعقار للمتاجرة �أو عقار قيد �لتطوير �أو عقار�ت ��صتثمارية.

تقوم �ملجموعة بت�صنيف �لعقار كعقار للمتاجرة �إذ� مت حيازته ب�صورة �أ�صا�صية لغر�ص �لبيع يف �صياق �لعمل �لطبيعي.

�أو لال�صتخد�م  �أو زيادة ر�أ�ص �ملال  �إير�د�ت تاأجري  �إذ� مت حيازته لغر�ص حت�صيل  تقوم �ملجموعة بت�صنيف �لعقار كعقار ��صتثماري 

�مل�صتقبلي غري �ملحدد. 

تقوم �ملجموعة بت�صنيف �لعقار كعقار قيد �لتطوير �إذ� مت حيازته �أو تغريت �لنية من حيازته الحقًا �إىل �الإن�صاء و�لتطوير لغ�ص �لبيع 

يف �صياق �لعمل �لعادي. 

ت�سنيف املوجودات املالية

مت �تخاذ �أحكام يف ت�صنيف �لبيانات �ملالية ��صتنادً� �إىل نية �الإد�رة عند �حليازة.

تقييم ال�ستثمارات غري امل�سعرة

ي�صتند تقييم �ال�صتثمار�ت غري �مل�صعرة يف �أ�صهم عادة �إىل و�حدة مما يلي:

معامالت جتارية بحتة حديثة بال�صوق؛   •

�لقيمة �لعادلة �حلالية الأد�ة �أخرى مماثلة �إىل حد كبري؛   •

�لتدفقات �لنقدية �ملتوقعة خم�صومة باملعدالت �حلالية �ملطبقة للبنود ذ�ت �صروط و�صمات خماطر مماثلة؛ و   •

مناذج تقييم �أخرى   •

�إن حتديد �لتدفقات �لنقدية وعو�مل �خل�صم لال�صتثمار�ت غري �مل�صعرة يتطلب تقدير�ت جوهرية. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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تقييم العقارات

ي�صتند تقييم �لعقار�ت �إىل �أ�صعار �ل�صوق �ال�صتداللية. وب�صورة دورية يتم عمل �لتقييم من خالل مقيم م�صتقل لديه موؤهالت مهنية 

منا�صبة وم�صجلة ولديه خربة حديثة فيما يتعلق باملوقع وفئة �لعقار �لذي يتم تقييمه.

�إن حتديد �لقيمة �لعادلة للعقار�ت يتطلب تقدير�ت هامة.

انخفا�س قيمة الذمم املدينة

يتم عمل تقدير �ملبلغ �ملمكن حت�صيله من �الأر�صدة �لتجارية �ملدينة عندما يعد حت�صيل كافة �ملبالغ بالكامل �أمرً� غري ممكنًا. وبالن�صبة 

لكل مبلغ من �ملبالغ �جلوهرية، يتم عمل هذ� �لتقدير على �أ�صا�ص �إفر�دي. يتم ب�صورة جممعة تقييم �ملبالغ غري �جلوهرية و�لتي مر 

تاريخ ��صتحقاقها دون حت�صيلها ويتم تطبيق خم�ص�ص لها ح�صب طول �صنة �لتاأخري ��صتنادً� �إىل معدالت �ال�صرتد�د �لتاريخية.

انخفا�س قيمة العقارات قيد التطوير

�إن �لهبوط يف قيمة �لعقار�ت قيد �لتطوير قد يكون له تاأثريً� ماديًا على �ملبالغ �ملحققة يف بيان �لدخل �ملجمع. تقوم �الإد�رة بتقييم �النخفا�ص 

يف �لقيمة للعقار�ت قيد �لتطوير عندما ت�صري �الأحد�ث �أو �لتغري�ت يف �لظروف �إىل �أن �لقيمة �لدفرتية قد ال ميكن ��صرتد�دها.

