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شركة المنار للتمویل واإلجارة
ش.م.ك. (مقفلة)

 وشـــــركــــاتـــھا التـــــابعة
دولة الكویت

صفحةفھرس

المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 
و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۱

تقریر مراقبي الحسابات المستقلین 

بیان المركز المالي المجمع في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۱

بیان الدخل المجمع للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۱

بیان الدخل الشامل المجمع للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۱

بیان التغیرات في حقوق الملكیة المجمع للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۱

بیان التدفقات النقدیة المجمع للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۱

إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة 

۳-۲

٤

٥

٥

٦

۷

۲۷-۸



۲

التقریر السنوى ۲۰۱۱

۲

التقریر السنوى ۲۰۱۱

شركة المنار للتمویل واإلجارة ش.م.ك. (مقفلة)
دولة الكویت

تقریر مراقبي الحسابات المستقلین إلى السادة المساھمین

تقریر عن البیانات المالیة المجمعة
ــة  ــة) («الشــركة األم») وشــركاتھا التابع ــل واإلجــارة ش.م.ك. (مقفل ــار للتموی ــة لشــركة» المن ــة المرفق ــة المجمع ــات المالی ــا البیان ــد دققن لق
«یشــار إلیھــم مجتمعیــن بالمجموعــة» والتــي تتضمــن بیــان المركــز المالــي المجمــع كمــا فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۱ وكذلــك بیانــات الدخــل 
ــات  ــك ملخــص السیاس ــخ وكذل ــك التاری ــة بذل ــنة المنتھی ــة للس ــة المجمع ــات النقدی ــة والتدفق ــوق الملكی ــي حق ــرات ف ــامل والتغی ــل الش والدخ

ــة األخــرى. ــات التفصیلی ــة واإلیضاح ــبیة الھام المحاس

مسؤولیة اإلدارة عن البیانات المالیة المجمعة 
إن إدارة الشــركة ھــي المســئولة عــن إعــداد وعــرض البیانــات المالیــة المجمعــة بشــكل عــادل طبقــاً للمعاییــر الدولیــة للتقاریــر المالیــة كمــا ھــي 
مطبقــة بدولــة الكویــت وھــي أیضــا المســئولة عــن وضــع نظــام الرقابــة الداخلــي الــذي تــراه ضروریــاً إلعــداد بیانــات مالیــة خالیــة مــن أیــة 

أخطــاء مادیــة ســواء كانــت ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ.

مسؤولیة مراقبي الحسابات
ــاً  ــا بالتدقیــق وفق ــا بھــا. لقــد قمن إن مســئولیتنا ھــي إبــداء رأي علــى تلــك البیانــات المالیــة المجمعــة اعتمــاداً علــى أعمــال التدقیــق التــي قمن
لمعاییــر التدقیــق الدولیــة. إن ھــذه المعاییــر تتطلــب منــا االلتــزام بمتطلبــات المھنــة األخالقیــة وتخطیــط وأداء أعمــال التدقیــق للحصــول علــى 
تأكیــد معقــول بــأن البیانــات المالیــة المجمعــة ال تحتــوي علــى أخطــاء مادیــة. إن أعمــال التدقیــق تتطلــب تنفیــذ إجــراءات للحصــول علــى أدلــة 
تدقیــق علــى المبالــغ واإلیضاحــات الــواردة فــي البیانــات المالیــة المجمعــة. إن تلــك اإلجــراءات تعتمــد علــى الحكــم المھنــي لمراقــب الحســابات 
بمــا فــي ذلــك تقییــم خطــر وجــود أخطــاء مادیــة فــي البیانــات المالیــة المجمعــة ســواء كانــت ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ. فــي ســبیل تقییــم تلــك 
األخطــار فــإن مراقــب الحســابات یأخــذ فــي عیــن االعتبــار الرقابــة الداخلیــة المرتبطــة بإعــداد البیانــات المالیــة المجمعــة وعرضھــا بشــكل 
عــادل وذلــك بھــدف تصمیــم إجــراءات التدقیــق المالئمــة، ولیــس بغــرض إبــداء رأي علــى فعالیــة نظــم الرقابــة الداخلیــة المطبقــة بالشــركة. إن 
أعمــال التدقیــق تتضمــن أیضــاً تقییــم مــدى مالئمــة السیاســات المحاســبیة المطبقــة ومــدى معقولیــة التقدیــرات المحاســبیة التــي أعدتھــا اإلدارة 

باإلضافــة إلــى تقییــم العــرض الشــامل للبیانــات المالیــة المجمعــة.
باعتقادنا أن أدلة التدقیق التى حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفیر أساس معقول یمكننا من إبداء رأینا.
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الرأي 
برأینــا، فــإن البیانــات المالیــة المجمعــة المرفقــة تعبــر بصــورة عادلــة – مــن جمیــع النواحــي المادیــة – عــن المركــز المالــي للمجموعــة كمــا 
فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۱ وعــن أدائھــا المالــي وتدفقاتھــا النقدیــة المجمعــة للســنة المنتھیــة بذلــك التاریــخ وفقــاً للمعاییــر الدولیــة للتقاریــر المالیــة 

كمــا ھــي مطبقــة بدولــة الكویــت.

تقریر حول متطلبات قانونیة وتنظیمیة أخرى
برأینــا كذلــك، أن الشــركة األم تمســك حســابات منتظمــة، وأن البیانــات المالیــة المجمعــة والبیانــات الــواردة فــي تقریــر مجلــس اإلدارة فیمــا 
یتعلــق بتلــك البیانــات المالیــة المجمعــة متفقــة مــع مــا ورد فــي دفاتــر الشــركة ، وأننــا قــد حصلنــا علــى المعلومــات التــي رأیناھــا ضروریــة 
ألداء مھمتنــا، وأن البیانــات المالیــة المجمعــة تتضمــن كل مــا نــص قانــون الشــركات التجاریــة لســنة ۱۹٦۰ والتعدیــالت الالحقــة لــھ والنظــام 
األساســي للشــركة األم علــى وجــوب إثباتــھ فیھــا، وأن الجــرد قــد أجــري وفقــاً لألصــول المرعیــة، وأنــھ فــي حــدود المعلومــات التــي توفــرت 
لدینــا لــم تقــع خــالل الســنة المنتھیــة فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۱ مخالفــات ألحــكام قانــون الشــركات التجاریــة لســنة ۱۹٦۰ والتعدیــالت الالحقــة 

لــھ أو للنظــام األساســي للشــركة األم علــى وجــھ یؤثــر مادیــاً فــي نشــاط المجموعــة أو فــي مركزھــا المالــي المجمــع.

نبیــن أیضــاَ أنــھ خــالل تدقیقنــا لــم یــرد إلــى علمنــا وجــود أیــة مخالفــات مادیــة ألحــكام القانــون رقــم ۳۲ لســنة ۱۹٦۸ والتعدیــالت الالحقــة لــھ 
فــي شــأن النقــد وبنــك الكویــت المركــزي وتنظیــم المھنــة المصرفیــة والتعلیمــات المتعلقــة بــھ خــالل الســنة المنتھیــة فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۱.

جاسـم أحمـد الفھـد
مراقب حسابات مرخص رقم ٥۳ فئة أ

الفھد والوزان وشركاھم 
دیلویت وتوش

د. سعود حمد الحمیدي
سجل مراقبي الحسابات رقم ٥۱ فئة أ
من د. سعود حمد الحمیدي وشركاه

عضو في بیكر تلي العالمیة

٤ أكتوبر ۲۰۱۲
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بیان المركز المالي المجمع
في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۱

بدر عبد هللا السمیط
رئیس مجلس اإلدارة

صالح محمد الوزان
نائب رئیس مجلس اإلدارة

1,600,214 3,368,373 5 النقد والنقد المعادل
- 1,503,886 6 استثمارات فى مرابحات مدینة

43,026,276 34,010,533 7 ذمم مدینة 
7,757,408 4,726,494 8 أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

- 2,169,087 9 استثمارات متاحة للبیع
3,755,538 - 9 استثمار في شركة زمیلة
1,163,240 2,032,335 10 عقارات استثماریة
973,225 109,789 11 ً ذمم مدینة أخرى ومدفوعات مقدما
213,865 214,448 23 مستحق من الطرف ذي العالقة
أصول غیر ملموسة 4,071 9,073
ممتلكات ومعدات 18,057 8,579

مجموع األصول 48,157,073 58,507,418

22,087,706 14,865,413 12 دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة
1,897,237 2,486,200 13 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى 
مخصص مكافأة نھایة خدمة الموظفین 415,679 358,221

مجموع االلتزامات 17,767,292 24,343,164

30,874,759 30,874,759 14 رأس المال
عالوة إصدار 312,020 312,020

1,265,937 1,265,937 15 احتیاطي قانوني 
1,243,823 1,243,823 16 احتیاطي اختیاري
احتیاطي ترجمة عمالت أجنبیة - 115,641
352,074 (3,306,758) (خسائر متراكمة)/ أرباح محتفظ بھا

مجموع حقوق الملكیة 30,389,781 34,164,254
مجموع االلتزامات وحقوق الملكیة 48,157,073 58,507,418

األصول

 االلتزامات

 حقوق الملكیة

دینار كویتى

۲۰۱۰

دینار كویتى

۲۰۱۱

اإللتزامات وحقوق الملكیة

إیضاح

إن اإلیضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.
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بیان الدخل المجمع
للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۱

بیان الدخل الشامل المجمع
للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۱

إیرادات تمویل 4,339,791 6,185,175
187,777 (265,945) 9 (خسارة)/ ربح شركة زمیلة
34,951 16,760 10 استرداد خسارة انخفاض قیمة عقارات استثماریة

502,531 394,754 17 إیرادات أخرى
6,910,434 4,485,360 

(837,508) (4,694,287) 18 صافي خسائر استثمارات
(2,349,441) (1,105,184) تكالیف تمویل
(652,994) (620,958) 19 مصاریف عمومیة وإداریة

(1,056,108) (1,034,633) 20 تكالیف موظفین
(1,091,603) (672,937) 7 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

(52,724) (16,193) اسـتھالك وإطفاء
(6,040,378) (8,144,192)

852,829 (3,658,832) صافي (خسارة)/ ربح السنة
الدخل الشامل اآلخرى:

(37,383) (14,491) ترجمة بیانات مالیة بعمالت أجنبیة
- (101,150) المحّول إلى بیان الدخل (إیضاح ۹)

(37,383) (115,641) الخسارة الشاملة األخرى للسنة
815,446 (3,774,473) إجمالي (الخسائر) / الدخل الشامل للسنة

870,056 (3,658,832) (الخسارة)/ الربح قبل حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي والزكاة 
(7,831) حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي -
(9,396) الزكاة -

852,829 (3,658,832) صافي (خسارة)/ ربح السنة
2.76  (11.85) 21 (خسارة)/ ربحیة السھم األساسیة والمخففة

اإلیرادات

المصاریف

دینار كویتى

۲۰۱۰

دینار كویتى

۲۰۱۱
إیضاح

إن اإلیضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.
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بیان التغیرات في حقوق الملكیة المجمع
للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۱

33,348,808 (326,743) الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱۰  30,874,759 312,020 1,178,931 1,156,817 153,024
صافي ربح السنة - - - - - 852,829 852,829

بنود الدخل الشامل اآلخرى:
(37,383) - (37,383) ترجمة بیانات مالیة بعمالت أجنبیة - - - -
(37,383) - (37,383) إجمالي بنود الدخل الشامل اآلخرى  - - - -

- (174,012) المحّول إلى االحتیاطیات - - 87,006 87,006 -
الرصید في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۰  30,874,759 312,020 1,265,937 1,243,823 115,641 352,074 34,164,254
(3,658,832) (3,658,832) صافي خسارة السنة - - - - -

بنود الدخل الشامل اآلخرى:
(14,491) - (14,491) ترجمة بیانات مالیة بعمالت أجنبیة - - - -
(101,150) - (101,150) المحّول إلى بیان الدخل (إیضاح ۹) - - - -
(115,641) - (115,641) إجمالي بنود الدخل الشامل اآلخرى  - - - -

30,389,781 (3,306,758) الرصید في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۱ 30,874,759 312,020 1,265,937 1,243,823 -

إن اإلیضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.

دینار كویتى

رأس المـال

دینار كویتى

عالوة إصدار

دینار كویتى

احتیاطي قانوني

دینار كویتى

احتیاطي اختیاري

دینار كویتى

احتیاطي ترجمة 

عمالت أجنبیة

دینار كویتى

(خسائر متراكمة)/ 

أرباح محتفظ بھا

دینار كویتى

المجمــوع
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بیان التدفقات النقدیة المجمع
للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۱

إن اإلیضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.

