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تعد البحرين األولى بمثابة شركة استثمارية 
تسعى لالبتكار في التطوير 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 
إستثمارية واعدة عبر منطقة دول مجلس 

التعاون الخليجي.

نـبــذة مـوجـــزة

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 

الحـقًا 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.

األساسيين  المساهمين  مجموعة  تضم 
العـديد  األولـى  البحـرين  شركـة  في 

العـريقة  اإلقليمية  المؤسـســات  من 
في  المـرمـوقـة  االسـتثماريـة  والجهات 

كامكو،  شركة  ومنها  العقاري،  المجال 
وشــركـة  القابضـــة،  الزمـــردة  وشــركــة 

تمويـل اإلسكــان - »إسكان«، وشـركة 
المجموعة العمليـــة القابضة، وشركة 

الوفرة الدولية لالستثمارات.

وفي الوقت الحاضر، فإن شركة البحرين 
األولى تمتلك أو تحتفظ بحق ملكية اكثر 

من مليون قدم مربع من األراضي ذات موقع 
استراتيجي فريد بمملكة البحرين. وقد تم 

في نهاية عام 2009 اكتمال بناء المرحلة 
األولى من المشروع االفتتاحي للشركة 

وهو مشروع »مجال« لتطوير المستودعات 
بمرسى البحرين لالستثمار الكائن بالقرب 

من ميناء خليفة الجديد. 
 

إن جميع العقارات تنطوي على قيمة كبيرة، 
إال أن األراضي تنطوي أيضًا على إمكانات 

هائلة ولكنها غير مستغلة، مما يستوجب 
ضـرورة إرساء فكر ورؤى واضحــة لتحديدها، 

كــما يتـطلـب قـــــدراً كبـيـراً من المهــارة 
القيادية وااللتزام والنزاهة والعمل الدؤوب 

لتحقيقها. وتتجسد رؤية البحرين األولى في 
تحقيق إنجازات ذات قيمة عالية.
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الرؤية تحقيق إنجازات ذات قيمة عالية

الرسالة تقوم البحرين األولى، من منطلق ابداعي ومبتكر 
لألعمال، باستحداث وتنظيم الجهود إلقامة مشاريع عقارية 
تحقق قيمًا متواصلة ورخاًء واسعا ألفراد مجـتمعاتـنـا وجميع 

مساهمينا على حد سواء وذلك بالدخول في شراكات 
جـادة واسـتـثمارات واعـية بـمـا يتـماشـى مـع أحكـام الشريعة 

اإلســالمـيـة الـسـمحـاء.

الرؤية والرسالة



شركة البحرين األولى، التقرير السنوي 2009    8

باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع 
أعضاء مجلس اإلدارة الموقرين فإن من 

دواعي سروري ومسؤوليتي أن أقدم إليكم 
هذا التقرير السنوي والبيانات المالية 

الموحدة لشركة البحرين األولى للتطوير 
العقاري )البحرين األولى( عن السنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2009. 

تقرير مجلس اإلدارة

ستجدون عند استعراضكم للتفاصيل في 
الصفحات التالية أن البحرين األولى سجلت 

خالل العام خسارة بمقدار 2.41 مليون دينار 
كويتي وأن السبب الوحيد في ذلك هو 
خفض قيمة ممتلكاتها من األراضي في 

البحرين. وهذه الخسارة هي إنعكاس واضح 
لبيئة السوق الحالية. ورغم هذه الخسارة 
الناتجة عن انخفاض قيمة أعلى أصولنا 

قيمة، وهي قطعة أرض بمساحة 236,000 
قدم مربع في موقع استراتيجي قبالة 

مجمع سيتي سينتر في ضاحية السيف في 
البحرين، إال أن عام 2009 كان عام تقدم كبير 

في حياة الشركة.

مشاريع تحت التنفيذ
وبناء عليه يسرني أن أعلن أنه تم في عام 
2009 استكمال المرحلة األولى من مشروع 

الشركة اإلفتتاحي وهو مشروع تطوير 
مستودعات التخزين والخدمات اللوجستية 

بمرسى البحرين لالستثمار. ويسرني أيضا 
إبالغكم بأن هذه المرحلة األولى قد انتهت 
في الوقت المحدد وبالميزانية المحددة. 

وفي هذا المجال أعرب مجلس اإلدارة عن 
فخره بأداء اإلدارة التنفيذية للبحرين األولى 
والتي أظهرت مهارات وخبرات واسعة في 

تحقيق هذا اإلنجاز الكبير، وتوفر المباني 
الثالث التي تتكون منها المرحلة األولى 

130,000 قدم مربع من مساحات التخزين 
األولى  البحرين  ستبدأ  وبالتالي  للتأجير 
في  المشــروع  هذا  من  الدخل  بتحقيـق 

 .2010 عـــام 

ومن الواضح أن العام الماضي كان عامًا 
حافالَ بالتحديات ومتميزاً بعدم اإلستقرار 

حيث ظل اإلقتصاد العالمي يعاني تبعات 
انهيار مؤسسات مالية كبيرة مثل ليمان 

براذرز في أواخر عام 2008. 

المنطقة  في  الكثيرون  تنبأ  وفيما 
التعاون  مجلس  دول  اقتصاديات  بأن 

أزمات  عن  بمنأى  ستظل  الخليجي 
هذه  اثبتت  الغربية،  المالية  األسواق 
غير  كانت  بأنها  المتفائلة  التنبؤات 

المؤسسات  إخفاق  أدى  لقد  صحيحة. 
إلى  ديونها  سداد  في  المدينة  المالية 
اتجاه  والشك  الخوف  من  أجواء  إشاعة 

السيولة  تجمدت  فقد  المنطقة.  اقتصاد 
إعادة  إلى  سعوا  النقد  مالكي  ألن  وذلك 

أدى  كما  مواقعهم،  وحماية  التخندق 
زيادة  إلى  عام  بشكل  الشفافية  غياب 

أجلت  الشركات  بعض  أن  من  القلق 
في  إخفاقات  أو  خسائر  عن  اإلعالن 

مخصص  عن  التنازل  واختارت  السداد 
أمال  تحصيلها  في  المشكوك  األصول 

المستقبل.  في  الوضع  تحسن  في 

وفي الكويت، استجابت األسواق المالية 
لهذه األوضاع الصعبة بأن استمرت في 

الهبوط من الذروة التي وصلتها في يونيو 
2008 حيث خسرت 10 بالمئة إضافية من 

قيمتها زيادة على نسبة الـ 50 بالمئة التي 
خسرتها عند وقوع األزمة. وسعيًا من مجلس 

اإلدارة للمحافظة على قيمة حملة األسهم 
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وسط هذه األوضاع الصعبة، فقد اتخذ 
األولى  البحرين  إدراج  بتأجيل  قراراً حكيما 

في سوق الكويت المالي كما كان مقرراً 
وذلك حتى إشعار آخر. 

وفي مواجهة هذه األوضاع غير المستقرة، 
بدأت البحرين األولى في تنفيذ استراتيجية 

دفاعية لعام 2009 تهدف إلى ضبط النفقات 
وهيكلة الشركة للنجاح في المستقبل. 

لتقسيم  بطلب  تقدمنا  الصدد،  هذا  وفي 
236,000 قدم  البالغ مساحتها  قطعة األرض 

مربع في منطقة السيف وقد نجحنا في 
ذلك حيث تم تجزئة القطعة إلى سبع 

21,000 و77,000  أجزاء تتراوح مساحاتها ما بين 
قدم مربع. ويوفر هذا للشركة مرونة في 

تطوير أو بيع هذه األراضي على مراحل 
وبما يتناسب مع أوضاع السوق. كما أن 

الشركة في  األرض يضع  المخصص لقيمة 
أراضي  بيع  عملية  لهيكلة  أفضل  موضع 

بمشروع  القيام  أو  إقتصاديًا  للتطبيق  قابلة 
المقبل.  العام  في  مشترك 

ملخص مالي 
بسبب هذا االنخفاض في قيمة قطعة 

األرض بشكل أساسي، فقد بلغ إجمالي 
41.7 مليون دينار  قيمة أصول الشركة 
2009 مقارنة بمبلغ  بنهاية عام  كويتي 

42.6 مليون بنهاية عام 2008. في حين بلغ 
2.41 مليون دينار  الخسائر للعام  صافي 

كويتي، وهو ما يعني خسارة معظم 
األرباح التي تم تسجيلها في عام 2008 

2.59 مليون دينار كويتي. ويرتبط  والبالغة 
التحول في دخل الشركة المسجل  هذا 

مباشراً  ارتباطًا  الماضيين  العـامين  خـالل 
األرض  لقطعة  المعادلة  القيمة  بهشاشة 

الخــسارة  وبهذه  السيف.  منطقــة  في 
القيمة  تقلصت  األرض  قيمة  في  المسجلة 
40.5 مليون  اإلجمالية ألسهم الشركة إلى 

42.00 مليون عام 2008.  دينار كويتي من 

وقد استمرت الشركة في التطوير المرحلي 
لمشروع »مجال« في مرسى البحرين 

لإلستثمار مستخدمة أموالها الخاصة عوضًا 
عن الديون، والتي ظلت ثابتة عند 0.4 مليون 

دينار كويتي. وبالتالي تقلصت األصول 
الجارية من 12.9 مليون دينار كويتي إلى 

10.7 مليون، وهو ما نتج عنه زيادة في قيم 
»عقارات إستثمارية قيد التطوير« ، حيث زادت 

من 8.2 مليون دينار كويتي إلى 10.2 مليون 
دينار كويتي. 

وقـد ختمـت البحـرين األولى عام 2009 
بأصـول جـارية تزيد ثمـان مرات عن إجمالي 

التزاماتها، وهـو ما يبرز السيولـة الراسخــة 
في الشركـة وموقعهـا القوي كشركـة 

بدون ديون. 

وتدل هذه األرقام على المنهج السليم الذي 
تتبعه الشركة دائمًا في أعمالها كما تؤكد 

على تميز فلسفتنا اإلستثمارية المتوافقة 

مع الشريعة اإلسالمية والتي تركز على 
تطوير مشاريع تلبي الحاجات المحلية 

وتحقق قيمة دائمة وازدهاراً مستدامًا 
للمجتمع المحلي وتساهم في نفس 

الوقت في نمو اإلقتصاد. 

اإلستراتيجية لعام 2010
بنظرة الى األمام نرى انه ال يزال هناك الكثير 

من الشك حيث تستمر الشركات الكبرى 
في المنطقة في إعطاء اشارات إخفاق 

للسداد. ولكننا مع ذلك نرى مؤشرات أمل، 
ونحن متفائلون باستمرار الفرص التي 

ستتوفر في العام المقبل.

ولذلك استعرض مجلس اإلدارة وأقر 
2010 تقوم  استراتيجية أعمال محددة لعام 

العقارات  اإلستمرار في تطوير  على 
انتهاز فرص  القائمة بسرعة مدروسة مع 

بذلك.  الظروف  تسمح  عندما  استحواذ 
استكمال  على  األولي  تركيزنا  وسيكون 

المتبقية في مشروع »مجال« مع  المراحل 
العقاري  التطوير  مشروع  تفعيل  احتمال 

االستخدامات  المتعدد  والسكني  التجاري 
الجنبية، والذي  الواقعة في  ارضنا  على 

بدراسته.  حاليا  نقوم 

الى  أيضا  األولى  البحرين  وستسعى 
المبادرات  تدشين وتطوير عدد من 

2010 لسد ثغرات العرض في  الجديدة خالل 
تلبية  الفرص  هذه  وتتضمن  حاليًا.  السوق 

معقولة  بأسعار  مساكن  الى  الحاجة 
البحرين  وجودة عالية في كال من مملكة 

وبلدان  السعودية  العربية  والمملكة 
الدخل  الخليج األخرى للعائالت ذات 

المتوسط، حيث ال تزال هذه الشريحة 
الخدمـات. من  الكثير  إلى  تفتقر 

وبالنظر الى الوراء نجد أن الهياكل المالية 
والجسدية التي أقمناها في هذا العام 

الصعب وضعت الشركة على طريق النمو 
واإلزدهار المستقبلي لها ولمساهميها. 

وأود أن أؤكد مرة اخرى ان لدى البحرين 
األولى ميزانية عمومية قوية غير مدينة 

وتملك مستويات جيدة من السيولة وتدفقا 
نقديا إيجابيا من أصولها التي تحقق الدخل. 

 
ومع نهجنا المتحفظ والحكيم في تسيير 

العمل، والذي يحقق استقراراً في أوقات 
األزمة، إلى جانب إستراتيجيتنا االستثمارية 

“اإلنجاز األساسي للعام كان 
من  األولـى  المرحلــة  إتـمــام 

للشركة  اإلفتتاحي  المشروع 
المخـصص  الوقــت  فــي 

المحددة.” وبالميزانية 

المركزة  في المدى القصير، فإن البحرين 
األولى مهيئة تماما لالستفادة من الفرص 

الجديدة خالل العام القادم والبناء عليها 
من أجل مستقبل واعد.  

وباألصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع 
أعضاء مجلس اإلدارة يسرني أن أتوجه 

بأسمى 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، وذلك 
تقديراً للجهود الكريمة والمضنية من 

لدى سموهما لدعم مسيرة المستقبل 
االقتصادي 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 وذلك تقديراً للمستوى الراقي 

من الحرفية العالية وتفانيهم في خدمة 
الشركة، واهلل الموفق - والسالم عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته،، 
 

صالح أحمد الوهيب 
رئيس مجلس اإلدارة
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تـقــريـر خــاص: شركة مجال للمستودعات

موجز عن المشروع 
المحددة المحدد وبالميزانية  الموعد  المشروع في  األولى من  المرحلة  إنجاز  تم 

 
مجمع تخزين المشـــروع  

المشاريع الصغيرة والمتوسطة  السوق المستهدفة  
مرسى البحرين لالستثمار، مدينة سلمان الصناعية الموقـــع   

45 مليون دوالر أمريكي  القيمـــة   
شركة عبداهلل الدرازي وأوالده المحدودة  المقـــاول   

تبودين ميدل إيست لالستشارات والهندسة  المهنـــدس  
بيكر ولينكز وسميث مساحو الكميات  

المشروع  من  األولى  المرحلة  إنجاز  تم 
والذي  األولى،  البحرين  لشركة  االفتتاحي 

إلى  هو عبارة عن مرفق ضخــم يهدف 
واإلمــدادات  التخــزيـن  مستودعات  توفير 

الصغيرة  بالمشاريع  الخاصــة  اللوجستيــة 
المحدد  الوقت  في  وذلك  والمتوسطة، 
عام  نهايـــــة  قبل  المحـــددة  وبالميزانيـــة 

األولى في هذا  الثالثة  المباني  2009. توفر 
حوالى  تبلغ  تخزين  مساحة  المشروع 

130,000 قدم مربع للتأجير وذلك في وحدات 
2,700 قدم مربع فما  تبدأ مساحاتها من 
على  التأجير  عمليات  اآلن  وتجري  فوق. 