تت�صمن �لعو�مل �لتي تعترب �صرورية و�لتي ميكن �أن توؤدي �إىل مر�جعة �النخفا�ص يف �لقيمة ما يلي: 

�لهبوط �ملادي يف �لقيمة �ل�صوقية مبا يتخطى ما هو متوقع مع مرور �لوقت �أو �ال�صتخد�م �لعادي   •

�لتغري�ت �ملادية يف عامل �لتكنولوجيا و�لبيئات �لرقابية   •

�أدلة من �لتدقيق �لد�خلي ت�صري �إىل �أن �الأد�ء �القت�صادي لالأ�صل �أ�صبح �أو �صوف ي�صبح �أ�صو�أ مما هو متوقع.   •

ي�صتند �ختبار �نخفا�ص �لقيمة �لذي تقوم به �ملجموعة للعقار�ت قيد �لتطوير �إىل �حت�صاب �لقيمة �أثناء �ال�صتخد�م و�لذي ي�صتخدم 

منوذج �لتدفقات �لنقدية �ملخ�صومة. يتم ��صتنتاج �لتدفقات �لنقدية من �ملو�زنة �ملعدة لل�صنو�ت �مل�صتقبلية ��صتنادً� �إىل نية �الإد�رة 

وال يت�صمن �أن�صطة �إعادة �لهيكلة �لتي مل تلتزم بها �ملجموعة بعد �أو �ال�صتثمار�ت �مل�صتقبلية �جلوهرية �لتي توؤدي �إىل تطوير قاعدة 

�مل�صتخدم يف  �إىل معدل �خل�صم  �أكرث ح�صا�صية  ��صرتد�ده  �ملمكن  �ملبلغ  �إن  يتم �ختبارها.  �لتي  �لنقد  �إنتاج  �الأ�صل �خلا�صة بوحدة 

منوذج �لتدفقات �لنقدية �ملخ�صومة باالإ�صافة �إىل �لتدفقات �لنقدية �ملتوقعة ومعدل �لنمو �مل�صتخدم الأغر��ص �ال�صتقر�ء. ت�صتند هذه 

�لتقدير�ت ب�صورة �صرورية �إىل �الفرت��صات حول عدة عو�مل ومن بينها درجات �الأحكام �ملتفاوتة وعدم �لتاأكد و�أن �لنتائج �لفعلية 

قد تختلف مما يوؤدي �إىل �لتغري�ت �مل�صتقبلية يف هذه �ملخ�ص�صات.  

ربحية السهم األساسية والمخففة  3

يتم �حت�صاب ربحية �ل�صهم �الأ�صا�صية و�ملخففة بتق�صيم ربح �ل�صنة �خلا�ص مب�صاهمي �ل�صركة �الأم على �ملتو�صط �ملوزون لعدد �الأ�صهم 

�لقائمة خالل �ل�صنة كما يلي : 

 2007  2008   

دينار كويتي دينار كويتي    

   

4.853.994  2.594.266 ربح �ل�صنة �خلا�ص مب�صاهمي �ل�صركة �الأم  

�صهم �سهم    

315.000.000  315.000.000 �ملتو�صط �ملوزون لعدد الأ�صهم �لقائمة خالل �ل�صنة  

   

15.41 فل�ص 8.24 فل�س  )خ�صارة( ربحية �ل�صهم �الأ�صا�صية و�ملخففة  

   

�إن ربحية �ل�صهم �الأ�صا�صية و�ملخففة �مل�صجلة هي 16.18 فل�ص لل�صنة �ملنتهية يف31 دي�صمرب 2007، قبل �لتعديالت باأثر رجعي يف عدد 

�الأ�صهم نتيجة �إ�صد�ر �أ�صهم �ملنحة )�إي�صاح 10(. 
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إيجارات مدفوعة مقدمًا  4
خالل �ل�صنة، ح�صلت �ل�صركة على عقد تاأجري قطعة �أر�ص ملدة 50 �صنة �عتبارً� من 8 يوليو 2008 لقاء مبلغ 2.077.564 دينار كويتي ومت 

�صد�د مبلغ 1.653.421 دينار كويتي من هذ� �ملبلغ. مت �صد�د مدفوعات تاأجري من �لتز�مات �لتاأجري �حلالية مببلغ 848.217 دينار كويتي 

خالل �ل�صنة. �إن �لتز�مات �لتاأجري �مل�صتقبلية �مل�صتحقة مبوجب عقد �لتاأجري �لت�صغيلي غري �لقابل لالإلغاء مف�صح عنها يف �الإي�صاح 14. 