أنشطة تشغیلیة
852,829 (3,658,832) صافي (خسارة)/ربح السنة

التعدیالت لـ:
(187,777) خسارة/ (ربح) شركة زمیلة 265,945
(34,951) (16,760) استرداد مخصص خسارة انخفاض قیمة عقارات استثماریة

مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 672,937 1,091,603
استھالك وإطفاء 16,193 52,724
خسارة من بیع ممتلكات ومعدات - 10,434

صافي خسارة استثمار 4,694,287 837,508
- (4,858) إیرادات من مرابحة مدینة

تكالیف تمویل 1,105,184 2,349,441
مخصص مكافأة نھایة خدمة الموظفین 102,304 82,077

5,053,888 3,176,400  

ذمم مدینة 8,342,805 19,313,913
46,837 364,361 ً ذمم مدینة أخرى ومدفوعات مقدما
(31,070) (15,874) أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
(82,887) (583) مستحق من/إلى طرف ذي عالقة 

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى 588,963 1,104,973
(12,511) (44,846) المدفوع لمكافأة نھایة خدمة الموظفین

25,393,143 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة 12,411,226
أنشطة استثماریة

المحّصل من بیع أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 16,061 -
(670,000) (852,335) شراء عقارات استثماریة

- (1,503,886) استثمارات فى مرابحات مدینة
إیراد مستلم من مرابحات مدینة 4,858 -
إیرادات توزیعات أرباح مستلمة 40,380 -
- (20,668) شراء ممتلكات ومعدات

(17,061) شراء أصول غیر ملموسة -
(687,061) (2,315,590) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

أنشطة تمویلیة
(23,186,373) (7,222,293) صافي حركة دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة
(2,349,441) (1,105,184) تكالیف تمویل مدفوعة

(25,535,814) (8,327,477) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة
(829,732) صافي الزیادة/(النقص) في النقد والنقد المعادل 1,768,159
النقد والنقد المعادل في بدایة السنة  1,600,214 2,429,946
1,600,214 3,368,373 5 النقد والنقد المعادل في نھایة السنة 

دینار كویتى

۲۰۱۰

دینار كویتى

۲۰۱۱
إیضاح
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إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة
للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۱

التأسیس واألنشطة الرئیسیة . ۱
ــاب  ــي عــام ۲۰۰۳ بموجــب كت ــت ف ــة الكوی ــي دول ــة) ("الشــركة األم") ف ــل واإلجــارة ش.م.ك. (مقفل ــار للتموی تأسســت شــركة المن  

التصریــح بالتأســیس رقــم ٤۸٥۷ مجلــد ۱ المــؤرخ فــي ٦ دیســمبر ۲۰۰۳.
إن األنشــطة الرئیســیة للشــركة األم وشــركاتھا التابعــة (یشــار إلیھــم مجتمعیــن بـــ "المجموعــة") ھــي ممارســة كافــة أنشــطة التمویــل   

واالســتثمار وفقــاً لمبــادئ الشــریعة اإلســالمیة الســمحة.
تخضع الشركة األم ألحكام وقوانین بنك الكویت المركزي و ھیئة أسواق المال.

إن عنوان الشركة األم المسجل ھو ص. ب. ۲۲۸۲۸ الصفاة ۱۳۰۸۹ – الكویت.
ــة  ــي تخضــع لموافق ــر ۲۰۱۲ وھ ــخ ٤ أكتوب ــس اإلدارة بتاری ــل مجل ــن قب ــة م ــة المجمع ــات المالی ــذه البیان ــى إصــدار ھ ــة عل ــت الموافق تم

ــنوي. ــة الس ــة العمومی ــاع الجمعی ــي اجتم ــاھمین ف المس

تطبیق المعاییر الجدیدة والمعدلة 
معاییر وتفسیرات وتعدیالت جدیدة ساریة اعتباراً من 1 ینایر 2011• 

تضمنــت التحســینات علــى المعاییــر الدولیــة إلعــداد التقاریــر المالیــة لســنة ۲۰۱۰ العدیــد مــن التعدیــالت البســیطة فــي عــدد مــن المعاییــر الدولیــة 
إلعــداد التقاریــر المالیــة. لــم یكــن ألي مــن المعاییــر والتفســیرات والتعدیــالت الجدیــدة الســاریة اعتبــاراً مــن ۱ ینایــر ۲۰۱۱ تأثیــر جوھــري 

علــى البیانــات المالیــة المجمعــة.
معاییر وتفسیرات جدیدة لم یبدأ سریانھا بعد• 

یســري عــدد مــن المعاییــر الجدیــدة والتعدیــالت علــى المعاییــر والتفســیرات للفتــرات الســنویة التــي تبــدأ بعــد ۱ ینایــر ۲۰۱۱، ولــم یتــم تطبیقھــا 
خــالل إعــداد ھــذه البیانــات المالیــة المجمعــة، وال یتوقــع أن یكــون ألي منھــا أثــر جوھــري علــى البیانــات المالیــة المجمعــة للمجموعــة، باســتثناء 
المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة رقــم ۹ "األدوات المالیــة"، والــذي یصبــح إلزامیــا فــي البیانــات المالیــة المجمعــة للمجموعــة لســنة ۲۰۱٥، ومــن 

شــأنھ إحــداث تغییــر فــي تصنیــف وقیــاس األصــول المالیــة. ولــم یتــم بعــد تحدیــد مــدى أثــر ذلــك.

السیاسات المحاسبیة الھامة. ۲
أساس اإلعداد

تــم إعــداد ھــذه البیانــات المالیــة المجمعــة وفقــاً للمعاییــر الدولیــة للتقاریــر المالیــة (IFRS) الصــادرة عــن مجلــس معاییــر المحاســبة الدولیــة 
(IASB) والتفســیرات الصــادرة عــن لجنــة تفســیرات المعاییــر الدولیــة للتقاریــر المالیــة التابعــة لمجلــس معاییــر المحاســبة الدولیــة، والمطبقــة 
فــي دولــة الكویــت لمؤسســات الخدمــات المالیــة التــي تخضــع لرقابــة بنــك الكویــت المركــزي وھیئــة أســواق المــال. إن ھــذه التعلیمــات تتطلــب 
تطبیــق كافــة المعاییــر الدولیــة للتقاریــر المالیــة، باســتثناء متطلبــات المعیــار المحاســبي الدولــي رقــم ۳۹ حــول المخصــص المجمــع النخفــاض 
ــن فــى السیاســة المحاســبیة  القیمــة والتــي تحــل محلھــا متطلبــات بنــك الكویــت المركــزي حــول الحــد األدنــى للمخصــص العــام، كمــا ھــو مبیّ

الخاصــة بانخفــاض قیمــة األصــول المالیــة وعــدم إمكانیــة تحصیلھــا.
تم تطبیق السیاسات المحاسبیة من قبل المجموعة بشكل متسق ومماثل لتلك المطبقة في السنة السابقة.

ــات  ــم إعــداد ھــذه البیان ــد ت ــة العــرض للمجموعــة. لق ــة وعمل ــة الوظیفی ــار الكویتــي وھــي العمل ــة المجمعــة بالدین ــات المالی تعــرض ھــذه البیان
المالیــة المجمعــة علــى أســاس مبــدأ التكلفــة التاریخیــة باســتثناء األصــول المالیــة بالقیمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة و االســتثمارات 

المتاحــة للبیــع التــي تســجل وفقــاً للقیمــة العادلــة.

أساس التجمیع
ــي  ــا الشــركات ذات األغــراض الخاصــة( الت ــن الشــركة والشــركات )ومنھ ــكل م ــة ل ــات المالی ــة البیان ــة المجمع ــات المالی ــذه البیان ــن ھ تتضم
تخضــع لســیطرتھا (شــركتھا التابعــة). تتحقــق الســیطرة عندمــا یكــون للشــركة المقــدرة علــى التحكــم فــي السیاســات المالیــة والتشــغیلیة لتلــك 
الشــركات وبالتالــي االنتفــاع مــن نشــاطاتھا. إن نتائــج الشــركات التابعــة التــي یتــم شــراءھا أو بیعھــا خــالل الســنة تــدرج ضمــن بیــان الدخــل 
الشــامل المجمــع اعتبــاراً مــن تاریــخ الســیطرة الفعلیــة أو حتــى التاریــخ الفعلــي لبیــع الشــركة التابعــة، متــى كان ذلــك مناســباً. إن مجمــوع الدخــل 
الشــامل للشــركات التابعــة یتــم توزیعــھ علــى مالكــي الشــركة والحقــوق غیــر المســیطرة حتــى لــو نتــج عــن ذلــك أن یكــون لــدى الحقــوق غیــر 

المســیطرة رصیــد عجــز.
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة). ۳
أساس التجمیع (تتمة)

عند الضرورة، یتم إدخال تعدیالت على البیانات المالیة للشركات التابعة لتتوافق مع السیاسات المحاسبیة المتبعّة من قبل المجموعة. 
یتم استبعاد كافة المعامالت واألرصدة واإلیرادات والمصروفات بین شركات المجموعة عند التجمیع.

إن التغیــرات فــي حصــص ملكیــة المجموعــة فــي الشــركات التابعــة والتــي ال ینتــج عنھــا فقــد ســیطرة المجموعــة علــى الشــركات التابعــة یتــم 
المحاســبة عنھــا كمعامــالت حقــوق الملكیــة. یتــم تعدیــل القیــم الدفتریــة لحصــص المجموعــة والحقــوق غیــر المســیطرة وذلــك لتعكــس التغیــرات 
فــي حصصھــم فــي الشــركات التابعــة. یتــم إدراج أي فــرق بیــن القیمــة التــي تــم فیھــا تعدیــل الحقــوق غیــر المســیطرة والقیمــة العادلــة للمبلــغ 

المدفــوع أو المقبــوض مباشــرة فــي حقــوق الملكیــة وتكــون متاحــة لمالكــي الشــركة.
حینمــا تفقــد المجموعــة الســیطرة علــى شــركة تابعــة، یتــم احتســاب األربــاح أو الخســائر عنــد التصــّرف علــى أنھــا الفــرق بیــن (i) إجمالــي القیمــة 
العادلــة للمقابــل المقبــوض والقیمــة العادلــة ألي حصــة محتفــظ بھــا، و(ii) والمبلــغ المــدرج ســابقاً لألصــول (بمــا فــي ذلــك الشــھرة)، والتزامــات 

ھــذه الشــركة التابعــة وأي حصــص غیــر مســیطرة. 
ویتــم المحاســبة عــن أي بنــود متراكمــة ذات عالقــة مســجلة فــي حقــوق الملكیــة كمــا لــو أنــھ تــم اســتبعاد الموجــودات المتعلقــة بھــا وتحــول الــى 
بیــان الدخــل أو الــى األربــاح المرحلــة مباشــرة. ویتــم اعتبــار القیمــة العادلــة ألي اســتثمارات متبقیــة فــي الشــركة التابعــة الســابقة فــي تاریــخ 

فقــدان الســیطرة علــى أنھــا القیمــة العادلــة عنــد االعتــراف األولــي ألغــراض المحاســبة الالحقــة.
إن تفاصیل الشركات التابعة ھي كالتالي:

نسبة الملكیة المباشرة

النشاط الرئیسيبلد التأسیس20112010اسم الشركات التابعة

شراء وبیع عقاراتالكویت99%99%شركة تساھیل المتحدة العقاریة (بدر عبد هللا السمیط وشریكھ ذ.م.م.)

إدارة مشاریعالكویت99%99%شركة منارات تساھیل العقاریة (حمد عبد هللا أحمد وشریكھ ذ.م.م.)

أنشطة استشاراتالكویت50%50%شركة المنار اكسبریس الستشارات التسویق (عبد هللا سعود البدر وشریكھ ذ.م.م.)

أنشطة استشاراتالكویت50%50%شركة المنار الوطنیة لالستشارات اإلداریة (حمد عبد هللا مدوه وشریكھ ذ.م.م.)