األولى  العقود  قدم وساق حيث تم توقيع 
االنتهاء  وعند  الجديد.  العام  مطلع  في 
يتوقع  للمشــــروع  الثـــالث  المراحل  من 

دوالر  مليون   45 المشــــروع  قيمة  تبلغ  أن 
المتنوع  بالخليط  الشركة  وتفخر  أمريكي. 

أعـــربت  حيث  لديها  المستـــأجرين  من 
إقليمية  وشركات  راسخة  محلية  شركات 

لها  مقراَ  إقامة  في  رغبتها  عن  وعالمية 
»مجال«. مشروع  في 

ومشروع »مجال« ليس مجرد مجموعة 
البحرين األولى من  إذ تبني  من المباني، 

التوقيت  خالله مشروع عمل فريد وفي 
للمستودعات«.  مجال  »شركة  مع  الصحيح 

فجوة  األولى  البحرين  اكتشفت  ولقد 
اللوجستيات  مشغلي  بين  الســــوق  في 

كاملـــــة  خدمات  يقدمون  الذين   )3PL(
تقدم  ال  التي  التقليديــــة  والمستودعات 

أو وسائل أمن، وبالتالي  فيها خدمات 
الشركة مشروعا عقاريا يسد حاجة  نفذت 
السوق وأنشأت في نفس الوقت شركة 

العقاري. وباعتباره مثاال  المشروع  تدير هذا 
والمبني  والمستدام  الريادي  النهج  على 
األولى  البحرين  تتبعه  الذي  الطلب  على 

مشــــــروع  يضع  العقاري،  التطـــــوير  في 
الشركة في موقع يمكنها من  »مجال« 
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»نجاح يحصد الجوائز 
ومثال رائع على قدراتنا« 

تطوير  من  مستقبلية  عائدات  تحقيق 
المباني وكذلك من تقديم  أو تأجير  وبيع 
خدمات إدارية ذات قيمة مضافة في هذه 

القوي  المباني. ومن خالل نموذج عملها 
مجال  ستكون  المميزة  التجارية  وعالمتها 

اإلقليمي. للتوسع  مرشحة 
 

يلبي »مجال« االحتيـــــــاجـــــات المتناميـــــة 
لمستودعـات التخزيــن في المشاريع 

الصغـيـرة والمتـوسطـة الـتي تعد بمثابـة 
المحرك األساسي لعجلة النمو فـي كل 

اقتصـاد، كما يسعى إلى إرساء معايير 
رفيعة المستـــــوى لتطوير مستـــــودعات 

التخـــــزين مـــــن خالل طرح حلول حديـثـــــــة 
للمساحات مصممة خصيصًا وفق معايير 

عالمية راسخة ومدعومـة بمجموعة متنوعة 
من خدمات القيمة المضافة والتي تشمل 

خدمات األمن على مدار الساعة وطوال أيام 
األسبـوع وأحــدث تــقنــيــات المعلـومات 

واالتصـاالت والمســاعدة في التصـميـــــم 
الداخـلي للمخـازن وتـأجـيــر معـــدات مـنـاولـة 

المـواد مثـل الرافعـات وغـيرها. 

وقد تم بناء المرحلة األولى من المشروع 
من قبل شركة عبداهلل الـــــدرازي وأوالده 

المحدودة والتي لعبت دورها كمقاول عام 
بمهارة فائقة حيث قامت بتسليم ثالثـــــة 

مباني رائعة طابقت جميع المواصفات بل 
فاقتها. وقد قامت بتصميم المباني شركة 

الهندسة العالمية تبودين ميدل إيست 
لالستشارات والهندسة والتي عملت أيضا 

مديرا للمشروع واإلنشاءات. أما شركة 
مساحة الكميات بيكر ولينكز وسميث 

فقد ساعدت في ضمان دقة النفقات 
عليها.  والسيطرة 

»مجال«  لمستودعات  مجمــع  أول  يقام 
اإلجماليـة  مسـاحتها  أرض  قـطعة  على 

716,000 قدم مربع، وعند اكتمال المراحل 
تخزين  مساحة  المـشـروع  سيوفر  الثالثة 

429,000 قدم مربع ألغراض التأجير. ومن  تبلغ 
الثانية  المرحلة  العمل في  يبدأ  أن  المقرر 

.2010 من المشروع عام 

البحـــــرين  مرسى  داخـــــل  المجمـــــع  يقع 
الذي تقدر  الصرح الضخم  لالستثمار، ذلك 

أمريكي  1,6 مليار دوالر  قيــمته بحوالي 
المطـــــورة  المرافق  من  العديد  ويضم 

اإلمداد  ألغـــــراض  المختلفة  لالستخدامات 
التطوير  وأغراض  الصناعي  اللوجستي 

مساحـــــة  على  وذلك  وغيرهـــــا،  التجـــــاري 
170 هكتار في مدينة سلمان  تغطي 

المــرســـــى  يتميز  الجــديــدة.  الصناعية 
من  بالقرب  الفريد  االستراتيجي  بموقعه 

خليفة  وميناء  الدولي  البحرين  مطار 
 .2009 إبريل  الجديد الذي تم افتتاحـــــه في 

جميـــــع  مع  بسهولة  الموقع  ويتصل 
من  حيث  الرئيسيـــــة  المواصـــــالت  مراكز 

المدينة  السهل الوصول منه الى وسط 
العربية  المملكة  إلى  فهد  الملك  وجـسـر 
إلى دولة قطر  المحبة  السعودية، وجسر 

لتشييده. الموضوعة  الخطة  حسب 
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نتائج  تحقيق  األولى  البحرين  استطاعت 
الكبيرة  التحديات  2009 رغم  هامة لعام 
إذ تمكنت  األعمال،  بيئة  التي واجهتها 

الضرورية  الهياكل  الشركة من وضع 
الرئيسي  اإلنجاز  وكان  النجاح.  إلستمرار 

2009 هو استكمال المرحلة األولى  لعام 
اإلفتتاحي وهو  الشركة  من مشروع 

والخدمات  التخزين  مستودعات  مشروع 
لإلستثمار  البحرين  بمرسى  اللوجستية 

للمستودعات«  مجال  »شركة  وإطالق 
وهي شركة الخدمات المصممة إلدارة هذا 
مستقبلية  مستودعات  ومشاريع  المشروع 

في  لتنفيذها  األولى  البحرين  تخطط 
في  المرحلة  أنجزت هذه  المنطقة. وقد 
المحددة.  وبالميزانية  المحدد  الوقت 

تـقـريـر اإلدارة التنفيذيـة

العام  المالية لهذا  البيانات  أن  ومع 
النتائج  ال تعكس بشكل مباشر هذه 

بتسجيل  الواعي  القرار  بسبب  اإليجابية 
الدفترية  القيمة  في  جداً  محافظ  انخفاض 
منطقة  في  نملكها  التي  األرض  لقطعة 

العام  بالتقدم  سعيد  فإنني  السيف، 
ظروف  على  التغلب  على  وقدرتها  للشركة 

الحالية لكي تظهر من جديد  السوق 
المنطقة.  في  رائد  كمطور 

للبحرين  العمومية  الميزانية  تزال  وال 
الكثير  تمتلك  حيث  جداً  قوية  األولى 

العمليات  في  لإلستمرار  السيولة  من 
على  ودليال  الجارية.  والمشاريع  الحالية 

ترتب  وعدم  للشركة  القوية  السيولة 
عام  الشركة  أنهت  عليها،  ديون  أي 

عن  مرات  ثمان  تزيد  جارية  بأصول   2009
هذه  مثل  وتدل  التزاماتها.  إجمالي 

في  الحكيم  الشركة  منهج  على  األرقام 
السوق.  حاجات  على  يركز  والذي  العمل 

وقد دفع هذا المنهج اإلستثماري اإلدارة 
إلى االستثمار في عقارات صناعية في 

الكثير من المطورين  وقت كان فيه 
الحر.  للتملك  فخمة  شققًا  يبنون  اآلخرين 
وقد بدأت البحرين األولى اآلن بجني ثمار 

بتأجيل  الكثيرون  قام  بينما  االستثمار  هذا 
كليًا.  إلغائها  أو  مشروعاتهم 

وقد تم التفكير في مشروع »مجال« ألول 
مرة عندما حددت اإلدارة فجوة في سوق 

شركات  توفر  فرغم  الحالي.  المخازن 
الخدمات  تقدم  التي  الكبيرة  التشغيل 

إال  السوق،  في  الكاملة  اللوجستية 
للمنشآت  الخدمات  تقدم  تكن  لم  أنها 

يكن  لم  التي  والمتوسطة  الصغيرة 
في  التفكير  سوى  خيار  من  أمامها 

تتوفر  ال  التي  العادية  المخازن  استئجار 
األمن.  أو  الخدمات  فيها 

مثل  على  الطلب  أن  على  يدل  ومما 
قويا  يزال  ال  هذه  التخزين  مساحات 

يشهدها  التي  الحالية  المصاعب  رغم 
بشكل  التأجير  عملية  بدأت  فقد  السوق، 

األولى  الثالث  المباني  هذه  في  قوي 
األولى  المرحلة  بنهاية  انجازها  تم  التي 

المباني  هذه  وتوفر  المشروع.  من 
من  مربع  قم   130,000 نحو  تبلغ  مساحة 

مساحتها  بوحدات  تبدأ  التي  الوحدات 
من  االنتهاء  وعند  مربع.  قدم   2700

تبلغ  أن  يتوقع  للمشروع  الثالث  المراحل 
أمريكي.  دوالر  مليون   45 المشروع  قيمة 

وباعتباره مثاال على النهج الريادي المميز 
الذي تتبعه البحرين األولى في التطوير 

العقاري، يضع مشروع »مجال« الشركة في 
موقع يمكنها من تحقيق عائدات مستقبلية 

من تطوير وبيع أو تأجير المباني وكذلك 
من تقديم خدمات إدارية ذات قيمة مضافة 

في هذه المباني. ومن خالل نموذج عملها 
القوي وعالمتها التجارية المميزة ستكون 

»مجال« مرشحة للتوسع اإلقليمي.
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إدارة  الشديد بطريقة  بالفخر   إنني أشعر 
العام،  األولى للمشروع هذا  البحرين  فريق 

العالية في  والذى يدل على خبرتهم 
إدارة المشاريع، وقد عمل أفراد الفريق مع 

مجموعة من المقاولين و اال ستشاريين 
المحترفين من ذوي الكفاءات العالية 

وحّملوهم مسؤولية تحقيق األهداف 
المحددة لهم من قبل اإلدارة. حيث أصبحت 
المباني جاهزة للتأجير االمر الذي يدل  على 

التفاني في العمل. 

الذي  الممتاز  العمل  أقدر  وكذلك فإنني 
قام به شركاؤنا في المشروع، شركة عبد 
اهلل الدرازي واوالده، الذين حرصوا على أن 

البناء مطابقة بل وأفضل  تكون نوعية 
يتألف  التي حددناها. كما  المواصفات  من 
الهندسة  الشركاء كذلك من شركة  فريق 
التي قدمت  إيست  تيبودين ميدل  الدولية 

وأعمال  البناء  على  وأشرفت  التصاميم 
التي قامت بها شركة  الكمي  المسح 

بي دبليو اس ميدل إيست التي ضمنت 
عدم  المحاسبة  في  الدقيقة  عملياتها 

المحددة. الميزانية  تجاوزنا 

وقد أطلقت عالمة »مجال« التجارية 
بنجاح في اكتوبر بدعم قوي من شركائنا 

براند  »يونيسونو  واالتصاالت  للتسويق 
نولتون«  آند  و»هيل  كونسولتانتس« 

وذلك في حفل كبير تميز بالحضور الواسع 
في فندق الريتز كارلتون في البحرين. وقد 
جرت بعد ذلك حملة دعاية وعالقات عامة 
لهذه الشركة الجديدة التي شاركت أيضا 

البحرين الدولي للعقارات  في معرض 
)بايبكس( مما أسهم في التعريف بها 

وبنشاطاتها على نطاق واسع. 