عقارات استثمارية  5
  2007  2008   

دينار كويتي دينار كويتي    

   

14.098.061  - �لر�صيد �الفتتاحي  

)13.625.445(  16.015.077 �ملحول من )�إىل( عقار�ت قيد �لتطوير )�إي�صاح 6(  

)1.522.699(  - بيع عقار ��صتثماري  

1.077.979  5.391.466 �أرباح �إعادة تقييم  

)27.896(  - تعديالت حتويل عمالت �أجنبية  

   

-  21.406.543 �لر�صيد يف 31 دي�صمرب  

   

�إن �لعقار�ت �ال�صتثمارية مدرجة بالقيمة �لعادلة و�لتي مت حتديدها ��صتنادً� �إىل �لتقييمات من قبل مقيمني م�صتقلني معتمدين.

يف 7 نوفمرب 2007، قامت �ملجموعة ببيع عقار ��صتثماري بقيمة دفرتية تبلغ 1.522.699 دينار كويتي لقاء �إجمايل مقابل بيع مببلغ 

3.434.957 دينار كويتي حمققًة ربح مببلغ 1.912.258 دينار كويتي يف بيان �لدخل �ملجمع لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2007، 

�ال�صتثماري  �لعقار  بيع  وفقًا التفاقية  �لبيع  تقييمه. ويخ�صع مقابل  �لذي مت  �ال�صتثماري  للعقار  �ملقدرة  �مل�صاحة  �إىل  ��صتنادً�  وذلك 

الختالفات على �أ�صا�ص �مل�صاحة �لفعلية �لتي يتم حتديدها للعقار و�لتي مت حتديدها الحقًا.

يف 21 مايو 2008، مت تعديل �التفاقية �أعاله ��صتنادً� �إىل �مل�صاحة �لفعلية �ملحددة للعقار مما �أدى �إىل حتديد م�صاحة �إ�صافية للعقار 

وهو ما نتج عنه مقابل بيع �إ�صايف مببلغ 942.514 دينار كويتي مت �إدر�جه كربح يف بيان �لدخل �ملجمع لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 

2008. يتم �إدر�ج مقابل �لبيع يف �ملدينني كما يف 31 دي�صمرب 2008 وقد مت ��صتالمه يف 29 يناير 2009 )�إي�صاح 8(. 

عقارات قيد التطوير  6
 2007  2008   

دينار كويتي دينار كويتي    

   

3.177.594  16.341.502  يف 1 يناير  

272.079  5.532.109  �إ�صافات  

13.625.445  (16.015.077) �ملحول )�إىل( من عقار�ت ��صتثمارية )�إي�صاح 5(  

-  (1.474.769) خ�صارة �إيقاف ن�صاط تطوير عقار قيد �لتطوير  

-  (324.104) �نخفا�ص قيمة عقار قيد �لتطوير  

)733.616(  203.223 تعديل حتويل عمالت �أجنبية  

   

16.341.502  4.262.884 يف 31 دي�صمرب  

   

ميثل �لعقار قيد �لتطوير عقار قيد �لتطوير يف جنبية، �لبحرين.

�تخذ جمل�ص �الإد�رة يف �جتماعه بتاريخ 30 �أكتوبر 2008 قر�رً� �صاري �ملفعول فورً� بوقف �أن�صطة تطوير �الأر�ص �ملوجودة يف منطقة 

�ل�صيف بالبحرين. وبالتايل، فاإن كافة �لرتتيبات مع �أطر�ف ذ�ت عالقة فيما يتعلق  بتطوير �أر�ص �ل�صيف قد متت �إنهاوؤها وت�صويتها 

الحقًا. �إن م�صروفات تطوير �لعقار حتى تاريخ �لتوقف مببلغ 1.474.769 دينار كويتي وقد مت حتميلها �إىل بيان �لدخل. مت حتويل 

تكاليف �الأر�ص مببلغ 16.015.077 دينار كويتي �إىل عقار�ت ��صتثمارية )�إي�صاح 5(. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2008
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استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  7

متثل تلك �ال�صتثمار�ت ��صتثمار يف �صناديق غري م�صعرة يتم قيا�صها بالقيمة �لعادلة من قبل مديري �ل�صندوق. 

