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نـبــذة مـوجـــزة

تعد «البحــرين 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 االستراتيجية الرفيعة وتأكيد ريادتها الملموسة في
تنفيذ مشروعات استثمارية واعدة عبر دول مجلس التعاون الخليجي.

تأسست الشركة في أكتوبر  2004بدولة الكويت
تحت اسم “شركة براق الخليج القابضة” برأس
مال مدفوع بقيمة مليون دينار كويتي ،إال أنه
تم تغيير هذا االسم الحق ًا إلى شركة «البحرين
األولى» للتطوير العقاري ،مع زيادة رأس المال
المدفوع إلى  30مليون دينار كويتي .وفي عام
 ،2007قامت «البحرين األولى» بتدشين مكتبها
التشغيلي في مملكة البحرين .ومنذ تأسيسها،
دأبت الشركة على االسترشاد بمبادئ وأحكام
الشريعة اإلسالمية في جميع عملياتها اليومية
ومصالحها التجارية.

وفي الوقت الحاضر ،فإن شركة «البحــرين األولى»
تمتلك أو تحتفظ بحق ملكية أكثر من مليون
قدم مربع من األراضي ذات موقع استراتيجي فريد
بمملكة البحرين .وقد تم إكمال بناء المرحلة
األولى من المشروع االفتتاحي للشركة وهو
مشروع «مجال» لتطوير المستودعات للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة بمرسى البحرين لالستثمار
الكائن في مدينة سلمان الصناعية بالقرب من
ميناء خليفة الجديد ومطار البحرين الدولي ،و قد
دخل المشروع مرحلة التشغيل و تحقيق عوائد
مالية منذ شهر فبراير .2010

تضم مجموعة المساهمين األساسيين في
شركة «البحرين األولى» العديد من المؤسـسات
اإلقليمية العـريقة والجهات االسـتثمارية
المـرمـوقـة في المجال العقاري ،ومنها شركة
كامكو ،وشركـة تمويل اإلسكان (إسكان)،
وشركة المجموعة العملية القابضة ،وشركة
الوفرة الدولية لالستثمارات.

وسيتم البدء بأعمال تشييد المرحلة الثانية من
المشروع في عام  .2011وستضاعف المنشأة
الجديدة حجم المشروع ليبلغ حوالي 270 , 000
ألف قدم من مساحات التأجير و من المتوقع أن
تصبح جاهزة عام .2012
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إن جميع العقارات تنطوي على قيمة كبيرة،
إال أن األراضي تنطوي أيض ًا على إمكانات
هائلة ولكنها غير مستغلة ،مما يستوجب
ضرورة إرساء فكر ورؤى واضحة لتحديدها ،كما
يتطلب قدراً كبيراً من المهارة القيادية وااللتزام
والنزاهة والعمل الدؤوب لتحقيقها .وتتجسد
رؤية «البحــرين األولى» في القدرات التي تصنع
اإلنجازات ذات العوائد العادلة.
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الرؤية
تحقيق إنجازات ذات قيمة عالية.

الرسالة

تقوم «البحرين األولى» ،من منطلق إبداعي ومبتكر لألعمال ،باستحداث
ورخاء واسع ًا
وتنظيم الجهود إلقامة مشاريع عقارية تحقق قيم ًا متواصلة
ً
ألفراد مجـتمعاتـنـا وجميع مساهمينا على حد سواء وذلك بالدخول في
شراكات جـادة واسـتـثمارات واعـية بـمـا يتـماشـى مـع أحكـام الشريعة
اإلســالمـيـة الـسـمحـاء.
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تقرير مجلس اإلدارة

كان عام  2010عالمة فارقة بالنسبة لشركة البحرين األولى حيث شهد بدء تحقيق
الدخل من مشروعات طورتها الشركة.
باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع أعضاء
مجلس اإلدارة الموقرين يشرفني أن أقدم إليكم
هذا التقرير السنوي والبيانات المالية الموحدة
لشركة البحرين األولى للتطوير العقاري «البحرين
األولى» عن السنة المنتهية في  31ديسمبر .2010
ويسرني أن أبلغكم أن «البحرين األولى» حققت
أرباحـــ ًا صافية لهــذا العام ممـا يمثل تقدمــ ًا
كبيراً وتعويض ًا عن الخسائر التي سجلتها خالل
عام .2009
لقد كان عام  2010عالمة فارقة بالنسبة لشركة
«البحــرين األولى» حيث شهد بدء تحقيق الدخل
من مشروعات طورتها الشركة .فقد فتح مشروع
«مجال» لمستودعات التخزين أبوابه الستقبال
أول مستأجريه في فبراير  ،2010وبنهاية العام
كانت نسبة  %70من مساحات التأجير قد تم
استئجارها من قبل  14شركة مختلفة وتعمل
في مجاالت متنوعة ،وهو ما يعد انجازاً كبيراً في
سوق صعبة وتنافسية جداً التزال تعاني من
تداعيات األزمة االقتصادية العالمية.
إن نجاح عمليات التأجير يظهر قدرات الشركة في
تحويل مشروع من مجرد رؤية إلى حقيقة واقعة
وإدارة جميع مراحل تطوير المشروع من وضع
الفكرة إلى التصميم إلى عملية البناء ثم التأجير
وإدارة المنشآت .كما انعكس النجاح في خطة
الشركة الثابتة والفعالة للتسويق والتي جعلت
من «مجال» رائداً في السوق في مجال توفير
مستودعات التخزين كما ثبت من خالل االهتمام
الذي لقيه المشروع في العديد من المجالت
والصحف ووسائل اإلعالم في المنطقة.
ظروف صعبة
لقد تحققت جميع هذه اإلنجازات في ظروف
صعبة للغاية شهدها العام الماضي .وعلى
مستوى االقتصاد كان عام  2010عام ًا صعبا آخر
حيث شهدت المنطقة تباطؤ االنتعاش من
األزمة المالية العالمية وانفجار فقاعة العقارات
في دبي وفي أنحاء المنطقة.
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وقد عكست سوق الكويت لألوراق المالية
وخاصة مؤشر العقارات الصعوبات االقتصادية
التي شهدها العام الماضي .وبقي مؤشر سوق
الكويت لألوراق المالية متراجع ًا حيث انخفض
بنحو  50نقطة أو بنسبة  %0.7مقارنة مع العام
الماضي حيث سجل  6955نقطة .وهبط مؤشر
العقارات في السوق الكويتية  436.5نقطة أي
بنسبة  %15,6حيث وصل إلى  2355نقطة عند
نهاية العام ،مما يؤكد صواب القرار الذي اتخذته
الشركة في عام  2009باالمتناع عن طرح أسهم
الشركة في البورصة الكويتية .وعلى العكس
من ذلك فقد ارتفعت قيمة الدينار الكويتي
مقارنة مع عمالت دول مجلس التعاون الخليجي
األخرى بنسبة  %2.1مقارنة مع العام الذي سبق
وذلك بسبب ضعف الدوالر مقارنة مع اليورو.
وفي دول منطقة الخليج واصلت أسعار وإيجارات
العقارات في الهبوط مع زيادة العرض وانخفاض
الطلب .وفي البحرين على وجه الخصوص،
والتي هي موطن جميع األصول العقارية
للشركة ،فقد شهد السوق انخفاض ًا كبيراً في
مستويات التأجير سواء للمكاتب أو العقارات
السكنية ،والتي ثبت أن العرض فيها كبير خاصة
في سوق العقارات السكنية الراقية.
ورغم أن أسعار إيجار المستودعات الصناعية قد
شهد انخفاض ًا مماث ً
ال ،إال أن عدداً من العوامل
عملت لمصلحة «مجال» مما أدى إلى نجاح
جهودها في التأجير .فأو ًال ،في المنطقة
المحيطة بميناء خليفة بن سلمان الجديد ال
توجد الكثير من العقارات المماثلة المنافسة.
ورغم أن المخازن األخرى متوفرة بأسعار إيجار
أقل إال أن العديد منها كان قديم ًا وأقل من
المستوى المطلوب كما أنها ليست في
المواقع المثالية المطلوبة .ولذلك فقد تمكن
مشروع «مجال» من الحفاظ على األسعار التي
يطلبها نظراً لموقعه االستراتيجي في المنطقة
الصناعية الخاصة في مرسى البحرين لالستثمار.
وإضافة إلى ذلك فإن هيكل المباني المفتوح
باإلضافة إلى عدد آخر من المزايا منح هذه

المباني ميزة تنافسية عالية جعلها تلقى إقبا ًال
أكبر من المستأجرين مقارنة مع المستودعات
األقل إيجاراً .باإلضافة إلى ذلك فإن أحجام
ً
الوحدات مثلت عرض ًا فريداً لبى طلب ًا كبيرا على
المساحات األصغر التي تحتاجها الشركات
الصغيرة والمتوسطة.
كما شهد مشروع «مجال» إقبا ًال من العديد من
الشركات األجنبية التي أقامت عملياتها المحلية
في هذا المشروع .إن هذا التسهيل الفعلي
لالستثمار الخارجي المباشر والمساهمة اإليجابية
في تحقيق األهداف االقتصادية للبالد ،أكسبت
هذا المشروع تقدير مجلس التنمية االقتصادية
البحريني ووزير االقتصاد والصناعة وكذلك من
حضرة صاحب الجاللة ملك البحرين ،حيث تفاعل
كل منهم بطريقـة أو بأخرى مع مشــروع «مجــال»
خالل العام.
الملخص المالي
في انعكاس مباشر لنجاح عملية التأجير
في مشروع «مجال» ،ارتفعت قيمة العقارات
االستثمارية للشركة بمبلغ  478ألف دينار كويتي،
مقارنة مع خسارة بقيمة  2,1مليون دينار كويتي
خالل عام  .2009وأدت هذه الزيادة إلى ظهور
نتائج إيجابية لهذا العام حيث تحققت مكاسب
قيمتها  85ألف دينار كويتي وهو ما يعد تحسنا
كبيراً إذا ما قورن بخسارة قيمتها  2,41مليون دينار
كويتي خالل عام .2009
وبفضل النهج المتحفظ الذي اتبعته الشركة
خالل عام  ،2009فقد احتفظت العقارات
االستثمارية األخرى المملوكة للشركة بقيمتها
رغم الضغوط التخفيضية للسوق والظروف
التي كانت فيها تعامالت األراضي شبه معدومة.
ونتيجة لذلك وبنهاية عام  2010فقد ارتفعت
األصول غير الجارية للشركة لتصل إلى 31,7
مليون دينار كويتي مقارنة مع  31مليون دينار
كويتي في عام  .2009وأدى انخفاض قيمة الدينار
البحريني ،العملة التي تحتفظ فيها الشركة
بمعظم أصولها ،بنسبة  ،%2,1إلى خفض القيمة
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شهد مشروع «مجال» إقبا ًال من العديد من الشركات األجنبية التي أقامت
عملياتها المحلية في هذا المشروع .إن هذا التسهيل الفعلي لالستثمار الخارجي
المباشر والمساهمة اإليجابية في تحقيق األهداف االقتصادية للبالد ،أكسبت هذا
المشروع تقدير مجلس التنمية االقتصادية البحريني ووزير االقتصاد والصناعة
وكذلك من حضرة صاحب الجاللة ملك البحرين.

اإلجمالية ألصول الشركة إلى  41,3مليون دينار
كويتي مقارنة مع  41,2مليون دينار كويتي
بنهاية عام .2009
وفي مؤشر قوي على الدعم من عالقات الشركة
البنكية ،فقد أكملت الشركة دفع تكاليف بناء
المرحلة األولى من مشروع «مجال» مع تمديد
التسهيل المالي الحالي بقيمة  561ألف دينار
كويتي كان قد قدمه سابق ًا بيت التمويل
الكويتي  -البحرين ،مما رفع المستوى اإلجمالي
للتمويل المالي إلى  989ألف دينار كويتي
مقارنة مع  437ألف في عام .2009
لقد حافظت الشركة على سيولتها القوية من
عام  2009إلى عام  .2010وحتى مع هذا التمويل
الجديد ،فقد بقي مستوى دين الشركة منخفض ًا
جداً بالمقارنة مع األصول الجارية التي تزيد 8,2
ضعفا عن إجمالي االستحقاقات حيث مثل النقد
ومعادالت النقد نسبة  %21من إجمالي األرصدة.
إن مستويات السيولة هذه تدل على منهج
الشركة الثابت والمحافظ والمتزن في إدارة
الموارد الموكلة إليها من قبل المساهمين.
وتواصل الشركة عن نظيراتها من خالل التزامها
المخلص بفلسفتها االستثمارية المتوافقة
مع الشريعة اإلسالمية والتركيز على الطلب
المحلــي الذي تدفعه التطورات التي تهــدف
إلى تحقيق قيمة دائمة وازدهار مستدام
للمجتمع المحلي.