كما حصلت »مجال« على أول جائزة 
مشروع  أفضل  باعتبارها  نوفمبر  في  لها 

الجائزة خالل  تطوير صناعي حيث قدمت 
للتفوق  الخليجي  العقار  جوائز  توزيع  حفل 

إلحتاللنا  بالفخر  كذلك  وأشعر  العقاري. 
25 العبًا إقليميا في  موقع في قائمة "أكبر 

مجلة  تصدرها  التي  اللوجستيات"  مجال 
المرموقة.  إيست  ميدل  لوجستكس 

األولى  البحرين  أولت  آخر  مجال  وفي 
مقترح  تطوير  بمشروع  كبيراً  اهتمامًا 

التي  األرض  إلعمار  بدراسته  نقوم 
قطعة  وتعتبر  الجنبية.  في  نملكها 

قدم   240,000 مساحتها  البالغة  هذه  األرض 
الملك  جسر  مدخل  قرب  والواقعة  مربع 

مثالية  السعودية،  إلى  المؤدي  فهد 
متعدد  وتجاري  سكني  مشروع  إلقامة 

الذين  المغتربين  يستهدف  االستخدامات 
في  الشرقية  المنطقة  في  يعملون 

ويتوجهون  السعودية  العربية  المملكة 
يزال  ما  إذ  بانتظام،  هناك  إلى  بسياراتهم 

هناك  المساكن  استئجار  على  الطلب 
اإلقتصادية.  األزمة  رغم  كبيراً 

تخصيص  على  مؤخًرا  األرض  حصلت  وقد 

المواجه  األرض  من  الجزء  فـي  تجاري 
مناسبة  يجعلها  مما  الرئيسي،  للطريق 

ضخم  تجزئة  مشروع  إقامة  في  لالستخدام 
سكنية  مباني  مــع  ماركت  سوبر  مثل 

تدرس  المخاطر  تقليل  وبهدف  مغلقة. 
التطوير  مشروع  تجزئة  األولى  البحرين 

ذلك  ولتسهيل  مراحل.  عدة  إلى  هذا 
عملية  من  االستفادة  من  قدر  أكبر  وتحقيق 

على  وحصلت  الشركة  طلبت  الفرز، 
إلى  األرض  قطعة  تقسيم  على  الموافقة 
على  تشتمل  األولى  مختلفتين  ملكيتين 

 87,000 على  والثانية  مربع  قدم   153,000
هي  الثانية  القطعة  أن  حيث  مربع  قدم 

التجارية.  القطعة 

لتقسيم  جهودها  في  اإلدارة  نجحت  كما 
ضاحية  في  تمتلكها  التي  األرض  قطعة 

مربع  قدم   236,000 ومساحتها  السيف 
بين  ما  مساحاتها  تتراوح  قطع  سبع  إلى 

وستستفيد  مربع.  قدم  و77,000   21,000
المرونة  من  المقبل  العام  في  الشركة 
إذا  ما  وتقرير  التقسيم  هذا  يوفرها  التي 

القطع  بعض  بتطوير  ستقوم  كانت 
أكبر  إمكانية  هناك  أن  حيث  بيعها  أو 

الذي  السوق  في  التكلفة  لتحقيق 
توفر  على  المؤشرات  من  القليل  أظهر 
كبرى  عقارية  معامالت  إلجراء  السيولـة 

البحرين  وتدرس  المنصرم.  العام  خــــالل 
إحدى  على  ضيافة  عقار  تطوير  األولى 

األراضي.  من  القطع  هذه 

ومن خالل هذه المشاريع وغيرها من 
البحرين  تستمر  المستقبلية،  المشاريع 

األولى في اإلبداع والريادة في جهود 
عن  مشاريعنا  تمّيز  ستظل  والتي  التطوير، 

غيرها من المشاريع األخرى في السوق. 

مع  وانسجاما  التشغيلية،  الناحية  ومن 
فقد  اإلدارة،  لمجلس  الحكيمة  التعليمات 
التكاليف  ضبط  على  بجد  الشركة  عملت 

اإلدارية  النفقات  وتحقيق خفض في 
العام.  خالل  اإلستئجار  ونفقات 

القيام بعمل كبير  العام، تم  وخالل 
إلدارة  الداخلية  أنظمتنا  وتحسين  لتحديث 

بفضل  والضوابط  المخاطر  وإدارة  الشركة 
شركة  بها  قامت  التي  الدقيقة  المراجعات 

قمنا  التي  الداخلي  للتدقيق  "بروتيفي" 
الجهود  هذه  وستعمل  حديثا.  بتعيينها 

المؤسساتية  الشركة  قدرات  تقوية  على 
التحديات  قادرة على مواجهة  بحيث تكون 

العالمية  المالية  األزمة  تمثلها  التي 
اإلقليمية.  السوق  وتقلبات  الحالية 

ومن أجل تحديد الطريق إلى األمام، عملت 
اإلدارة التنفيذية مع مجلس اإلدارة على تحديث 

استراتيجية العمل لعام 2010 والتي تدعو 
إلى التطوير المتواصل للعقارات الحالية 
بوتيره مدروسة، ورصد أي فرص مستقبلية 

الظروف  تسمح  عندما  استحواذ  لعمليات 
بذلك. وسينصب تركيزنا الرئيسي على بناء 

مراحل متابعة مشروع »مجال« وامكانية 
تفعيل المشروع في منطقة الجنبية.  وكما 

بشكل  اإلدارة  ستعمل  دائما،  الحال  هو 
في  ثغرات  أية  استكشاف  على  فعال 

في  الموجودة  الثغرات  مثل  السوق 
المعقولة  األسعار  ذات  المساكن  قطاع 

لمجلس  جديدة  مبادرات  أية  وستقدم 
أية  تحديد  عند  دراستها  أجل  من  اإلدارة 

حقيقية.  فرص 

وفي الختام، أود أن أتقدم بالشكر والتقدير 
المتواصلة  اإلدارة على ثقته  إلى مجلس 

وخططنا  الحالية  لنشاطاتنا  ودعمه 
على  شركائنا  إلى  وكذلك  المستقبلية، 

أن  كذلك  وأود  وتشجيعهم.  حرفيتهم 
وعملهم  الموظفين  ووالء  بإخالص  أشيد 

الجاد. وأود أن أعرب عن تقديري كذلك 
خالل  والدعم  الجماعية  للمساهمات 

وأتطلع  والمتقلبة،  الصعبة  األوقات  هذه 
2010 من أجل  إلى العمل معكم في عام 

األولى.  البحرين  استمرار نمو ونجاح 

العريض  أحمد  أمين 
العام         المدير 

“تستمر البحرين األولى في 

اإلبـداع والريـادة في جـهود 
التطوير، والتي ستظل تمّيز 

مشـاريعنـا عن غيـرهـا مـن 
المشاريع األخرى في السوق.”
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REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORSREPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORSأعضاء مجلس اإلدارة
نائب رئيس أول، محافظ بإدارة الشركة، دائرة إدارة األصول )مينا( شركة مشاريع الكويت 

اإلستثمارية إلدارة األصول »كامكو« الكويت. يتولي حاليا إدارة التداول المحلي والخليجي بشركة 
كامكــو، كما أنه عضو مجلس اإلدارة لدى شركة تمويل اإلسكان - »إسكان« 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.

الوهيب صالح أحمد 
رئيس مجلس اإلدارة

قبازرد حسن  شهناز 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

القرين  لشركة  التنفيذي  الرئيس  منصب  حاليًا  تشغل  القابضة.  القرين  شركة  التنفيذي،  الرئيس 
، نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة  الزمردة القابضة  ، رئيس خزينة المجموعة لشركة  القابضة 
إدارة في شركة تمويل اإلسكان - »إسكان«. وقد عملت  المتحدة للرعاية الصحية وعضو مجلس 

العمالء. كما شغلت عدة مناصب  رئيس للتسويق وعالقات  الزمردة االستثمارية كنائب  في شركة 
التسويق  البكالوريوس في  11 عام. حاصلة على شهادة  الخاصة لمدة  الخدمات المصرفية  في مجال 

من جامعة الكويت وشهادة دبلوم في إدارة الثروات من جنيف.

د. نايف فالح الحجرف
عضو مجلس اإلدارة،
التدقيق لجنة  رئيس 

الخليج  جامعة  المحاسبة،  قسم  في  مساعد  وأستاذ  األكاديمية  للخدمات  الرئيس  نائب  مساعد 
لحوكمة  الكويت  منتدى  ومؤسس  للبترول  األعلى  المجلس  عضو  وهو  والتكنولوجيا.  للعلوم 

الكويتـية  الحسابــات  ومدققي  المحاسبيــن  جمعية  وعضو  فيها،  المنتدب  والعضو  الشركات 
الشركات.  لحوكمة  الحوكمة  ومعهد  المعتمدين  العموميين  للمحاسبين  األمريكي  والمعهد 

إدارة األعمال بالمملكة  – كلية  حاصل على درجة الدكتوراه في المحاسبة والمالية من جامعة هال 
األمريكية،  المتحدة  بالواليات  إيلينوي  جامعة  من  المحاســبة  في  الماجستيــر  ودرجــة  المـتحدة، 

الكــويــت. جــامـعــة  من  المحاسبة  في  البكالوريوس  وشهــادة 

العميم عبداهلل  طالل 
عضو مجلس اإلدارة

نائب رئيس أول الخدمات العقارية، شركة تمويل اإلسكان.  يشغل حاليا منصب نائب رئيس أول 
– »إسكان«، ومدير عام شركة اإلسكان العقارية )إحدى  الخدمات العقارية بشركة تمويل اإلسكان 

الشركات التابعة لشركة تمويل اإلسكان(. وكان في السابق يعمل في بنك برقان وبنك الكويت 
والشرق األوسط. وحاصل على شهادة الدبلوم المتخصص في تمويل وتقييم الممتلكات.
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أول  إدارة العالقات العامه واإلعالم، المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية.  مدير  مدير 
السيد  اإلجتماعية. يحظى  للتأمينات  العامة  المؤسسة  العامه واإلعالم في  العالقات  إدارة  في 

30 عامًا في عالم األعمال والحقل األكاديمي شغل  تربو على  الخليفي بخبرة طويلة  عبدالكريم 
المـوارد  مـجـاالت  في  اإلجتمـاعـيـة  للتأمينات  العامـة  المؤسسـة  فـي  عليا  مناصب  عــدة  خاللها 

للتــعليم  العامة  الهيئة  في  كـمحاضر  عمله  إلى  إضافة  واإلعالم،  الخارجية  والعالقـات  البشريـة 
مجــال  في  األكـــاديمــية  الدراســات  مــن  العديد  أجــرى   . المدنية  الخدمة  وديوان  والتدريب  التطـبيقــي 

العالقات  وجمعية  اإلجتماعي  للضمان  الدولية  الجمعية  في  عضــو  وهو  العمالء،  بخـدمة  االرتقـاء 
جمعية  سر  أمين  أنه  كما  الخليجي.  التعاون  مجلس  في  للتقاعد  الفنية  واللجنة  الــدوليــة  العــامــة 

األعمــال  إدارة  في  البكالوريوس  شهــادة  على  حاصل  الخليفي  والسيد  الكويتية.  العامة  العالقات 
السياسية. والعلوم  واإلقتصاد  التجارة  كلية  الكــويــت،  جــامـعــة  من 

الخليفي عبدالرحمن  عبدالكريم 
عضو مجلس اإلدارة

رشا يوسف العوضي
عضو مجلس اإلدارة

الطراروة عبداهلل  خليفة 
عضو مجلس اإلدارة 

تشغل  اإلسكان.  تمويل  شركة  اإلستثمارية،  والصناديق  اإلستثمار  إدارة  أول،  رئيس  نائب 
 - اإلسكان  تمويل  بشركة  األموال  وإدارة  لإلستثمار  أول  رئيس  نائب  مساعد  منصب  حاليًا 

للتجارة  الكويتية  الشركة   - العالمي  اإلستثمار  بيت  في  تعمل  السابق  في  وكانت  »إسكان«. 
مؤهالت  لديها  لإلستثمار.  الكويتية  والشركة  الخارجية  واإلستثمارات  والمقاوالت  العامة 

من  معتمد  عالمي  استثمار  محلل  وشهادة  معتمد  متخصص  محاسب  شهادة  منها  مختلفة، 
المدققين  هيئة  من  معتمد  داخلي  مدقق  وشهادة  واألبحاث،  المالية  لألعمال  األمريكي  المعهد 

عضو  أنها  كما  التجاري.  للتحكيم  الكويت  مركز  من  تحكيم  خبير  وشهادة  األمريكية،  الداخليين 
في  البكالوريوس  شهادة  على  وحاصلة  الكويتية،  الحسابات  ومدققي  المحاسبين  جمعية  في 

الكويت. جامعة  من  والتدقيق  المحاسبة 

منصب  حاليًا  يشغل  اإلسكان.  تمويل  شركة  العقارية،  الخدمات  إدارة  رئيس  نائب 
نائب  منصب  ويشغل  العقاري.  للتطوير  العالمية  إسكان  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب 

في  سابقًا  عمل  »إسكان«.   – اإلسكان  تمويل  بشركة  العقارية  الخدمات  إلدارة  الرئيس 
مجال  في  عامًا   24 على  تربو  عمل  بخبرة  يحظى  اإلقتصادية.  للتنمية  الكويتي  الصندوق 

المعلومات  أنظمة  وإدارة  التجارية  واإلدارة  العقاري  اإلستثمار  ذلك  في  بما  العقاري،  السوق 
آشالند  جامعة  من  الكمبيوتر  علوم  في  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل  الكويت.  بدولة 

األمريكية. المتحدة  بالواليات 
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تـدرك البحريـن األولـى مــدى أهـمـيـة الـرقـابة 
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.

الرقـابــــة الداخليـــــة

رقابي  األولى وفق هيكل  البحرين  تعمل 
الوظائف  بين  بوضوح  يفصل  سليم 

التنظيمي  الهيكـل  داخـل  والمسئوليات 
والمسئوليات  األدوار  يعكس  بما  للشركة، 

والمـجلس  اإلدارة  رئيس مجلس  بين 
وفــريــق  العــام  والمــديــر  المختلفــة  ولجانــه 

في  الشركة  وعـمـليــات  التنفيذية،  اإلدارة 
وإدارة  الداخلي  والتدقيــق  الرقابة  مجال 

عـبـر  اسـتـعراضهــا  يتــم  التي  المخــاطــر 
إلى  حيالها  التقارير  ورفــع  الـمـجـلــس  لجـــان 

فيهــا. للبــت  اإلدارة  مـجــلــس 

األولى  البحـرين  إدارة  مجـلس  يضم 
يعكس  بما  تعيينهم  يتم  أعضاء  سبعة 

يحظى  الشركة.  في  المساهمين  ملكية 
الـواسعــة  بالخبـرة  المجلس  أعضاء 

عــضــو  كــل  ويحرص  العالية،  والـمهارة 
العميقة  بمعرفته  االستعانة  عــلى 

مناقشات  خالل  المستقلة  آرائه  وإبداء 
لمحات  إدراج  تم  لقد  المجلس.  ومداوالت 
هذا  في  اإلدارة  مجلس  أعضاء  عن  موجزة 
اإلدارة  مجلس  أعمال  إن  السنوي.  التقرير 

التنفيذية،  اللجنة  من  الدعم  تلقى 
مسـانــدة  إلى  إضافة  التدقيق،  ولجنة 

بيـت  مـن  الشرعيـة  الـرقـابـة  هيئــة 
والرأي. المـشورة 

المدير  بتفويض  اإلدارة  مجلس  يقوم 
اليومية  اإلدارة  مهام  لمزاولة  العام 

اإلدارة  فـريـق  مـن  بـدعـم  للمـجمـوعـة 
مؤهلـة  كـوادر  الفريــق  ويضــم  العليـا. 