مدينون  8
 2007  2008   

دينار كويتي دينار كويتي    

   

2.700.037  485.296 �أر�صدة م�صتحقة من بيع عقار ��صتثماري )�إي�صاح 5(  

126.062  176.057 مدينون �آخرون  

   

2.826.099  661.353   

النقد والنقد المعادل  9
  2007  2008   

دينار كويتي دينار كويتي    

   

1.392.225  8.000.000 مدينو مر�بحة ذ�ت فرتة ��صتحقاق �أ�صلية �أقل من ثالثة �أ�صهر   

2.603.147  - مدينو مر�بحة ذ�ت فرتة ��صتحقاق �أ�صلية �أقل من ثالثة �أ�صهر   

850.197  3.157.890 �أر�صدة لدى �لبنوك ونقد  

   

4.845.569  11.157.890   
   

�إن �ملر�بحة �ملدينة حتمل متو�صط معدل ربح �صنوي فعلي بن�صبة %9 )2007: %5.8(.

رأس المال وتوزيعات األرباح ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  10

راأ�س املال

يف 24 �أبريل 2008، و�فقت �جلمعية �لعمومية غري �لعادية مل�صاهمي �ل�صركة �الأم على زيادة ر�أ�ص �ملال �مل�صرح به من 30.000.000 

دينار كويتي �إىل 31.500.000 دينار كويتي.

 :2007 دي�صمرب   31(  315.000.000 من   2008 دي�صمرب   31 يف  كما  بالكامل  و�ملدفوع  و�مل�صدر  به  �مل�صرح  �ملال  ر�أ�ص  يتكون 

300.000.000( �صهمًا عاديًا بقيمة 100 فل�ص لكل �صهم.

اأ�سهم منحة

و�فقت �جلمعية �لعمومية �ل�صنوية للم�صاهمني �ملنعقدة يف 24 �أبريل 2008 على �إ�صد�ر �أ�صهم منحة بن�صبة 5% )5 فل�ص لكل �صهم( �إىل 

م�صاهمي �ل�صركة �الأم �مل�صجلني كما يف 24 �أبريل 2008.

توزيعات اأرباح نقدية

و�فقت �جلمعية �لعمومية �ل�صنوية للم�صاهمني �ملنعقدة يف 24 �أبريل 2008 على توزيعات �أرباح نقدية بن�صبة 5% )5 فل�ص لكل �صهم( 

�إىل م�صاهمي �ل�صركة �الأم �مل�صجلني كما يف 24 �أبريل 2008.

مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة

�جلمعية  م�صاهمي  ملو�فقة  تخ�صع  كويتي(  دينار   75.000  :2007( كويتي  دينار   37.500 مببلغ  �الإد�رة  جمل�ص  �أع�صاء  مكافاأة  �إن 

�لعمومية لل�صركة �الأم. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2008
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احتياطي قانوني  11

�إىل �الحتياطي  �ال�صتقطاعات  �ل�صنة قبل  ربح  10% من  �الأم، مت حتويل  لل�صركة  �الأ�صا�صي  و�لنظام  �لتجارية  �ل�صركات  لقانون  وفقًا 

�لقانوين. يجوز لل�صركة �الأم �أن توقف هذ� �لتحويل �ل�صنوي عندما ي�صل ر�صيد �الحتياطي �لقانوين �إىل 50% من ر�أ�ص �ملال �مل�صدر.

�إن توزيع �الحتياطي حمدد باملبلغ �ملطلوب لتوزيع �أرباح ال تزيد عن 5% من ر�أ�ص �ملال يف �ل�صنو�ت �لتي ال ت�صمح فيها �الأرباح �ملرت�كمة 

بتاأمني هذ� �حلد.