االستراتيجية لعام 2011
تواصل الشركة وهي تدخل عام  2011تبني
منهج محافظ للنمو والتطوير والمحافظة على
تقدم مدروس خالل العام مع وجود بيئة تتصف
بالمخاطرة .وتركز خطة العمل التي تمت
الموافقة عليها للعام المقبل بشكل أساسي
على توسعة مشروع «مجال» وفي الوقت نفسه
إعداد الشركة الستخدام قدرتها القوي من
الناحية النقدية للسعي من أجل الحصول على
فرص استثمارية حين توفرها.
وستزيد المرحلة الثانية من مشروع «مجال»
المساحات المتوفرة للتأجير إلى أكثر من
الضعف حيث سيزداد حجم المشروع إلى أكثر
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من  270ألف قدم مربع من المساحات المبنية.
ومع اكتمال تأجير المرحلة األولى من المشروع
بحلول منتصف عام  ،2011تتطلع الشركة إلى
مساهمة المرحلة الثانية في توسيع قاعدتها من
ابتداء
العائدات والبدء في توليد مزيد من النقد
ً
من مطلع عام  2012عند اكتمال برنامج البناء
الذي سيستمر عام ًا.
وستسعى الشركة بشكل نشط إلى توسيع
«مجال» إلى خارج البحرين خالل عام  .2011وقد
بدأت «البحرين األولى» بالفعل االتصال بالعديد
من البنوك االستثمارية التي أعربت عن اهتمامها
بذلك .واآلن وبعد أن دخل مشروع «مجال» حيز
العمل منذ نحو العام ،فإن وجوده كشركة
نشطة ذات تدفق نقدي كبير ،يعزز استدامة هذا
المشروع ويؤكد اهتمام المستثمرين فيه.
وباإلضافة إلى مشروع «مجال» ،فإن «البحرين
األولى» تعمل على تطوير جزء من قطعة األرض
التي تملكها في منطقة السيف لسد الفراغ
في العرض في تلك المنطقة .ورغم أن الخطط
الخاصة بذلك ال تزال في مراحلها األولى فإن
الشركة تبحث الخيارات مع شركاء موثوقين
مما سيضيف القيمة إلى هذا العقار الذي نملكه
خالل السنوات المقبلة .ونحن نتطلع بحماس
إلى بدء العمل في هذا العقار االستراتيجي الذي
تحتفظ به الشركة منذ تأسيسها.
ونظراً للضعف الحالي على الطلب الستئجار
المنازل الفخمة التي تلبي احتياجات السعوديين
الزائرين للبحرين ،فقد قررت الشركة مراجعة
خططها بالنسبة لقطعة األرض التي تملكها
في منطقة الجنبية حيث تدرس اإلدارة خطط ًا
بديلة وتبحث عن شركاء لمشاركتها في تطوير
تلك األرض.
ورغم استمرار األزمة التي يواجهها السوق
العقاري في المنطقة ،فإنني متحمس الغتنام
الفرص المذكورة أعاله وإمكانية نجاحها .وإنني
أؤمن بأن أمام الشركة مستقبل مشرق وناجح
تملك المقومات الالزمة لتحقيقه بفضل
منهجها الحكيم والمدروس والعمل الجاد الذي
يبذله فريق اإلدارة الخبير والمؤهل.

انتقاالت وشكر وتقدير
شهد عام  2010العديد من التغيرات في عضوية
مجلس اإلدارة .ونحن نتمنى التوفيق لنائبة رئيس
مجلس إدارة الشركة السابقة شاهناز قابازارد
ونشكرها على الخدمات التي قدمتها للشركة.
كما أود أن أتقدم بالتهنئة للرئيس السابق
للجنة التدقيق د.نايف الحجرف ،أحد اثنين من
آخر األعضاء المؤسسين للشركة والذي غادرنا
ليكون أحد المفوضين الخمسة المستقلين في
هيئة األسواق المالية الجديدة .وأرحب بالسيد
علي المهري المدير العام لشركة المجموعة
العملية القابضة في ُعمان ،والذي سيمثل
الشركة في مجلس اإلدارة.
وفي الختام يسرني باألصالة عن نفسي
وبالنيابة عن جميع أعضاء مجلس اإلدارة أن
أتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب
السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح ،أمير
دولة الكويت ،وإلى 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.
ويشرفني أن أعرب عن خالص شكري 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

09

قدرات تصنع اإلنجازات

المميزات الخاصة

بدأ أوائل المستأجرين في استخدام المخازن في فبراير  .2010وبنهاية العام كان  %70من
تلك المخازن قد تم تأجيرها إلى مجموعة من  14شركة متنوعة ومستقرة معظمها وقع
عقود اإليجار في الربع األخير كنتيجة مباشرة لحملة تسويقية كبيرة قامت بها الشركة.
موجز عن المشروع -المرحلة األولى:
مستودعات «مجال»
المشـروع:
للتخزين -المرحلة األولى
السوق المستهدفة :المشاريع الصغيرة
والمتوسطة
مرسى البحرين لالستثمار،
الموقـع:
مدينة سلمان الصناعية،
مملكة البحرين
 15مليون دوالر أمريكي
القيمـــة:
المساحات التأجيرية 130,000 :قدم مربع
عدد المستأجرين 14 :في عام 2010
%70
نسبة التأجير:
معدل مدة التأجير 45 :شهراً
تم إنجاز المرحلة األولى من المشروع االفتتاحي
لشركة «البحرين األولى» ،والذي هو عبارة عن
مرفق ضخم يهدف إلى توفير مستودعات التخزيـن
واإلمدادات اللوجستية الخاصة بالمشاريع الصغيرة
والمتوسطة ،في الوقت المحدد وبالميزانية
المحددة قبل نهاية عام  .2009وتوفر المباني
الثالثة األولى في هذا المشروع البالغة قيمته 45
مليون دوالر أميركي مساحة تخزين تبلغ حوالي
 130,000قدم مربع للتأجير وذلك في وحدات تبدأ
مساحاتها من  2,700قدم مربع فما فوق.
وقد بدأ أوائل المستأجرين في استخدام المخازن في
فبراير  .2010وبنهاية العام كان  %70من تلك المخازن
قد تم تأجيرها إلى مجموعة من  14شركة متنوعة
ومستقرة معظمها وقع عقود اإليجار في الربع
األخير من السنة كنتيجة مباشرة لحملة تسويقية
كبيرة قامت بها الشركة .وتفخر «البحــرين األولى»
بمجموعتهاالمتنوعةمنالمستأجرينوالتيتضم
عددا من المؤسسات المحلية والشركات اإلقليمية
والدولية الراغبة في إنشاء مقرها في مشروع
«مجال» .وإذا استمرت الوتيرة الحالية من التأجير فإنه
من المتوقع أن يتم تأجير المرحلة األولى من «مجال»
بأكملها بحلول منتصف عام .2011
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سهل مشروع «مجال» االستثمارات الخارجية
وقد ّ
المباشرة ودعم األهداف االقتصادية للحكومة
وحصل على اعتراف واهتمام مجلس التنمية
االقتصادي البحريني ووزير التجارة والصناعة
وصاحب السمو الملكي رئيس وزراء البحرين
وحتى حضرة صاحب الجاللة ملك البحرين والذين
كانت لهم تعامالت مع «مجال» خالل العام.
ويعتبر «مجال» مشروع فريد من نوعه حيث يقدم
مرافق بمواصفات عالية ومساحات عمل جاهزة
لالستخدام بأحجام وحدات تدعم الشركات
المتنامية .وقد صمم «مجال» بحيث يلبي أهداف
محددة حيث يقدم للمستأجرين مساحات عمل
مفتوحة تتيح للمستأجر تعديلها بحيث تناسب
احتياجاته كما يوفر خيارات للتوسيع في حالة نمو
العمل التجاري للمستأجر.

وغيرها ،وذلك على مساحة تغطي  170هكتار في
مدينة سلمان الصناعية الجديدة .يتميز المرسى
بموقعه االستراتيجي الفريد بالقرب من مطار
البحرين الدولي وميناء خليفة الجديد الذي تم
افتتاحه في إبريل  .2009ويتصل الموقع بسهولة
مع جميع مراكز المواصالت الرئيسية حيث من
السهل الوصول منه إلى مركز المدينة وجـسـر
الملك فهد إلى المملكة العربية السعودية،
وجسر المحبة إلى دولة قطر حسب الخطة
الموضوعة لتشييده.

يلبي «مجال» االحتياجات المتنامية لمستودعـات
التخزيــن في المشاريع الصغـيـرة والمتـوسطـة
الـتي تعد بمثابـة المحرك األساسي لعجلة
النمو فـي كل اقتصـاد ،كما يسعى إلى إرساء
معايير رفيعة المستوى لتطوير مستودعات
التخزين من خالل طرح حلول حديـثـة للمساحات
مصممة خصيص ًا 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 التصـميم الداخـلي للمخـازن وتـأجـيــر معـــدات
مـنـاولـة المـواد مثـل الرافعـات وغـيرها.
يقع المجمع داخل مرسى البحرين لالستثمار –
ذلك الصرح الضخم الذي تقدر قيــمته بحوالي
 1,6مليار دوالر أمريكي ويضم العديد من المرافق
المطورة لالستخدامات المختلفة ألغراض اإلمداد
اللوجستي والصناعي وأغراض التطوير التجاري
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المميزات الخاصة

سيتـم البـــدء بأعمــال تشييــد المرحلــة الثـانيــة مـن المشـروع في بدايــة عــام .2011
وستضاعف المنشأة الجديدة حجم المشروع ليبلغ حوالي  270,000ألف قدم من
مساحات التأجير و من المتوقع أن تصبح جاهزة عام .2012
موجز عن المشروع  -المرحلة الثانية:
مستودعات «مجال»
المشـــروع:
للتخزين  -المرحلة
الثانية
السوق المستهدفة :المشاريع الصغيرة
والمتوسطة
مرسى البحرين
الموقـع:
لالستثمار ،مدينة
سلمان الصناعية،
مملكة البحرين
 15مليون دوالر أمريكي
ا لقيمـــة :
المساحات التأجيرية 140 ,000 :قدم مربع
مكتب محمد صالح
المهنـدس:
الدين لالستشارات
والهندسة
بيكر ولينكز وسميث
مساحو الكميات:
(الشرق األوسط)
«مجال» تفي بوعودها .فبعد االنتهــاء من
تطوير المرحلة األولى من المشــروع في الوقت
المحدد وضمن الميزانية المحددة ومع اقتـــراب
استكمال تأجير مرافق هذه المرحلـــة بأكملها،
فقد أعلنت «مجال» عن استعدادها للبدء في
تطوير المرحلة الثانية من المشـــروع والتي
ستزيد من المساحـــات التي يمكن تأجيــــرها
إلى أكثر من الضعف حيث ستبلغ نحو 270,000
قدم مربع.
وترتقي المرحلة الثانية من «مجال» بالمشروع
الذي يوفر مساحات التخزين واللوجستيات
إلى مستوى أعلى إذ ستتميز المرافق الجديدة
بسقوف أعلى لزيادة سعة التخزين ،وأرضيات
مرتفعة لتسهيل عمليات تحميل وتفريغ
الشاحنات الكبيرة .ويوفر «مجال» أصغر
وحدات التخزين الممكنة على شكل مرافق
ذات مساحة مفتوحة خالية من األعمدة وذات
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أرضيات مرتفعة لتسهيل عمليات التحميل
والتفريغ وأسقف بارتفاع  12متراً لتوفير مساحات
أكثر فعالية لتخزين السلع سريعة التداول.
وتطرح «مجال» منشآت من الدرجة األولى
للشركات الصغيرة والمتوسطة.

«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.

وإضافة إلى مساحات التخزين الرئيسية،
تشتمل المرحلة الثانية من المشروع على
مكتب لإلدارة ومركز خاص لألعمال سيقوم
بدعم المستأجرين وفي نفس الوقت يقوم
بتوليد دخله ذاتيا.
صـمم المبنــى الجـــديد مؤسســـة محمـــد
صـــــالح الدين لالستشــارات الهندسيــة التي
ستعمل كذلك مديراً للمشروع واإلنشاءات.
وستواصل شركة بيكر ولينكز وسميث (الشرق
األوسط) المساعدة في ضمان تحديد كافة
النفقات بالشكل الصحيح وإبقائها تحت
السيطرة الكلية.
و«مجال» ليس مجرد مجموعة من
المستودعات ،إذ تبني «البحــرين األولى» من
خالله مشروع أعمال فريد وفي التوقيت الصحيح
من «شركة مجال للمخازن» .لقد اكتشفت
«البحرين األولى» فجوة في السوق بين األطراف
الثالثة من مشغلي اللوجستيات الذين
يقدمون خدمات كاملة بين المستودعات
التقليدية التي ال تقدم فيها خدمات أو وسائل
أمن ،وبالتالي نفذت الشركة مشروع ًا عقاري ًا
يسد حاجة السوق وأنشأت في نفس الوقت
شركة تدير هذا المشروع العقاري.
وباعتباره مثا ًال على النهج الريادي والمستدام
والمبني على الطلب الذي تتبعه «البحــرين
األولى» في التطوير العقاري ،يضع مشروع
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تـقـريـر اإلدارة التنفيذيـة