األدوات المالیة

یتم االعتراف باألصول وااللتزامات المالیة للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرفاً في الشروط التعاقدیة لألداة المالیة.
یتــم مبدئیــاً قیــاس األصــول المالیــة وااللتزامــات المالیــة بالقیمــة العادلــة. یتــم عنــد االعتــراف األولــي إضافــة أو خصــم تكالیــف المعاملــة المتعلقــة 
مباشــرة بعملیــة اقتنــاء أو إصــدار األصــول المالیــة وااللتزامــات المالیــة (باســتثناء األصــول المالیــة وااللتزامــات المالیــة المصنفــة بـــ "القیمــة 
العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة") مــن القیمــة العادلــة لألصــول المالیــة وااللتزامــات المالیــة، حیثمــا كان ذلــك مناســباً. یتــم االعتــراف 
بتكالیــف المعاملــة المتعلقــة مباشــرة بعملیــة اقتنــاء األصــول المالیــة أو االلتزامــات المالیــة بالقیمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة مباشــرةً 

فــي الربــح أو الخســارة.
تصنــف األصــول المالیــة إلــى البنــود المحــددة التالیــة: أصــول مالیــة "بالقیمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة" و"محتفــظ بھــا حتــى تاریــخ 
االســتحقاق" وأصــول مالیــة "متاحــة للبیــع" و"قــروض وذمــم مدینــة". یســتند التصنیــف إلــى طبیعــة األصــول المالیــة والغــرض منھــا ویتــم تحدیــد 
ذلــك عنــد االعتــراف األولــي. یتــم إثبــات كافــة عملیــات الشــراء أو البیــع المعتــادة لألصــول المالیــة علــى أســاس طریقــة تاریــخ المتاجــرة. لقــد 

حــددت المجموعــة تصنیــف أصولھــا المالیــة كمــا یلــي:

النقد والنقد المعادل• 
یشتمل بند النقد والنقد المعادل على النقد بالصندوق واألرصدة لدى البنوك.
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مرابحات مدینة• 
یمثــل بنــد مرابحــات مدینــة األصــول المالیــة التــي تمتلكھــا المجموعــة وتســتثمرھا لــدى مؤسســات بغــرض إتمــام المعامــالت المســتقبلیة بمعرفــة 

ھــذه المؤسســات وذلــك فــي أنــواع مختلفــة مــن العملیــات المالیــة اإلســالمیة ویتــم إدراجھــا بالتكلفــة المطفــأة.
ذمم مدینة• 

یتــم قیــاس الذمــم المدینــة عنــد االعتــراف األولــي بالقیمــة العادلــة، بالصافــي مــن الربــح غیــر المكتســب، ویتــم قیاســھا الحقــاً بالتكلفــة المطفــأة 
باســتخدام طریقــة معــّدل الربــح الفعلــي بالصافــي مــن المخصصــات العامــة والمحــددة للمبالــغ التــي ال یقـّـدر تحصیلھــا اســتناداً إلــى تقییــم دوري 
ــع  ــم تكویــن مخصصــات محــددة لتقلیــل جمی ــة أخــرى. یت ــة وعوامــل مصاحب ــة الحالی ــى الظــروف االقتصادی ــاًء عل ــة بن لمحفظــة الذمــم المدین
المدیونیــات التــي ھبطــت قیمتھــا إلــى القیمــة الممكــن تحقیقھــا بینمــا یتــم عمــل مخصصــات عامــة للخســائر التــي قـُـدر تكبدھــا علــى أســاس الخبــرة 

ولكــن لــم یتــم تحدیدھــا بعــد وفقــاً لمتطلبــات بنــك الكویــت المركــزي. 

أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة• 
ــھ لغــرض المتاجــرة أو  ــظ ب ــي محتف ــح أو الخســارة إذا كان األصــل المال ــة مــن خــالل الرب ــة العادل ــة كأصــول بالقیم ــف األصــول المالی تصن
مصنــف بالقیمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. تــدرج األصــول المالیــة بالقیمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة بالقیمــة العادلــة مع 
االعتــراف بــأي ربــح ناتــج عــن إعــادة القیــاس فــي الربــح أو الخســارة. یتضمــن صافــي الربــح أو الخســارة المعتــرف بــھ فــي الربــح أو الخســارة 

أیــة توزیعــات أربــاح أو فوائــد مكتســبة علــى األصــل المالــي. یتــم تحدیــد القیمــة العادلــة علــى النحــو المبیـّـن فــي إیضــاح ۲٦. 

موجودات مالیة متاحة للبیع• 
إن األصــول المالیــة المتاحــة للبیــع لیســت مشــتقات وھــي التــي ال یتــم تصنیفھــا ضمــن أ) قــروض ومدینیــن، ب) اســتثمارات محتفــظ بھــا لغــرض 

المتاجــرة، جـــ) أصــول مالیــة بالقیمــة العادلــة مــن خــالل الربح أو الخســارة.
یعاد قیاس األصول المالیة المتاحة للبیع بالقیمة العادلة. یتم تحدید القیمة العادلة على النحو المبیّن في إیضاح ۲٦.

یتــم إدراج التغیــر فــي القیمــة العادلــة لألصــول المالیــة المتاحــة للبیــع ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر وتتراكــم ضمــن احتیاطــى التغیــر فــى القیمــة 
العادلــة. حینمــا یتــم بیــع االســتثمار أو یتــم تحدیــد انخفــاض فــي قیمتــھ، یعــاد تصنیــف األربــاح أو الخســائر المتراكمــة التــي تــم إدراجھــا ســابقاً 

ضمــن احتیاطــي إعــادة تقییــم االســتثمارات فــي الربــح أو الخســارة.
یتــم اثبــات االســتثمارات المتاحــة للبیــع غیــر المســعرة فــى ســوق نشــط والتــى ال یمكــن تحدیــد قیمتھــا العادلــة بصــورة موثــوق بھــا بالتكلفــة بعــد 

خصــم انخفــاض القیمــة فــى نھایــة كل فتــرة تقریــر مالیــة.
ــك  ــى اســتالم تل ــوت حــق المجموعــة ف ــد ثب ــح أو الخســارة عن ــى الرب ــع ف ــة باالســتثمارات المتاحــة للبی ــة المتعلق ــات التوزیعــات النقدی ــم اثب یت

ــا ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر. ــة بھ ــة المتعلق ــروق العمل ــاح أو خســائر ف ــات أرب ــم اثب ــات، ویت التوزیع

انخفاض قیمة األصول المالیة• 
یتــم فــي نھایــة كل فتــرة مالیــة تحدیــد فیمــا إذا كان ھنــاك مؤشــرات علــى انخفــاض قیمــة األصــول المالیــة بخــالف تلــك التــي تقــاس بالقیمــة 
العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. تنخفــض قیمــة األصــول المالیــة فــي حــال وجــود دلیــل موضوعــي علــى أن التدفقــات النقدیــة المســتقبلیة 

المقــدرة لألصــل المالــي قــد تأثــرت نتیجــة لحــدث مــا أو عــدة أحــداث وقعــت بعــد االعتــراف األولــي باألصــل المالــي. 
أمــا بالنســبة للذمــم المدینــة، فــإن الدلیــل الموضوعــي علــى انخفــاض قیمتھــا قــد یشــمل: (i) صعوبــات مالیــة كبیــرة للمّصــدر أو الطــرف المقابــل؛ 
أو (ii) توقــف أو تخلــف عــن ســداد الفائــدة أو الدفعــات األساســیة؛ أو (iii) أنــھ مــن المحتمــل أن یعلــن المقتــرض إفالســھ أو یعیــد تنظیــم أمــوره 

المالیة.
إضافــة إلــى ذلــك، ووفقــاً لتعلیمــات بنــك الكویــت المركــزي، یتــم احتســاب مخصــص عــام بحــد أدنــى ۱٪ للتســھیالت النقدیــة و۰٫٥٪ للتســھیالت 
ــات التــي تنطبــق علیھــا تعلیمــات بنــك الكویــت  ــات الضمان ــة بالصافــي بعــد اســتبعاد بعــض فئ ــة التســھیالت االئتمانی ــى كاف ــة، عل ــر النقدی غی

المركــزي وال یتوجــب احتســاب مخصــص محــدد لھــا.
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انخفاض قیمة األصول المالیة (تتمة)• 
ــي  ــة الت ــم المدین ــدا الذم ــا ع ــة فیم ــة األصــول المالی ــة لكاف ــاض القیم ــارة انخف ــة لخس ــي مباشــرة نتیج ــة المســجلة لألصــل المال ــض القیم تنخف
تنخفــض القیمــة المســجلة لھــا مــن خــالل اســتخدام حســاب مخصــص. حینمــا ال یمكــن تحصیــل قیمــة الذمــم المدینــة، یتــم شــطبھا مقابــل حســاب 
ــي القیمــة المســجلة لحســاب  ــرات ف ــدرج التغی ــل حســاب المخصــص. ت ــاً، والمشــطوبة مســبقاً، مقاب ــغ المســتردة الحق ــد المبال المخصــص. تقی

المخصــص فــي بیــان الدخــل المجمــع.
فــي حــال انخفــض مبلــغ الخســارة الناتجــة عــن انخفــاض القیمــة، فــي فتــرة الحقــة، وارتبــط ھــذا االنخفــاض بموضوعیــة بحــدث مــا بعــد أن تــم 
االعتــراف بانخفــاض القیمــة، یتــم عكــس خســارة انخفــاض القیمــة التــي تــم االعتــراف بھــا ســابقاً فــي بیــان الدخــل المجمــع إلــى الحــد الــذي ال 

تتجــاوز فیــھ القیمــة المســجلة لألصــل المالــي بتاریــخ العكــس التكلفتــة المطفــأة فــي حــال عــدم االعتــراف بانخفــاض القیمــة.
ــالً  ــر دلی ــھ، یعتب ــن تكلفت ــل م ــى أق ــم إل ــاداً أو دائ ــاً ح ــھم ھبوط ــة للس ــة العادل ــوط القیم ــإن ھب ــع، ف ــة للبی ــھم المتاح ــتثمارات األس ــبة الس بالنس

ــة.  ــي القیم ــاض ف ــدوث انخف ــى ح ــاً عل موضوعی
حینمــا یتــم اعتبــار األصــل المالــي المتــاح للبیــع منخفــض القیمــة، یعــاد قیــاس األربــاح والخســائر المتراكمــة والتــي ســبق االعتــراف بھــا فــي 

الدخــل الشــامل اآلخــر ضمــن الربــح أو الخســارة للفتــرة. 
إن خســائر انخفــاض القیمــة فــي األســھم المصنفــة كمتاحــة للبیــع ال یتــم عكســھا مــرة أخــرى فــي الربــح أو الخســارة، حیــث یتــم االعتــراف بــأي 

زیــادة فــي القیمــة العادلــة الحقــاً لخســارة انخفــاض فــي القیمــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر.

عدم االعتراف باألصول المالیة• 
ال یتــم االعتــراف باألصــل المالــي مــن قبــل المجموعــة فقــط عندمــا تنتھــي الحقــوق التعاقدیــة للتدفقــات النقدیــة المعتــرف بھــا مــن األصــل؛ أو 
عندمــا تقــوم المجموعــة بتحویــل األصــل المالــي وكافــة مخاطــر ومزایــا الملكیــة إلــى طــرف آخــر. إذا لــم تقــم المجموعــة بتحویــل أو االحتفــاظ 
ــزام  ــي األصــل وأي الت ــا ف ــظ بھ ــا المحتف ــرف بحصتھ ــا تعت ــة، فإنھ ــى األصــول المنقول ــزال تســیطر عل ــة وال ت ــا الملكی ــة مخاطــر ومزای بكاف
مصاحــب لمبالــغ قــد یتوجــب علیھــا ســدادھا. إذا احتفظــت المجموعــة بكافــة مخاطــر ومزایــا ملكیــة األصــل المالــي المنقــول، فإنھــا تعتــرف 

باألصــل المالــي كمــا تقــوم بتســجیل قــرض مضمــون مقابــل المتحصــالت المســتلمة.

االلتزامات المالیة
دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة• 

إن دائنــي المرابحــة والوكالــة اإلســالمیة ھــي معامــالت إســالمیة تقتضــي أن تقــوم المجموعــة بشــراء أصــول مــن طــرف مقابــل وســداده   
ــأة. ــة المطف ــة بالتكلف ــة اإلســالمیة الدائن ــم المرابحــة والوكال ــجل ذم ــع المؤجــل. تُس ــى أســاس الدف ــھ عل ــق علی ــح متف ــداً رب ــة زائ بســعر التكلف

ذمم دائنة• 
یتم قیاس الذمم الدائنة مبدئیاً بالقیمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معّدل الربح الفعلي.