معامالت مع أطراف ذات عالقة  12

متثل هذه �ملعامالت تلك �لتي متت مع �أطر�ف ذ�ت عالقة �أي �مل�صاهمني و�أع�صاء جمل�ص �الإد�رة و�الإد�رة �لعليا و�صركات ي�صيطرون 

عليها �أو ميار�صون عليها �صيطرًة م�صرتكة �أو تاأثريً� ملمو�صًا. يتم �عتماد �صروط تلك �ملعامالت من �إد�رة �ل�صركة �الأم.

2007  2008   

دينار كويتي دينار كويتي    

الأر�سدة املت�سمنة يف امليزانية العمومية:   

10.671.761  - مدينو وكالة )مودعة من خالل �أطر�ف ذ�ت عالقة(  

-  8.000.000 مدينو مر�بحة  

731.619  - �أر�صدة لدى �لبنوك ونقد  

   

�ملعامالت �ملت�صمنة يف بيان �لدخل �ملجمع:   

- �إير�د�ت مر�بحة   75.452 

766.718  - �إير�د�ت وكالة  

   

مدفوعات �الإد�رة �لعليا   

257.131  163.124 رو�تب ومز�يا �أخرى ق�صرية �الأجل  

2.400   2.888 مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني  

   

259.531  166.012   

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2008
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معلومات القطاعات   13

�أ( معلومات �لقطاعات �لرئي�صية

تتكون �أن�صطة �ملجموعة من قطاعني رئي�صيني، �لعقاري وغري �لعقاري. وتقع غالبية عقار�ت �ملجموعة يف مملكة �لبحرين.

��صتثمار�ت  ��صتثمار�ت   31 دي�سمرب 2008 

�ملجمـــــــــــــوع غيـر موزعة  غري عقارية   عقاريــــــــــة   

دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي   

3.421.284  1.084  )1.114.907(  4.535.107 �إير�د�ت �لقطاع 

2.594.266  )86.344(  )1.114.907(  3.795.517 نتائج �لقطاع 

42.626.877  -  9.115.509      33.511.368 موجود�ت �لقطاعات 

610.325  -  -  610.325 مطلوبات �لقطاعات 

معلومات �لقطاعات �الأخرى:

2.501.638  -  -  2.501.638 �صر�ء حقوق تاأجري 

5.532.109  -  -  5.532.109 �إ�صافة �إىل عقار�ت قيد �لتطوير 

1.474.769  -  -  1.474.769 خ�صارة �إيقاف عقار�ت قيد �لتطوير 

324.104  -  -  324.104 �نخفا�ص قيمة عقار قيد �لتطوير 

خ�صارة غري حمققة من ��صتثمار�ت مدرجة 

27.799  -  27.799  - بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �لدخل 

483.388  -  483.388  - �نخفا�ص قيمة مديني وكالة 

��صتثمار�ت  ��صتثمار�ت   31 دي�صمرب 2007 

�ملجمـــــــــــــوع غيـر موزعة  غري عقارية   عقاريــــــــــة   

دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي   

5.513.105  12.259  2.510.609  2.990.237 �إير�د�ت �لقطاع 

4.853.994  )110.573(  2.510.609  2.453.958 نتائج �لقطاع 

41.201.955  -  23.408.816  17.793.139 موجود�ت �لقطاعات 

437.704  -  -  437.704 مطلوبات �لقطاعات 

معلومات �لقطاعات �الأخرى:

1.489.906  -  -  1.489.906 �صر�ء حقوق تاأجري 

272.079  -  -  272.079 �إ�صافة �إىل عقار�ت قيد �لتطوير 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2008
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معلومات القطاعات )تتمة(  13

ب( معلومات القطاعات الثانوية

تعمل �ملجموعة ب�صورة رئي�صية يف �الأ�صو�ق �جلغر�فية �لتالية؛ �أ( �لكويت وب( �لبحرين. يو�صح �جلدول �لتايل توزيع �إير�د�ت ونتائج 

وموجود�ت ومطلوبات قطاعات �ملجموعة ومعلومات �لقطاعات �الأخرى ح�صب �لقطاع �جلغر�يف.