كان  2010عام ًا بدأت فيه «البحرين األولى»
في تحقيق قدراتها .وبناء على النجاح الكبير
الذي تحقق من خالل تأجير  %70من مشروعها
االفتتاحي «مجال» يسرني أن أؤكد أن الشركة
سجلت مكاسب صافية لهذا العام رغم
المصاعب االقتصادية العالمية المستمرة
وبطء االنتعاش االقتصادي في المنطقة
خاصة في قطاع العقارات.
ويكمل هذا اإلنجاز دائرة تطوير أول مشاريعنا
مما يدل على كفاءة فريق «البحرين األولى».
فمنذ األيام األولى لتعييني في عام ،2007
عملت «البحرين األولى» على تخطيط مرافق
صناعية تسد نقص ًا واضح ًا في السوق في هذا
المجال ،وفي الوقت الذي كانت تركز غالبية
شركات التطوير العقاري على بناء الشقق
الفاخرة والتي زاد فيها العرض عن حاجته ولم
يبع الكثير منها بشكل عام ،فقد تم الحصول
على األرض التي أقيم عليها هذا المشروع في
موقع استراتيجي جديد وهو مرسى البحرين
لالستثمار والقريب من ميناء خليفة بن سلمان
ومطار البحرين الدولي والطرق التي تربط
البحرين بالسعودية.
وانطالق ًا من إيمانها بصالبة أساس هذا
المشروع رغم المشاكل االقتصادية التي
شهدها العالم ،فقد قررت «البحرين األولى»
تنفيذ بناء مشروع «مجال» في عام  .2009وتم
إنجاز هذا المشروع في الوقت المحدد وضمن
الميزانية المخصصة عند نهاية العام .وفتح
المشروع أبوابه ألوائل المستأجرين في فبراير
 .2010وفي الوقت الذي بدأت فيه عدد من
مشاريع تطوير المخازن األخرى محاولة التنافس
مع «مجال» من حيث األسعار ،أثبت التوقيع
على عقود إيجار مع مجموعة من المستأجرين
أن الجمع ما بين المرافق العالية الجودة
والخدمات العالية الجودة يمثل الحل الرابح
للمشروع .كما أن تصميم المباني بحيث
تكون مفتوحة من الداخل مع صغر حجم
الوحدات ساعد في أن يكون هذا المشروع
مناسبا لتلبية الحاجة إلى مثل هذا المشروع
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الذي يزيد فيه الطلب عن العرض من قبل
الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقد لقي «مجال» قبوال واسع ًا لدى
المستثمرين الدوليين الراغبين في إقامة
شركات لهم في البحرين .وبفضل هذا
التسهيل الفعلي لالستثمار الخارجي المباشر
والمساهمة اإليجابية في تحقيق األهداف
االقتصادية للبالد ،فقد نال هذا المشروع اعتراف
مجلس التنمية االقتصادية البحريني ووزير
االقتصاد والصناعة وصاحب السمو الملكي
رئيس وزراء البحرين وحتى من حضرة صاحب
الجاللة ملك البحرين حيث جرت تفاعالت
بينهم وبين مشروع «مجال» خالل العام كل
على حدى .وكان من أهم األحداث الشخصية
بالنسبة لي هي أنه أتيحت لي فرصة تمثيل
«البحرين األولى» والحصول على تقدير جاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عند افتتاحه
مدينة سلمان الصناعية في حفل خاص في
يناير .2010
وإضافة إلى هذا التقدير الغالي من حضرة
صاحب الجاللة ملك البحرين ،فقد استقطب
مشروع «مجال» االهتمام طوال العام .فعبر
ثمار حملة التسويق والعالقات العامة التي تم
تخطيطها وتنفيذها بشكل جيد ،فقد نشرت
أنباء مشروعها الجديد المبتكر بشكل منتظم
في الصحف اليومية والمجالت المحلية
واإلقليمية ومن بينها مجلة «الفارس العربي»
وبزنس غلف» ومجلة «كونستركشن ويك».
وكان من األحداث المهمة بشكل خاص نشر
مقال رئيسي عن «مجال» في مجلة «غلف
اندستري» في نوفمبر .2010
وقد نجحت «البحرين األولى» كذلك في تقديم
نفسها كشركة قائدة في المجال الفكري
باعتبارها مطوراً رائداً لمفهوم عقاري جديد في
سوق صعبة .والدليل على ذلك أن الشركة
تلقت طلبات عديدة من مؤسسات عالمية
مثل مجموعة أكسفورد لألعمال و سي إن
بي سي إلجراء مقابالت معها .فقد طلبت

األخيرة إجراء مقابلة تلفزيونية لبرنامجها
العالمي الصباحي بيزنس ريفيو .ويوجد
روابط للدخول إلى هذه المقابالت وغيرها من
النشاطات األخرى على موقعنا االلكتروني
 .www.firstbahrain.comإنني أدعوكم لزيارة
صفحة «الصحافة واإلعالم» على الموقع طوال
العام للتعرف على منجزات الشركة وتقدمها.
إن روح الريادة هذه ،والتي قادتنا إلى خلق
«مجال» كعالمة تجارية جذابة عالمي ًا ومسجلة
بنجاح في كل دولة من دول مجلس التعاون
الخليجي ،تضع شركتنا على طريق التوسع.
فمشروع «مجال» ليس مشروع ًا ينفذ لمرة
واحدة فقط .فنحن نستعد اآلن لتنفيذ مثل
هذا المشروع في دول أخرى في المنطقة .وقد
استقطب نجاح جهودنا في التأجير وحملتنا
كشركة ذات قيادة مفكرة اهتمام البنوك
االستثمارية ومستثمرين آخرين أبدوا اهتمام ًا
مبكراً بمشاركتنا لتنمية أعمالنا .وقد وجد
المستثمرون في قدرة الشركة الواضحة على
تنفيذ مشروعاتها وفي تدفقاتها النقدية
المستقرة ،إضافة إلى حقوق ملكيتها
المتنامية ،عوامـل جذب كبيرة .ونحـن نأمل
في أن نحقق مثل هذه اإلمكانية للنمـو في
العـام القـادم.
وبالنظر إلى عام  2011فإننا سنركز مبدئي ًا على
إكمال تأجير مخازن المرحلة األولى .ونتوقع أن
تتم عملية تسوية األرض للمرحلة الثانية من
«مجال» في مرسى البحرين لالستثمار .وستزيد
المرحلة الثانية من مشروع «مجال» المساحات
المعدة للتأجير إلى أكثر من الضعف لتصل
إلى أكثر من  270ألف قدم مربع .وحيث أنه
من المتوقع أن يكتمل تأجير المرحلة األولى
بحلول منتصف عام  ،2011فستنظر الشركة
إلى المرحلة الثانية كمرحلة لتوسيع قاعدة
عائداتها والبدء في تحقيق تدفقات نقدية
إضافية في  ،2012حيث سيكتمل برنامج البناء
الذي سيستغرق عام ًا كام ً
ال.
ويهدف المشروع الموسع إلى االرتقاء بمجمع
المخازن واللوجستيات إلى مستوى أعلى
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إن مشروع «مجال» ليس مشروع ًا ينفذ لمرة واحدة فقط .فنحن نستعد اآلن لتنفيذ
مثل هذا المشروع في دول أخرى في المنطقة .وقد استقطب نجاح جهودنا
في التأجير وحملتنا كشركة ذات قيادة مفكرة اهتمام البنوك االستثمارية
ومستثمرين آخرين أبدوا اهتماما مبكراً بمشاركتنا لتنمية أعمالنا.

حيث ستتميز المخازن الجديدة بأرضيات
مرتفعة وسقوف أعلى .وستوفر المرحلة
الثانية وحدات تخزين صغيرة مفتوحة وبدون
أعمدة مع أرضيات مرتفعة لدخول الشاحنات
الكبيرة إليها مباشرة وسقوف بارتفاع  12متراً
من أجل تخزين أكثر فعالية لبضائع سريعة
التداول .وإضافة إلى مساحات التخزين
الرئيسية وسيتضمن المشروع مكتب ًا إداري ًا لـ
«مجـال» ومركــز أعمـال لدعـم المستـأجـرين
يحقق عائداته ذاتي ًا.
وعدا عن مشروع «مجال» تعمل «البحرين
األولى» بشكل نشط على خطة لتطوير جزء
من قطعة األرض اإلستراتيجية التي تمتلكها
في ضاحية السيف بعدما تبين لها أن هناك
حاجة في السوق .ويعتبر تطوير قطعة األرض
هذه والواقعة مقابل مجمع سيتي سنتر
أولوية قصوى للشركة التي تمتلك هذه
األرض منذ إنشائها عام  .2004ال تزال الخطط
المتعلقة بهذه األرض في مراحلها األولى،
لكن الشركة تدرس خيارات مع شركاء ذوي
مصداقية بما يؤدي إلى إضافة قيمة كبيرة إلى
محفظة الشركة من الممتلكات االستثمارية
خالل األعوام القادمة.
كما سنستمر في البحث عن فرص تطوير
مناسبة لألرض التي نملكها في الجنبية،
والمخصصة مبدئي ًا إلقامة مشروع سكني
وتجاري متعدد االستخدامات .ومع ضعف
الطلب حالي ًا على مساكن فاخرة لإليجار من
قبل السعوديين العابرين بين البلدين ،تقوم
الشركة حالي ًا بمراجعة خططها والبحث عن
شركاء في تطوير األرض.

مع  .2009ونحن ملتزمون بأن نظل محافظين
على الموارد التي عهد بها إلينا مساهمونا.
ونحن نقدر ثقتكم بنا ونتطلع إلى نجاح
الخطط التي ذكرناها في سعينا للوصول إلى
ما نصبو إليه وتحقيق عوائد عادلة لكم.
وفي الختام ،أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى
مجلس اإلدارة على ثقته الدائمة في جهودنا
وإرشاداته الحكيمة بخصوص التوجهات
والمسائلة .كما أعرب عن تقديري الحار
لشركائنا في العمل على دعمهم القوي
وحرفيتهم .وقبل كل شيء أود أن أعبر عن
امتناني لجميع موظفينا إلخالصهم وتفانيهم
في العمل وأن أشيد بمساهماتهم الفردية
والجماعية في هذه األوقات الصعبة والمتقلبة.
وأتطلع إلى مستقبل أفضل ونحن نعمل

مع ًا لتحقيق أحالمنا وتطلعاتنا للعام 2011
وما بعده.

أمين أحمد العريض
المدير العام      

وفيما نتقدم إلى األمام بثقة ولكن بحذر في
هذه الظروف االقتصادية الصعبة سنستمر في
ممارسة االنضباط الذاتي المحافظ والضبط
المالي الذي مكن «البحرين األولى» من إكمال
العام المنصرم ضمن الميزانية المحددة
وتقليص النفقات التشغيلية بنسبة  %23مقارنة
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أعضاء مجلس اإلدارة

صالح أحمد الوهيب
رئيس مجلس اإلدارة

رشا يوسف العوضي
عضو مجلس اإلدارة ،رئيس لجنة التدقيق

عبدالكريم عبد الرحمن الخليفي
عضو مجلس اإلدارة

نائب رئيس أول ،محافظ بإدارة الشركة ،دائرة
إدارة األصول (مينا) ،شركة مشاريع الكويت
االستثمارية إلدارة األصول «كامكو» الكويت

نائب رئيس أول ،إدارة األصول االستثمارية،
واالستثمار ،شركة تمويل اإلسكان

مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم،
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

تشغل حالي ًا منصب مساعد نائب رئيس أول
لإلستثمار وإدارة األموال بشركة تمويل اإلسكان
(إسكان) .وكانت في السابق تعمل في بيت
اإلستثمار العالمي  -الشركة الكويتية للتجارة
العامة والمقاوالت واالستثمارات الخارجية
والشركة الكويتية لالستثمار .لديها مؤهالت
مختلفة ،منها شهادة محاسب متخصص
معتمد وشهادة محلل استثمار عالمي
معتمد من المعهد األمريكي لألعمال المالية
واألبحاث ،وشهادة مدقق داخلي معتمد من
هيئة المدققين الداخليين األمريكية ،وشهادة
خبير تحكيم من مركز الكويت للتحكيم
التجاري .كما أنها عضو في جمعية المحاسبين
ومدققي الحسابات الكويتية ،وحاصلة على
شهادة البكالوريوس في المحاسبة والتدقيق
من جامعة الكويت.

مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم في
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية .يحظى
السيد عبدالكريم الخليفي بخبرة طويلة
تربو على  31عام ًا في عالم األعمال والحقل
األكاديمي شغل خاللها عــدة مناصب عليا فـي
المؤسسـة العامـة للتأمينات االجتمـاعـيـة في
مـجـاالت المـوارد البشريـة والعالقـات الخارجية
واإلعالم ،إضافة إلى عمله كـمحاضر في الهيئة
العامة للتــعليم التطـبيقــي والتدريب وديوان
الخدمة المدنية  .أجــرى العديد مــن الدراســات
األكـــاديمــية في مجــال االرتقـاء بخـدمة العمالء،
وهو عضــو في الجمعية الدولية للضمان
االجتماعي وجمعية العالقات العــامــة الــدوليــة
واللجنة الفنية للتقاعد في مجلس التعاون
الخليجي .كما أنه أمين سر جمعية العالقات
العامة الكويتية .والسيد الخليفي حاصل
على شهــادة البكالوريوس في إدارة األعمــال
من جــامـعــة الكــويــت ،كلية التجارة واالقتصاد
والعلوم السياسية.

يدير حالي ًا دائرة إدارة األصول (مينا) 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 إيسترن واشنطن
بالواليات المتحدة األمريكية.
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طالل عبداهلل العميم
عضو مجلس اإلدارة

خليفة عبداهلل الطراروة
عضو مجلس اإلدارة

علي سعيد المهري
عضو مجلس اإلدارة

نائب رئيس أول الخدمات العقارية ،شركة
تمويل اإلسكان

نائب رئيس إدارة الخدمات العقارية،
شركة تمويل اإلسكان

مدير عام ،فرع عمان ،شركة المجموعة
العملية القابضة

يشغل حالي ًا منصب نائب رئيس أول الخدمات
العقارية بشركة تمويل اإلسكان – (إسكان)،
ومدير عام شركة اإلسكان العقارية (إحدى
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.