عدم االعتراف بااللتزامات المالیة• 
ال یتم االعتراف بااللتزام المالي فقط عندما یتم اإلعفاء من االلتزام المحدد أو إلغائھ أو انتھاء صالحیة استحقاقھ.

استثمار في شركة زمیلة
إن الشــركات الزمیلــة ھــي الشــركات التــي یكــون للمجموعــة تأثیــر ھــام علیھــا. إن التأثیــر الھــام ھــو القــدرة علــى المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات 

المالیــة والتشــغیلیة  وال یمتــد إلــى وجــود ســیطرة أو ســیطرة مشــتركة علــى ھــذه السیاســات.
یتــم إثبــات األصــول وااللتزامــات المتعلقــة بالشــركة الزمیلــة فــي البیانــات المالیــة المجمعــة باســتخدام طریقــة حقــوق الملكیــة. وفقــا لطریقــة 
حقــوق الملكیــة، یتــم إثبــات االســتثمار مبدئیــاً بالتكلفــة فــي بیــان المركــز المالــي المجمــع ویتــم تعدیــل االســتثمار الحقــا لذلــك إلثبــات حصــة 
المجموعــة فــي نتائــج أعمــال وكذلــك بنــود الدخــل الشــامل األخــرى للشــركة الزمیلــة. فــي حــال زیــادة حصــة المجموعــة مــن الخســائر وبنــود 
ــراف  ــم االعت ــة. یت ــات أي خســائر إضافی ــة، تتوقــف المجموعــة عــن إثب الخســائر الشــاملة األخــرى عــن قیمــة االســتثمار فــي الشــركة الزمیل
بالخســائر اإلضافیــة فقــط فــي حــدود مــا إذا كان ھنــاك التــزام قانونــي أو اســتداللي علــى المجموعــة أو أن قامــت المجموعــة بالســداد نیابــة عــن 

الشــركة الزمیلــة.
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إن أي زیــادة فــي تكلفــة الحیــازة عــن حصــة المجموعــة فــي صافــي القیمــة العادلــة لألصــول وااللتزامــات القابلــة للتحدیــد وااللتزامــات المحتملــة 
للشــركة الزمیلــة تــم االعتــراف بھــا بتاریــخ الحیــازة، یتــم معاملتھــا كشــھرة. تــدرج  الشــھرة ضمــن القیمــة المســجلة لالســتثمار ویتــم اختبــار 
انخفــاض قیمتھــا كجــزء مــن االســتثمار. إن أي زیــادة فــي حصــة المجموعــة فــي صافــي القیمــة العادلــة لألصــول وااللتزامــات القابلــة للتحدیــد 

وااللتزامــات المحتملــة عــن تكلفــة الحیــازة بعــد التقییــم فیتــم االعتــراف بھــا مباشــرة فــي الربــح أو الخســارة. 
یتــم اختبــار االنخفــاض فــي القیمــة لالســتثمار فــي الشــركة الزمیلــة (متضمنــاً الشــھرة) كأصــل واحــد، مــن خــالل مقارنــة القیمــة االســتردادیة 

(قیمــة االســتخدام أو القیمــة العادلــة ناقصــا تكلفــة االســتبعاد أیھمــا أعلــى) مــع القیمــة الدفتریــة لالســتثمار.
یتــم االعتــراف بــأي خســارة نتیجــة االنخفــاض فــي القیمــة مباشــرةً فــي الربــح أو الخســارة. ویتــم االعتــراف باســترداد أي خســارة انخفــاض فــي 

القیمــة بمقــدار زیــادة القیمــة القابلــة لالســترداد لالســتثمار الحقــاً.
عنــد اســتبعاد أي شــركة زمیلــة نتیجــة فقــد القــدرة علــى ممارســة التأثیــر الھــام علــى تلــك الشــركة الزمیلــة، یتــم قیــاس االســتثمارات المتبقیــة 
بالقیمــة العادلــة فــي ذلــك التاریــخ، وتعتبــر القیمــة العادلــة ھــي قیمــة األصــل المالــي عنــد االعتــراف األولــي وفقــاً لمتطلبــات معیــار المحاســبة 
الدولــي رقــم (۳۹). إن الفــرق بیــن القیمــة الدفتریــة الســابقة للشــركة الزمیلــة المتعلقــة بالحصــة المســتبقاة فیھــا وقیمتھــا العادلــة یتــم تضمینــھ فــي 
تحدیــد مقــدار الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن اســتبعاد الشــركة الزمیلــة. باإلضافــة لمــا ســبق، تعیــد المجموعــة تصنیــف جمیــع المبالــغ التــي 
تــم االعتــراف بھــا ســابقاً ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر والمتعلقــة بھــذه الشــركة الزمیلــة إلــى الربــح أو الخســارة عنــد فقــد التأثیــر الھــام علــى 

تلــك الشــركة الزمیلــة.
فــي حالــة وجــود معامــالت بیــن المجموعــة والشــركة الزمیلــة، یتــم االعتــراف باألربــاح والخســائر الناتجــة عــن ھــذه المعامــالت ضمــن البیانــات 

المالیــة المجمعــة للمجموعــة فــي حــدود نســبة المســاھمة التــى ال تخــص المجموعــة.

عقارات استثماریة
تتمثــل العقــارات االســتثماریة فــي أرض محتفــظ بھــا لھــدف اكتســاب إیجــارات و/أو ألغــراض زیــادة رأس المــال، ویتــم قیاســھا مبدئیــاً بالتكلفــة، 
بمــا فــي ذلــك تكالیــف المعاملــة. الحقــاً لتاریــخ االعتــراف األولــي، یتــم قیــاس العقــارات االســتثماریة بالتكلفــة ناقصــاً خســائر متراكمــة نتیجــة 
انخفــاض القیمــة. یتــم مراجعــة المبالــغ المســجلة فــي تاریــخ كل تقریــر علــى أســاس فــردي لتحدیــد مــا إذا كانــت ھــذه المبالــغ مســجلة بأكثــر مــن 
قیمتھــا الممكــن اســتردادھا. وعندمــا تزیــد القیــم المســجلة عــن المبلــغ الممكــن اســترداده یتــم أخــذ مخصصــات مقابــل خســائر انخفــاض القیمــة، 

إن وجــدت.

أصول غیر ملموسة
تســجل األصــول غیــر الملموســة التــي تشــتمل علــى برمجیــات جاھــزة وقفلیــات، بالتكلفــة ناقصــاً اإلطفــاء المتراكــم وأي خســائر متراكمــة نتیجــة 
انخفــاض القیمــة. یتــم إطفــاء ھــذه األصــول علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجیــة التــي تقــدر بثــالث ســنوات. یتــم بتاریــخ 
كل تقریــر مراجعــة األعمــار اإلنتاجیــة وطریقــة اإلطفــاء مــع األخــذ فــي االعتبــار أیــة تغیــرات فــي التقدیــرات التــي یتــم المحاســبة عنھــا علــى 

أســاس مســتقبلي.

ممتلكات ومعدات
ــى  ــة عل ــتمل التكلف ــة. وتش ــاض القیم ــة انخف ــة نتیج ــائر متراكم ــم وأي خس ــتھالك المتراك ــاً االس ــة ناقص ــدات بالتكلف ــكات والمع ــدرج الممتل ت

ــل.  ــازة األص ــرة بحی ــة مباش ــدة المرتبط ــف المتكب المصاری
تــدرج المصاریــف الالحقــة ضمــن القیمــة المســجلة لألصــل أو كأصــل منفصــل، إن أمكــن ذلــك، فقــط إذا كان مــن المرجــح أن تتدفــق المنافــع 
االقتصادیــة المســتقبلیة المصاحبــة لھــذا األصــل للمجموعــة ویمكــن قیــاس تكلفتــھ بموثوقیــة. ال یتــم االعتــراف بالقیمــة المســجلة للجزء المســتبدل. 

یتــم تحمیــل كافــة مبالــغ الصیانــة والتصلیــح األخــرى فــي بیــان الدخــل المجمــع خــالل الفتــرة المالیــة التــي یتــم تكبدھــا فیھــا.
یتــم احتســاب االســتھالك بطریقــة القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجیــة المقــدرة لــكل مــن ھــذه األصــول حینمــا یتــم تجھیزھــا الســتخدامھا 

المزمع. 
یتــم بتاریــخ كل فتــرة مالیــة مراجعــة األعمــار اإلنتاجیــة المقــدرة والقیــم المتبقیــة وطــرق االســتھالك مــع األخــذ فــي االعتبــار أثــر أي تغیــرات 

فــي التقدیــر المحاســب عنــھ علــى أســاس مســتقبلي. 
یتم تخفیض القیمة المسجلة لألصل مباشرة إلى قیمتھ الممكن استردادھا إذا تجاوزت القیمة المسجلة لألصل قیمتھ المقدرة الممكن استردادھا.

إن األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن بیــع أو اســتبعاد أي مــن الممتلــكات والمعــدات یتــم تحدیدھــا علــى أنھــا الفــرق بیــن متحصــالت المبیعــات 
والقیمــة المســجلة لألصــل ویتــم االعتــراف بھــا فــي بیــان الدخــل المجمــع.
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ــى  ــاك مؤشــر عل ــر الملموســة لتحــدد مــا إذا كان ھن ــغ المســجلة ألصولھــا الملموســة وغی تقــوم المجموعــة بتاریــخ كل تقریــر بمراجعــة المبال
تكبــد خســارة نتیجــة انخفــاض قیمــة ھــذه األصــول. فــإذا مــا ظھــر مثــل ذلــك المؤشــر، یتــم تحدیــد المبلــغ المقــدر الممكــن اســترداده لھــذا األصــل 
حتــى یمكــن تحدیــد مقــدار خســارة انخفــاض القیمــة (إن وجــدت). وإذا لــم یكــن باإلمــكان تقدیــر المبلــغ الممكــن اســترداده ألصــل فــردي، تقــوم 

المجموعــة بتقدیــر القیمــة الممكــن اســتردادھا لوحــدة تولیــد النقــد التــي ینــدرج ضمنھــا ھــذا األصــل.
ــة  ــر القیم ــد تقدی ــى. عن ــا أعل ــة المســتخدمة، أیھم ــع أو القیم ــة للبی ــف الالزم ــة ناقصــاً التكالی ــة العادل ــي القیم ــتردادھا ھ ــن اس ــة الممك إن القیم
المســتخدمة، یتــم خصــم التدفقــات النقدیــة المســتقبلیة المقــدرة إلــى قیمتھــا الحالیــة باســتخدام معــّدل الخصــم الــذي یعكــس تقییــم الســوق الحالــي 

ــة باألصــل. ــة لألمــوال والمخاطــر المتعلق للقیمــة الزمنی
إذا تــم تقدیــر القیمــة الممكــن اســتردادھا لألصــل (وحــدة تولیــد النقــد) بأقــل مــن قیمتــھ المســجلة، یتــم تخفیــض قیمتــھ المســجلة (وحــدة تولیــد النقــد) 

إلــى مقــدار القیمــة الممكــن اســتردادھا. ویتــم االعتــراف بخســارة انخفــاض القیمــة كمصروف مباشــرة.
فــي حــال عكــس خســارة انخفــاض القیمــة الحقــاً، یتــم زیــادة القیمــة المســجلة لألصــل (وحــدة تولیــد النقــد) إلــى مبلــغ التقدیــر المعــّدل لقیمتــھ 
الممكــن اســتردادھا علــى أال تتجــاوز القیمــة المســجلة التــي تــم زیادتھــا تلــك القیمــة المســجلة التــي كان مــن الممكــن تحدیدھــا فــي حــال لــم تتحقــق 
ــراد  ــم االعتــراف بعكــس خســارة انخفــاض القیمــة كإی ــد) فــي فتــرات ســابقة. یت ــد النق أي خســارة نتیجــة انخفــاض قیمــة األصــل (وحــدة تولی

مباشــرة.

مخصص مكافأة نھایة الخدمة 
یتــم تكویــن مخصــص مكافــأة نھایــة الخدمــة التــي تســتحق الســداد عنــد إتمــام فتــرة الخدمــة. یتــم احتســاب المخصــص وفقــاً لقانــون العمــل   
الكویتــي علــى أســاس رواتــب الموظفیــن ومــدد الخدمــة المتجمعــة أو علــى أســاس شــروط التعاقــد حینمــا توفــر تلــك العقــود مزایــا إضافیــة. یتــم 
تحدیــد المخصــص غیــر الممــول كالتــزام قــد ینتــج فیمــا لــو تــم إنھــاء خدمــات الموظفیــن بتاریــخ التقریــر علــى أســاس أن ھــذا االحتســاب یمثــل 

أساســاً تقریبیــاً یعتمــد علیــھ لتحدیــد القیمــة الحالیــة لھــذا االلتــزام.