�ملجموع �أخرى   �لبحرين  �لكويت  31 دي�صمرب 2008 

دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي   

3.421.284  1.084  4.535.107  )1.114.907( �إير�د�ت �لقطاعات 

42.626.877  -  31.203.573  11.423.304 موجود�ت �لقطاعات 

�ملجموع �أخرى   �لبحرين  �لكويت  31 دي�صمرب 2007 

دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي   

    

5.513.105  12.259  2.990.237  2.510.609 �إير�د�ت �لقطاعات 

41.201.955  -  20.791.357  20.410.598 موجود�ت �لقطاعات 

التزامات  14

يف 31 دي�صمرب 2008، كان لدى �ملجموعة �لتز�مات تتعلق بعقد تاأجري مببلغ 975.977 دينار كويتي )2007: 457.724 دينار كويتي(. 

القيمة العادلة لألدوات المالية  15

تتكون �الأدو�ت �ملالية من �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية.

تتكون �ملوجود�ت �ملالية من �ال�صتثمار�ت �ملدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �لدخل ومديني �لوكالة و�ملدينني ومديني �ملر�بحة 

و�الأر�صدة لدى �لبنوك و�لنقد. تتكون �ملطلوبات �ملالية من د�ئني �ملر�بحة و�لد�ئنني و�مل�صروفات �مل�صتحقة. 

�إن �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية ال تختلف ب�صورة جوهرية عن �لقيمة �لدفرتية . بالن�صبة للموجود�ت و�ملطلوبات �ملالية �لنقدية �أو 

�لتي لها فرتة ��صتحقاق تعاقدي ق�صرية �الأجل )�أقل من ثالثة �أ�صهر( من �ملفرت�ص �أن �لقيمة �لدفرتية تعادل �لقيمة �لعادلة تقريبًا. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2008
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إدارة المخاطر   16

لقيود  وفقًا  �مل�صتمرة  و�ملر�قبة  و�لقيا�ص  �لتحديد  ُتد�ر بطريقة  �ملخاطر  لكن هذه  �ملجموعة  �أن�صطة  رئي�صيًا يف  �ملخاطر جزءً�  متثل 

�ملخاطر و�ل�صو�بط �الأخرى. �إن هذه �لطريقة يف �إد�رة �ملخاطر ذ�ت �أهمية كبرية ال�صتمر�ر �ملجموعة يف حتقيق �الأرباح ويتحمل كل 

فرد باملجموعة م�صئولية �لتعر�ص للمخاطر فيما يتعلق بامل�صئوليات �ملنوطة به د�خل �ملجموعة. تتعر�ص �ملجموعة ملخاطر �الئتمان 

�الأجنبية وخماطر  �لعمالت  �لربح وخماطر  �إىل خماطر معدالت  �الأخري  �لنوع  يتم تق�صيم  �ل�صوق حيث  �ل�صيولة وخماطر  وخماطر 

�أ�صعار �الأ�صهم. �إن عملية �إد�رة �ملخاطر �مل�صتقلة ال تت�صمن خماطر قطاع �الأعمال مثل �لتغري�ت يف تكنولوجيا �لبيئة وقطاع �الأعمال. 

يتم مر�قبة هذه �ملخاطر من خالل عملية �لتخطيط �الإ�صرت�تيجي لدى �ملجموعة. 

1-16  خماطر الئتمان

�إن خماطر �الئتمان هي خماطر �أن يعجز �أحد �أطر�ف �أد�ة مالية عن �لوفاء بالتز�مه مما يوؤدي �إىل تكبد طرف �آخر خل�صارة مالية. 

حمتفظ  �لبنوك  لدى  �الأر�صدة  �إن  و�ملدينني.  �لوكالة  ومديني  �ملر�بحة  ومديني  �لبنوك  لدى  �الأر�صدة  من  �ملالية  �ملوجود�ت  تتكون 

بها لدى موؤ�ص�صات مالية عالية �جلودة وتطبق �ملجموعة �صيا�صات للحد من خماطر �الئتمان فيما يتعلق باأية موؤ�ص�صة مالية. ت�صعى 

�ملجموعة للحد من خماطر �الئتمان فيما يتعلق باملدينني عن طريق �لتعامل مع �الأطر�ف �ملقابلة ذوي �جلد�رة �الئتمانية ومر�قبة 

�أر�صدة �ملدينني �لقائمة ب�صورة منتظمة. 