يشغل حالي ًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة
شركة إسكان العالمية للتطوير العقاري.
ويشغل منصب نائب الرئيس إلدارة الخدمات
العقارية بشركة تمويل اإلسكان – (إسكان).
عمل سابق ًا في الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية .يحظى بخبرة عمل تربو على 25
عام ًا في مجال السوق العقاري ،بما في ذلك
االستثمار العقاري واإلدارة التجارية وإدارة أنظمة
المعلومات بدولة الكويت .حاصل على شهادة
البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة
آشالند بالواليات المتحدة األمريكية.

يشغل السيد علي منصب مدير عام المجموعة
العملية القابضة فرع عمان ومشرف على
فرع اإلمارات العربية المتحدة ،كما أنه عضو
مجلس إدارتي شركة اإلسكان العالمية
للتطوير العقاري– الكويت ،والشركة العمانية
للبورسلين .حاصل على شهادة بكالوريوس
في االقتصاد والمحاسبة من الجامعة األردنية
بالمملكة األردنية الهاشمية وعلى دبلوم
فى العلوم العسكرية من الكلية الملكية
البريطانية .عمل بالمديريات المالية و الموازنات
مدة عشر سنوات ،وهو أيض ًا زميل جمعية
المحاسبين القانونيين.
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الرقـابــة الداخليـــة

تـدرك «البحــرين األولى» مــدى أهـمـيـة الـرقـابة
الـداخـليـة السـليمة باعتبارها أحد المقومات
األساسية في تحقيق العدالــة المنشودة
لجميع الجهات األساسية التي تتعامل معها
الشركــة ،فض ً
ال 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 «البحــرين األولى» وفق هيكل رقابي
سليم يفصل بوضوح بين الوظائف بما
يعكس األدوار والمسئوليات بين رئيس مجلس
اإلدارة والمـجلس ولجانــه المختلفــة والمــديــر

العــام وفــريــق اإلدارة التنفيذية ،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 «البحــرين األولى» ستة
أعضاء يتم تعيينهم بما يعكس ملكية
المساهمين في الشركة .يحظى أعضاء
المجلس بالخبـرة الـواسعــة والـمهارة العالية،
ويحرص 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 التنفيذية ،ولجنة التدقيق ،إضافة
إلى مسـانــدة هيئــة الـرقـابـة الشرعيـة مـن بيـت
المـشورة والرأي لالستشارات المالية اإلسالمية.
يقوم مجلس اإلدارة بتفويض المدير العام
لمزاولة مهام اإلدارة اليومية للمـجمـوعـة
بـدعـم مـن فـريـق اإلدارة العليـا .ويضــم الفريــق
كـوادر مؤهلـة ذات درايـة واسـعـة إقليميـ ًا
وعالمـي ًا وخبرة متخصصــة في كافة المجاالت
الرئيسية ،ال سيما الخدمات المصرفية
واالستثمار ومجال التطوير العقاري وإدارة
األعمال وغيرها .وقد تم إدراج لمحات موجزة عن
الفريق اإلداري بشكل منفصل في هـــذا
التقرير السنوي.

المساهمين

اللجنة التنفيذية

مجلس اإلدارة

لجنة التدقيق

هيئة الرقابة الشرعية

المدير العام

التدقيق الخارجي

المستشارون القانونيون
العمليات
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إدارة المخاطر

قام مجلس اإلدارة بتأسـيـس هيكل رقابي
بـشـركــة «البحــرين األولى» يناط به تحــديد األدوار
والمسئوليــات ومستويــات التــدرج بوضوح.
تـقـع المسئوليــة الـرئـيـسـيـة في إدارة الـمـخـاطـر
علـى عـاتـق اإلدارة التنفيذية ،في حين يقوم
مجلس اإلدارة ومن خالل لجنة التدقيق باإلشراف
على عمليات إدارة المخاطر في الشركة.
إن إرساء نظام واضح المعالم لتفويض
الصالحيات يمثل أحـد األركان األساسية في
عملية إدارة المخاطر فيما يخص االلتزام برأس
المال .وان عملية المصادقة على االستثمارات
تعزز اخـتيـار وتقييم واعتماد مخــاطر االستثــمار
بمـوجــب أنشطـــة االستثمار الرئيسية في
المجموعة .وفي كل حالة يتم األخــذ في االعتبـار

عدة أمور أخرى ،السيما الجـوانـب القـانـونـيـة
والمحاسبية ومسـائـل التـقييـم العـام للمخاطـر.
يقوم التدقيق الداخلي في المجموعة برفع
التـقـارير المستقـلة إلى لجنة التدقيق فيما يخص
إدارة المخاطر ،فض ً
ال عـن إبداء الـرأي حـيال فعالية
تصميم وتفعيل الضوابط داخل المجمـوعـة.
إن المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها الشركة
هي مـخـاطـر االئتـمـان ومـخـاطر السيـولة
ومـخـاطر السوق .وتحديداً ،فـإن مـخاطر السوق
تشمل مخاطر معدل 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.
تتضمن المالحظات على البيانات المالية
المجمعة في هذا التقرير السنوي معلومات
اضافية حول التعرض لمخاطر محددة.
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أعضاء اإلدارة الـتنفيــذيــة

أمين أحمد العريض
المدير العام

دانيال تايلر
المدير التنفيذي للعمليات

ياسر عثمان أبولغد
المدير التنفيذي لتطويرالمشاريع

قاد السيد العريض الشركة بمهارة وحكمة وثقة
في السنوات األربع الماضية التي شهدت فيها
األسواق اضطرابات واسعة .ويحظى السيد
العريض بخبرة واسعة تربو على  14عام ًا في
مجال الخدمات المصرفية والمالية والعقارية.
وقبل اختياره لقيادة «البحــرين األولى» كان
يشغل وظيفة رئيس قطاع األفراد واالستثمار
بشركة ريف للتمويل العقاري ،ووظيفة الرئيس
اإلقليمي للخدمات المصرفية لألفراد لدى بنك
البحرين والكويت بمملكة البحرين .والسيد
العريض حاصل على درجة الماجستير في
إدارة األعمال بتفوق من مدرسة كلستادت
جراديويت لألعمال  -جامعة دي بوول بشيكاغو
في الواليات المتحدة األمريكية ،وشهادة
البكالوريوس في االقتصاد ،جامعة ريدالندز
بكاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية.

يقود السيد تايلر فريق العمليات وهو مسؤول
عن اإلدارة المالية والعمليات في الشركة
بما فيها جميع الشؤون التسويقية واإلدارية
والقانونية .وهو رجل أعمال ناجح يحظى بخبرة
عملية وإدارية واسعة تربو على  22عام ًا .قبل
انضمامه إلى «البحــرين 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.comكما أنه عضو
في معهد األراضي الحضرية وغرفة التجارة
األمريكية بمملكة البحرين .وهو حاصل على
درجة الماجستير في إدارة األعمال من مدرسة
كلستادت جراديويت لألعمال  -جامعة دي
بوول بشيكاغو في الواليات المتحدة األمريكية،
وشهادة البكالوريوس من جامعة فيرجينيا
بالواليات المتحدة األمريكية.

يمتلك السيد ياسر أبولغد خبرة تزيد عن 25
عام ًا في مجال تطوير وإدارة المشاريع ويشغل
حاليا منصب المدير التنفيذى لتطوير المشاريع
في شركة «البحــرين األولى» .ويتولى السيد
أبولغد من خالل هذا المنصب مسؤولية إدارة
التطوير واإلشراف التام على كافة المشاريع بدءاً
من مرحلة وضع المفهوم العام حتى مرحلة
البناء والتشغيل .وعمل السيد أبولغد قبل
انضمامه إلى شركة «البحــرين األولى» كمدير
للمشاريع في شركة «ميس انترناشونال» حيث
قام بإدارة مرحلتي تصميم وتنفيذ البنى التحتية
لمشروع خليج البحرين .وشغل السيد أبولغد
في السابق العديد من المناصب الهامة في
شركة «فيكرودز» وهي في مقاطعة فكتوريا في
أستراليا و في شركة «جي اتش دي غلوبال» حيث
لعب دورًا كبيراً في نجاح مشروع أعمال البنية
التحتية بمنطقة الخور في الدوحة .حصل السيد
أبولغد على شهادة بكالوريوس في الهندسة
المدنية من جامعة ويسكونسين في ميلووكي
في الواليات المتحدة .وهو مهندس معتمد
وعضو في معهد المهندسين في أستراليا .وهو
أيضا عضو في معهد إدارة المشاريع ويحمل
شهادة إدارة المشاريع الحرفية.
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية

 31ديسمبر 2010

الحمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى مساهمي شركة البحرين األولى:
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
وفق ًا 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  ٢٠١٠/١٢/٣١م.
تقع مسؤولية االلتزام بتنفيذ العقود والمعامالت طبق ًا ألحكام الشريعة اإلسالمية كما تم بيانها من قبلنا على إدارة الشركة ،أن مسؤوليتنا فتنحصر
في إبداء رأي مستقل في مدى التزام الشركة بذلك بناء على تدقيقنا.
لقد قمنا بتدقيقنا طبق ًا لمعايير الضوابط الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية التي تتطلب منا تحقيق 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 أساس ًا
مناسب ًا إلبداء رأينا.
في رأينا وفي ضوء اإليضاحات والتأكيدات التي حصلنا عليها:
إن العقود والمعالمات التي أبرمتها الشركة خالل السنة المالية المنتهية في  ٢٠١٠/٢١/٣١م ال تخالف أحكام الشريعة اإلسالمية.
إن الشركة غير مخولة بإخراج الزكاة وتقع مسؤولية إخراجها على المساهمين.

هيئة الرقابة الشرعية

أ.د .عبدالرزاق خليفة الشايخي
رئيس الهيئة

أ .محمد الجاسر
عضواً

أ .عبدالعزيز خلف الجار اهلل
عضواً تنفيذي ًا

شركة المشورة والراية لالستشارات المالية اإلسالمية
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
 31ديسمبر 2010

السادة /المساهمين المحترمين
شركة البحرين األولى للتطوير العقاري
شركة مساهمة كويتية (مقفلة)
دولة الكويت
التقرير على البيانات المالية المجمعة
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المجمعة المرفقة لشركة البحرين األولى للتطوير العقاري ،شركة مساهمة كويتية (مقفلة)«( ،الشركة») وشركاتها
التابعة («المجموعة») ،والتي تتضمن بيان المركز المالي المجمع كما في  31ديسمبر  2010والبيانات المجمعة للدخل الشامل والتغيرات في حقوق
الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،وإيضاحات تتضمن ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى.
مسئولية اإلدارة عن البيانات المالية المجمعة
إن اإلدارة مسئولة عن اإلعداد والعرض العادل لتلك البيانات المالية المجمعة وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ومسئولة عن نظام الرقابة
الداخلي الذي تراه اإلدارة ضروري ًا إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية ،سواء كانت نتيجة للغش أو الخطأ.
مسئولية مراقب الحسابات
إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي على تلك البيانات المالية المجمعة بناء على أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا بالتدقيق وفقا للمعايير الدولية
للتدقيق .وتتطلب منا تلك المعايير اإللتزام بمتطلبات أخالقية وأن نقوم بتخطيط وأداء التدقيق للحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات
المالية المجمعة خالية من األخطاء المادية.
تتضمن أعمال التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية المجمعة .إن اإلجراءات المختارة
تعتمد على تقديرنا ،بما فيه تقدير مخاطر وجود أخطاء مادية في البيانات المالية المجمعة ،سواء كانت نتيجة للغش أو الخطأ .عند القيام بتقدير
تلك المخاطر ،نأخذ في االعتبار الرقابة الداخلية الخاصة باإلعداد والعرض العادل للبيانات المالية المجمعة للمنشأة ،وذلك من أجل تصميم إجراءات
التدقيق المناسبة للظروف ،وليس لغرض إبداء الرأي على مدى كفاءة الرقابة الداخلية للمنشأة.
يتضمن التدقيق أيضا تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ،ومعقولية التقديرات المحاسبية التي أجريت بمعرفة اإلدارة ،باإلضافة
إلى تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة.
إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التى حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.
الرأي
برأينا ،إن البيانات المالية المجمعة تعبر بصورة عادلة ،في كافة النواحي المادية ،عن المركز المالي المجمع للمجموعة كما في  31ديسمبر ،2010
وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
أمر آخر
تم تدقيق البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2009من قبل مكتب تدقيق آخر والذي عبر عن رأي غير متحفظ على
تلك البيانات في  29مارس .2010
التقرير على المتطلبات النظامية والقانونية األخرى
كذلك فأننا حصلنا على المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق وأن البيانات المالية المجمعة تتضمن المعلومات التي نص
عليها قانون الشركات التجارية الكويتى لعام  1960وتعديالته وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة .برأينا ،أن الشركة تمسك سجالت محاسبية
منتظمة ،وأن الجرد قد أجري وفقا لألصول المرعية وإن المعلومات المحاسبية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر .لم يرد
لعلمنا أية مخالفات خالل السنة ألحكام قانون الشركات التجارية الكويتي لعام  1960وتعديالته أو عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة على
وجه يؤثر مادي ًا في نشاط المجموعة أو في مركزها المالي المجمع.