االعتراف باإلیرادات

إیرادات من تسھیالت ائتمانیة• 
ــالء. تؤجــل  ــع العم ــة م ــة الموقع ــات المرابحــة والوكال ــن اتفاقی ــد ضم ــة التعاق ــد بدای ــة عن ــن مصــروف التســھیالت االئتمانی ــم تضمی یت  

اإلیــرادات وتســجل كإیــرادات عنــد اكتســابھا علــى أســاس نســبي زمنــي.
إیرادات توزیعات األرباح • 

یتم االعتراف بإیرادات توزیعات األرباح حینما یثبت الحق في استالم الدفعات.
أتعاب وإیرادات عموالت • 

یتم االعتراف بإیرادات األتعاب والعموالت عند تقدیم الخدمات المتعلقة بھا.

ترجمة العمالت األجنبیة
ــخ  ــائدة بتاری ــعار الصــرف الس ــة) حســب أس ــالت األجنبی ــة (العم ــة للمجموع ــة الوظیفی ــر العمل ــالت غی ــة بعم ــالت المقّوم ــد المعام تقی  
المعامــالت. ویتــم بتاریــخ كل تقریــر إعــادة ترجمــة البنــود النقدیــة المســجلة بالعمــالت األجنبیــة حســب أســعار الصــرف الســائدة بتاریــخ التقریــر. 
یتــم إعــادة ترجمــة البنــود غیــر النقدیــة المســجلة بالقیمــة العادلــة والمقّومــة بعمــالت أجنبیــة حســب أســعار الصــرف الســائدة بتاریــخ تحدیــد القیمــة 

العادلــة. بینمــا ال یتــم إعــادة ترجمــة البنــود غیــر النقدیــة التــي تقــاس وفقــاً للتكلفــة التاریخیــة بعملــة أجنبیــة.
یتــم إدراج فــروق الترجمــة الناتجــة عــن تســویة وإعــادة ترجمــة البنــود النقدیــة فــي بیــان الدخــل المجمــع للفتــرة. بینمــا یتــم إدراج فــروق الترجمــة 
الناتجــة عــن إعــادة ترجمــة البنــود غیــر النقدیــة المدرجــة بالقیمــة العادلــة فــي بیــان الدخــل المجمــع للفتــرة باســتثناء الفــروق الناتجــة عــن إعــادة 
ترجمــة البنــود غیــر النقدیــة التــي یتــم االعتــراف باألربــاح والخســائر المتعلقــة بھــا مباشــرة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر. وبالنســبة لتلــك البنــود 

غیــر النقدیــة، فــإن أي أربــاح أو خســائر ناتجــة عــن الترجمــة تــدرج أیضــاً فــي الدخــل الشــامل اآلخــر مباشــرة.
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ترجمة العمالت األجنبیة (تتمة)

یتــم عــرض أصــول والتزامــات العملیــات األجنبیــة للمجموعــة بالدینــار الكویتــي باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة بتاریــخ التقریــر. یتــم   
ترجمــة بنــود اإلیــرادات والمصروفــات وفقــاً لمتوســط أســعار الصــرف للســنة، إال إذا تقلبــت أســعار الصــرف بشــكل كبیــر خــالل ھــذه الســنة 
وفــي ھــذه الحالــة یتــم اســتخدام أســعار الصــرف الســائدة بتاریــخ المعامــالت. یتــم تصنیــف فروقــات الترجمــة الناتجــة، إن وجــدت، كدخــل شــامل 
آخــر وتؤخــذ إلــى احتیاطــي ترجمــة العمــالت األجنبیــة للمجموعــة. تــدرج فروقــات الترجمــة تلــك فــي بیــان الدخــل المجمــع فــي الفتــرة التــي یتــم 

فیھــا بیــع العملیــات األجنبیــة.
 

زكاة
ــم ٤٦ لعــام  ــون رق ــات القان ــھ متطلب ــاً لمــا تقتضی ــزكاة وفق ــاراً مــن ۱۰ دیســمبر ۲۰۰۷، قامــت المجموعــة باحتســاب مخصــص لل اعتب  

۲۰۰٦. ویحمــل مبلــغ الــزكاة المحتســب وفقــاً لھــذه المتطلبــات فــي بیــان الدخــل المجمــع.

حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي
علــى المجموعــة أن تســاھم فــي مؤسســة الكویــت للتقــدم العلمــي وفقــاً للقانــون. یتــم إدراج حصــة المجموعــة الخاصــة بمؤسســة الكویــت للتقــدم 

العلمــي كمصــروف فــي الفتــرة التــي یطلــب مــن المجموعــة فیھــا المســاھمة وفقــاً للقانــون.

توزیعات أرباح
ــم فیھــا  ــرة التــي یت ــة المجمعــة للمجموعــة فــي الفت ــات المالی ــاح لمســاھمي الشــركة األم كالتزامــات فــي البیان ــم االعتــراف بتوزیعــات األرب یت

ــة الســنویة (إیضــاح ۲۲).  ــة العمومی ــل الجمعی اعتمــاد ھــذه التوزیعــات مــن قب

مخصصات
یتــم االعتــراف بالمخصــص فقــط عندمــا یكــون علــى المجموعــة التــزام قانونــي حالــي أو اســتداللي نتیجــة لحــدث ســابق یكــون مــن المرجــح 
معــھ أن یتطلــب ذلــك تدفقــاً صــادراً للمــوارد التــي تمثــل منافــع اقتصادیــة لتســویة االلتــزام، مــع إمكانیــة إجــراء تقدیــر موثــوق لمبلــغ االلتــزام . 
یتــم مراجعــة المخصصــات فــي تاریــخ كل تقریــر وتعدیلھــا إلظھــار أفضــل تقدیــر حالــي للمصروفــات الالزمــة لســداد االلتــزام بتاریــخ التقریــر، 

ویتــم خصمھــا إلــى القیمــة الحالیــة حینمــا یكــون التأثیــر مادیــاً. 

تكالیف تمویل
یتم االعتراف بتكالیف التمویل في بیان الدخل المجمع في الفترة التي تتكبد فیھا.

أحكام محاسبیة ھامة واألسباب الرئیسیة لعدم التأكد من التقدیرات . ٤
خــالل عملیــة تطبیــق السیاســات المحاســبیة للمجموعــة المبیّنــة فــي إیضــاح ۳، یجــب أن تتخــذ اإلدارة أحــكام وتقدیــرات وافتراضــات بشــأن القیــم 
المســجلة لألصــول وااللتزامــات التــي ال تتضــح بســھولة مــن خــالل مصــادر أخــرى. تلــك التقدیــرات واالفتراضــات المصاحبــة لھــا تســتند إلــى 

عامــل الخبــرة الســابقة وعوامــل أخــرى ذات عالقــة، وقــد تختلــف النتائــج الفعلیــة عــن تلــك التقدیــرات.
ــم فیھــا  ــي یت ــرة الت ــرات المحاســبیة فــي الفت ــى التقدی ــدرج التعدیــالت عل ــة بشــكل مســتمر. ت ــرات واالفتراضــات المصاحب ــم مراجعــة التقدی یت
مراجعــة التقدیــر وذلــك فــي حــال أثــر ھــذا التعدیــل علــى تلــك الفتــرة فقــط، بینمــا تــدرج فــي فتــرة المراجعــة وفتــرات مســتقبلیة فــي حــال أثــر 

ھــذا التعدیــل علــى كل مــن الفتــرة الحالیــة والفتــرات المســتقبلیة.

أحكام ھامة لتطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة
قامــت اإلدارة بوضــع األحــكام الھامــة التالیــة، بعیــداً عــن تلــك التــي تتعلــق بالتقدیــرات (انظــر أدنــاه)، فــي إطــار تطبیــق السیاســات المحاســبیة 

للمنشــأة، والتــي كان لھــا أثــر كبیــر علــى المبالــغ المعتــرف بھــا فــي البیانــات المالیــة المجمعــة.

تصنیف االستثمارات • 

تقرر إدارة المجموعة عند حیازة استثمار تصنیفھ كاستثمار متاح للبیع أو كاستثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
وتقــوم المجموعــة بتصنیــف اســتثماراتھا كاســتثمارات بالقیمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة إذا تــم شــراؤھا أساســاً لغــرض بیعھــا علــى 

المــدى القصیــر مــع إمكانیــة تحدیــد قیمتھــا العادلــة بموثوقیــة.
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األسباب الرئیسیة لعدم التأكد من التقدیرات
فیمــا یلــي االفتراضــات الرئیســیة التــي تتعلــق باألســباب المســتقبلیة والرئیســیة األخــرى لعــدم التأكــد مــن التقدیــرات بتاریــخ التقریــر والتــي   

لھــا خطــر كبیــر یــؤدي إلــى تعدیــل مــادي علــى القیمــة المســجلة لألصــول وااللتزامــات خــالل الســنة المالیــة الالحقــة:

تقییم استثمارات في أسھم غیر مسعرة• 
إن تقییم االستثمارات في أسھم غیر مسعرة یستند عادةً إلى واحدة مما یلي:

معامالت حدیثة في السوق بشروط تجاریة بحتة؛ . ۱
القیمة العادلة الحالیة الستثمار آخر مماثل إلى حد كبیر؛ . ۲
ــص . ۳ ــة وخصائ ــروط مماثل ــود ذات ش ــى البن ــة عل ــة المطبق ــدالت الحالی ــة بالمع ــة والمخصوم ــة المتوقع ــات النقدی التدفق

المخاطــر؛ أو
نماذج تقییم أخرى.. ٤

خسائر انخفاض قیمة التسھیالت التمویلیة• 

تقــوم المجموعــة بمراجعــة لتســھیالتھا التمویلیــة علــى أســاس شــھري لتحدیــد مــا إذا كان یجــب تســجیل مخصــص لقــاء انخفــاض القیمــة فــي بیــان 
الدخــل المجمــع. وبصفــة خاصــة، یجــب أن تتخــذ اإلدارة أحــكام حــول تقدیــر مبلــغ وتوقیــت التدفقــات النقدیــة المســتقبلیة عنــد تحدیــد مســتوى 
المخصصــات المطلوبــة. تلــك التقدیــرات تســتند بالضــرورة إلــى افتراضــات حــول عــدة عوامــل تتضمــن درجــات متفاوتــة مــن األحــكام وعــدم 

التأكــد، وقــد تختلــف النتائــج الفعلیــة ممــا یــؤدي إلــى تغیــرات مســتقبلیة علــى تلــك المخصصــات.

انخفاض قیمة األصول الملموسة وغیر الملموسة واألعمار اإلنتاجیة• 

تقــوم إدارة المجموعــة ســنویاً باختبــار انخفــاض قیمــة األصــول الملموســة وغیــر الملموســة طبقــاً للسیاســات المحاســبیة المبیّنــة فــي إیضــاح ۳. 
یتــم تحدیــد القیمــة الممكــن اســتردادھا ألصــل مــا علــى أســاس طریقــة القیمــة المســتخدمة. تســتخدم ھــذه الطریقــة توقعــات حــول التدفقــات النقدیــة 

المقــدرة علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المقــدر لألصــل المخصــوم وفقــاً لمعــّدالت الســوق.
تقــوم إدارة المجموعــة بتحدیــد األعمــار اإلنتاجیــة لألصــول الملموســة وغیــر الملموســة ومبلغــي االســتھالك واإلطفــاء. ســیتغیر كل مــن مبلــغ 

االســتھالك واإلطفــاء المحّمــل للفتــرة بشــكل كبیــر إذا كان العمــر اإلنتاجــي الفعلــي یختلــف عــن العمــر اإلنتاجــي المتوقــع لألصــل.

النقد والنقد المعادل. ٥

20112010
دینار كویتيدینار كویتي

 25,587 18,807نقد بالصندوق
 1,574,627 3,349,566نقد لدى البنوك

3,368,373 1,600,214 

استثمارات فى مرابحات مدینة. ٦
إن االســتثمارات فــي المرابحــات اإلســالمیة المدینــة ھــي المبالــغ المودعــة لــدى مؤسســات مالیــة محلیــة بموجــب عقــود مرابحــة. بلــغ متوســط 

العائــد علــى ھــذه العقــود ۱٪ ســنویاً.
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ذمم مدینة . ۷
20112010

دینار كویتيدینار كویتي
 64,393,958 53,857,354مجمل الذمم المدینة

(11,978,032)(9,784,234)ناقصاً: إیرادات مؤجلة
(9,389,650)(10,062,587)ناقصاً: مخصص دیون في تحصیلھا

 43,026,276 34,010,533ذمم مدینة – بالصافي

إن الذمــم المدینــة التــي تســتحق خــالل ۹۰ یومــاً وأقــل منتظمــة بشــكل كامــل. إن مجمــل الذمــم المدینــة البالــغ ۳٤,۱۷٦,۷۹٦ دینــار كویتــي كمــا 
فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۱ (۳۱ دیســمبر ۲۰۱۰: ٤۰,۱٥۷,۰۰۰ دینــار كویتــي) منتظــم بشــكل كامــل. 