وعالمـيًا  إقليميـًا  واسـعـة  درايـة  ذات 
المجاالت  كافة  في  متخصصــة  وخبرة 
المصرفية  الخدمات  السيما  الرئيسية، 

وإدارة  العقاري  والمجال  واالستثمار 
لمحات  إدراج  تم  وقد  وغيرها.  األعمال 

بشكل  اإلداري  الفريق  عن  موجزة 
السنوي. التقرير  هذا  في  منفصل 

المساهمين

مجلس اإلدارة

المدير العام

لجنة التدقيقاللجنة التنفيذية

التدقيق الداخلي

هيئة الرقابة الشرعية

المستشارون القانونيون
اإلستثـمـارات العمليات

التدقيق الخارجي
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رقابي  بتأسـيـس هيكل  اإلدارة  قام مجلس 
تحــديد  به  يناط  األولى  البحــرين  بـشـركــة 

التــدرج  ومستويــات  والمسئوليــات  األدوار 
الـرئـيـسـيـة  المسئوليــة  تـقـع  بوضوح، 
اإلدارة  عـاتـق  علـى  الـمـخـاطـر  إدارة  في 

اإلدارة  مجلس  يتحمل  حين  في  التنفيذية، 
المسئولية  التدقيق  لجنة  خالل  ومن 

الشــأن. هـذا  فـي  النهـائـيـة 

إدارة المخاطر

إن إرساء نظام واضح المعالم لتفويض 
األساسية  األركان  أحـد  يمثل  الصالحيات 

المخاطر فيما يخص  إدارة  في عملية 
المال. وان عملية المصادقة  االلتزام برأس 

وتقييم  اخـتيـار  تعزز  االستثمارات  على 
بمـوجــب  االستثــمار  مخــاطر  واعتماد 

في  الرئيسية  االستثمار  أنشطـــة 
المجموعة. وفي كل حالة يتم األخــذ في 

الجـوانـب  السيما  أخرى،  أمور  عدة  االعتبــار 
ومسـائـل  والمحاسبية  القـانـونـيـة 

للمخــاطـر. الـعــام  التـقييـم 

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

وتفعيل  تصميم  فعالية  حـيال  الـرأي 
المجمـوعـة. داخل  الضوابط 

لها  تتعرض  التي  الرئيسية  المخاطر  ان 
ومـخـاطر  اإلئتـمـان  مـخـاطـر  هي  الشركة 

فـإن  وتحديداً،  السوق.  ومـخـاطر  السيـولة 
معدل  مخاطر  تشمل  السوق  مـخاطر 

الربح والمخاطر المتعلقة بالعمالت 
األجنبية ومخاطر سـعر األسهم. إن العمليــة 

المستقلة لضبط المخاطر ال تشمل 
مخاطر العمل مثل التغيير في تقنيات 

البيئة والصناعة حيث يتم رصدها من خالل 
عمليات التخطيط االستراتيجي للمجموعة.

البيانات  على  المالحظات  تتضمن 
التقرير  هذا  في  المجمعة  المالية 

حول  اضافية  معلومات  السنوي 
محددة. لمخاطر  التعرض 
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REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORSREPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORSأعضاء اإلدارة الـتنفيــذيــة
أمين  أحمد العريض

العام المدير 
التي شهدت فيها  الماضية  الثالث  العريض الشركة بمهارة وحكمة وثقة في السنوات  السيد  قاد 

13 عامًا في مجال  األسواق اضطرابات واسعة.  ويحظى السيد العريض بخبرة واسعة تربو على 
وظيفة  يشغل  كان  األولى  البحرين  لقيادة  اختياره  وقبل  والعقارية.  والمالية  المصرفية  الخدمات 

للخدمات  اإلقليمي  الرئيس  ووظيفة  العقاري،  للتمويل  ريف  بشركة  واإلسثتمار  األفراد  قطاع  رئيس 
على  حاصل  العريض  والسيد  البحرين.  بمملكة  والكويت  البحرين  بنك  لدى  لألفراد  المصرفية 

درجة الماجستير في إدارة األعمال من مدرسة كيلستادت جراديويت لألعمال - جامعة دي بوول 
ريدالندز  جامعة  اإلقتصاد،  في  البكالوريوس  وشهادة  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  بشيكاغو 

األمريكية. المتحدة  الواليات  في  بكاليفورنيا 

الصباغ حسين  منذر 
لإلستثمار التنفيذي  المدير 

لجميع  والتنفيذ  والتخطيط  الشراء  عمليات  عن  مسؤول  وهو  االستثمار  فريق  الصباغ  السيد  يقود 
المجال  12 عامًا في  العقاري فيها.  يتمتع بخبرة متميزة ألكثر من  التطوير  استثمارات الشركة وأعمال 

بارتنرز  أوريون كابتال  العليا في شركة  المناصب  العديد من  المصرفي اإلستثماري حيث شغل 
حاصل  وهو  البحرين.  بمملكة  مرموقة  مالية  مؤسسات  وجميعها  طيب،  وبنك  الشامل  ومصرف 

األمريكية. المتحدة  بالواليات  ماسيتشوسيتس  في  كالرك  جامعة  من  البكالوريوس  شهادة  على 

تيلر دانيال 
للعمليات التنفيذي  المدير 

المالية والعمليات في الشركة بما  اإلدارة  العمليات وهو مسؤول عن  تيلر فريق  يقود السيد 
ناجح يحظى بخبرة عملية  أعمال  والقانونية. وهو رجل  التسويقية واالدارية  الشؤون  فيها جميع 

21 عامًا. قبل إنضمامه إلى البحرين األولى كان يشغل منصب مدير عام  وإدارية واسعة تربو على 
األخبار  لصفحة  الرئيسي  المخطط  بمثابة  كان  حيث  تكنولوجيز،  مارينر  عام  ومدير  كوفي  نيويورك 

كما   .TradeArabia.com اإللكتروني,  وعنوانها  الخليجي  التعاون  مجلس  منطقة  ألعمال  اإللكترونية 
البحرين. وهو حاصل على  األمريكية بمملكة  التجارة  الحضرية وغرفة  األراضي  أنه عضو في معهد 

درجة الماجستير في إدارة األعمال من مدرسة كيلستادت جراديويت لألعمال - جامعة دي بوول 
األمريكية. المتحدة  بالواليات  فيرجينيا  جامعة  من  البكالوريوس  وشهادة  بشيكاغو، 
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31 ديسمبر 2009

تقرير هيئة الرقابة الشرعية

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل وحده ، والصالة والسالم على من ال نبي بعده ، وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى مساهمي شركة البحرين األولى:  

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته :

وفقًا لعقد االرتباط الموقع معنا، قمنا بتدقيق العقود والمعامالت التي أبرمتها الشركة إلبداء الرأي في مدى التزام الشركة بأحكام 
الشريعة اإلسالمية كما تم بيانها في اآلراء واإلرشادات والقرارات الشرعية التي تم إصدارها من قبلنا خالل الفترة المنتهية في 2009/12/31م.  

تقع مسؤولية االلتزام بتنفيذ العقود والمعامالت طبقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية كما تم بيانها من قبلنا على إدارة الشركة، أما 
مسؤوليتنا فتنحصر في إبداء رأي مستقل في مدى التزام الشركة بذلك بناء على تدقيقنا.  

لقد قمنا بتدقيقنا طبقًا لمعايير الضوابط الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية التي تتطلب منا 
تخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق والمراجعة من أجل الحصول على جميع المعلومات والتفسيرات واإلقرارات التي نعتبرها ضرورية لتزويدنا 

بأدلة تكفي إلعطاء تأكيد معقول بأن الشركة ملتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية كما تم بيانها من قبلنا.  

لقد قمنا بتدقيقنا على أساس فحص كل نوع من أنواع العقود والمعامالت المنفذة خالل الفترة، ونعتقد بأن أعمال التدقيق التي قمنا 
بها توفر أساسا مناسبًا إلبداء رأينا.  

في رأينا وفي ضوء اإليضاحات والتأكيدات التي حصلنا عليها:  

- إن العقود والمعامالت التي أبرمتها الشركة خالل السنة المالية المنتهية في 2009/12/31م ال تخالف أحكام الشريعة اإلسالمية .  

- إن الشركة غير مخولة بإخراج الزكاة وتقع مسؤولية إخراجها على المساهمين.  

هيئة الرقابة الشرعية

أ. د. عبد الرزاق خليفة الشايجي 
رئيس الهيئة

أ. محمدالجاسر
عضواً

 أ. عبدالعزيز الجاراهلل
عضواً تنفيذيًا
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إلى حضرات السادة المساهمين
شركة البحرين األولى للتطوير العقاري ش.م.ك. )مقفلة(

لقد دققنا البيانات المالية المجمعة المرفقة لشركة البحرين األولى للتطوير العقاري ش.م.ك. )مقفلة( )"الشركة األم"( وشركاتها 
التابعة )يشار إليها مجمعة بـ "المجموعة"( والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2009 وبيانات الدخل الشامل 

والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخص السياسات المحاسبية الهامة 
واإليضاحات األخرى.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية المجمعة
إن إدارة الشركة األم هي المسئولة عن إعداد هذه البيانات المالية المجمعة والعرض العادل لها وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية. 
وتتضمن هذه المسؤولية: وضع أدوات الرقابة الداخلية وتطبيقها واالحتفاظ بها فيما يتعلق بإعداد البيانات المالية المجمعة والعرض 

العادل لها والتأكد أن هذه البيانات المالية المجمعة خالية من أي أخطاء مادية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ، وكذلك اختيار 
وتطبيق السياسات المحاسبية المناسبة وإجراء تقديرات محاسبية تتوافق مع الظروف بصورة معتدلة.

مسؤولية مراقبي الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية المجمعة استناداً إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها وفقًا لمعايير التدقيق الدولية 

التي تتطلب منا االلتزام بالمتطلبات األخالقية وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية 
المجمعة خالية من أخطاء مادية.

يشتمل التدقيق على تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ واإلفصاحات التي تتضمنها البيانات المالية المجمعة. 
تستند اإلجراءات المختارة إلى تقدير مراقبي الحسابات، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء 
كانت تلك األخطاء بسبب الغش أو الخطأ. عند تقييم هذه المخاطر، يأخذ مراقبو الحسابات في االعتبار أدوات الرقابة الداخلية المتعلقة 
بإعداد المجموعة للبيانات المالية المجمعة والعرض العادل لها، وذلك من أجل وضع إجراءات تدقيق تتناسب مع الظروف، ولكن ليس 

بغرض التعبير عن رأي حول فاعلية أدوات الرقابة الداخلية للمجموعة. ويشتمل التدقيق أيضًا على تقييم مالئمة السياسات المحاسبية 
المتبعة وصحة التقديرات المحاسبية الهامة التي أجرتها إدارة المجموعة، وكذلك تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة.

وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.

الرأي
في رأينا أن البيانات المالية المجمعة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالي للمجموعة كما في

31 ديسمبر 2009 وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية. 

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى
في رأينا أيضًا أن الشركة األم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس اإلدارة فيما 

يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر، وأننا قد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي 
رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما أن البيانات المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها قانون الشركات التجارية لعام 

1960 والتعديالت الالحقة له والنظام األساسي للشركة األم وأنه قد أجري الجرد وفقًا لألصول المرعية. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا 
لم تقع خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 مخالفات لقانون الشركات التجارية لعام 1960 والتعديالت الالحقة له أو النظام األساسي 

على وجه قد يكون له تأثير مادي على نشاط المجموعة أو مركزها المالي.

وليد عبد اهلل العصيمي   
سجل مراقبي الحسابات رقم 68 فئة أ - الكويت 

من العيبان والعصيمي وشركاهم 
عضو في إرنست ويونغ 

29 مارس 2010
الكويت

31 ديسمبر 2009

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
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البيانات المالية المجمعة
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البيانات المالية المجمعة
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بيان الدخل الشامل المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

2008  2009   
دينار كويتي دينار كويتي  إيضاحات  بيان الدخل: 

اإليرادات   
942,514  - ربح محقق من بيع عقارات استثمارية  

5,067,362  )2,147,335(  5 التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية 
)1,474,769(  -  5 خسارة إيقاف أنشطة تطوير عقارات استثمارية 

أرباح )خسائر( محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة 
)1,289,513(  8,620  العادلة من خالل بيان الدخل  

خسائر غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 
)27,799(  )576,355(  من خالل بيان الدخل  

85,644  635,459 إيرادات مرابحة  
467,760  - إيرادات وكالة  

)483,388(  483,388 عكس انخفاض القيمة )انخفاض القيمة( مقابل مديني وكالة  
102,389  - إيرادات توزيعات أرباح  

1,084  - إيرادات أخرى  
3,391,284  )1,596,223(   

  
المصروفات   

)298,885(  )397,297( تكاليف موظفين  
)66,298(  )61,205( إيجار  
)71,805(  )130,055( مصروفات تسويق  

)25,911(      - تكاليف تمويل  
)1,948(  8,380 أرباح تحويل عمالت أجنبية  

)244,743(  )238,443( مصروفات أخرى  

)709,590(  )818,620(   
)الخسارة( الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

2,681,694  )2,414,843(  والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   
)24,135(      - حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  

)25,793(      - الزكاة  
)37,500(      - مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   

2,594,266  )2,414,843( )خسارة( ربح السنة  
  

8.24 فلس )7.67( فلس   4 )خسارة( ربحية السهم األساسية والمخففة 
   
بيان الدخل الشاملة:   

2,594,266  )2,414,843( )خسارة( ربح السنة  
   
إيرادات شاملة أخرى:   

158,035  856,980 تعديل تحويل عمالت أجنبية  

2,752,301  )1,557,863( إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة  

 إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 17 تشكل جزءاً من هذه البيانات المجمعة
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بيان المركز المالي المجمع
في 31 ديسمبر 2009

2008  2009   
دينار كويتي دينار كويتي  إيضـاحات   

الموجودات   
موجودات غير متداولة   

29,616,850  30,919,324  5 عقارات استثمارية 
158,526  84,458 أثاث ومعدات  

29,775,376  31,003,782   

موجودات متداولة   
578,103  97,694  6 مدينون  
526,015  845,014  7 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