بيان  يف  �ملدرجة  �لدفرتية  �لقيمة  �إىل  ي�صتند  �ملالية  باملوجود�ت  يتعلق  يف  �الئتمان  ملخاطر  تعر�ص  درجة  �أق�صى  �إن 

مببلغ  يومًا   30 من  �أقل  ملدة  �لقيمة  منخف�صة  غري  ولكن  �لدفع  متاأخرة  مالية  موجود�ت  �ملجموعة  لدى  �ملجمع.  �لدخل 

يف كما  �لقيمة  منخف�صة  �ملالية  �ملوجود�ت  �إن  �صيئ(.  ال   :2007 دي�صمرب   31(  2008 دي�صمرب   31 يف  كويتي  دينار   589.494 

31 دي�صمرب 2008 مببلغ 483.388 دينار كويتي )2007: ال �صيئ(. لي�ص لدى �ملجموعة �أية �صمانات �أو تعزيز�ت �ئتمانية مقابل، �أي 

من �ملوجود�ت كما يف 31 دي�صمرب 2008 و 31 دي�صمرب 200.

2-16  خماطر ال�سيولة

�إن خماطر �ل�صيولة هي خماطر �أن تو�جه �ملجموعة �صعوبات يف توفري �الأمو�ل �لكافية للوفاء بااللتز�مات �ملرتبطة باالأدو�ت �ملالية. 

تد�ر خماطر �ل�صيولة من قبل �إد�رة �ل�صوؤون �ملالية باملجموعة. الإد�رة هذه �ملخاطر، ت�صتثمر �ملجموعة ب�صورة دورية يف �لود�ئع �لبنكية 

�أو �ال�صتثمار�ت �الأخرى �ملمكن حتققها. يتم مر�قبة قائمة �ال�صتحقاق من قبل �الإد�رة ل�صمان �ملحافظة على �ل�صيولة �لكافية.

�إن �لتز�مات �ل�صد�د �لتعاقدية غري �ملخ�صومة للمطلوبات �ملالية للمجموعة كما يف 31 دي�صمرب 2008 مببلغ 737.082 دينار كويتي 

)2007: 437.704 دينار كويتي(. 

3-16 خماطر ال�سوق

�صرف  �أ�صعار  �أو  �لفائدة  �أ�صعار  مثل  �ل�صوق  متغري�ت  يف  �لتغري�ت  نتيجة  �ملوجود�ت  قيمة  تقلب  خماطر  يف  �ل�صوق  خماطر  تتمثل 

�لعمالت �الأجنبية و�أ�صعار �الأ�صهم �صو�ء كانت هذه �لتغري�ت نتيجة عو�مل خا�صة با�صتثمار حمدد �أو �جلهة �مل�صدر له �أو عو�مل توؤثر 

على كافة �ال�صتثمار�ت �ملتد�ولة بال�صوق.

�أ�صا�ص توزيع �ملوجود�ت ب�صورة حمددة م�صبقًا على فئات متعددة للموجود�ت وتنويع �ملوجود�ت بالن�صبة  تد�ر خماطر �ل�صوق على 

للتوزيع �جلغر�يف و�لرتكز يف قطاعات �الأعمال و�لتقييم �مل�صتمر لظروف �ل�صوق و�جتاهاته وتقدير �الإد�رة للتغري�ت طويلة وق�صرية 

�الأجل يف �لقيمة �لعادلة.

1-3-16 خماطر معدلت الربح

تنتج خماطر معدالت �لربح من �حتماالت �أن توؤثر �لتغري�ت يف معدالت �لربح �خلا�صة باالأدو�ت �ملالية �الإ�صالمية على ربحية �ملجموعة. 

ال تتعر�ص �ملجموعة ملخاطر �أ�صعار �لفائدة.

ال تتعر�ص �ملجموعة ملخاطر معدالت �لربح ب�صورة مادية حيث �إن �ملوجود�ت )مديني �ملر�بحة و�لوكالة( و�ملطلوبات )د�ئني �ملر�بحة( 

ذ�ت �لربح حتمل معدالت ربح ثابتة. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2008
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إدارة المخاطر )تتمة(  16
2-3-16 خماطر العمالت الأجنبية

�إن خماطر �لعمالت �الأجنبية هي خماطر تقلب قيمة �أد�ة مالية ب�صبب �لتغري�ت يف �أ�صعار �صرف �لعمالت �الأجنبية.

