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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

للفترة من ۱ ینایر إلى ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۱
(غیــر مدققــة)

تقریر مراجعة مراقبي الحسابات المستقلین للمعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة

بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع في ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۱

بیان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع للفترة من ۱ ینایر إلى ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۱

بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجمع للفترة من ۱ ینایر إلى ۳۰ سبتمبر

بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع للفترة من ۱ ینایر إلى ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۱

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 

۳-۲

٤

٥

٦

۷

۱۳-۸



۲

التقریر السنوى ۲۰۱۱

۲

التقریر السنوى ۲۰۱۱

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

تقریر مراجعة مراقبي الحسابات المستقلین للمعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة

حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة 
شركة المنار للتمویل واإلجارة ش.م.ك. (مقفلة)

مقدمـة

قمنـا بمراجعـة بیـان المركـز المالـي المرحلـي المكثـف المجمـع المرفـق لشـركة المنـار للتمویـل واإلجـارة ش.م.ك. (مقفلة) ("الشـركة األم") 
وشـركاتھا التابعـة (یشـار إلیھـم مجتمعیـن بــ "المجموعـة") فـي ۳۰ سـبتمبر ۲۰۱۱، والبیانـات المرحلیة المكثفـة المجمعة المتعلقـة بھ للدخل 
الشـامل، والتغیـرات فـي حقـوق الملكیة، والتدفقات النقدیة لفترة التسـعة أشـھر المنتھیة بذلـك التاریخ، وإیضاحات تفسـیریة أخرى. إن اإلدارة 
مسـؤولة عـن إعـداد وعـرض ھـذه المعلومـات المالیة المرحلیة المكثفـة المجمعة وفقاً للمعیار الدولـي إلعداد التقاریر المالیة، معیار المحاسـبة 
الدولـي ۳٤ "التقاریـر المالیـة المرحلیـة". إن مسـؤولیتنا ھـي إبـداء اسـتنتاج حـول ھـذه المعلومـات المالیـة المرحلیـة المكثفة المجمعة اسـتناداً 

إلـى مراجعتنا.



۳

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

۳

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

نطاق المراجعـة

لقـد قمنـا بمراجعتنـا وفقـاً للمعیـار الدولـي حـول عملیـات المراجعة رقـم ۲٤۱۰، "مراجعة المعلومـات المالیـة المرحلیة التي یقـوم بھا مراقب 
الحسـابات المسـتقل للمنشـأة". تتضمـن مراجعـة المعلومـات المالیـة المرحلیـة القیـام بإجـراء االستفسـارات، بشـكل رئیسـي مـن األشـخاص 
المسـؤولین عـن األمـور المالیـة والمحاسـبیة، وإتبـاع إجـراءات تحلیلیـة وإجـراءات مراجعـة أخـرى. إن نطـاق المراجعـة أقــل جوھریـاً مـن 
نطـاق القیـام بالتدقیـق وفقـاً للمعاییـر الدولیــة للتدقیق، وبالتالـي، فإنھا ال تمكننا من الحصول علـى تأكید حول جمیع األمور الھامــة التي یمكن 

أن یبینھـا التدقیـق. لـذا، فإننـا ال نبـدي رأي تدقیق بشـأنھا.

أساس استنتـاج متحفظ

لـم تحصـل المجموعـة علـى أیـة معلومـات عـن شـركتھا الزمیلة، شـركة بیـت التمویـل القطـري ش.م.ق.م. فـي ۳۰ سـبتمبر ۲۰۱۱، كما أنھا 
لـم تقـم أیضـاً بالمحاسـبة عـن حصتھـا فـي نتائـج ھذه الشـركة الزمیلة عـن الفترة المنتھیـة بذلك التاریـخ كما ھو مطلـوب وفقاً للمعاییـر الدولیة 

إلعـداد التقاریـر المالیة (انظـر إیضاح ۷).

استنتـاج متحفظ

اسـتناداً إلـى مراجعتنـا، وباسـتثناء األمـور المبیّنـة فـي الفقـرة السـابقة، فإنـھ لـم یـرد إلـى علمنـا ما یسـتوجب االعتقـاد بـأن المعلومـات المالیة 
المرحلیـة المكثفـة المجمعـة المرفقـة لـم یعبـر عنھـا بصـورة عادلـة، مـن جمیـع النواحـي المادیـة، وفقـاً لمعیـار المحاسـبة الدولي ۳٤.