589,494      - مدينو وكالة  
8,000,000  8,918,346  8 مدينو مرابحة 

3,157,889  883,536  8 أرصدة لدى البنوك ونقد 

12,851,501  10,744,590   

42,626,877  41,748,372 مجموع الموجودات  

حقوق الملكية والمطلوبات   
حقوق الملكية   

31,500,000  31,500,000  9 رأس المال 
1,455,394  1,455,394  10 احتياطي قانوني 
)674,067(  182,913 احتياطي تحويل عمالت أجنبية  

9,735,225  7,320,382 أرباح محتفظ بها   

42,016,552  40,458,689 إجمالي حقوق الملكية  

مطلوبات غير متداولة   
421,291  437,620 دائنو مرابحة  

   
المطلوبات المتداولة   

189,034  852,063 دائنون ومصروفات مستحقة  

610,325  1,289,683 إجمالي المطلوبات  

42,626,877  41,748,372 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات  

صالح أحمد الوهيب
رئيس مجلس اإلدارة

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 17 تشكل جزءاً من هذه البيانات المجمعة
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بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

2008  2009   
دينار كويتي دينار كويتي  إيضـاحات   

أنشطة التشغيل   
2,594,266  )2,414,843( )خسارة( ربح السنة   

تعديالت لـ:   
75,532  67,860  استهالك  

-  10,357  شطب أثاث ومعدات  
)942,514(  -  ربح محقق من بيع عقارات استثمارية  

)5,067,362(  2,147,335  5  التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية  
1,474,769  -  5  خسارة إيقاف أنشطة تطوير عقارات استثمارية 

 )أرباح( خسائر محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة 
1,289,513  )8,620(   العادلة من خالل بيان الدخل  

خسائر غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 
27,799  576,355 من خالل بيان الدخل  

483,388  )483,388(  )عكس انخفاض القيمة( انخفاض القيمة مقابل مديني وكالة  
25,911  -  تكاليف تمويل  

)38,698(  )104,944(   

التغيرات في رأس المال العامل:   
2,640  480,409  مدينون   

5,465,536  163,325  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  
7,154,760  22,823  مدينو وكالة  
)248,670(  )46,531(  دائنون ومصروفات مستحقة  

)8,033,747(  )1,864,898(  إضافات إلى عقارات استثمارية  
3,157,255  -  المحصل من بيع عقارات استثمارية  

7,459,076  )1,349,816( صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من أنشطة التشغيل  

أنشطة االستثمار   
)33,415(  )4,149( شراء أثاث ومعدات  

-  )153,058( استثمار في مرابحة لفترة تزيد عن ثالثة أشهر  

)33,415(  )157,207( صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار  

أنشطة التمويل   
421,291  16,329 صافي المحصل من دائني مرابحة  
)25,911(  )38,406( تكاليف تمويل مدفوعة  

)1,500,000(  - توزيعات أرباح مدفوعة  
)1,104,620(  )22,077( صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل  
6,321,041  )1,529,100( صافي )النقص( الزيادة في النقد والنقد المعادل  
)8,721(  20,035 صافي فرق العمالت األجنبية  

4,845,569  11,157,889 النقد والنقد المعادل في 1 يناير  

11,157,889  9,648,824  8 النقد والنقد المعادل في 31 ديسمبر 

 إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 17 تشكل جزءاً من هذه البيانات المجمعة
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

احتياطي       
أرباح  تحويل  احتياطي  رأس   

المجموع محتفظ بها  عمالت أجنبية  قانوني  المال   
دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي   

42,016,552  9,735,225  )674,067(  1,455,394  31,500,000 كما في 1 يناير 2009 
     

)2,414,843(  )2,414,843(      -      -      - خسارة السنة 
856,980      -  856,980      -      - إيرادات شاملة أخرى 

 
)1,557,863(  )2,414,843(  856,980      -      - إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

40,458,689  7,320,382  182,913  1,455,394  31,500,000 في 31 ديسمبر 2009 

     
40,764,251  10,409,128  )832,102(  1,187,225  30,000,000 كما في 1 يناير 2008 

     
2,594,266  2,594,266      -      -      - ربح السنة 

158,035      -  158,035      -      - إيرادات شاملة أخرى 
2,752,301  2,594,266  158,035      -      - إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

    -  )1,500,000(      -      -  1,500,000 إصدار أسهم منحة 
)1,500,000(  )1,500,000(      -      -      - توزيعات أرباح نقدية 

    -  )268,169(      -  268,169      - المحول إلى االحتياطي القانوني 

42,016,552  9,735,225  )674,067(  1,455,394  31,500,000 في 31 ديسمبر 2008 

 إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 17 تشكل جزءاً من هذه البيانات المجمعة
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
في 31 ديسمبر 2009

1. األنشطة

تم التصريح بإصدار البيانات المالية المجمعة لشركة البحرين األولى للتطوير العقاري ش.م.ك. )مقفلة( )»الشركة األم«( وشركاتها 
التابعة )يشار إليها جميعًا »المجموعة«( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وفقًا لقرار مجلس اإلدارة في 29 مارس 2010. إن الجمعية 

العمومية السنوية للمساهمين لها الحق في تعديل هذه البيانات المالية المجمعة بعد إصدارها. 

إن الشركة هي شركة كويتية مساهمة تأسست في 5 أكتوبر 2004 كشركة مساهمة كويتية )قابضة( وتم تسجيلها في 9 مايو 2005 
وفقًا ألحكام قانون الشركات التجارية الكويتي. إن عنوان مكتب الشركة المسجل هو برج الخليج، الطابق الخامس عشر، شارع أبو بكر 

الصديق، القبلة، دولة الكويت. تعمل الشركة األم في أنشطة وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية وتتضمن ما يلي:
-     المتاجرة في العقارات وإدارتها وتطويرها داخل وخارج الكويت.

-      تملك وشراء وبيع أسهم وسندات الشركات العقارية داخل وخارج الكويت.
-      القيام بصيانة العقارات بما في ذلك النواحي الميكانيكية والكهروميكانيكية والمكيفات.

-      تقديم الخدمات االستشارية العقارية ودراسات الجدوى وتقييم العقارات.
-      إدارة وتشغيل وتأجير الفنادق والنوادي والمجمعات السكنية والمنتجعات السياحية والرعاية الصحية وتقديم خدمات الدعم الالزمة.

2.1. أساس اإلعداد

تم إعداد البيانات المالية المجمعة على أساس التكلفة التاريخية المعدلة باستثناء قياس الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة 
من خالل بيان الدخل والعقارات االستثمارية وفقًا للقيمة العادلة. يتم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي.

بيان االلتزام 
تم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، 

ووفقًا لمتطلبات القرار الوزاري رقم 18 لعام 1990 ذات الصلة.

أساس التجميع 
تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركة األم وشركاتها التابعة كما في 31 ديسمبر 2009.

إن الشركات التابعة هي تلك الشركات التي تسيطر عليها الشركة األم. وتوجد السيطرة عندما يكون للشركة األم القدرة بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة حتى تستفيد من أنشطتها. يتم تجميع 

الشركات التابعة بالكامل من تاريخ الحيازة الذي يمثل تاريخ حصول المجموعة على السيطرة ويستمر حتى تاريخ توقف تلك السيطرة. 
تعد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس فترة التقارير للشركة األم باستخدام سياسات محاسبية موحدة. تستبعد عند التجميع 

كافة األرصدة واإليرادات والمصروفات واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت فيما بين المجموعة شركات المجموعة.
 

فيما يلي الشركات التابعة للمجموعة:

 
نسبة حصة الملكية   بلد   

الرئيسية األنشطة   2008  2009 التأسيس  االسم 
أنشطة العقار واالستثمار  ٪ 100  ٪ 100 البحرين   شركة الكويت السيف األولى للتطوير العقاري ذ.م.م. 
أنشطة العقار واالستثمار  ٪ 100  ٪ 100 البحرين   شركة اف بي الجنبية للتطوير السكني ذ.م.م. 
أنشطة العقار واالستثمار  ٪ 100  ٪ 100 البحرين   شركة مجال للمستودعات ذ.م.م. 
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
في 31 ديسمبر 2009

2.2 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات

إن السياسات المحاسبية المطبقة مماثلة لتلك المستخدمة في السنة المالية السابقة، باستثناء ما يلي:

قامت المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية اعتباراً من 1 يناير 2009: 

المعيار الدولي للتقارير المالية 7 األدوات المالية: اإلفصاحات
يتطلب المعيار المعدل إفصاحات إضافية حول قياس القيمة العادلة ومخاطر السيولة. إن قياسات القيمة العادلة المتعلقة بالبنود المدرجة 

بالقيمة العادلة يجب أن يتم اإلفصاح عنها وفقًا لمصدر مدخالت باستخدام الجدول الهرمي ذي الثالثة مستويات للقيمة العادلة، حسب الفئة، 
وذلك لجميع األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة. إضافة إلى ذلك، ينبغي اآلن مطابقة الرصيد االفتتاحي و الرصيد الختامي لقياس 

القيمة العادلة من المستوى 3، وكذلك التحويالت الهامة بين مستويات الجدول الهرمي للقيمة العادلة. توضح التعديالت أيضاَ متطلبات 
اإلفصاح حول مخاطر السيولة فيما يتعلق بالمعامالت المشتقة وبالموجودات المستخدمة إلدارة السيولة.

المعيار الدولي للتقارير المالية 8: قطاعات التشغيل
إن المعيار الدولي للتقارير المالية 8 يحل محل معيار المحاسبة الدولي 14 تقارير القطاعات  اعتباراً من تاريخ سريان مفعوله. وقد قررت 

المجموعة أن قطاعات التشغيل المحددة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 8 هي نفس قطاعات األعمال المحددة وفقًا لمعيار المحاسبة 
الدولي 14. إن اإلفصاحات المتعلقة بالمعيار الدولي للتقارير المالية 8 مبينة في اإليضاح رقم 12 بما في ذلك معلومات المقارنة المعدلة ذات 

الصلة.

معيار المحاسبة الدولي رقم 1 )معدل(: عرض البيانات المالية
يفصل المعيار بين التغيرات في حقوق ملكية المالك وغير المالك. يتضمن بيان التغيرات في حقوق الملكية فقط تفاصيل المعامالت مع 

المالكين ويتم عرض التغيرات في حقوق ملكية غير المالكين بالمطابقة مع كل بند من بنود حقوق الملكية. إضافة إلى ذلك، يقدم المعيار 
بيان الدخل الشامل: وهو يمثل كافة البنود المسجلة لإليرادات والمصروفات سواء تم ذلك في بيان واحد مستقل أو في بيانين مرتبطين. لقد 

اختارت المجموعة عرض بيان واحد.

معيار المحاسبة الدولي 23 تكاليف االقتراض )معدل(
يتطلب معيار المحاسبة الدولي 23 المعدل تكاليف االقتراض المعدل رسملة تكاليف االقتراض التي تتعلق بحيازة أو إنشاء أو إنتاج األصل 

المؤهل. إن السياسة السابقة للمجموعة هي إدراج تكاليف االقتراض كمصرف عند تكبدها. وفقًا لألحكام االنتقالية لمعيار المحاسبة الدولي 
23 المعدل، قامت المجموعة بتطبيق المعيار على أساس مستقبلي. لذلك، يتم رسملة تكاليف االقتراض على تأهيل الموجودات بتاريخ بداية 

في أو بعد 1 يناير 2009. خالل 12 شهراً حتى 31 ديسمبر 2009، تم رسملة تكاليف االقتراض بمبلغ 38,406 دينار كويتي على تأهيل الموجودات وتم 
إدراجها في العقارات قيد التطوير )إيضاح 5(.

تحسينات المعايير الدولية للتقارير المالية
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو 2008 وابريل 2009 مجموعة من التعديالت على بعض المعايير حيث يهدف بصورة رئيسية إلى 

إزالة اللبس وتقديم التوضيحات حول نصوص هذه المعايير. توجد أحكام انتقالية منفصلة لكل معيار. إن تطبيق التعديالت التالية قد نتج عنه 
تغييرات في السياسات المحاسبية للمجموعة ولكن ليس له أي تأثير على المركز أو األداء  المالي للمجموعة.

معيار المحاسبة الدولي 40 : عقارات استثمارية )معدل(
يتضمن مشروع تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية تعديل نطاق معيار المحاسبة الدولي 40 "عقارات استثمارية" بحيث يتم تصنيف 

العقار قيد اإلنشاء أو التطوير لغرض االستخدام المستقبلي كعقار استثماري. إن حصة العقار المحتفظ بها من قبل المستأجر بموجب عقد 
تأجير تمويلي يجوز تصنيفها والمحاسبة عنها كعقار استثماري إذا، وفقط إذا، استوفت التعريف كعقار استثماري ويستخدم المستأجرة نموذج 

القيمة العادلة. في حالة تعذر تحديد القيمة العادلة بصورة موثوق منها، يتم قياس العقار قيد اإلنشاء أو التطوير بالتكلفة حتى يمكن تحديد 
القيمة العادلة أو إتمام اإلنشاء. 

خالل السنة الحالية، قررت إدارة الشركة األم تغيير السياسة المحاسبية للعقارات قيد التطوير وقررت تصنيف هذه العقارات كعقارات استثمارية 
ولذلك فقد تم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة. إضافًة إلى ذلك، قررت إدارة الشركة األم تغيير السياسة المحاسبية لحقوق استغالل األراضي 
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2.2 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات )تتمة(

تحسينات المعايير الدولية للتقارير المالية )تتمة(

معيار المحاسبة الدولي 40 : عقارات استثمارية )معدل( )تتمة(

ليتم رسملة هذه الحقوق كجزء من تكلفة العقار االستثماري، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 40 العقارات االستثمارية ومعيار المحاسبة 
الدولي 17 عقود التأجير. وبالتالي، فإن المدفوعات التي تمت للدخول في أو حيازة حق استغالل األرض يتم رسملتها كجزء من تكلفة 

العقارات االستثمارية ويتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة. لقد قامت المجموعة بتعديل سياساتها المحاسبية على أساس مستقبلي 
وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 40 اعتباراً من 1 يناير 2009.