تتبــع المجموعــة متطلبــات بنــك الكویــت المركــزي بشــأن احتســاب مخصــص للدیــون المشــكوك فــي تحصیلھــا والتــي تتطلــب عمــل مخصــص 
عــام بواقــع ۱٪ لكافــة التســھیالت االئتمانیــة بعــد اســتبعاد بعــض فئــات الضمانــات التــي تنطبــق علیھــا تعلیمــات بنــك الكویــت المركــزي وال 

یتوجــب احتســاب مخصــص محــدد لھــا.
یتــم احتســاب مخصــص محــدد طبقــاً لمتطلبــات بنــك الكویــت المركــزي بالصافــي بعــد اســتبعاد بعــض فئــات الضمانــات، التــي تنطبــق علیھــا 

متطلبــات بنــك الكویــت المركــزي، للذمــم المدینــة التــي تســتحق بعــد أكثــر مــن ۹۰ یومــاً.

التحلیل العمري للمدیونیات التي انقضى تاریخ استحقاقھا ولم تُحّصل 
20112010

دینار كویتيدینار كویتي
ً  4,404,993 ۹۱1,138,049 – ۱۸۰ یوما

ً  5,905,104 ۱۸۱2,696,028 – ۳٦۰ یوما
 13,926,861 15,846,481أكثر من ۳٦۰ یوماً 

 24,236,958 19,680,558المجموع

تحلیل مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
20112010

دینار كویتيدینار كویتي
 9,055,148 9,396,601محدد
 334,502 665,986عام

 9,389,650 10,062,587المجموع

ذمم مدینة (تتمة)  .۷

الحركة على مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
المجموعمخصص عاممخصص محدد
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

 9,389,650 334,502 9,055,148الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱۱
331,484672,937 341,453المحّمل خالل السنة

10,062,587 665,986 9,396,601الرصید في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۱
 8,298,047 507,893 7,790,154الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱۰

 1,091,603(173,391) 1,264,994المحّمل/(المسترد) خالل السنة
 9,389,650 334,502 9,055,148الرصید في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۰
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ــح  ــخ المن ــة مــن تاری ــة للذمــم المدین ــي الجــدارة االئتمانی ــر ف ــار أي تغی ــي االعتب ــة، تأخــذ المجموعــة ف ــة اســترداد أي ذمــم مدین ــد إمكانی لتحدی
المبدئــي لالئتمــان حتــى تاریــخ التقریــر. تحتفــظ المجموعــة بمبلــغ ۱۱,٦٦٤,۳٥٦ دینــار كویتــي كمــا فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۱ (۳۱ دیســمبر 
ــد مــن مخصصــات  ــھ ال توجــد ضــرورة الحتســاب مزی ــرى اإلدارة بأن ــا. ت ــى مدیونیاتھ ــان عل ــي) كضم ــار كویت ۲۰۱۰: ۱۸,٦۰۷,۷٥۰ دین

االئتمــان أكثــر مــن مخصــص الدیــون المشــكوك فــي تحصیلھــا.

القیم المسجلة للذمم المدینة للمجموعة مقّومة بالدینار الكویتي ومسجلة في دولة الكویت.
تتضمــن الذمــم المدینــة مبلــغ ۲۳,۹۹۰,۹۰٤ دینــار كویتــي كمــا فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۱ (۳۱ دیســمبر ۲۰۱۰: ۳۰,٦٥۱,۰٤٦ دینــار كویتــي) 
مرھــون كضمــان مقابــل دائنــي مرابحــة ووكالــة إســالمیة (إیضــاح ۱۲). إن الحــد األقصــى لالنكشــاف لمخاطــر االئتمــان بتاریــخ التقریــر یمثــل 

القیمــة المســجلة لــكل فئــة مــن فئــات الذمــم المدینــة المذكــورة أعــاله (إیضــاح ۲٦).

أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة . ۸
20112010

دینار كویتيدینار كویتي
 133,430 102,537استثمارات في أسھم محلیة مدرجة

 4,331,2937,340,502استثمارات في أسھم وصنادیق محلیة غیر مدرجة 
 283,476 292,664استثمارات في أسھم أجنبیة غیر مدرجة 

4,726,4947,757,408 

تم تحدید القیمة العادلة لالستثمارات باستخدام أسس التقییم المشار إلیھا في إیضاح ۲٦.

استثمار في شركة زمیلة . ۹
إن تفاصیل الشركة الزمیلة للمجموعة ھي كالتالي:

نسبة الملكیة وحق التصویت

النشاط الرئیسي20112010بلد التأسیساسم الشركة
أنشطة تمویلیة%20-قطرشركة بیت التمویل القطري ش.م.ق

خــالل الســنة المنتھیــة فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۱، انخفضــت حصــة ملكیــة المجموعــة فــي الشــركة الزمیلــة مــن ۲۰٪ إلــى ۱٤٫۷۹٪. وعلیــھ، 
قامــت المجموعــة بإعــادة تصنیــف االســتثمار المتبقــى إلــى اســتثمار متــاح للبیــع وقامــت بقیاســھ بالقیمــة العادلــة. ونتیجــة لذلــك، قامــت المجموعــة 
بإعــادة تصنیــف جمیــع المبالــغ المعتــرف بھــا ســابقاً فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فیمــا یتعلــق بھــذه الشــركة الزمیلــة والبالغــة ۱۰۱,۱٥۰ دینــار 

كویتــي إلــى بیــان الدخــل. 

إن الحركة في رصید االستثمارات في الشركة الزمیلة ھي كالتالي:
20112010

دینار كویتيدینار كویتي
 3,605,144 3,755,538الرصید في بدایة السنة

 - 499,075المدفوع لزیادة رأس المال ( المحول من األرصدة المدینة األخرى)
 187,777(367,095)حصة في نتائج شركة زمیلة

(37,383)(14,491)ترجمة بیانات مالیة بعمالت أجنبیة
 -(3,873,027)المحّول إلى االستثمارات المتاحة للبیع

- 3,755,538 

تم استبعاد كافة المعامالت الغیر نقدیة عند إعداد بیان التدفقات النقدیة.
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عقارات استثماریة . ۱۰
إن تفاصیل العقارات االستثماریة للمجموعة ھي كالتالي:

ــار  ــغ قیمتھــا ٥۱۰,۰۰۰ دین ــة تبل ــاق مشــاركة فــي عــام ۲۰۰۸ بتكلف ــة – الكویــت بموجــب اتف ــم شــراء قطعــة أرض فــي المھبول •  ت
كویتــي بمــا یمثــل نســبة ملكیــة بواقــع ۸۳٫٦٪. إن متوســط القیمــة العادلــة لنســبة ملكیــة المجموعــة فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۱ یبلــغ ۲۳۰,٥۱٦ 

ــي).  ــار كویت ــي (۲۰۱۰: ٤۹۳,۲٤۰ دین ــار كویت دین
تــم شــراء قطعــة أرض فــي الفحیحیــل – الكویــت فــي عــام ۲۰۱۰ بتكلفــة تبلــغ قیمتھــا ٦۷۰,۰۰۰ دینــار كویتــي. إن متوســط القیمــة    •

العادلــة فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۱ یبلــغ ۷٦۲,٥۰۰ دینــار كویتــي (۲۰۱۰: ۷۲٤,۱٦۳ دینــار كویتــي).
•  تــم شــراء قطعــة أرض فــي المنقــف – الكویــت فــي عام ۲۰۱۱ بتكلفة تبلغ قیمتھا ۸٥۲,۳۳٥ دینار كویتي. إن متوســط القیمة العادلة في

۳۱ دیسمبر ۲۰۱۱ یبلغ ۸۹۲,۸۷٥ دینار كویتي.

ــم  ــن مســتقلین. ت ــل مقیّمی ــخ مــن قب ــك التاری ــي ذل ــم إجــراؤه ف ــم ت ــى تقیی ــارات االســتثماریة اســتناداً إل ــة للعق ــى القیمــة العادل ــم التوّصــل إل ت
ــة. ــارات مماثل ــي الســوق لعق ــى أســعار معامــالت ف ــم بالرجــوع إل ــى ھــذا التقیی التوّصــل إل

ذمم مدینة أخرى ومدفوعات مقدماً . ۱۱
20112010

دینار كویتيدینار كویتي
ً  28,489 28,632مصاریف مدفوعة مقدما

 40,167 16,413ذمم موظفین مدینة وخصومات
 312,825 53,300ودائع قابلة لالسترداد

 499,075 -دفعات مقدمة مقابل استثمار في شركة زمیلة
 11,44492,669ذمم مدینة أخرى

109,789973,225 

دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة. ۱۲
إن المرابحــة والوكالــة اإلســالمیة الدائنــة ممنوحــة مــن قبــل بنــوك محلیــة وھــي مقّومــة بالدینــار الكویتــي. بلــغ متوســط معــّدل تكلفــة دائنــي 

المرابحــة والوكالــة اإلســالمیة ۷٫۱۹٪ كمــا فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۱ (۳۱ دیســمبر ۲۰۱۰: ۷٫۲۸٪) ســنویاً.
ــي ــا ف ــي كم ــار كویت ــھ ۲۳,۹۹۰,۹۰٤ دین ــا قیمت ــة بم ــم المدین ــل الذم ــة بحــق تحوی ــة مضمون ــة اإلســالمیة الدائن ــة والوكال ــم المرابح إن ذم

۳۱ دیسمبر ۲۰۱۱ (۳۱ دیسمبر ۲۰۱۰: ۳۰,٦٥۱,۰٤٦ دینار كویتي) (انظر إیضاح ۷). 

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى . ۱۳
20112010

دینار كویتيدینار كویتي
 1,279,340 1,885,818ذمم تجاریة دائنة

 201,919 268,539رواتب مستحقة ومستحقات أخرى للموظفین
 257,816 255,786توزیعات أرباح دائنة

 80,135 26,367حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي
 21,925 1,234الزكاة
 56,102 48,456أخرى

2,486,200 1,897,237 
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رأس المـال. ۱٤
ــار  ــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۱ (۳۱ دیســمبر ۲۰۱۰: ۳۰,۸۷٤,۷٥۹ دین ــي ف ــار كویت ــوع ۳۰,۸۷٤,۷٥۹ دین ــال المصــدر والمدف ــغ رأس الم بل

كویتــي) موزعــاً علــى عــدد ۳۰۸,۷٤٤,٥۹۱ ســھم وبقیمــة إســمیة ۱۰۰ فلــس للســھم، وجمیــع األســھم نقدیــة. 

احتیاطي قانوني. ۱٥
وفقــاً ألحــكام قانــون الشــركات التجاریــة والنظــام األساســي للشــركة األم، یتــم تحویــل ۱۰٪ مــن ربــح الســنة قبــل حصــة مؤسســة الكویــت للتقــدم 
العلمــي والــزكاة إلــى االحتیاطــي القانونــي حتــى یصــل ھــذا االحتیاطــي إلــى ٥۰٪ مــن رأس المــال المدفــوع كحــد أدنــى. إن ھــذا االحتیاطــي 
غیــر قابــل للتوزیــع فیمــا عــدا توزیــع نســبة ٥٪ مــن رأس المــال المدفــوع فــي الســنوات التــي ال تكفــي فیھــا األربــاح المتراكمــة لتغطیــة ھــذه 

التوزیعــات. 
 

احتیاطي اختیاري. ۱٦
وفقــا ألحــكام النظــام األساســي للشــركة األم، یتــم تحویــل نســبة مــن ربــح الســنة، تقررھــا الجمعیــة العمومیــة العادیــة، إلــى االحتیاطــي االختیاري. 
یتــم إیقــاف ھــذا التحویــل بقــرار یتــم اتخــاذه فــي اجتمــاع جمعیــة عمومیــة عادیــة للشــركة األم بنــاء علــى توصیــة مــن مجلــس اإلدارة. ال توجــد 

قیــود علــى التوزیعــات مــن االحتیاطــي االختیــاري.