مراقب حسابات  -ترخيص رقم  138فئة «أ»
من كي بي إم جي صافى المطوع وشركاه
عضو في كي بي إم جي العالمية
الكويت في  24مارس 2011

2010
السنوي2010
التقريرالسنوي
األولى،التقرير
البحريناألولى،
شركةالبحرين
شركة
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المحتويات
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بيان المركز المالي المجمع

27

بيان الدخل الشامل المجمع

28

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

29

بيان التدفقات النقدية المجمع

30

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

2010
السنوي2010
التقريرالسنوي
األولى،التقرير
البحريناألولى،
شركةالبحرين
شركة
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بيان المركز المالي المجمع
كما في  31ديسمبر 2010

الموجودات
إستثمارات عقارية
أثاث ومعدات
إجمالي الموجودات غير المتداولة

إيضاح
		
			

مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
تسهيالت تمويل إسالمية
نقد وأرصدة لدى البنوك
إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي إجبارى
احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
أرباح مرحلة
إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة
مرابحات دائنة طويلة األجل
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
مرابحات دائنة قصيرة األجل
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
إجمالي المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

		
		
		

		
		
		
		
		

		
		
		
		
		
		
		
		
		

		
		
		
		

5

6
7
8
8

2010

2009

دينار كويتي

دينار كويتي

31,655,883
79,282
31,735,165

30,919,324
84,458
31,003,782

130,337
630,546
8,000,000
685,339
9,446,222
41,181,387

97,694
845,014
8,918,346
883,536
10,744,590
41,748,372

9
10

31,500,000
1,467,000
()342,070
7,393,627
40,018,557

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

11

561,169
18,756
579,925

437,620
11,581
449,201

11
12

428,048
154,857
582,905
1,162,830
41,181,387

-

840,482
840,482
1,289,683
41,748,372

صالح أحمد الوهيب
رئيس مجلس اإلدارة

إن اإليضاحات المرفقة تمثل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان الدخل الشامل المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010

إيضاح
		
		
اإليرادات
		
التغير في القيمة العادلة الستثمارات عقارية
		
صافي إيرادات التأجير
		
أرباح محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
		
خسائر غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
		
إيرادات من تسهيالت تمويل إسالمية
		
رد انخفاض في قيمة تسهيالت تمويل إسالمية
		
أرباح فروق عمالت أجنبية
		
إجمالي اإليرادات ( /خسارة)
		
		
المصروفات واألعباء األخرى
		
مصاريف عمومية وإدارية وتسويقية
		
استهالكات
		
تكاليف موظفين
		
أعباء تمويل
		
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
		
الزكاة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
إجمالى المصروفات واألعباء األخرى
ربح ( /خسارة) السنة
اإليرادات الشاملة األخرى
فروق العمالت األجنبية الخاصة بالعمليات األجنبية
اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
ربحية( /خسارة) السهم (فلس)

		
		
		
		
		
		
		
		
		

2010

دينار كويتي

478,801
15,912

()214,468
524,715
21,123

()2,147,335
8,620
()576,355
635,459
483,388
8,380

()241,379
()53,005
()345,970
()69,673
()1,044
()1,161

()361,843
()67,860
()397,297
-

826,083

()29,000
()741,232
84,851
()524,983
()524,983

13

2009

دينار كويتي

()440,132
0,27

()1,587,843

()827,000
()2,414,843

856,980
856,980
()1,557,863
()7,67

إن اإليضاحات المرفقة تمثل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.

2010
السنوي2010
التقريرالسنوي
األولى،التقرير
البحريناألولى،
شركةالبحرين
شركة
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010

			
احتياطي
رأس
إجبـارى
المال
دينار كويتي
دينار كويتي

احتياطي
تـرجمــة
عمالت أجنبية
دينار كويتي

أرباح مرحلة
دينار كويتي

اإلجمالي
دينار كويتي

9,735,225

42,016,552

					
()674,067
1,455,394
31,500,000
الرصيد في  1يناير 2009

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة					
()2,414,843
صافي خسارة السنة
856,980
اإليرادات الشاملة األخرى
إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
()2,414,843
856,980
الرصيد في  31ديسمبر 2009
7,320,382
182,913
1,455,394
31,500,000
					
إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
					

صافي ربح السنة
اإليرادات الشاملة األخرى
إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
المحول إلى االحتياطي اإلجباري
الرصيد في  31ديسمبر 2010

-

31,500,000

-

11,606
1,467,000

()524,983
()524,983
()342,070

84,851

-

84,851
()11,606
7,393,627

()2,414,843
856,980
()1,557,863
40,458,689

84,851
()524,983
()440,132
40,018,557

إن اإليضاحات المرفقة تمثل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010

2010

2009

		
إيضاح
		
		
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
		
ربح( /خسارة) السنة
		
تسويات:
		
استهالكات
		
أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
		
خسائر غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
		
رد إنخفاض في قيمة تسهيالت تمويل إسالمية
		
التغير في القيمة العادلة الستثمارات عقارية
		
أعباء تمويل
		
خسارة من بيع أثاث ومعدات
		
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
		
خسائر العمليات قبل التغيرات في رأس المال العامل
		
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
		
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
		
تسهيالت تمويل إسالمية
		
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

()478,801
69,673
7,175
()49,629
()32,643
153,058
()685,625

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
إضافات إلى إستثمارات عقارية
المدفوع لشراء أثاث ومعدات

()716,383
()47,025

()1,864,898
()4,149

551,597
()69,673
481,924

16,329
()38,406
()22,077

()896,323
()67,162
9,648,824

()1,529,100
20,035
11,157,889

صافي النقد (المستخدم في) /الناتج من األنشطة التشغيلية

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

صافي النقد الناتج من( /المستخدم في) األنشطة التمويلية

		
		
		
		
		

صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
صافي التغير في مرابحات دائنة
أعباء تمويل مدفوعة

صافي النقص في النقد والنقد المعادل
صافي فرق عمالت أجنبية
النقد والنقد المعادل في بداية السنة
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

دينار كويتي

دينار كويتي

84,851

()2,414,843

53,005

67,860
()8,620
576,355
()483,388
2,147,335

-

214,468

()614,839

()763,408

8

8,685,339

-

10,357
5,238
()99,706
480,409
163,325
()130,235
()51,769
362,024

()1,869,047

9,648,824

إن اإليضاحات المرفقة تمثل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.

2010
السنوي2010
التقريرالسنوي
األولى،التقرير
البحريناألولى،
شركةالبحرين
شركة
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010

 .1نبذة عن المجموعة
تأسست شركة البحرين األولى للتطوير العقاري ش.م.ك (مقفلة) («الشركة») كشركة مساهمة كويتية مقفلة في  5أكتوبر  .2004تمارس الشركة أنشطتها
بما يتماشى مع أحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء والتي تتضمن:
•
•
•
•
•

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 ودراسة الجدوى وتقييم العقارات.
إدارة وتشغيل وتأجير الفنادق والنوادي والمجمعات السكنية والمنتجعات السياحية والرعاية الصحية وتقديم خدمات الدعم الالزمة.

إن المقر الرئيسي للشركة يقع في برج الخليج ،الدور  ،15شارع أبو بكر الصديق ،القبلة ،الكويت.
تتضمن البيانات المالية المرحلية المجمعة المكثفة الشركة وشركاتها التابعة (يشار إليهم مجتمعين «المجموعة») .فيما يلي بيان بالشركات التابعة:
اسم الشركة

البلد

نسبة الملكية

األنشطة الرئيسية

شركة الكويت السيف األولى للتطوير العقاري ذ.م.م.
شركة اف بي الجنبية للتطوير السكني ذ.م.م.
شركة مجال للمستودعات ذ.م.م.

مملكة البحرين
مملكة البحرين
مملكة البحرين

%100
%100
%100

أنشطة العقار واالستثمار
أنشطة العقار واالستثمار
أنشطة العقار واالستثمار

تتضمن الشركات التابعة أسهم بقيمة  519دينار كويتي كما في  31ديسمبر  519( 2010دينار كويتي كما في  31ديسمبر  )2009مسجلة بأسماء آخرين نيابة
عن المجموعة وتوجد كتب تنازل منهم لصالح المجموعة.
بلغ إجمالي عدد موظفي المجموعة  16موظف ًا كما في  31ديسمبر  18( 2010موظف ًا كما فى  31ديسمبر .)2009
تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية المجمعة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  24مارس  .2011إن للمساهمين الحق في تعديل هذه البيانات المالية
المجمعة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

 .2أسس اإلعداد
أ) بيان االلتزام
أعدت البيانات المالية المجمعة وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (« )”IASBوالتفسيرات الصادرة عن لجنة
تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية ،ومتطلبات قانون الشركات التجارية الكويتي لعام  1960وتعديالته وعقد
تأسيس الشركة ونظامها األساسي ،ووفق ًا لمتطلبات القرار الوزاري رقم  18لعام .1990
ب) أسس القياس
يتم إعداد البيانات المالية المجمعة على أساس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .يتم إثبات
الموجودات والمطلوبات غير المالية األخرى بالتكلفة المطفأة أو التكلفة التاريخية مع تعديلها بقيمة اإلستثمارات العقارية.
ج) عملة العرض والتعامل
تم قياس بنود البيانات المالية لكل من شركات المجموعة باستخدام عملة البيئة االقتصادية األساسية التي تمارس فيها الشركة أنشطتها («عملة التعامل»).
تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي وهو عملة العرض للمجموعة.
د) استخدام األحكام والتقديرات
إن إعداد البيانات المالية المجمعة وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة القيام بأحكام وتقديرات وافتراضات ،والتي قد تؤثر على تطبيق
السياسات والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات .وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الضمنية بصفة مستمرة .يتم إدراج التغييرات في التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقدير وأي فترات
مقبلة قد تتأثر.
تحديداً ،تم التوضيح في إيضاح  4حول التقديرات غير المؤكدة واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها األثر األكبر في المبالغ التي تم
االعتراف بها في البيانات المالية المجمعة.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010

هـ) التغييرات في السياسات المحاسبية
فيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي أصبحت إلزامية للمرة األولى للسنة المالية التي بدأت في  1يناير  2010وتم تطبيقها خالل
السنة الحالية.
•

•

إن المعيار الدولي رقم ( 3المعدل) اندماج األعمال يستحدث تغييرات هامة في طريقة المحاسبة عن اندماجات األعمال الواقعة بعد تاريخ سريان المعيار .تؤثر
التغييرات على تقييم الحصص غير المسيطرة والمحاسبة عن تكاليف المعاملة واإلعتراف المبدئي والالحق لاللتزامات المحتملة للمنشأة المقتناة وتجميع
األعمال الذي يتحقق على مراحل .إن تلك التغييرات تؤثر على قيمة الشهرة المعترف بها ونتائج الفترة التي يتم فيها اقتناء ونتائج الفترات المقبلة.
إن معيار المحاسبة الدولي رقم  27البيانات المالية المجمعة والمنفصلة (المعدل) يتطلب المحاسبة عن التغير في نسبة الملكية في الشركة التابعة
(مع عدم فقدان السيطرة عليها) كمعاملة مع المالكين بصفتهم مالكين .وبالتالي ،فإن تلك المعامالت لن تؤدي بعد ذلك إلى ظهور شهرة أو ربح أو
خسارة .أيض ًا ،يغير المعيار المعدل من طريقة المحاسبة عن الخسائر المتكبدة من قبل الشركة التابعة وكذلك فقدان السيطرة على الشركة التابعة.

تم تطبيق التغييرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( 3المعدل) والتعديالت الالحقة على معيار المحاسبة
الدولي رقم  27بأثر الحق ولم يكن لهما أثر مادي على ربحية السهم.
لم يكن هناك أثر مادي على البيانات المالية المجمعة ألي من المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة األخرى التي أصبحت سارية النفاذ ألول مرة اعتباراً من
 1يناير .2010

 .3السياسات المحاسبية الهامة

تم تطبيق السياسات المحاسبية أدناه بثبات من قبل المجموعة ولجميع الفترات المعروضة في هذه البيانات المالية المجمعة ،باستثناء ما هو مذكور في
إيضاح ( – 2هـ) بشأن التغييرات في السياسات المحاسبية.
أ) أسس التجميع
تتضمن البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2010الشركة األم وشركاتها التابعة ،والمشار إليهم في إيضاح (.)1
إن الشركة التابعة هي الشركة التي تسيطر عليها الشركة األم ،وتوجد السيطرة عندما تكون لدى الشركة المقدرة بشكل مباشر أو غير مباشر على التحكم
في السياسات المالية والتشغيلية للشركات التابعة للحصول على المنافع من أنشطتها.
تم تجميع البيانات المالية للشركات التابعة على أساس كل بند على حدة بتجميع البنود المتماثلة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف ،كما تم
استبعاد أي أرصدة ومعامالت بين شركات المجموعة وأي أرباح أو خسائر غير محققة من المعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية المجمعة.
يتم إعداد البيانات المالية المجمعة باستخدام سياسات محاسبية موحدة.
تم تجميع بيانات الشركات التابعة من واقع بيانات مالية معدة بمعرفة إدارة تلك الشركات للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2010إن إجمالي قيمة موجودات
ومطلوبات وصافي أرباح الشركات التابعة من واقع تلك البيانات المالية (بعد االستبعادات) تبلغ  24,173,529دينار كويتي 111,996 ،دينار كويتي 50,974 ،دينار
كويتي على التوالي.
ب) العمالت األجنبية
المعامالت بالعمالت األجنبية
تتم ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية إلى عملة التعامل للمجموعة وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت .يتم إعادة ترجمة الموجودات
والمطلوبات بالعمالت األجنبية إلى عملة التعامل في تاريخ إعداد البيانات المالية المجمعة وفق ًا لسعر الصرف السائد بذلك التاريخ.
يتمثل ربح أو خسارة العملة األجنبية عن البنود النقدية في الفرق بين التكلفة المطفأة بعملة التعامل في بداية السنة ،بعد تعديلها بالفائدة الفعلية
والدفعات خالل السنة ،والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية بعد ترجمتها وفقا لسعر الصرف السائد في نهاية السنة .يتم ترجمة البنود غير النقدية بالعمالت
األجنبية والتي أدرجت بالقيمة العادلة إلى عملة التعامل وفقا لسعر الصرف السائد بتاريخ تحديد القيمة العادلة .يتم االعتراف بفروق العمالت األجنبية الناتجة
عن إعادة الترجمة ضمن األرباح أو الخسائر.
العمليات األجنبية
تتم ترجمة موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية إلى الدينار الكويتي وفق ًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ إعداد البيانات المالية .كما يتم ترجمة
إيرادات ومصاريف العمليات االجنبية إلى الدينار الكويتي وفق ًا ألسعار الصرف في تاريخ المعامالت .يتم االعتراف بفروق العمالت األجنبية ضمن اإليرادات
الشاملة األخرى.