حتى 31 ديسمبر 2008، كان يتم معاملة "العقارات قيد التطوير" وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 16 وتم تسجيله بالتكلفة، بالصافي بعد 
الخسائر المتراكمة من انخفاض القيمة، حتى تاريخ إتمام التطوير، وهو التاريخ الذي عنده أصبح العقار عقاراً استثماريًا وتم إدراج تعديل 

القيمة العادلة في بيان الدخل الشامل. وحتى 31 ديسمبر 2008، كان أيضًا يتم المحاسبة عن حق استغالل األرض )عقد إيجار األرض( 
كـ"إيجارات مدفوعة مقدمًا" وتم إطفاءها على مدى فترة عقد اإليجار وفقًا للنموذج المتوقع لالستهالك المنافع االقتصادية المتضمنة 
في حق استغالل األرض. حيث إن العقار على هذه األرض المستأجرة قيد اإلنشاء، فإن إطفاء الدفعات قد تم رسملتها في "عقارات قيد 

التطوير" وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 16.

2.3  معايير مجلس معايير المحاسبة الدولية وتفسيرات لجة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة ولكن 
         لم يسري مفعولها بعد

تم إصدار معايير مجلس معايير المحاسبة الدولية وتفسيرات لجة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية التالية ولكن لم يسري 
مفعولها بعد ولم يتم تطبيقها مبكراً من قبل المجموعة.

المعيار الدولي للتقارير المالية 3 المعدل – دمج األعمال ومعيار المحاسبة الدولي 27 المعدل – البيانات المالية المجمعة والمستقلة. 
تم إصدار المعايير المعدلة في يناير 2008 ويسري مفعولها للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يوليو 2009. يقدم المعيار الدولي 

للتقارير المالية 3 المعدل عدد من التغيرات في المحاسبة عن دمج األعمال التي تتم بعد هذا التاريخ والتي سوف تؤثر على قيمة 
الشهرة المسجلة والنتائج المدرجة في الفترة التي تمت فيها الحيازة والنتائج المستقبلية المدرجة. يتطلب معيار المحاسبة الدولي 

27 المعدل أن يتم المحاسبة عن التغير في حصة ملكية شركة تابعة )مع عدم فقدان السيطرة( كمعاملة حقوق ملكية. لذلك، فإن 
هذه المعامالت لن تؤدي إلى تحقق شهرة وال أرباح أو خسائر. إضافًة إلى ذلك، فإن المعيار المعدل يغير في طريقة المحاسبة عن 

الخسائر المتكبدة من قبل الشركة التابعة باإلضافة إلى فقدان السيطرة على الشركة التابعة. تم إجراء تعديالت تبعية أخرى على معيار 
المحاسبة الدولي 7 بيان التدفقات النقدية ومعيار المحاسبة الدولي 12 ضرائب الدخل ومعيار المحاسبة الدولي 21 تأثيرات التغيرات 

في أسعار العمالت األجنبية ومعيار المحاسبة الدولي 28 االستثمار في الشركات الزميلة ومعيار المحاسبة الدولي 31 الحصص في 
شركات المحاصة. سوف تؤثر التغيرات الناتجة عن المعيار الدولي للتقارير المالية 3 المعدل ومعيار المحاسبة الدولي 27 المعدل على 

معامالت الحيازة أو فقدان السيطرة المستقبلية والمعامالت مع الحصص غير المسيطرة.

المعيار الدولي للتقارير المالية 9: األدوات المالية
تم إصدار المعيار في نوفمبر 2009 ويسري على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2013 . إن المعيار الجديد يعزز من قدرة 

المستثمرين ومستخدمي المعلومات المالية اآلخرين على فهم المحاسبة عن الموجودات المالية كما يقلل ذلك من التعقيد. 
يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية 9 طريقة واحدة لتحديد ما إذا كان قد تم قياس أصل مالي بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة 

العادلة. تستند طريقة المعيار الدولي للتقارير المالية 9 إلى كيفية إدارة المنشأة ألدواتها المالية )نموذج األعمال( والسمات التعاقدية 
للتدفقات النقدية للموجودات المالية. يتطلب المعيار الجديد أيضًا استخدام طريقة واحدة لتحديد انخفاض القيمة. 

معيار المحاسبة الدولي 24: الطرف ذي عالقة )معدل(
 تم إصدار المعيار المعدل في نوفمبر 2009. وسوف تقوم المنشأة بتطبيق هذا المعيار بأثر رجعي على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد

1 يناير 2011. يبسط المعيار المعدل تعريف الطرف ذي عالقة ويقدم إعفاء جزئي من متطلبات اإلفصاح للمنشآت الحكومية ذات الصلة. 
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2.3  معايير مجلس معايير المحاسبة الدولية وتفسيرات لجة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة ولكن 
         لم يسري مفعولها بعد )تتمة(

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 17 :  توزيعات الموجودات غير النقدية على المالكين
سوف يسري هذا التفسير للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يوليو 2009 مع السماح بالتطبيق المبكر له. يقدم هذا التفسير 

إرشادات حول كيفية المحاسبة عن التوزيعات غير النقدية للمالكين. يوضح التفسير متى يتم تحقق االلتزام وكيف يتم قياسه وكذلك 
الموجودات المرتبطة به، كما يبين متى يتم عدم تحقق األصل أو االلتزام. ال تتوقع الشركة أن يكون لتفسير لجنة تفسيرات المعايير 

الدولية للتقارير المالية 17 أي تأثير على البيانات المالية حيث إن الشركة لم تقم بأي توزيعات غير نقدية على المساهمين في السابق. 

سوف يتم تطبيق هذه المعايير على البيانات المالية المجمعة عندما تصبح هذه المعايير سارية المفعول وليس من المتوقع أن يكون 
لها تأثيراً ماديًا على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

2.4 السياسات المحاسبية الهامة

فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة: 

تحقق اإليرادات
تتحقق اإليرادات إلى الحد الذي يمكن معه تدفق المنافع االقتصادية إلى المجموعة ويمكن قياس مبلغ اإليرادات بصورة موثوق منها. 

يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم. يجب الوفاء بمعايير التحقق المحددة التالية قبل تحقق اإليرادات:

القائم.  الرصيد  إلى  استناداً  مستمراً  دوريًا  عائداً  يعطي  بحيث  زمني  نسبي  توزيع  أساس  على  والوكالة  المرابحة  إيرادات  •     تتحقق 
المشتري. إلى  االستثمارية  العقارات  لملكية  الهامة  والمزايا  المخاطر  تنتقل  عندما  االستثمارية  العقارات  بيع  من  اإليرادات  •      تتحقق 

األرباح. دفعات  استالم  في  الحق  يثبت  عندما  األرباح  توزيعات  إيـرادات  •      تتحقـق 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
تحتسب الشركة األم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة 1٪ وفقًا للحساب المعدل استناداً إلى قرار أعضاء مجلس اإلدارة 

الذي ينص على أنه يجب استبعاد اإليرادات من الشركات الزميلة والتابعة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والتحويل إلى االحتياطي 
القانوني من ربح السنة عند تحديد حصة المؤسسة.

الزكاة
يتم احتساب مخصص الزكاة بنسبة 1٪ من ربح الشركة األم وفقًا لقرار وزارة المالية رقم 58 لعام 2007.

تحويل العمالت األجنبية
تعرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي، الذي يمثل أيضًا العملة الرئيسية للشركة األم . تحدد كل شركة في المجموعة 

عملتها الرئيسية الخاصة بها وتقاس البنود المتضمنة في البيانات المالية لكل شركة باستخدام تلك العملة الرئيسية.

تسجل المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيًا بالعملة الرئيسية حسب شركات المجموعة وفقًا للسعر السائد لعمالتها الرئيسية ذات 
الصلة بتاريخ المعاملة. تحول الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بسعر الصرف السائد للعملة الرئيسية بتاريخ التقارير 

المالية. تؤخذ كافة الفروق إلى بيان الدخل الشامل المجمع.

تحول البنود غير النقدية التي تقاس من حيث التكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف كما في تواريخ المعامالت 
األولية. تحول البنود غير النقدية التي تقاس وفقًا للقيمة العادلة بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف في تاريخ تحديد القيمة 
العادلة. وفي حالة الموجودات غير النقدية التي يتحقق التغير في قيمتها العادلة مباشرة في حقوق الملكية، فإن فروق أسعار صرف 
العمالت األجنبية تدرج مباشرة ضمن حقوق الملكية، وبالنسبة للموجودات غير النقدية التي يتم إدراج التغير في قيمتها العادلة في 

بيان الدخل المجمع، يتم تسجيل كافة فروق تحويل العمالت األجنبية في بيان الدخل الشامل المجمع.
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2.4 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

تحويل العمالت األجنبية )تتمة(

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للعمليات األجنبية إلى الدينار الكويتي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ التقارير المالية، وتحول 
بيانات الدخل لتلك العمليات بالمتوسط الموزون ألسعار الصرف لسنة العمليات. تدرج كافة الفروق الناتجة من تحويل العمالت 

األجنبية مباشرة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. عند عملية بيع أجنبية، تدرج بنود اإليرادات الشاملة األخرى الخاصة بالعملية األجنبية 
المحددة ضمن بيان الدخل الشامل المجمع.

عقارات استثمارية
تمثل العقارات االستثمارية العقارات التي تم حيازتها أو التي تم إنشائها أو قيد اإلنشاء أو التطوير المحتفظ بها الكتساب إيجارات أو 

ارتفاع قيمتها الرأسمالية أو كالهما. يصنف العقار المحتفظ به بموجب عقد تأجير كعقار استثماري إذا استوفى تعريف العقار االستثماري 
ويتم المحاسبة عنه كعقد تأجير تمويلي. 

تدرج العقارات االستثمارية مبدئيًا بالتكلفة بما فيها تكاليف المعاملة. تتضمن تكلفة العقارات قيد التطوير تكلفة األرض والتكاليف 
األخرى المتعلقة بها مباشرًة. تتضمن القيمة الدفترية تكلفة استبدال جزء من العقار االستثماري الحالي وقت تكبد التكلفة فيما لو تم 

الوفاء بمعايير التحقق وتستثني من ذلك تكاليف الخدمات اليومية للعقار االستثماري. الحقًا بعد التسجيل المبدئي، يتم إدراج العقارات 
االستثمارية بالقيمة العادلة التي تعكس ظروف السوق في تاريخ التقارير المالية. تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة 

العادلة للعقارات االستثمارية في بيان الدخل المجمع للسنة التي تنشأ فيها.
 

يتم عدم تحقق العقارات االستثمارية عندما يتم بيعها أو عندما يتم سحب العقار االستثماري بصفة دائمة من االستخدام وال يتوقع أي 
منافع اقتصادية مستقبلية من استبعاده. إن أي فرق بين صافي المحصل من البيع والقيمة الدفترية للعقار االستثماري يتم تسجيله في 

بيان الدخل المجمع في فترة االستبعاد أو البيع.
  

تتم التحويالت إلى عقارات استثمارية فقط عند وجود تغيير في االستخدام مؤيد بدليل على انتهاء إشغال المالك للعقار وبداية عقد 
تأجير تشغيلي لطرف آخر. تتم التحويالت من عقارات االستثمارات فقط عند وجود تغيير في االستخدام مؤيد بدليل على بداية إشغال 

المالك للعقار أو بداية التطوير بنية البيع.

األدوات المالية – التسجيل المبدئي والقياس الالحق

)1(  الموجودات المالية
التسجيل المبدئي والقياس الالحق

يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 39 كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
بيان الدخل أو قروض ومدينين أو استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق أو موجودات مالية متاحة للبيع، متى كان ذلك مناسبًا. تحدد 

المجموعة تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية عند التحقق المبدئي.
 

يتم قياس كافة الموجودات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة زائداً التكاليف المتعلقة مباشرًة بالمعاملة إذا كانت الموجودات المالية 
غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. 

إن مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم األصل ضمن النطاق الزمني المحدد عمومًا من خالل القوانين أو األعراف 
السائدة في السوق )الطريقة المعتادة(، تدرج بتاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل.

تتضمن الموجودات المالية للمجموعة األرصدة لدى البنوك والنقد ومديني المرابحة والمدينين والموجودات المالية المدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل بيان الدخل. في 31 ديسمبر 2009، لم يكن لدى المجموعة أي استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق أو موجودات مالية 

للبيع. المتاحة 
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2.4 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

األدوات المالية – التسجيل المبدئي والقياس الالحق )تتمة(

)1(  الموجودات المالية )تتمة(

القياس الالحق

يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها كما يلي:
 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
تشمل الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل االستثمارات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة والموجودات 

المالية المصنفة عند التحقق المبدئي كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. ويتم تصنيف الموجودات المالية كمحتفظ بها 
ألغراض المتاجرة، إذا تم حيازتها بغرض البيع في المستقبل القريب. تصنف الموجودات المالية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان 

الدخل في حالة إدارة هذه الموجودات وتقييم أدائها استناداً إلى القيمة العادلة الموثوق منها وفقًا إلستراتيجية االستثمار الموثقة. تدرج 
الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل في بيان المركز المالي المجمع بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات 

في القيمة العادلة في بيان الدخل المجمع. 

قامت المجموعة بتقييم موجوداتها المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل )المحتفظ بها للمتاجرة( وإذا ما كانت النية 
لبيعها في المستقبل القريب ما زالت مناسبة. عندما ال تتمكن المجموعة من المتاجرة في هذه الموجودات نتيجة السوق غير النشط 

وتتغير نية اإلدارة في بيع هذه الموجودات، يمكن للمجموعة أن تختار إعادة تصنيفها في الظروف النادرة. يسمح بإعادة التصنيف إلى 
قروض ومدينين، أو متاحة للبيع أو محتفظ بها حتى االستحقاق استناداً إلى طبيعة األصل. ليس لهذا التقييم أي اثر على أي موجودات 

مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل باستخدام خيار القيمة العادلة عند التصنيف.

مدينون 
يدرج المدينون بمبلغ الفاتورة األصلي ناقصًا مخصص أي مبالغ مشكوك في تحصيلها. يتم تقدير الديون المشكوك في تحصيلها 

عندما لم يعد تحصيلها بالكامل أمراً محتماًل. تشطب الديون المعدومة عند عدم إمكانية استردادها.