�ملفتوحة  �ملجموعة  ملر�كز  �مل�صتمر  �لتقييم  �إىل  ��صتنادً�  باملجموعة  �ملالية  �ل�صوؤون  �إد�رة  قبل  من  �الأجنبية  �لعمالت  خماطر  تد�ر 

و�حلركات �حلالية و�ملتوقعة يف �أ�صعار �ل�صرف. 

�إن �لتاأثري على ربح �ل�صنة )نتيجة �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة للموجود�ت و�ملطلوبات �لنقدية( وعلى حقوق �مللكية )نتيجة �لتغري�ت يف 

�لقيمة �لدفرتية ل�صايف �ال�صتثمار يف �صركة تابعة( ب�صبب �لتغري�ت يف �أ�صعار �لعمالت �الأجنبية ومع �الحتفاظ بثبات كافة �ملتغري�ت 

�الأخرى مبني كما يلي: 

�لزيــادة يف �أ�صعــار �لعمــالت مبعــدل %3   

31 دي�صمرب 2007 31 دي�سمرب 2008   

�لتـاأثيــر علـى �لتـاأثيــر  التـاأثيـر عـلى  التـاأثيــر    

حقوق �مللكية على �لربح  حقوق امللكية  على الربح    

دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  �لعملة 

590.163  23.021  656.909  14.375 دينار بحريني 

�إن �حل�صا�صية للحركات يف �أ�صعار �لعمالت ت�صتند �إىل �أ�صا�ص متماثل، حيث �إن �الأدو�ت �ملالية �لتي توؤدي �إىل حركات غري متماثلة 

لي�صت مادية. 

3-3-16  خماطر اأ�سعار الأ�سهم

تنتج خماطر �أ�صعار �الأ�صهم من �لتغري يف �لقيمة �لعادلة لال�صتثمار�ت يف �أ�صهم �صمن حمفظة ��صتثمار�ت �ملجموعة. تد�ر خماطر 

�إن  �أن�صطة قطاعات �الأعمال.  �أ�صعار �الأ�صهم من قبل �ملجموعة من خالل توزيع �ال�صتثمار�ت بالن�صبة للقطاعات �جلغر�فية وتركز 

�لتغري�ت  ب�صبب  �الأ�صهم ب�صورة مادية  �أ�صعار  �ملجموعة ملخاطر  تتعر�ص  وبالتايل ال  �ملجموعة يف �صناديق غري مدرجة  ��صتثمار�ت 

�ملحتملة ب�صورة معقولة يف موؤ�صر�ت �ل�صوق �لن�صطة.

إدارة رأس المال   17

�لتي  �الأعمال  لدعم  �جليدة  �ملال  ر�أ�ص  معدالت  على  �ملحافظة  �صمان  هو  �ملال  ر�أ�ص  �إد�رة  من  �لرئي�صي  �ملجموعة  هدف  �إن 

تغري�ت  �صوء  يف  عليه  تعديالت  و�إجر�ء  �ملال  ر�أ�ص  هيكل  باإد�رة  �ملجموعة  تقوم  للم�صاهمني.  قيمة  �أعلى  وحتقيق  بها  تقوم 

يف �ملنتهيتني  �ل�صنتني  خالل  �الإجر�ء�ت  �أو  �ل�صيا�صات  �أو  �الأهد�ف  يف  تغري�ت  �أي  �إجر�ء  يتم  مل  �الأعمال.  قطاع   ظروف 

31 دي�صمرب 2008 و31 دي�صمرب 2007.

يتكون ر�أ�ص �ملال من ر�أ�ص �ملال و�الحتياطي �لقانوين و�الأرباح �ملحتفظ بها ويقدر مببلغ 42.690.619 دينار كويتي كما يف 31 دي�صمرب 

2008 )2007: 41.596.353 دينار كويتي(.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2008
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