2010
السنوي2010
التقريرالسنوي
األولى،التقرير
البحريناألولى،
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ج) استثمارات عقارية
تتمثل اإلستثمارات العقارية في العقارات المكتملة والعقارات قيد اإلنشاء أو إعادة التطوير والتي يتم االحتفاظ بها لتحقيق إيجار أو ارتفاع في قيمتها أو كليهما،
وليست للبيع ضمن النشاط المعتاد للمجموعة أو لالستخدام في اإلنتاج أو توريد البضائع أو الخدمات أو لألغراض اإلدارية .إن األراضي المحتفظ بها من خالل عقود إيجار
تشغيلي يتم تصنيفها والمحاسبة عنها من قبل المجموعة كاستثمارات عقارية إذا إكتمل باقي تعريف االستثمارات العقارية .تتم المحاسبة عن اإليجار التشغيلي
كأنه إيجار تمويلي .يتم إدراج اإلستثمارات العقارية مبدئي ًا بالتكلفة والحق ًا يتم إدراجها بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغير في القيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر.
تتضمن التكلفة النفقات التي تتعلق مباشرة باقتناء االستثمارات العقارية .إن تكلفة االستثمارات العقارية المنشأة بمعرفة المجموعة تتضمن تكلفة المواد
والعمالة المباشرة وأية تكاليف أخرى تتعلق مباشرة بجعل االستثمارات العقارية في الحالة الالزمة للغرض المقصود منها ،باإلضافة إلى تكاليف االقتراض المرسملة.
تعتمد القيمة العادلة على أسعار السوق النشط مع تعديلها ،إذا لزم األمر ،لألخذ في اإلعتبار أي فرق في طبيعة ومكان وحالة األصل المحدد .يتم تطبيق نموذج
القيمة العادلة على العقارات قيد التطوير إذا كان من الممكن قياس قيمتها العادلة بصورة موثوق منها.
إذا ما تغير استخدام عقار ما بحيث يتم إعادة تصنيفه ضمن الممتلكات والمنشآت والمعدات ،تعد قيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف هي التكلفة لغرض
المحاسبة الالحقة.
د) أثاث ومعدات
يتم إدراج األثاث والمعدات بالتكلفة ناقص ًا االستهالك المتراكم واإلنخفاض في القيمة (إيضاح ( 3ح)) .ويحتسب االستهالك على أساس القسط الثابت وعلى
مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل على النحو التالي:
أثاث ومعدات مكتبية
أجهزة كمبيوتر وإلكترونيات
تحسينات على مباني مستأجرة
تركيبات

 5سنوات
 3سنوات
 3سنوات
 10سنوات

تتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك وإعادة تقدير القيمة المتبقية لألثاث والمعدات في نهاية عمرها اإلفتراضي بشكل سنوى للتأكد من أن
الطريقة وفترة االستهالك متفقتين مع المنفعة االقتصادية المتوقعة من بنود األثاث والمعدات .وإذا تغيرت األعمار اإلنتاجية المقدرة لها فإنه يتم تغيير تلك
األعمار اعتباراً من بداية السنة المالية التي حدث بها التغير بدون أثر رجعي.
هـ) المدينون
يظهر المدينون بالتكلفة ناقص ًا االنخفاض في القيمة (إيضاح ( 3ح)) .تتضمن األرصدة المدينة للمجموعة المدينين التجاريين واألرصدة المدينة األخرى
وتسهيالت التمويل اإلسالمية.
و) استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم تصنيف األداة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان الغرض من اإلحتفاظ بها هو المتاجرة أو إذا كان قد تم تصنيفها كذلك عند اإلعتراف
المبدئي .يتم تصنيف األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كانت المجموعة تدير تلك االستثمارات وتأخذ قرارات البيع والشراء على
أساس القيمة العادلة.
تم التوضيح في إيضاح  7حول قيمة كل فئة من االستثمارات التي تم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
يتم قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مبدئي ًا بالقيمة العادلة .يتم تحميل تكاليف المعاملة الخاصة باألدوات المالية من خالل
األرباح أو الخسائر كمصروفات عند تكبدها .الحق ًا لالعتراف المبدئي ،يتم إثبات جميع األدوات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة
مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر.
تتمثل القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في سعر السوق المعلن بتاريخ البيانات المالية
المجمعة .وفي حالة عدم توفر سعر السوق المعلن يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام طرق تقييم مقبولة بصفة عامة مثل طرق خصم التدفقات النقدية أو
صافي قيمة األصل أو السعر السوقي الستثمارات مشابهة.
يتم إثبات أو استبعاد الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بتاريخ المتاجرة ويعني به التاريخ الذي تتعهد فيه المجموعة بشراء أو بيع االستثمارات.
ز) النقد والنقد المعادل
يتمثل النقد والنقد المعادل في النقدية بالصندوق ولدى البنوك والموجودات المالية ذات السيولة العالية والتي تستحق خالل فترة ال تتجاوز ثالثة أشهر من
تاريخ اإليداع.
ح) اإلنخفاض فى القيمة
الموجودات المالية
تتم مراجعة الموجودات المالية بتاريخ البيانات المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على إنخفاض في القيمة .يتم إعتبار أن قيمة األصل قد
انخفضت إذا أعطي الدليل الموضوعي مؤشراً أن حدث ًا أو عدة أحداث قد أدت إلى أثر سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لهذا األصل .يتم
االعتراف بكافة خسائر االنخفاض في القيمة في األرباح و الخسائر.
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يتم قياس خسائر االنخفاض في القيمة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة بالفرق بين قيمتها الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية المتوقعة بعد خصمها بسعر الفائدة الفعلي األصلي.
يتم اختبار الموجودات المالية الهامة الفردية لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في قيمتها على أساس فردي .ويتم تقييم الموجودات المالية المتبقية بشكل
مجمع في مجموعات لها نفس خصائص المخاطر االئتمانية.
يتم االعتراف بكافة خسائر االنخفاض في القيمة في األرباح والخسائر .ويتم عكس خسائر االنخفاض إذا أمكن ربطه بشكل موضوعي بحدث يقع بعد تحقق
خسائر االنخفاض في القيمة .بالنسبة للموجودات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة ،فإنه يتم االعتراف بعكس االنخفاض في األرباح أو الخسائر.
الموجودات غير المالية
تتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية لدى المجموعة بتاريخ البيانات المالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل على انخفاض القيمة ،فإذا وجد هذا
الدليل يتم تقدير القيمة المستردة لألصل.
إن القيمة المستردة لألصل أو للوحدة النقدية التابعة لها هي قيمته التشغيلية وقيمته العادلة أيهما أعلى ناقص ًا تكاليف البيع .عند تقدير القيمة التشغيلية،
يتم خصم التدفقات النقدية المتوقعة إلى القيمة الحالية باستخدام سعر خصم يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المحددة
لألصل .ألغراض اختبار االنخفاض في القيمة ،يتم تجميع الموجودات في أصغر وحدة تنتج تدفقات نقدية مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية
للموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى نتيجة لالستخدام المستمر (“الوحدة المنتجة للنقد”).
يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة النقدية التابع لها عن قيمته المتوقع استردادها .يتم إدراج خسائر االنخفاض
في القيمة ضمن األرباح أو الخسائر.
تتم مراجعة خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها في فترات سابقة بتاريخ البيانات المالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل على انخفاض أو انتهاء الخسائر.
يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة في حالة وجود تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة المستردة .يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة
فقط إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الدفترية التي كان سيتم التوصل إليها لو لم يتم احتساب خسائر االنخفاض في القيمة.
ط) الدائنون
يتم إدراج الدائنين بالتكلفة المطفأة .تتضمن أرصدة الدائنين للمجموعة الدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى والمرابحات الدائنة.
ي) مخصصات
تثبت المخصصات في البيانات المالية المجمعة عندما يكون على المجموعة التزامات قانونية قائمة أو متوقعة نتيجة أحداث سبق وقوعها في الماضي ومن
المحتمل أن تدفق ًا صادراً للموارد المتضمنة للمنافـع االقتصادية سيكون مطلوب ًا لتسوية االلتزام .فإذا كان التأثير مادي ًا فإنه يتم تحديد المخصصات بخصم
التدفقات النقدية المستقبلية إلى الحد الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المحددة لاللتزام.
ك) مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفق ًا لقانون العمل في القطاع الخاص وعلى أساس مدة خدمة الموظفين المتراكمة ورواتبهم
األخيرة أو على أساس عقود التوظيف ،إذا كانت هذه العقود توفر مزايا أفضل .ويتم تحديد المخصص غير الممول على أساس االلتزام الذي قد ينشأ في حالة
تم االستغناء عن خدمات جميع الموظفين بتاريخ البيانات المالية المجمعة .يستحق موظفي الشركات التابعة للمجموعة في مملكة البحرين مزايا ما بعد
الخدمة بموجب القوانين البحرينية.
ل) تحقق اإليراد
يتم تحقق إيرادات التأجير عن التأجير التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
•
يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن عقود التمويل اإلسالمية والودائع على أساس التوزيع الزمني بحيث يتم تحقيق معدل عائد ثابت على األرصدة القائمة
•
لتلك المعامالت.
يتم اعتبار العقار مباع ًا عندما يتم تحويل المخاطر والمنافع الهامة إلى المشتري .يتم اإلعتراف بأية أرباح أو خسائر ناتجة عن االستبعاد ضمن أرباح أو خسائر
•
السنة التي تم فيها اإلستبعاد.
تدرج أرباح التوزيعات عندما ينشأ حق المجموعة في استالمها.
•
تسجل اإليرادات والمصروفات األخرى على أساس االستحقاق.
•
م) المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد
يوجد عدد من المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بعد  1يناير  ،2010ولم يتم تطبيقها عند إعداد هذه
البيانات المالية المجمعة .ومن غير المتوقع أن يكون ألي من هذه المعايير أثر مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة ،باستثناء المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية ،والذي سوف يصبح تطبيقه إلزامي ًا بالنسبة للبيانات المالية المجمعة للمجموعة لسنة  ،2013مع إمكانية تطبيقه مبكراً،
وقد يؤدي إلى تغيير طريقة تصنيف وقياس الموجودات المالية .إن المجموعة تقوم حالي ًا بدراسة نتائج تطبيق هذا المعيار وأثر ذلك على المجموعة وتوقيت
تطبيقه من قبل المجموعة.