مدينو وكالة
إن مدينو وكالة هي موجودات مالية أنشأتها المجموعة وتدرج بالتكلفة ناقصًا مخصص االنخفاض في القيمة، إن وجد. يتكون 

مدينو الوكالة من المبالغ المستثمرة لدى مؤسسة مالية للمعامالت اآلجلة من قبل هذه المؤسسة في منتجات االستثمار اإلسالمي 
المتنوعة.

المرابحة مدينو 
إن المرابحة هي معاملة إسالمية تتضمن شراء المجموعة ألصل مالي وبيعه على الفور بالتكلفة زائداً ربح متفق عليه. يتم سداد 

المبلغ المستحق على أساس الدفع المؤجل. يدرج مدينو المرابحة بالتكلفة ناقصًا مخصص االنخفاض في القيمة، إن وجد. يمثل مدينو 
المرابحة األرصدة لدى المؤسسات المالية اإلسالمية.

عدم التحقق 
ال يتم تحقق األصل المالي )أو ما ينطبق عليه ذلك أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مماثلة( عندما:

األصل. من  النقدية  التدفقات  استالم  في  الحق  • ينتهي 
تأخير  دون  بالكامل  التدفقات  بدفع  التزام  تتحمل  أو  األصل  من  النقدية  التدفقات  استالم  في  حقوقها  بتحويل  المجموعة  •  تقوم 

إلى طرف ثالث بموجب ترتيب "القبض والدفع" وإما )أ( قامت بتحويل كافة مخاطر ومزايا األصل أو )ب( لم تقم المجموعة بتحويل أو 
االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا األصل ولكن حولت السيطرة على هذا األصل. 
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2.4 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

األدوات المالية – التسجيل المبدئي والقياس الالحق )تتمة(

)1(  الموجودات المالية )تتمة(

عدم التحقق )تتمة(
عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في التدفقات النقدية أو قامت بالدخول في ترتيب "القبض والدفع"ولم تقم بتحويل أو 

االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا األصل أو لم تقم بتحويل السيطرة على األصل، يتم تسجيل األصل الجديد بمقدار استمرار المجموعة في 
السيطرة على األصل. في هذه الحالة، تقوم المجموعة أيضاَ بتسجيل االلتزام ذات الصلة. ويتم قياس األصل المحول وااللتزام المرتبط 

به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة.

)2(  انخفاض قيمة الموجودات المالية
يتم بتاريخ كل تقرير مالي إجراء تقييم لتحديد فيما إذا كان هناك أي دليل إيجابي على أن أصل مالي أو مجموعة أصول مالية قد 

تنخفض قيمتها. تنخفض قيمة أصل مالي أو مجموعة أصول مالية فقط إذا ما توفر دليل موضوعي على انخفاض القيمة كنتيجة 
لوقوع حدث واحد أو أكثر بعد التحقق المبدئي لألصل )"حدث خسارة" متكبدة( ويكون لحدث الخسارة  تأثير على التدفقات النقدية 

المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية التي يمكن قياسها بصورة موثوق منها. قد تتضمن أدلة االنخفاض في 
القيمة ما يشير إلى أن المقترض أو مجموعة المقترضين تواجه صعوبات مالية كبيرة أو العجز أو اإلهمال أو عدم االلتزام بالمدفوعات 

األساسية أو احتمال التعرض لخطر اإلفالس أو االضطرابات المالية األخرى وعندما تشير بيانات المراقبة إلى انخفاض ملحوظ في 
التدفقات النقدية المستقبلية مثل التغيرات في الظروف االقتصادية التي ترتبط بحدوث حاالت اإلخفاق.

 
)3(  المطلوبات المالية

التحقق المبدئي والقياس
تصنف المطلوبات المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 39 كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وقروض 

وسلف. تحدد المجموعة تصنيف مطلوباتها المالية عند التحقق المبدئي. 
 

تدرج كافة المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة زائد التكاليف المتعلقة مباشرًة بالمعاملة، في حالة القروض والسلف.

تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة دائني المرابحة والدائنين. في 31 ديسمبر 2009، لم يكن لدى المجموعة أي مطلوبات مالية 
بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق للمطلوبات المالية على تصنيفها كما يلي:

دائنو مرابحة 
يمثل دائنو المرابحة المبلغ المستحق على أساس السداد المؤجل للموجودات المشتراة وفقًا لترتيبات المرابحة. يدرج دائنو المرابحة 

على أساس إجمالي المبلغ المستحق، بالصافي بعد الربح المؤجل المستحق. يتم تحميل الربح المستحق كمصروف على أساس توزيع 
نسبي زمني مع األخذ في االعتبار نسبة الربح ذات الصلة والرصيد القائم.

دائنون
أو  أو خدمات تم تسلمها، سواء صدرت بها فواتير من المورد  تقيد المطلوبات عن المبالغ التي ستدفع في المستقبل لقاء بضائع 

لم تصدر.

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

)3(  المطلوبات المالية )تتمة(

عدم التحقق
يتم عدم تحقق التزام مالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحية استحقاقه. 

عند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل كبير، أو بتعديل شروط االلتزام المالي الحالي بشكل 
جوهري، يتم معاملة هذا التبديل أو التعديل كعدم تحقق لاللتزام األصلي وتحقق لاللتزام الجديد، ويدرج الفرق في القيمة الدفترية ذات 

الصلة في بيان الدخل الشامل المجمع.

)4(  مقاصة األدوات المالية
تتم المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وصافي المبلغ المبين في بيان المركز المالي المجمع إذا كانت هناك حقوق 

قانونية حالية قابلة التنفيذ لمقاصة المبالغ المعترف بها وتوجد نية السداد على أساس الصافي أو استرداد الموجودات وتسوية 
المطلوبات في آن واحد.  

)5(  القيمة العادلة لألدوات المالية
تتحدد القيمة العادلة للموجودات المالية المتاجر بها في أسواق مالية منظمة بتاريخ كل تقرير مالي بالرجوع إلى أسعار المعلنة في 

السوق )سعر الشراء(، بدون أي خصم لتكاليف المعاملة.

بالنسبة لألدوات المالية في أسواق غير نشطة، تتحدد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم. تتضمن هذه األساليب استخدام 
معامالت حديثة في السوق بشروط تجارية بحتة أو الرجوع إلى القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مماثلة إلى حد كبير، أو تحليل التدفقات 

النقدية المخصومة أو نماذج تقييم أخرى.
 

النقد والنقد المعادل
يتكون النقد والنقد المعادل في بيان التدفقات النقدية المجمع من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك ومديني المرابحة.

يتكون النقد والنقد المعادل، ألغراض بيان التدفقات النقدية المجمع، من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك ومديني المرابحة 
ذات فترات استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تجري المجموعة تقييم بتاريخ كل تقارير مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصل ما قد تنخفض قيمته. فإذا ما توفر مثل 

هذا المؤشر أو عند طلب اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ الممكن استرداده لألصل. إن المبلغ 
الممكن استرداده لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصًا تكاليف البيع أو قيمته أثناء االستخدام أيهما أعلى ويتم 

تحديدها لكل أصل على أساس إفرادي ما لم يكن األصل منتجًا لتدفقات نقدية مستقلة على نحو كبير عن تلك التي يتم إنتاجها 
من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى. عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما )أو الوحدة المنتجة للنقد( عن المبلغ الممكن 

استرداده، يعتبر األصل )أو الوحدة المنتجة للنقد( قد انخفضت قيمته ويخفض إلى قيمته الممكن استردادها. عند تقييم القيمة أثناء 
االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من القيمة الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية 

للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل )أو الوحدة المنتجة للنقد(. عند تحديد القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع، يتم 
استخدام طريقة تقييم مناسبة. إن هذه العمليات المحاسبية يتم تأييدها بمؤشرات القيمة العادلة المتاحة.

مخصصات
تقيد المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزامات حالية )قانونية أو استداللية( ناتجة عن حدث وقع من قبل، كما أنه من المحتمل 

أن تظهر الحاجة إلى استخدام الموارد التي تتضمن منافع اقتصادية لتسوية التزام ويمكن تحديد تقدير موثوق فيه لمبلغ االلتزام.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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3. األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
 

المحاسبية األحكام 
إن إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة لإليرادات 

والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات الطارئة في تاريخ التقارير المالية. ومع ذلك، فإن 
عدم التأكد من االفتراضات والتقديرات يمكن أن ينتج عنها تعديل مادي على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المتأثر في الفترات 

المستقبلية. 

التقديرات واالفتراضات
فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق باألسباب المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ بيان 

التقارير المالية والتي لها أثر كبير يؤدي إلى تعديل مادي على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة:

تقييم االستثمارات غير المسعرة
يستند تقييم االستثمارات في أوراق مالية غير مسعرة عادة إلى واحدة مما يلي:

بالسوق؛ حديثة  بحتة  تجارية  • معامالت 
كبير؛ حد  إلى  مماثلة  أخرى  ألداة  الحالية  العادلة  • القيمة 

و مماثلة؛  مخاطر  وسمات  شروط  ذات  للبنود  المطبقة  الحالية  بالمعدالت  مخصومة  المتوقعة  النقدية  •  التدفقات 
أخرى تقييم  • نماذج 

 
إن تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم لالستثمارات في أوراق مالية غير مسعرة يتطلب تقديرات جوهرية. 

تقييم العقارات االستثمارية
يستند تقييم العقارات  االستثمارية إلى أسعار السوق االستداللية. وبصورة دورية يتم عمل التقييم من خالل مقيم مستقل لديه 

مؤهالت مهنية مناسبة ومسجلة ولديه خبرة حديثة فيما يتعلق بالموقع وفئة العقار الذي يتم تقييمه.

إن تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية يتطلب تقديرات هامة.

انخفاض قيمة الذمم المدينة
يتم عمل تقدير المبلغ الممكن تحصيله من األرصدة التجارية المدينة عندما يعد تحصيل كافة المبالغ بالكامل أمراً غير ممكنًا. وبالنسبة 

لكل مبلغ من المبالغ الجوهرية، يتم عمل هذا التقدير على أساس إفرادي. يتم بصورة مجمعة تقييم المبالغ غير الجوهرية والتي مر 
تاريخ استحقاقها دون تحصيلها ويتم تطبيق مخصص لها حسب طول سنة التأخير استناداً إلى معدالت االسترداد التاريخية.

4. )خسارة( ربحية السهم األساسية والمخففة

يتم احتساب )خسارة( ربحية السهم األساسية والمخففة بتقسيم )خسارة( ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم على المتوسط 
الموزون لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما يلي : 

2008  2009  
  

 2,594,266  )2,414,843( )خسارة( ربح السنة )دينار كويتي( 

315,000,000  315,000,000 المتوسط الموزون لعدد ألسهم القائمة خالل السنة 

8.24 فلس )7.67( فلس  )خسارة( ربحية السهم األساسية والمخففة 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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5. عقارات استثمارية
2008  2009  

 دينار كويتي دينار كويتي 
8,210,307  10,183,421 عقارات قيد التطوير 

21,406,543  20,735,903 أرض محتفظ بها لزيادة قيمتها الرأسمالية 

29,616,850  30,919,324  

5.1. عقارات قيد التطوير

إن الحركة في العقارات قيد التطوير هي كما يلي:
2008  2009  

دينار كويتي دينار كويتي   
17,793,139  8,210,307 في 1 يناير 

8,033,747  2,574,458 إضافات 
-  38,406 تكاليف تمويل مرسملة 

5,067,362  )639,750( التغير في القيمة العادلة 
)1,474,769(  - خسارة إيقاف نشاط تطوير 
)21,406,543(  - المحول إلى أرض بها لزيادة قيمتها الرأسمالية )إيضاح 5.2( 

197,371  - تعديل تحويل عمالت أجنبية 

8,210,307  10,183,421 في 31 ديسمبر 

إن عقارات قيد التطوير بمبلغ 3,623,134 دينار كويتي )2008: 4,156,902 دينار كويتي( مدرجة بالقيمة العادلة التي تم تحديدها استناداً إلى 
تقييمات أجراءها مقيمون مستقلون كما في 31 ديسمبر 2009 و31 ديسمبر 2008. إن باقي العقارات قيد التطوير بمبلغ 6,560,287 دينار 

كويتي )2008: 4,053,405 دينار كويتي( مدرجة بالتكلفة، حيث إن قيمتها العادلة ال يمكن تحديدها بصورة موثوق منها.

تتضمن العقارات قيد التطوير المدرجة بالتكلفة قسيمة أرض في مملكة البحرين بمبلغ 4,519,134 دينار كويتي )2008: 3,947,423 دينار 
كويتي( تم حيازتها من قبل المجموعة بموجب عقد تأجير تشغيلي وهي مصنفة ويتم المحاسبة عنها كعقار استثماري.

5.2. أرض محتفظ بها بغرض زيادة قيمتها الرأسمالية

إن الحركة في األرض المحتفظ بها بغرض زيادة قيمتها الرأسمالية هي كما يلي:
2008  2009  

دينار كويتي دينار كويتي   
     -  21,406,543 في 1 يناير 

21,406,543  - المحول إلى عقارات قيد التطوير )إيضاح 5.1( 
-  )1,507,585( التغير في القيمة العادلة 
-  836,945 تعديل تحويل عمالت أجنبية 

21,406,543  20,735,903 في 31 ديسمبر 

إن األرض محتفظ بها بغرض زيادة قيمتها الرأسمالية، في مملكة البحرين،  مدرجة بالقيمة العادلة التي تم تحديدها استناداً إلى 
تقييمات أجراءها مقيمون مستقلون كما في 31 ديسمبر 2009 و31 ديسمبر 2008. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
في 31 ديسمبر 2009



شركة البحرين األولى، التقرير السنوي 2009    38

6. مدينون
2008  2009   

دينار كويتي  دينار كويتي 
485,296       - أرصدة مستحقة من بيع عقارات استثمارية  

92,807  97,694 مدينون آخرون  

578,103  97,694   

7. موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
2008  2009   

دينار كويتي دينار كويتي    
محتفظ بها للمتاجرة:   

     -  490,031 أوراق مالية مسعرة  
 

مصنفة عند التحقق المبدئي:   
526,015  354,983 صناديق غير مسعرة  

526,015  845,014   

8. النقد والنقد المعادل
2008  2009   

دينار كويتي دينار كويتي    
8,000,000  8,918,346 مدينو مرابحة   

3,157,889  883,536 أرصدة لدى البنوك ونقد  

11,157,889  9,801,882   

يحمل مدينو المرابحة متوسط معدل ربح سنوي فعلي بنسبة 7 ٪ )2008: 9 ٪(.