إیرادات أخرى . ۱۷
20112010

دینار كویتيدینار كویتي
 211,416 204,327إیرادات أتعاب تمویل

 38,001 26,731إیرادات أتعاب محصلة
 50,037 83,870إیرادات إیجار

 203,077 79,826أخرى
394,754 502,531 

صافي خسائر استثمارات . ۱۸
20112010

دینار كویتيدینار كویتي

(837,508)(3,028,097)التغیر في القیمة العادلة ألصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 -(2,630)خسارة من بیع أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 - 40,380إیرادات توزیعات أرباح

 -(1,703,940)خسائر إنخفاض في قیمة استمارات متاحة للبیع

(4,694,287)(837,508)
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مصاریف عمومیة وإداریة . ۱۹
20112010

دینار كویتيدینار كویتي
 27,435 22,720أتعاب إدارة

 134,214 122,148إیجار
 40,140 34,051عموالت

 5,560 4,560إعالن
 1,000 22,500غرامات

 4,950 900تكالیف استشارات تكنولوجیا معلومات
 5,516 6,953تكالیف بنكیة

 8,100 1,500مصاریف دعایة
 30,128 14,264مصاریف ھاتف

 24,103 12,600تكالیف نظافة ومراسلة
 10,599 10,587مصاریف انترنت
 24,219 22,460مصاریف مھنیة

 345,715337,030أخرى
620,958652,994 

تكالیف موظفین . ۲۰
20112010

دینار كویتيدینار كویتي
 764,474 726,663رواتب وعالوات

 82,077 102,304مخصص مكافأة نھایة الخدمة
 26,961 22,997إجازات مستحقة
 103,339 112,000مكافآت  موظفین

 79,257 70,669أخرى
1,034,633 1,056,108 

(خسارة)/ ربحیة السھم األساسیة والمخففة. ۲۱

یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة والمخففة بتقسیم ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة كما یلي:
20112010

دینار كویتيدینار كویتي
 852,829(3,658,832)(خسارة)/ربح السنة

 308,747,591 308,747,591المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة للشركة األم 
 2.76 فلس(11.85) فلس(خسارة)/ربحیة السھم األساسیة والمخففة

ال یوجد أي أسھم مخففة محتملة.
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توزیعات أرباح . ۲۲
تــم عقــد اجتمــاع الجمعیــة العمومیــة الســنویة فــي ۱۸ یولیــو ۲۰۱۱ ووافقــت علــى البیانــات المالیــة الســنویة المجمعــة المدققــة للمجموعــة للســنة 

المنتھیــة فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۰ وعلــى عــدم توزیــع أي أربــاح. 
ــة فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۱. یخضــع ھــذا االقتــراح  بتاریــخ 18 مــارس ۲۰۱۲ اقتــرح مجلــس اإلدارة عــدم توزیــع أربــاح عــن الســنة المنتھی

ــة المســاھمین.  لموافق

المعامالت مع األطراف ذات العالقة. ۲۳
ــم  ــة وعائالتھ ــن بالمجموع ــدراء التنفیذیی ــس اإلدارة والم ــاء مجل ــیین وأعض ــاھمین الرئیس ــى المس ــة عل ــراف ذات العالق ــتمل األط تش  
والشــركات التــي یملكــون حصصــاً رئیســیة فیھــا. تتــم كافــة المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة علــى أســاس تبــادل تجــاري بحــت، ویتــم 

ــة. ــل إدارة المجموع ــن قب ــا م ــة علیھ الموافق
إن األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تظھر في ھذه البیانات المالیة المجمعة ھي كما یلي:

20112010
دینار كویتيدینار كویتي

 54,11872,888ذمم مدینةأ)
 4,436,4947,310,329استثمارات مدارة من قبل المساھم الرئیسيب)
 213,865 214,448مستحق من طرف ذي عالقة (شركة بیت التمویل القطري ش.م.ق.)ج)
مدفوعات موظفي اإلدارة الرئیسییند)

 506,071 482,919رواتب ومزایا أخرى قصیرة األجل
 201,587 232,907مزایا ما بعد التوظیف

715,826 707,658 

معلومات القطاع. ۲٤
یتــم تحدیــد قطاعــات األعمــال اســتناداً إلــى معلومــات التقاریــر المالیــة الداخلیــة التــي تتــم مراجعتھــا بانتظــام مــن قبــل صانــع القــرار التشــغیلي 
الرئیســي مــن أجــل تخصیــص المــوارد للقطــاع وتقییــم أدائھــا. تنقســم قطاعــات األعمــال إلــى قطاعیــن رئیســیین. إن قطاعــات األعمــال تمثــل 
عناصــر ممیــزة للمجموعــة، حیــث تقــوم بتقدیــم منتجــات أو خدمــات تتعــرض لالنكشــاف للمخاطــر ولھــا مزایــا تختلــف عــن تلــك التــي توجــد 

فــي قطاعــات أعمــال أخــرى.
2011

المجموعبنود غیر موزعةاستثمارتمویل

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

 4,485,360 163,696 57,140 4,264,524إیرادات القطاع

(8,144,192)(1,819,287)(4,853,109)(1,471,796)مصاریف القطاع

(3,658,832)(1,655,591)(4,795,969) 2,792,728نتائج القطاع

 48,157,073 346,365 8,927,916 38,882,792أصول القطاع

 17,767,292 2,901,879 - 14,865,413التزامات القطاع

2010
المجموعبنود غیر موزعةاستثمارتمویل

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

 6,910,434 160,458 315,384 6,434,592إیرادات القطاع

(6,057,605)(1,779,053)(837,508)(3,441,044)مصاریف القطاع

 852,829(1,618,595)(522,124) 2,993,548نتائج القطاع

 58,507,418 705,667 13,175,261 44,626,490أصول القطاع

 24,343,164 2,255,458 - 22,087,706التزامات القطاع
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التزامات محتملة. ۲٥
20112010

دینار كویتيدینار كویتي
 - 6,680خطابات ضمان

األدوات المالیة . ۲٦
إدارة مخاطر رأس المال

تدیــر المجموعــة رأســمالھا لضمــان مقدرتھــا علــى مواصلــة عملیاتھــا علــى أســاس أنھــا ســوف تكــون قــادرة علــى االســتمرار وتعظیــم العائــد 
إلــى المتعاملیــن معھــا مــن خــالل االســتخدام األمثــل للدیــن وحقــوق الملكیــة. 

ــة فــي إیضــاح ۱۲، والنقــد والنقــد  یتكــون ھیــكل رأســمال المجموعــة مــن الدیــن الــذي یشــتمل علــى دائنــو مرابحــة ووكالــة إســالمیة المبیّن
المعــادل المبیّــن فــي إیضــاح ٥ وحقــوق الملكیــة التــي تشــتمل علــى رأس المــال المدفــوع واالحتیاطیــات كمــا ھــو مبیّــن فــي إیضاحــات ۱٤ 

و۱٥ و۱٦ علــى التوالــي، وعــالوة اإلصــدار الخســائر/ األربــاح المتراكمــة واحتیاطیــات أخــرى.

معّدل الرفع المالي:• 
إن معّدل الرفع المالي في نھایة السنة ھو كما یلي:

20112010
دینار كویتيدینار كویتي

 22,087,706 14,865,413دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة 
(1,600,214)(3,368,373)النقد والنقد المعادل

 20,487,492 11,497,040صافي الدین
 34,164,254 30,389,781حقوق الملكیة

 %60 %38نسبة صافي الدین إلى حقوق الملكیة

السیاسات المحاسبیة الھامة

ــراف بالدخــل  ــاس وأســاس االعت ــراف، وأســاس القی ــر االعت ــك معایی ــي ذل ــا ف ــة بم ــل السیاســات المحاســبیة الھامــة والطــرق المتبع إن تفاصی
والمصروفــات، فیمــا یتعلــق بــكل شــریحة مــن شــرائح األصــول وااللتزامــات المالیــة مبیّنــة فــي إیضــاح ۳ حــول ھــذه البیانــات المالیــة المجمعــة.

شرائح األدوات المالیة
20112010

دینار كویتيدینار كویتي
أصول مالیة

 1,600,214 3,368,373النقد والنقد المعادل
 - 1,503,886استثمارات فى مرابحات مدینة

 43,026,276 34,010,533ذمم مدینة
 7,757,408 4,726,494أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

- 2,169,087استثمارات متاحة للبیع
 312,825 53,300ذمم مدینة أخرى

 213,865 214,448مستحق من الطرف ذي العالقة
التزامات مالیة

 22,087,706 14,865,413دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة
 1,841,135 2,437,744ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
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أھداف إدارة المخاطر المالیة

تقــوم إدارة المجموعــة بمراقبــة وإدارة المخاطــر المالیــة المتعلقــة بعملیــات المجموعــة مــن خــالل تقاریــر المخاطــر الداخلیــة التــي تُعنــى بتحلیــل 
االنكشــاف للمخاطــر مــن حیــث درجــة وحجــم المخاطــر. تشــمل ھــذه المخاطــر مخاطــر الســوق (وتشــمل مخاطــر العملــة األجنبیــة ومخاطــر 

أســعار األســھم)، ومخاطــر التشــغیل، ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســیولة.

مخاطر السوق

إن مخاطــر الســوق ھــي المخاطــر الناتجــة عــن تأثیــر تغیــرات أن تؤثــر التغیــرات فــي أســعار الســوق مثــل أســعار صــرف العمــالت األجنبیــة 
ــة  ــى إدارة ومراقب ــوق إل ــر الس ــدف إدارة مخاط ــة. تھ ــن أدوات مالی ــا م ــا لدیھ ــة م ــة أو قیم ــرادات المجموع ــم إی ــى حج ــھم عل ــعار األس وأس

االنكشــاف لمخاطــر الســوق فــي إطــار الحــدود المقبولــة مــع تعظیــم العائــد فــي الوقــت نفســھ.
إن أنشطة المجموعة تعرضھا بشكل رئیسي للمخاطر المالیة الناجمة عن التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار األسھم.

إدارة مخاطر العمالت األجنبیة • 

تقــوم المجموعــة بإتمــام بعــض المعامــالت المدرجــة بعمــالت أجنبیــة ومــن ثــم ینشــأ خطــر االنكشــاف لمخاطــر تقلبــات أســعار الصــرف. یتــم 
إدارة مخاطــر أســعار صــرف العمــالت األجنبیــة فــي حــدود السیاســة المعتمــدة ومــن خــالل الرصــد المتواصــل لتقلبــات أســعار صــرف العمــالت 

األجنبیة.
إن القیم المسجلة ألصول المجموعة النقدیة المقّومة بعمالت أجنبیة بتاریخ التقریر ھي كما یلي:

األصول
20112010

دینار كویتيدینار كویتي
 259,761 197,061دوالر أمریكي

لیس على المجموعة التزامات مالیة مقّومة بعمالت أجنبیة كما بتاریخ التقریر.

تحلیل حساسیة العمالت األجنبیة• 

ــار الكویتــي مــع بقــاء جمیــع المتغیــرات األخــرى  ــت/ زادت بنســبة ٥٪ مقابــل الدین ــة قلّ فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۱، إذا كانــت العمــالت األجنبی
ثابتــة، فــإن خســارة الســنة لــن تتغیــر بشــكل مــادي.

مخاطر أسعار األسھم • 

إن مخاطــر أســعار األســھم ھــي مخاطــر تقلــب القیمــة العادلــة لألســھم نتیجــة التغیــرات فــي مســتوى مؤشــرات األســھم أو قیمــة أســعار األســھم 
المســتقلة. تنتــج مخاطــر أســعار األســھم مــن التغیــر فــي القیمــة العادلــة لالســتثمارات فــي أســھم. تدیــر المجموعــة المخاطــر مــن خــالل توزیــع 
االســتثمارات بالنســبة للقطاعــات الجغرافیــة وتركــز أنشــطة قطاعــات األعمــال. فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۱، إذا كانــت أســعار األســھم زادت/ قلـّـت 

بنســبة ٥٪، مــع بقــاء جمیــع المتغیــرات األخــرى ثابتــة، فــإن ربــح الســنة لــن یتغیــر بشــكل رئیســي. 