2010
السنوي2010
التقريرالسنوي
األولى،التقرير
البحريناألولى،
شركةالبحرين
شركة
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 .4استخدام األحكام والتقديرات
المصادر األساسية للتقديرات غير المؤكدة
فيما يلي بيان باالفتراضات األساسية المستقبلية وأسس التقديرات غير المؤكدة في تاريخ البيانات المالية المجمعة والتي لها مخاطر هامة قد تؤدي إلى
تعديل جوهري لقيم الموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية التالية:
تقييم العقارات
إن تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية يتطلب استخدام تقديرات .باإلضافة إلى ذلك ،فإن مخاطر التطوير (مثل مخاطر اإلنشاء والتأجير) يتم أخذها في
اإلعتبار عند تحديد القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية قيد التطوير .إن تلك التقديرات تعتمد على ظروف السوق المحلية السائدة في تاريخ البيانات المالية
المجمعة.
لقد انعكس تذبذب النظام المالي العالمي على اضطراب أسواق العقارات التجارية حول العالم .لقد استمر االنخفاض الحاد في حجم التعامالت خالل السنة.
لذلك ،فلقد إستخدم المقيمون علمهم بأمور السوق وحكمهم المهني للوصول إلى تقديراتهم للقيم السوقية في  31ديسمبر  2010ولم يعتمدوا فقط
على مقارنات المعامالت التاريخية .في ظل تلك الظروف ،توجد درجة أكبر من حالة عدم التأكد عن تلك التي تتواجد في األسواق األكثر نشاط ًا عند تقدير القيم
السوقية لالستثمارات العقارية .أيض ًا ،فإن نقص السيولة في أسواق المال يعني إنه إذا كانت هناك نية لبيع عقار ما ،فإنه قد تكون هناك صعوبة في إتمام
عملية بيع العقار بنجاح في المدى القصير.
االنخفاض في قيمة المدينين
يتم تقدير القيمة الممكن تحصيلها للمدينين عندما يضعف إحتمال تحصيل كامل المبلغ .بالنسبة للمبالغ الهامة الفردية ،يتم عمل التقدير على أساس
فردي .يتم تقييم المبالغ التي ال تعتبر هامة بشكل منفصل ،والتي انقضت مواعيد استحقاقها ،بشكل مجمع ويتم عمل مخصص على أساس الفترة التي
انقضت على استحقاقها استناداً إلى معدالت التحصيل التاريخية.
تحديد القيم العادلة لإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
بالنسبة لألدوات المالية التي يتم تداولها نادرا والتي ال يتوفر لسعرها قدر كاف من الشفافية ،تكون هناك صعوبة في تحديد قيمتها العادلة ويتطلب ذلك
درجات متفاوتة من األحكام وفقا للسيولة والتركيز وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعير والمخاطر األخرى التي تؤثر على األداة المحددة.
األحكام المحاسبية الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة
لم تستخدم المجموعة أية أحكام محاسبية هامة خالل سنوات  2010أو .2009

 .5استثمارات عقارية

الرصيد في  1يناير
إضافات
تكاليف اقتراض مرسملة
التغير في القيمة العادلة
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
الرصيد في  31ديسمبر

2010

2009

دينار كويتي

دينار كويتي

30,919,324
716,383

29,616,850
2,574,458
38,406
()2,147,335
836,945
30,919,324

-

478,801
()458,625
31,655,883

تتمثل االستثمارات العقارية في أراضي تم اقتنائها من خالل الشركات التابعة للمجموعة في مملكة البحرين.
تم رهن ملكية استثمارات عقارية بقيمة  4,720,078دينار كويتي ( :2009الشيء) مقابل المرابحات الدائنة (إيضاح .)11
تم إعادة تقييم االستثمارات العقارية للمجموعة في  31ديسمبر  2010من قبل مقيمين مستقلين مؤهلين مهني ًا حاصلين على مؤهالت مهنية ذات صلة
معترف بها ولديهم خبرة حديثة بموقع وفئة االستثمارات العقارية التي يتم تقييمها.
إن استثمارات عقارية بقيمة دفترية تبلغ  27,329,276دينار كويتي لم تكن محل إستخدام كما في  31ديسمبر  ،2010حيث أنه قد تم االحتفاظ بها الرتفاع قيمتها
الرأسمالية أو قيد اإلنشاء .قررت المجموعة أن القيمة العادلة لجميع االستثمارات العقارية قيد اإلنشاء كما في  31ديسمبر  2010قابلة للتحديد بشكل موثوق به
على أساس مستمر.
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 .6مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

2010

2009

دينار كويتي

دينار كويتي

86,289
44,048
130,337

79,397
18,297
97,694

قروض وأرصدة مدينة
إيرادات مستحقة
مصروفات مدفوعة مقدم ًا

تم توضيح تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان والعملة األجنبية واالنخفاض في القيمة بالنسبة للمدينين التجاريين واألرصدة المدينة األخرى في إيضاح .17

 .7إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

2010

2009

دينار كويتي

دينار كويتي

350,023

490,031

280,523
630,546

354,983
845,014

محتفظ بها لغرض المتاجرة
أوراق مالية مسعرة
مصنفة عند االعتراف المبدئي
صناديق غير مسعرة

إن معظم إستثمارات المجموعة المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية .إن زيادة أسعار األسهم بمقدار %3
كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة قد تؤدي إلى زيادة األرباح والخسائر وحقوق الملكية بمبلغ  18,916دينار كويتي ( :2009زيادة بمبلغ  25,350دينار كويتي).
إن تغيراً مساوي ًا ولكن في االتجاه العكسي قد يؤدي إلى نقص األرباح والخسائر وحقوق الملكية بمبلغ  18,916دينار كويتي ( 25,350 :2009دينار كويتي) .تم
القيام بهذا التحليل لسنة  2009باستخدام نفس األسس.
تم توضيح تعرض المجموعة لمخاطر العملة األجنبية بالنسبة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في إيضاح .17

 .8النقد والنقد المعادل

2010

دينار كويتي

دينار كويتي

8,000,000
685,339
8,685,339

8,918,346
883,536
9,801,882

2010

2009

		
تسهيالت تمويل إسالمية
نقد وأرصدة لدى البنوك
		
إن تسهيالت التمويل اإلسالمية تحمل معدل ربح سنوي بنسبة .)%7 :2009( %6.5
لغرض بيان التدفقات النقدية المجمع ،يتكون النقد والنقد المعادل مما يلي:

تسهيالت تمويل إسالمية ذات فترة استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر
نقد وأرصدة لدى البنوك

2009

دينار كويتي

دينار كويتي

8,000,000
685,339
8,685,339

8,765,288
883,536
9,648,824

تم توضيح تعرض المجموعة لمخاطر العملة األجنبية وتحليل حساسية الموجودات في إيضاح .17

2010
السنوي2010
السنوي
التقرير
األولى،التقرير
البحريناألولى،
شركةالبحرين
شركة
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 .9رأس المال
بلغ رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع  31,500,000دينار كويتي موزع ًا على  315,000,000سهم بقيمة  100فلس للسهم الواحد ( 31ديسمبر :2009
 31,500,000دينار كويتي موزعا على  315,000,000سهم).

 .10احتياطي إجباري
وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية الكويتي لعام  1960وتعديالته والنظام االساسي للشركة ،يتم تحويل  %10من ربح السنة إلى االحتياطي اإلجباري
ويجوز ايقاف هذا التحويل عندما يصل رصيد االحتياطي الى  %50من رأس المال .إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع إال لتوزيع ارباح تصل الى  %5من رأس المال
المدفوع في السنوات التي ال تسمح فيها األرباح بمثل هذه التوزيعات.

 .11مرابحات دائنة
تمثل المرابحات الدائنة قيمة بضاعة مشتراة على أساس التسوية المؤجلة وتحمل متوسط معدل ربح قدره ربح  ٪9.5سنوي ًا ( ٪9.5 :2009سنوي ًا) .وتستحق
المرابحة الدفع في تواريخ مختلفة تنتهي في  26أبريل  2013وهي مضمونة برهن على استثمارات بقيمة دفترية تبلغ  4,720,078دينار كويتي ( :2009ال شيء)
(إيضاح  .)5يتم إدراج المبالغ المستحقة خالل االثني عشر شهراً المقبلة كمطلوبات متداولة.
تم توضيح تعرض المجموعة لمخاطر العملة والسيولة المتعلقة بالمرابحات الدائنة في إيضاح .17

 .12دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
2010

دائنون تجاريون
المستحق للمقاول
تأمينات محتجزة
مصاريف مستحقة
مستحق لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة

2009

دينار كويتي

دينار كويتي

38,107

103,333
615,214
94,344
27,591

-

92,281
22,264
2,205
154,857

-

840,482

تم توضيح تعرض المجموعة لمخاطر العملة والسيولة بالنسبة للدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى في إيضاح .17

 .13ربحية السهم
تم احتساب ربحية السهم على أساس صافي ربح السنة والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة كما يلى:

2010

ربحية( /خسارة) السنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة والمدفوعة
ربحية( /خسارة) السهم (فلس)

36

2009

دينار كويتي

دينار كويتي

84,851
315,000,000
0,27

()2,414,843
315,000,000
()7,67

شركة البحرين األولى ،التقرير السنوي 2010

قدرات تصنع اإلنجازات

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010

 .14ارتباطات رأسمالية
كما في  31ديسمبر  ،2010كان لدى المجموعة التزامات تتعلق بإنشاء وتطوير عقارات بمبلغ الشيء دينار كويتي ( 114,853دينار كويتي كما في  31ديسمبر
 ،)2009والتزامات تتعلق بعقد تأجير تشغيلي بمبلغ الشيء دينار كويتي ( 444,252دينار كويتي كما في  31ديسمبر .)2009

 .15التعامالت مع األطراف ذات الصلة
تتمثل األطراف ذات الصلة في مساهمي المجموعة الذين لهم تمثيل في مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة العليا وأفراد عائالتهم المقربين.
في إطار النشاط االعتيادى وبموافقة إدارة المجموعة ،تمت تعامالت مع تلك األطراف خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر .2010
معامالت مع أفراد اإلدارة العليا
يحصل أفراد اإلدارة العليا على مكافآت في شكل مزايا موظفين قصيرة األجل ومزايا ما بعد الخدمة .حصل أفراد اإلدارة العليا على مكافآت إجمالية تبلغ
 164,240دينار كويتي للسنة المنتهية في  31ديسمبر  185,469( 2010دينار كويتي للسنة المنتهية في  31ديسمبر .)2009
معامالت مع أطراف ذات صلة أخرى

األربــاح أو الخسـائـــر		
السنــة المنتـهيــــة في  31ديسمبر

2010

دينار كويتي

2009

دينار كويتي

الرصيد القائم  31ديسمبر

2010

2009

دينار كويتي

دينار كويتي

8,000,000
74,082

8,000,000
79,397

				
تسهيالت تمويل إسالمية مستحقة من مساهم رئيسي
634,882
537,976
إيرادات مرابحات /إيرادات مستحقة

تخضع هذه التعامالت إلى موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوى.

 .16إدارة المخاطر المالية
مقدمة ونظرة عامة
نتيجة الستخدام األدوات المالية ،تتعرض المجموعة للمخاطر التالية:
•
•
•

مخاطر االئتمان
مخاطر السيولة
مخاطر السوق

يبين هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر السابقة ،كما يوضح أهداف المجموعة وسياساتها وأنشطتها نحو قياس تلك المخاطر
وإدارتها وكيفية إدارة المجموعة لرأس المال .كما تم إدراج إيضاحات كمية إضافية من خالل هذه البيانات المالية المجمعة.
يتولى مجلس اإلدارة المسئولية العامة إلعداد اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى المجموعة واإلشراف عليه.
تم إعداد سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة بهدف التعرف على المخاطر التي تواجه المجموعة وتحليلها ،ووضع حدود وضوابط مخاطر مالئمة ،ومراقبة
المخاطر ومدى االلتزام بالحدود الموضوعة .وتتم مراجعة سياسات ونظم إدارة المخاطر بشكل منتظم لتعكس التغيرات التي تحدث في ظروف السوق وفي
أنشطة المجموعة .إن المجموعة تهدف من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة لديها نحو تعزيز بيئة رقابية منضبطة وبناءة والتي يفهم كافة الموظفون
من خاللها أدوارهم ومسئولياتهم.
مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية للمجموعة في حال عجز الطرف المقابل في األداة المالية عن تسديد التزاماته التعاقدية ،وتنشأ تلك المخاطر
بشكل أساسي من المدينين واالستثمارات.