يتكون النقد والنقد المعادل، لغرض بيان التدفقات النقدية المجمع، مما يلي في 31 ديسمبر:

2008  2009   
دينار كويتي دينار كويتي    

8,000,000  8,765,288 مدينو مرابحة ذات فترة استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر   
3,157,889  883,536 أرصدة لدى البنوك ونقد  

11,157,889  9,648,824   

9. رأس المال
2008  2009   

دينار كويتي دينار كويتي    
أسهم مصرح بها ومصدرة ومدفوعة بالكامل 315,000,000 

31,500,000  31,500,000 )2008: 315,000,000 سهم( بقيمة 100 فلس لكل سهم  

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
في 31 ديسمبر 2009
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10. احتياطي قانوني

وفقًا لقانون الشركات التجارية والنظام األساسي للشركة األم، ينبغي تحويل نسبة ٪10 من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم 
قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي القانوني. في السنة الحالية لم يتم 

إجراء أي تحويالت إلى االحتياطي القانوني حيث تكبدت المجموعة خسائر. يجوز للشركة األم أن تقرر وقف هذا التحويل السنوي عندما 
يصل رصيد االحتياطي القانوني إلى ٪50 من رأس المال المدفوع.

 
إن توزيع هذا االحتياطي محدد بالمبلغ المطلوب لتوزيع أرباح ال تزيد عن 5 ٪ من رأس المال المدفوع في السنوات التي ال تسمح فيها 

األرباح المتراكمة بتأمين هذا الحد.

11. معامالت مع أطراف ذات عالقة

تمثل األطراف ذات عالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة وشركات يسيطرون عليها 
أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيراً ملموسًا. يتم الموافقة على سياسات تسعير وشروط تلك المعامالت من قبل إدارة 

المجموعة. 

إن المعامالت مع أطراف ذات عالقة المدرجة في البيانات المالية المجمعة هي كما يلي:

2008   2009   
أطراف ذات مساهمون    
عالقة أخرى  رئيسيون    

دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي    
بيان الدخل الشامل المجمع    

75,452  634,882  634,882       - إيرادات مرابحة 
    
بيان المركز المالي المجمع    

8,000,000  8,000,000  8,000,000       - مدينو مرابحة 

مكافآت موظفي اإلدارة العليا
إن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء اآلخرين لإلدارة العليا خالل السنة هي كما يلي:

2008  2009  
دينار كويتي دينار كويتي   

163,124  183,793 مزايا قصيرة األجل للموظفين 
37,500      - مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

2,888  1,676 مكافأة نهاية الخدمة 

203,512  185,469  

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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12. معلومات قطاعات التشغيل

ألغراض اإلدارة، تنتظم المجموعة في وحدات أعمال استناداً إلى الخدمات ولديها قطاعين تشغيل يتم إعداد تقارير حولهما وهما 
العقاري وغير العقاري. تقع غالبية عقارات المجموعة في مملكة البحرين.

غير  استثمارات  استثمارات   
المجموع موزعة  غير عقارية  عقارية   

دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  31 ديسمبر 2009 
    

)1,596,223(       -  551,112  )2,147,335( إيرادات القطاع 

)2,414,843(      -  551,112  )2,965,955( نتائج القطاع 
    

41,748,372       -  9,763,360  31,985,012 موجودات القطاعات 

1,289,683       -       -  1,289,683 القطاعات  مطلوبات 
    
معلومات القطاعات األخرى:    

571,711       -       -  571,711 شراء حقوق تأجير 
2,002,747       -       -  2,002,747 إضافة إلى عقارات قيد التطوير 

خسارة غير محققة من موجودات مالية 
)576,355(       -  )576,355(       -  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
483,388       -  483,388       - عكس انخفاض قيمة مديني وكالة 

غير  استثمارات  استثمارات   
المجموع موزعة  غير عقارية  عقارية   

دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  31 ديسمبر 2008 
    

3,391,284  1,084  )1,144,907(  4,535,107 إيرادات القطاع 

2,594,266  )86,344(  )1,144,907(  3,825,517 نتائج القطاع 
    

42,626,877       -  9,115,509  33,511,368 موجودات القطاعات 

610,325       -       -  610,325 القطاعات  مطلوبات 
    
معلومات القطاعات األخرى:    

2,501,638       -       -  2,501,638 شراء حقوق تأجير 
5,532,109       -       -  5,532,109 إضافة إلى عقارات قيد التطوير 

خسارة إيقاف أنشطة تطوير عقارات
)1,474,769(       -       -  )1,474,769(   استثمارية 

خسارة غير محققة من موجودات مالية 
)27,799(       -  )27,799(       -  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

)483,388(       -  )483,388(       - انخفاض قيمة مديني وكالة 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
في 31 ديسمبر 2009



41

12. معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(

الجغرافية المعلومات 
تعمل المجموعة بصورة رئيسية في األسواق الجغرافية التالية؛ أ( دولة الكويت و ب( مملكة البحرين. يوضح الجدول التالي توزيع 

إيرادات ونتائج وموجودات ومطلوبات قطاعات المجموعة ومعلومات القطاعات األخرى حسب القطاع الجغرافي.

المجموع أخرى   البحرين  مملكة  دولة الكويت   
دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  31 ديسمبر 2009 

    
)1,596,223(  )7,707(  )2,111,635(  523,119 إيرادات القطاعات 

41,748,372  354,983  32,468,002  8,925,387 موجودات القطاعات 

المجموع أخرى   البحرين  الكويت   
دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  31 ديسمبر 2008 

    
3,391,284  )382,819(  4,535,107  )761,004( إيرادات القطاعات 

42,626,877  526,015  31,203,573  10,897,289 موجودات القطاعات 

13. التزامات

في 31 ديسمبر 2009، كان لدى المجموعة التزامات تتعلق بإنشاء عقار قيد التطوير بمبلغ 114,853 دينار كويتي )2008: ال شيء( و التزامات 
تتعلق بعقد تأجير بمبلغ 444,252 دينار كويتي )2008: 975,977 دينار كويتي(. 

14. أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية

تمثل المخاطر جزءاً رئيسيًا في أنشطة المجموعة ولكن يتم إدارة هذه المخاطر بطريقة التحديد والقياس والمراقبة المستمرة وفقًا 
لقيود المخاطر والضوابط األخرى. إن هذه الطريقة في إدارة المخاطر ذات أهمية كبيرة الستمرار المجموعة في تحقيق األرباح ويتحمل 

كل فرد بالمجموعة مسئولية التعرض للمخاطر فيما يتعلق بالمسئوليات المنوطة به داخل المجموعة. تتعرض المجموعة 
لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق. إن عملية إدارة المخاطر المستقلة ال تتضمن مخاطر قطاع األعمال مثل التغيرات 

في تكنولوجيا البيئة وقطاع األعمال. إن سياسة المجموعة هي مراقبة مخاطر األعمال هذه من خالل عملية التخطيط اإلستراتيجي 
للمجموعة. 

14.1 مخاطر االئتمان

إن مخاطر االئتمان هي مخاطر أخفاق أحد أطراف أداة مالية في الوفاء بالتزامه مما يؤدي إلى تكبد طرف آخر لخسارة مالية. تتعرض 
المجموعة لمخاطر االئتمان على أرصدتها المدينة ومديني المرابحة واألرصدة لدى البنوك.

تسعى المجموعة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالمدينين عن طريق التعامل مع األطراف المقابلة ذوي الجدارة االئتمانية 
ومراقبة أرصدة المدينين القائمة بصورة منتظمة. إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان يعادل تقريبًا القيمة الدفترية المدرجة في 
بيان المركز المالي المجمع. تحد المجموعة من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بمديني المرابحة واألرصدة لدى البنوك من خالل التعامل 

فقط مع مؤسسات مالية ذات جودة ائتمانية عالية، كما تطبق المجموع سياسات للحد من حجم التعرض لمخاطر االئتمان ألي 
مؤسسة مالية. 
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14. أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة(

14.2 مخاطر السيولة

إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه المجموعة صعوبات في توفير األموال الكافية للوفاء بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالية. 
تدار مخاطر السيولة من قبل إدارة الشؤون المالية بالمجموعة. إلدارة هذه المخاطر، تستثمر المجموعة بصورة دورية في الودائع البنكية 

أو االستثمارات األخرى الممكن تحققها. يتم مراقبة قائمة االستحقاق من قبل اإلدارة لضمان المحافظة على السيولة الكافية.

يلخص الجدول التالي قائمة االستحقاق للمطلوبات المالية للمجموعة استناداً إلى المدفوعات التعاقدية غير المخصومة:

 
أكثر من  من 3 أشهر  أقل من    

المجموع سنة واحدة  إلى 12 شهر  3 أشهر   
دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي   

31 ديسمبر 2009:    
533,779  491,035  32,058  10,686 دائنو مرابحة 

852,063       -  852,063       - دائنون ومصروفات مستحقة  

1,385,842  491,035  884,121  10,686 مجموع  المطلوبات 
    

31 ديسمبر  2008:    
555,104  513,948  30,867  10,289 دائنو مرابحة 
189,034       -  189,034       - دائنون ومصروفات مستحقة  

744,138  513,948  219,901  10,289 مجموع  المطلوبات 

14.3 مخاطر السوق

إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة التغيرات في أسعار السوق. تتكون 
مخاطر السوق من مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار العمالت األجنبية ومخاطر أسعار األسهم.

تدار مخاطر السوق على أساس توزيع الموجودات بصورة محددة مسبقًا على فئات متعددة للموجودات وتنويع الموجودات بالنسبة 
للتوزيع الجغرافي والتركز في قطاعات األعمال والتقييم المستمر لظروف السوق واتجاهاته وتقدير اإلدارة للتغيرات طويلة وقصيرة 

األجل في القيمة العادلة.

14.3.1 مخاطر أسعار الفائدة

إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات أسعار الفائدة السوقية. ال 
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة حيث إن المجموعة ليس لديها مطلوبات تحمل فائدة. 
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14. أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة(

14.3 مخاطر السوق )تتمة(

14.3.2 مخاطر العمالت األجنبية

إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف 
العمالت األجنبية. تدير المجموعة مخاطر العمالت األجنبية استناداً إلى الحدود التي تضعها اإلدارة والتقييم المستمر لمراكز المجموعة 

القائمة والحركات الحالية والمتوقعة في أسعار صرف العمالت األجنبية.

إن تأثير التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية، مع االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة، على خسارة المجموعة وعلى حقوق 
ملكية المجموعة ليس جوهريًا. 

14.3.3 مخاطر أسعار األسهم

إن األوراق المالية المسعرة وغير المسعرة للمجموعة ذات حساسية لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن عدم التأكد من القيمة 
المستقبلية لالستثمار في أرواق مالية. تدير المجموعة مخاطر أسعار األسهم من خالل تنوع االستثمارات من حيث التوزيع الجغرافي 

وتركز األعمال.
 

إن تأثير التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في أوراق مالية المحتفظ بها كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان 
الدخل في تاريخ بيان المركز المالي المجمع نتيجة التغيرات المحتملة بصورة معقولة في مؤشرات األسهم، مع االحتفاظ بكافة 

المتغيرات األخرى ثابتة، ليس جوهريًا. 

15. إدارة رأس المال 

إن هدف المجموعة الرئيسي من إدارة رأس المال هو ضمان المحافظة على نسب رأس المال الجيدة لدعم األعمال التي تقوم بها 
وتحقيق أعلى قيمة يحصل عليها المساهم. 

  
تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في ظروف األعمال. للمحافظة على هيكل رأس المال 
أو تعديله، يجوز للمجموعة تعديل مدفوعات توزيعات األرباح إلى المساهمين أو رد رأس المال إليهم أو إصدار أسهم جديدة. لم يتم إجراء 

أي تغيرات في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2009 و 31 ديسمبر 2008. 

يتكون رأس المال من بنود رأس المال واالحتياطي القانوني واألرباح المحتفظ بها ويقدر ذلك بمبلغ 40,275,776 دينار كويتي كما في 
31 ديسمبر 2009 )2008: 42,690,619 دينار كويتي(.

16. القيمة العادلة لألدوات المالية

إن القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن مقابله مبادلة أصل أو تسوية التزام أو أداة مالية بين أطراف على دراية وراغبة في الدخول 
في معاملة بشروط تجارية بحتة. يقوم تعريف القيمة العادلة على افتراض أن المجموعة مستمرة في أعمالها دون أي نية أو حاجة إلى 

التصفية أو تقليص مدى أعمالها إلى حد كبير أو االضطالع بمعامالت بشروط مجحفة.

إن القيمة العادلة المقدرة للموجودات والمطلوبات المالية تعادل تقريبًا قيمتها الدفترية كما في تاريخ التقارير المالية. 
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16. القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(

الجدول الهرمي للقيمة العادلة
تستخدم المجموعة الجدول الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة للموجودات المالية حسب أسلوب التقييم.

المستوى 1: األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛
المستوى 2: أساليب أخرى التي كافة مدخالتها ذات تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المستوى 3: أساليب التي كافة مدخالتها ذات تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند على البيانات المعروضة في 
السوق. 

الموجودات بالقيمة العادلة

المجموع المستوى 3  المستوى 2   1 المستوى   
دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   31 ديسمبر 2009 

    
845,014  -  354,983  490,031 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

17. أرقام المقارنة

لقد تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة متى كان ذلك ضروريًا لكي تتوافق مع عرض السنة الحالية ولكت تتوافق مع 
متطلبات معايير المحاسبة الدولية الجديدة / المعدلة كما هي موجزة في إيضاح 2. إن ذلك ليس له تأثير على األرباح أو حقوق الملكية 

المدرجة سابقًا.
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