مخاطر التشغیل

مخاطــر التشــغیل ھــي تلــك المخاطــر التــي تنتــج مــن فشــل النظــم أو األخطــاء البشــریة أو الغــش أو األحــداث الخارجیــة. وفــي حــال فشــل فاعلیــة 
الرقابــة، یمكــن أن تســبب مخاطــر التشــغیل أضــرار للســمعة ویكــون لذلــك آثــار قانونیــة أو تنظیمیــة ســلبیة أو تــؤدي إلــى خســارة مالیــة. 

ــب المخاطــر  ــى جان ــة مخاطــر التشــغیل إل ــم ومراقب ــد وتقیی ــا لتحدی ــم تطبیقھ ــي یت ــن السیاســات واإلجــراءات الت ــة م ــدى المجموعــة منظوم ل
األخــرى المرتبطــة بالنشــاط المصرفــي والمالــي للمجموعــة. وتــدار مخاطــر التشــغیل للتأكــد مــن االلتــزام بالسیاســات واإلجــراءات ومراقبــة 

مخاطــر التشــغیل كجــزء مــن أســلوب إدارة المخاطــر الشــامل. 
یتفــق األســلوب المتبــع بالمجموعــة مــع مــا تقضــي بــھ تعلیمــات بنــك الكویــت المركــزي فیمــا یتعلــق باإلرشــادات العامــة ألنظمــة الرقابــة الداخلیــة 

والممارســات المثلــى إلدارة ورقابــة المخاطــر التشــغیلیة لــدى المؤسســات المالیة.
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مخاطر االئتمان
تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي عــدم قــدرة أحــد أطــراف األداة المالیــة فــي ســداد التزاماتــھ ممــا یســبب تكبــد الطــرف اآلخــر لخســائر مالیــة. وللحــد 
مــن ھــذه المخاطــر، تتعامــل المجموعــة مــع عمــالء ذوي مــالءة مالیــة مــن شــركات ومؤسســات مالیــة وأفــراد ذوي مــالءة مالیــة. إن المجموعــة 
لدیھــا سیاســات وإجــراءات للحــد مــن انكشــافھا لمخاطــر االئتمــان تجــاه أي طــرف مقابــل واحــد وذي عالقــة. وتتضمــن ھــذه السیاســات تجنــب 
التركــز االئتمانــي، وتعمــل المجموعــة علــى الحــد مــن مخاطــر التركــزات االئتمانیــة األخــرى عــن طریــق االضطــالع بمعامــالت مــع عــدد كبیــر 

مــن العمــالء. ویتــم مراجعــة كافــة السیاســات المتعلقــة باالئتمــان واعتمادھــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

الحد األقصى لالنكشاف لمخاطر االئتمان• 

ــي المجمــع. ویظھــر الحــد األقصــى  ــان المركــز المال ــي الحــد األقصــى لالنكشــاف لمخاطــر االئتمــان بالنســبة لعناصــر بی ــن الجــدول التال یبی
ــة األخــرى: ــات والتحســینات االئتمانی ــف مــن خــالل اســتخدام الضمان ــر التخفی ــل أث لالنكشــاف قب

20112010
دینار كویتيدینار كویتي

 1,574,627 3,349,566النقد والنقد المعادل
 - 1,503,886استثمارات فى مرابحات مدینة

 43,026,276 34,010,533ذمم مدینة
 312,825 53,300ذمم مدینة أخرى

 213,865 214,448مستحق من الطرف ذي العالقة
39,131,733 45,127,593 

ــى  ــن الرجــوع إل ــة، یمك ــن شــرائح األدوات المالی ــكل شــریحة م ــان ل ــل حــول الحــد األقصــى لالنكشــاف لمخاطــر االئتم ــن التفاصی ــد م لمزی
ــرائح. ــك الش ــة بتل ــات المعین اإلیضاح

تقــوم المجموعــة بــإدارة خطــر االنكشــاف لمخاطــر االئتمــان مــن خــالل اســتخدام ضمانــات وتوزیــع أصــول المجموعــة علــى أنــواع األنشــطة 
وقطاعــات األعمــال المختلفــة.

مبلــغ ونــوع الضمــان المطلــوب یعتمــد علــى تقییــم للمخاطــر االئتمانیــة للطــرف المقابــل، ویتــم تطبیــق إرشــادات حــول قبــول أنــواع الضمانــات 
وأســالیب التقییــم.

فیما یلي أنواع الضمانات التي یتم الحصول علیھا:
ضمانات نقدیة• 
كفاالت بنكیة• 
عقارات مدرة للدخل وغیر مدرة للدخل• 
أسھم وأدوات مالیة إسالمیة أخرى • 

تقــوم اإلدارة بمراقبــة القیمــة الســوقیة للضمانــات وطلــب ضمانــات إضافیــة إذا تطلــب األمــر ذلــك وفقــاً للعقــد المبــرم. وتنــص سیاســة المجموعــة 
علــى التصــرف فــي العقــارات التــي یتــم تملكھــا بالشــكل الســلیم، وتســتخدم المحصــالت لخفــض أو ســداد الدیــن المســتحق. وبصفــة عامــة، ال 

تقــوم المجموعــة بشــغل أي عقــارات تتملكھــا ألغــراض العمــل.

الجدارة االئتمانیة حسب فئة األصول المالیة• 

ــب  ــع جوان ــاة جمی ــى مراع ــعى إل ــي تس ــرى الت ــالیب األخ ــات واألس ــات والقیاس ــن التصنیف ــة م ــة المالی ــي إدارة المحفظ ــة ف ــتفید المجموع تس
المخاطــر. إن مخاطــر االئتمــان المصنفــة ذات جــدارة "عالیــة" فــي التصنیــف فھــي تلــك التــي تُقــدر بالحــد األدنــى لمخاطــر الخســائر المالیــة 
الناتجــة مــن تخلــف الطــرف المتعھــد عــن الوفــاء بالتزاماتــھ. یتضمــن ذلــك التســھیالت الممنوحــة للشــركات ذات الوضــع المالــي ومؤشــرات 
المخاطــر والقــدرة علــى الســداد التــي تتــراوح بیــن الدرجــة الجیــدة والممتــازة. أمــا مخاطــر االئتمــان المصنفــة ذات جــدارة "متوســطة" فتشــمل 
كافــة التســھیالت األخــرى التــي یلتــزم الســداد فیھــا بكافــة الشــروط التعاقدیــة وال تتعــرض "النخفــاض القیمــة". تُقــدر المخاطــر النھائیــة الحتمــال 

تكبــد خســارة مالیــة مــن الجــدارة "المتوســطة" بمعــّدل أعلــى مــن تلــك المخاطــر المصنفــة ضمــن نطــاق الجــدارة "العالیــة". 
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یبین الجدول أدناه الجدارة االئتمانیة لألصول المالیة على أساس نظام التصنیف االئتماني بالمجموعة.

لم ینقِض تاریخ استحقاقھا ولم تنخفض قیمتھا

انقضى استحقاقھا أو فئة متوسطةفئة عالیة
المجموعانخفضت قیمتھا

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي
۳۱ دیسمبر ۲۰۱۱

 3,349,566 - - 3,349,566النقد والنقد المعادل
 1,503,886 - - 1,503,886استثمارات فى مرابحات مدینة

 53,857,354 19,680,558 12,889,130 21,287,666ذمم مدینة (مجمل)
 53,300 - - 53,300ذمم مدینة أخرى

 214,448 - - 214,448مستحق من الطرف ذي العالقة
26,408,866 12,889,130 19,680,558 58,978,554 

لم ینقِض تاریخ استحقاقھا ولم تنخفض قیمتھا

انقضى استحقاقھا أو فئة متوسطةفئة عالیة
المجموعانخفضت قیمتھا

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي
۳۱ دیسمبر ۲۰۱۰

 1,574,627 - - 1,574,627النقد والنقد المعادل
 64,393,958 24,236,958 20,776,149 19,380,851ذمم مدینة (مجمل)

 312,825 - - 312,825ذمم مدینة أخرى
 213,865 - - 213,865مستحق من الطرف ذي العالقة

21,482,168 20,776,149 24,236,958 66,495,275 

مخاطر السیولة

ــد اســتحقاقھا. إن نھــج  ــة عن ــا المالی ــاء بالتزاماتھ ــى الوف ــدرة المجموعــة عل ــي عــدم ق ــي تكمــن ف ــك المخاطــر الت إن مخاطــر الســیولة ھــي تل
المجموعــة فــي إدارة ھــذه المخاطــر ھــو دوام التأكــد، قــدر اإلمــكان، مــن توافــر ســیولة كافیــة للوفــاء بالتزاماتھــا عنــد االســتحقاق، ســواء فــي 

ــة أو المخاطــرة بســمعة المجموعــة. ــد خســائر غیــر مقبول ــة أو قاســیة، دون تكب ظــل ظــروف طبیعی
تأخــذ إدارة المجموعــة علــى عاتقھــا المســؤولیة الكاملــة عــن إدارة مخاطــر الســیولة حیــث قامــت باعتمــاد إطــار مناســب إلدارة مخاطــر الســیولة 
ــق  ــإدارة مخاطــر الســیولة عــن طری ــوم المجموعــة ب ــات إدارة الســیولة. تق ــر، ومتوســط األجــل ومتطلب ــل قصی ــات التموی لغــرض إدارة عملی

المراقبــة والرصــد المتواصــل للتدفقــات النقدیــة المتوقّعــة والفعلیــة ومضاھــاة تواریــخ اســتحقاق األصــول المالیــة. 
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األدوات المالیة (تتمة)  .۲٦
مخاطر السیولة (تتمة)

إن قائمة السیولة لاللتزامات المالیة ھي كما یلي: 

من شھر إلىخالل شھر واحد
3 أشھر

من 3 أشھر إلى 
المجموعأكثر من سنة12 شھراً

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي
۳۱ دیسمبر ۲۰۱۱

 15,861,308 5,533,880 7,163,829 2,135,820 1,027,779دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة
 2,486,200 - - 2,486,200 -ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

1,027,779 4,622,020 7,163,829 5,533,880 18,347,508 

من شھر إلىخالل شھر واحد
3 أشھر

من 3 أشھر إلى 
المجموعأكثر من سنة12 شھراً

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي
۳۱ دیسمبر ۲۰۱۰

 23,297,074 7,421,175 8,155,518 3,832,687 3,887,694دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة
 1,897,237 - - 1,897,237 -ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

3,887,694 5,729,924 8,155,518 7,421,175 25,194,311 

القیمة العادلة لألدوات المالیة

ترى اإلدارة أن القیمة العادلة لألدوات المالیة بتاریخ التقریر ال تختلف بشكل جوھري عن قیمتھا المسجلة.
یتم تحدید القیم العادلة لألصول وااللتزامات المالیة على النحو التالي:

ــى  ــة والمتاجــر بھــا فــي أســواق نشــطة بالرجــوع إل ــة التــي لھــا شــروط وظــروف ثابت ــة لألصــول وااللتزامــات المالی ــم العادل ــد القی ــم تحدی یت
أســعار الســوق النشــط. وبالنســبة لجمیــع أدوات حقــوق الملكیــة المســعرة، فقــد تــم تحدیــد القیمــة العادلــة اســتناداً إلــى األســعار المعروضــة بتاریــخ 

التقریــر.
یتــم تحدیــد القیــم العادلــة لألصــول وااللتزامــات المالیــة األخــرى وفقــاً لنمــاذج التســعیر المتعــارف علیھــا والمقبولــة بشــكل عــام اســتناداً إلــى 

تحلیــل التدفقــات النقدیــة المخصومــة باســتخدام أســعار مــن معامــالت الســوق الحالیــة واألســعار التجاریــة ألدوات مماثلــة.
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البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

۲۷

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

مستویات القیمة العادلة
یحلل الجدول التالي األدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة بواسطة طرق التقییم. تم تعریف المستویات المختلفة كما یلي:

المستوى ۱: األسعار المعروضة (غیر المعّدلة) في أسواق نشطة ألصول أو التزامات متطابقة؛• 
المستوى ۲: معلومات غیر السعر المعروض المتضمن في المستوى ۱ الذي یتم رصده لألصل أو االلتزام، سواء بصورة • 

مباشرة (مثل األسعار) أو غیر مباشرة (أي مشتقة من األسعار)
المستوى ۳: معلومات عن األصل أو االلتزام ال تستند إلى تلك المرصودة من السوق (معلومات غیر ظاھرة).• 

اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى ۳۱1 دیسمبر ۲۰۱۱
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

4,726,494 -4,623,957 102,537أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
2,169,0872,169,087 - -استثمارات متاحة للبیع

اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى ۳۱1 دیسمبر ۲۰۱۰
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

 7,757,408 - 7,623,978 133,430أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
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