2010
السنوي2010
التقريرالسنوي
األولى،التقرير
البحريناألولى،
شركةالبحرين
شركة
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المدينون التجاريون واألرصدة المدينة األخرى وتسهيالت التمويل اإلسالمية
يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشكل أساسي بالسمات الفردية لكل عميل .إن المجموعة تتعامل فقط مع األطراف الخارجية المعروفة والجديرة
باالئتمان .إن سياسة المجموعة بالنسبة للعمالء الراغبين في التعامل بشروط ائتمانية ،أن يخضعوا إلجراءات فحص ائتمانية .باإلضافة إلى ذلك ،تتم مراقبة
األرصدة المدينة بصورة مستمرة األمر الذي أدى إلى توصل المجموعة إلى أنها غير معرضة للديون الرديئة على نحو مؤثر .يتمثل التعرض األقصى في القيمة
الدفترية المذكورة في إيضاحات  6و .8ال توجد تركزات هامة لمخاطر االئتمان داخل المجموعة.
االستثمارات
بالنسبة لمخاطر االئتمان الناشئة عن استثمارات المجموعة ،فإن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ينشأ من عجز الطرف اآلخر ،ويتساوى أقصى تعرض مع
القيمة الدفترية لتلك االستثمارات .إن اإلدارة ال تتوقع أن يعجز أي طرف عن الوفاء بالتزاماته.
مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها .إن هدف المجموعة من إدارة مخاطر السيولة هو التأكد،
حسب اإلمكان ،من توافر السيولة الكافية لتلبية التزاماتها عند استحقاقها في الظروف العادية وأوقات الضغط ،وذلك دون تكبد أية خسائر غير مقبولة أو
التعرض لمخاطر المساس بسمعة المجموعة.
تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة لديها عن طريق الحفاظ على االحتياطيات المناسبة ،والمراقبة المستمرة للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومدى
توافق استحقاقات الموجودات والمطلوبات المالية .حالي ًا ،تتوقع المجموعة أن تقوم بسداد كافة التزاماتها عند استحقاقاتها التعاقدية .إن المجموعة تتوقع
أن توفر األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية الكافية للوفاء بتلك االلتزامات النقدية .أيض ًا تحتفظ المجموعة بموجودات مالية ذات سوق نشط والتي يمكن
تسييلها فوري ًا لتلبية إحتياجات السيولة.
مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في احتمال تأثير التقلبات التي تحدث في أسعار السوق مثل أسعار الصرف األجنبي وأسعار األسهم على إيرادات المجموعة أو قيمة
مقتنياتها من األدوات المالية .إن الهدف من عملية إدارة مخاطر السوق هو إدارة التعرضات لمخاطر السوق وضبطها في إطار حدود مقبولة ،مع األخذ في اإلعتبار
الوصول إلى الحد األقصى من العوائد.
مخاطر العملة
تواجه المجموعة مخاطر العملة األجنبية على المعامالت التي تتم بعمالت أخرى بخالف عمالت التعامل بشركات المجموعة .إن العمالت الرئيسية التي تواجه
مخاطر هي الدينار البحريني.
تحرص المجموعة على الحفاظ علي صافي تعرضاتها بالنسبة للموجودات والمطلوبات النقدية األخرى المرتبطة بالعمالت األجنبية في مستوى مقبول.
ال تستخدم المجموعة حالي ًا أية أدوات مالية مشتقة إلدارة تعرضاتها لمخاطر العملة.
مخاطر سعر السوق األخرى
تنشأ مخاطر أسعار األسهم من األوراق المالية .إن الهدف الرئيسي من استراتيجية االستثمار بالمجموعة هو تحقيق أعلى عوائد استثمارية ممكنة .وفق ًا لتلك
االستراتيجية ،يتم تصنيف بعض االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،حيث يتم مراقبة أدائها بفاعلية وتتم إدارتها على أساس القيمة
العادلة .تقوم المجموعة بتنويع محافظها من أجل إدارة مخاطر السعر الناشئة من االستثمارات في المساهمات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر .إن استثمارات المجموعة في حقوق ملكية الشركات األخرى مدرجة بصفة رئيسية في سوق الكويت لألوراق المالية.
تتم إدارة االستثمارات الهامة داخل المحفظة على أساس فردي وتتم الموافقة على كافة قرارات البيع والشراء من قبل اإلدارة التنفيذية.
إدارة رأس المال
تهدف سياسة المجموعة نحو الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية مما يؤدي إلى الحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين ودعم وضع المجموعة بالسوق
وهكذا لتعزيز التطورات المستقبلية للعمليات .يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال ،والذي تحدده المجموعة بصافي اإليرادات التشغيلية على
إجمالي حقوق الملكية.
ال توجد تغييرات في أسلوب إدارة المجموعة لرأس المال خالل السنة.
إن المجموعة ال تخضع لمتطلبات رأسمالية خارجية.
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 .17األدوات المالية
مخاطر االئتمان
التعرض لمخاطر االئتمان
إن القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل أعلى تعرض لمخاطر االئتمان.
فيما يلي أعلى تعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للمدينين التجاريين واألرصدة المدينة األخرى وتسهيالت التمويل اإلسالمية كما في تاريخ البيانات المالية طبق ًا
للموقع الجغرافي:

2010

محلي
مملكة البحرين

2009

دينار كويتي

دينار كويتي

8,113,212
17,125
8,130,337

8,480,338
535,702
9,016,040

فيما يلي بيان بأعمار المدينين التجاريين واألرصدة المدينة األخرى وتسهيالت التمويل اإلسالمية كما في تاريخ البيانات المالية:

2010

مضى على استحقاقها صفر  30 -يوم
مضى على استحقاقها  120 - 31يوم

2009

دينار كويتي

دينار كويتي

2,130,337
6,000,000
8,130,337

3,016,040
6,000,000
9,016,040

لم يتم تكوين أي مخصص خالل  :2009( 2010الشيء) للمدينين التجاريين واألرصدة المدينة األخرى وتسهيالت التمويل اإلسالمية.
إن المجموعة غير معرضة لمخاطر االئتمان بصورة كبيرة بالنسبة ألي طرف معين أو مجموعة من األطراف األخرى التي تشترك في نفس السمات.
مخاطر السيولة
فيما يلي بيان باالستحقاقات المتوقعة للمطلوبات المالية بتاريخ البيانات المالية:
القيمة
الدفترية
دينار كويتي

سنة واحدة
أو أقل
دينار كويتي

 31ديسمبر 2010
			
المطلوبات المالية
428,048
989,217
مرابحات دائنة
154,857
154,857
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
582,905
1,144,074
			
 31ديسمبر 2009
			
المطلوبات المالية
437,620
مرابحات دائنة
840,482
840,482
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
840,482
1,278,102

2010
السنوي2010
التقريرالسنوي
األولى،التقرير
البحريناألولى،
شركةالبحرين
شركة

سنة إلى
خمس سنوات
دينار كويتي

561,169

-

561,169

437,620

-

437,620
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مخاطر العملة
التعرض لمخاطر العملة األجنبية
تواجه المجموعة مخاطر العملة األجنبية على أصول معينة بعمالت بخالف الدينار الكويتي .إن العملة الرئيسية التي تعرض المجموعة لتلك المخاطر هي
الدينار البحريني .كما في تاريخ البيانات المالية بلغ صافي تعرض المجموعة لمخاطر العملة األجنبية  41,354,655دينار بحريني ( 41,741,934 :2009دينار بحريني).
تحليل معدل الحساسية

إن ارتفاع الدينار الكويتي بمقدار  %10مقابل الدينار البحريني كما في  31ديسمبر قد يؤدي إلى زيادة( /نقص) حقوق الملكية واألرباح أو الخسائر بمبلغ 3,095,595
دينار كويتي ( 3,119,947 :2009دينار كويتي) .إن هذا التحليل يفترض ثبات كافة المتغيرات األخرى .تم القيام بهذا التحليل لسنة  2009باستخدام نفس األسس.
إن تراجع الدينار الكويتي بمقدار  %10مقابل الدينار البحريني كما في  31ديسمبر قد يؤدي إلى أثر مساوي ولكن عكسي بالمبالغ المذكورة أعاله ،بافتراض ثبات
جميع المتغيرات األخرى.
القيمة العادلة
إن القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن استبدال األصل به أو سداد التزام بين أطراف ذات معرفة ورغبة في معامالت على أسس متكافئة .ومن المفهوم
ضمني ًا في تعريف القيمة العادلة افتراض االستمرارية ألعمال المجموعة وعدم وجود نية أو حاجة للتصفية أو تقليص عملياتها بشكل مادي أو أن تتولى
معامالت بشروط غير مالئمة.
إن القيمة العادلة المقدرة للموجودات والمطلوبات المالية في رأي اإلدارة (المدينون التجاريون واألرصدة المدينة األخرى وتسهيالت التمويل اإلسالمية
والمرابحات الدائنة والدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى) ال تختلف مادي ًا عن قيمتهم الدفترية بتاريخ البيانات المالية.
تدرج القيمة العادلة
يوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية التي تم إدراجها بالقيمة العادلة وفق ًا لطريقة التقييم .تم تعريف المستويات المختلفة كما يلي:
•

المستوى األول :أسعار السوق المعلنة (غير معدلة) في السوق النشط للموجودات والمطلوبات المتطابقة.

•

المستوى الثاني :يعتمد على مدخالت بخالف األسعار المعلنة المتضمنة في المستوى األول والتي يمكن مالحظتها بالنسبة لألصل أو اإللتزام إما بصورة
مباشرة (مثل األسعار) أو بصورة غير مباشرة (مثل المعلومات المستمدة من األسعار).

•

المستوى الثالث :يعتمد على مدخالت تخص األصل أو االلتزام والتي تكون غير مبنية على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها (مدخالت غير ملحوظة).
المستوى األول
دينار كويتي

المستوى الثاني
دينار كويتي

المستوى الثالث
دينار كويتي

				
 31ديسمبر 2010
280,523
350,023
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
280,523
350,023
				
				
 31ديسمبر 2009
354,983
490,031
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
354,983
490,031

اإلجمالي
دينار كويتي

630,546
630,546
845,014
845,014

خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2010لم تكن هناك أية تحويالت ضمن مستويات القيمة العادلة.
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 .18القطاعات التشغيلية
إن المجموعة لديها قطاعان مطلوب التقرير عنهما كما هو موضح أدناه حيث يمثالن وحدات العمل االستراتيجية .قامت اإلدارة بتحديد القطاعات التشغيلية
بناء على التقارير التي تتم مراجعتها من قبل مجلس اإلدارة لغرض اتخاذ القرارات االستراتيجية .يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة التقارير اإلدارية الداخلية لكل وحدة
ً
من وحدات العمل اإلستراتيجية كل ثالثة أشهر على األقل .فيما يلي ملخص عن نشاط كل قطاع من قطاعات المجموعة المطلوب التقرير عنه:
•
•

األنشطة العقارية .تتضمن المتاجرة في العقارات وتطويرها وإدارتها داخل وخارج الكويت.
األنشطة غير العقارية .تتضمن االستثمار في مختلف األدوات المالية اإلسالمية ،وباألخص المرابحة.

تنشأ اإليرادات الخاصة بالقطاعات التشغيلية بصفة رئيسية من العائد على العقارات وإيرادات االستثمار .تم اإلفصاح عن كافة أنشطة المجموعة والقطاعات
التشغيلية من خالل القطاعات المذكورة أعاله.
فيما يلي عرض للمعلومات المالية عن القطاعات المطلوب التقرير عنها للسنة المنتهية في  31ديسمبر :2010
األنشطة العقارية
دينار كويتي
إيرادات القطاع
مصروفات القطاع
نتائج القطاع
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع
نفقات رأسمالية

األنشطة غير العقارية
دينار كويتي

			
515,836
()741,232
310,247
()225,396
9,315,885
31,865,502
1,162,830
47,025
716,383

310,247

اإلجمالي
دينار كويتي

826,083
()741,232
84,851
41,181,387
1,162,830
763,408

فيما يلي عرض للمعلومات المالية عن القطاعات المطلوب التقرير عنها للسنة المنتهية في  31ديسمبر :2009
األنشطة العقارية
دينار كويتي
(خسائر) /إيرادات القطاع
مصروفات القطاع
نتائج القطاع
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع
نفقات رأسمالية

األنشطة غير العقارية
دينار كويتي

			
()1,655,567
()827,000
67,724
()2,482,567
9,763,360
31,985,012
1,289,683
4,149
1,864,898

67,724

اإلجمالي
دينار كويتي
()1,587,843
()827,000
()2,414,843
41,748,372
1,289,683
1,869,047

القطاعات الجغرافية
عند عرض المعلومات الخاصة بالقطاعات الجغرافية ،تم تحديد إيراد القطاع على أساس الموقع الجغرافي لألطراف األخرى .تم تحديد موجودات القطاع على
أساس الموقع الجغرافي للموجودات.

2010
السنوي2010
التقريرالسنوي
األولى،التقرير
البحريناألولى،
شركةالبحرين
شركة
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المعلومات الجغرافية
اإليرادات/
(الخسائر)
دينار كويتي

 31ديسمبر 2010

		

401,033
425,050
826,083

13,860
31,721,305
31,735,165

533,497
()2,121,340
()1,587,843

36,027
30,967,755
31,003,782

داخل الكويت
خارج الكويت

 31ديسمبر 2009

الموجودات
غير المتداولة
دينار كويتي

		

داخل الكويت
خارج الكويت

لم تكن هناك أية عمليات متبادلة بين القطاعات التشغيلية للمجموعة خالل سنوات  2009و .2010
لم تكن هناك أية تغييرات في القطاعات التي تم التقرير عنها خالل السنة .إن السياسات المحاسبية للقطاعات التي تم التقرير عنها تتفق مع تلك المذكورة
في إيضاح رقم .3
يقوم مجلس اإلدارة بتقييم أداء القطاعات التشغيلية بناء على قياس ربح القطاع .يتم قياس ربح أو خسارة قطاعات المجموعة التشغيلية التي ترفع تقاريرها
إلى مجلس اإلدارة بطريقة تتفق مع تلك المستخدمة في بيان الدخل الشامل .لهذا لم يتم عرض أية تسوية بين ربح القطاع وصافي الخسارة بصورة منفصلة.
يتم قياس المبالغ المقدمة لمجلس اإلدارة بالنسبة إلجمالي الموجودات والمطلوبات بطريقة تتفق مع تلك المستخدمة في البيانات المالية المجمعة.
تم توزيع تلك الموجودات والمطلوبات على أساس عمليات القطاع والموقع الفعلي لألصل .لم يتم عرض أية تسويات بين موجودات القطاعات التي تم
التقرير عنها وإجمالي الموجودات أو إجمالي المطلوبات التي تم التقرير عنها وإجمالي المطلوبات ،حيث أن كافة الموجودات والمطلوبات قد تم توزيعها
على القطاعات التي تم التقرير عنها.
لم تكن هناك إيرادات ناتجة عن عمليات مع أي عميل خارجي منفرد بحيث تشكل  %10أو أكثر من إيرادات المجموعة.

 .19توزيعات أرباح
اقترح مجلس اإلدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ  3مارس  2011عدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2010ويخضع االقتراح
لموافقة الجمعية العمومية للمساهمين.
وافقت الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة في  26مايو  2010على عدم توزيع أرباح نقدية عن عام  :2008( 2009لم يتم توزيع أرباح نقدية).

 .20أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة عندما كان ذلك ضروري ًا لتتناسب مع عرض السنة الحالية .لم تؤثر إعادة التصنيف على المبالغ المفصح عنها سابق ًا للربح
أو الخسارة أو حقوق الملكية أو األرصدة االفتتاحية ألقدم فترة مقارنة معروضة ،وبالتالي لم يتم عرض بيان ثالث للمركز المالي.
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