تقریر حول متطلبات قانونیة وتنظیمیة أخرى

باإلضافـة إلـى ذلـك واسـتناداً إلـى مراجعتنـا، فـإن المعلومـات المالیة المرحلیـة المكثفة المجمعـة متفقة مع ما ھـو وارد في الدفاتر المحاسـبیة. 
نـرى أیضـاً أنـھ حسـبما وصـل إلیـھ علمنـا واعتقادنـا لم تقع خالل فترة التسـعة أشـھر المنتھیـة في ۳۰ سـبتمبر ۲۰۱۱ مخالفات ألحـكام قانون 
الشـركات التجاریـة لعـام ۱۹٦۰ والتعدیـالت الالحقـة لھ، أو ألحكام النظام األساسـي وعقد التأسـیس للشـركة األم، أو ألحـكام القانون رقم ۳۲ 
لعـام ۱۹٦۸ والتعدیـالت الالحقـة لـھ فـي شـأن النقـد وبنـك الكویـت المركـزي وتنظیم المھنـة المصرفیـة والتعلیمـات المتعلقة بھ علـى وجھ قد 

یكـون لـھ تأثیـر مـادي على نشـاط المجموعة أو مركزھـا المالي.

جاسـم أحمـد الفھـد                                                                           د. سعود الحمیدي
مراقب حسابات مرخص رقم ٥۳ فئة أ                                                   مراقب حسابات مرخص رقم ٥۱ فئة أ

من الفھد والوزان وشركاھم                                                                الحمیدي وشركاه
دیلویت وتوش                                                                           عضو مستقل في بیكر تیلي العالمیة

۱۸ دیسمبر ۲۰۱۱



٤

التقریر السنوى ۲۰۱۱

٤

التقریر السنوى ۲۰۱۱

بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع
في ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۱

بدر عبد هللا السمیط
رئیس مجلس اإلدارة

صالح محمد الوزان
نائب رئیس مجلس اإلدارة

 1,105,029  1,600,214  3,571,736 النقد والنقد المعادل
 46,960,535  43,026,276  33,485,996 5  ذمم مدینة
 8,110,366  7,757,408  7,378,198 6 أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 3,373,994  3,755,538  3,755,538 7 استثمار في منشأة زمیلة
 2,675,601  1,163,240  2,017,981 9 عقارات استثماریة

 -  973,225  948,567 8 ذمم مدینة أخرى ومدفوعات مقدماً
 1,109,157  213,865  214,448 13  مستحق من طرف ذي عالقة

 19,736  9,073  5,101 أصول غیر ملموسة
 22,268  8,579  13,021 ممتلكات ومعدات

63,376,686 58,507,418  51,390,586 مجموع األصول

 26,010,649  22,087,706  13,606,007 10 ذمم مرابحة ووكالة إسالمیة دائنة
 1,443,294  1,897,237  2,300,965 11  ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
 1,447,463  -  - 13 مستحق إلى طرف ذي عالقة
 343,189  358,221  382,332 مخصص مكافأة نھایة خدمة الموظفین

29,244,595 24,343,164  16,289,304 مجموع االلتزامات

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

 1,178,931  1,265,937  1,265,937  احتیاطي قانوني
 1,156,817  1,243,823  1,243,823 احتیاطي اختیاري
 174,821  115,641  115,641 احتیاطي ترجمة عمالت أجنبیة
 434,743  352,074  1,289,102 أرباح محتفظ بھا

34,132,091 34,164,254 35,101,282 مجموع حقوق الملكیة
 63,376,686  58,507,418  51,390,586 مجموع االلتزامات وحقوق الملكیة

األصول

االلتزامات 

حقوق الملكیة 

دینار كویتى

(مدقق)

دینار كویتىدینار كویتى

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۱

۳۱ دیسمبر

۲۰۱۰

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۰

اإللتزامات وحقوق الملكیة

إیضاح

إن اإلیضاحات على الصفحات من ۸ إلى ۱۳ تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. إن اإلیضاحات على الصفحات من ۸ إلى ۱۳ تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.



٥

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

٥

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

بیان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع
للفترة من ۱ ینایر إلى ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۱

 4,881,934  3,281,930  1,245,999  1,107,626 إیرادات تمویل
(486,020) (338,644) (155,760) (55,201) صافي خسارة استثمار
(252,947)  -  -  - 7 حصة في نتائج شركة زمیلة

 -  10,541  -  - 9 استرداد خسارة انخفاض قیمة عقارات استثماریة
 279,304  237,430  60,025  87,446 إیرادات أخرى

 4,422,271  3,191,257  1,150,264  1,139,871

(1,921,164) (858,428) (528,241) (262,608) تكالیف تمویل
(1,264,413) (1,171,151) (341,614) (365,810) مصاریف عمومیة وإداریة
(459,668) (206,256) (755,609) (182,659) 5 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

(3,645,245) (2,235,835) (1,625,464) (811,077)

 777,026  955,422 (475,200)  328,794
 الربح/(الخسارة) قبل (مخصصات)/استرداد

 مخصصات حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي
والزكاة

(7,770) (8,599)  4,752 (2,960)
 مخصص/(استرداد مخصص) حصة مؤسسة الكویت

للتقدم العلمي
(7,770) (9,795)  4,752 (3,434) مخصص/(استرداد مخصص) مساھمة الزكاة

 761,486  937,028 (465,696)  322,400 ربح/(خسارة) الفترة

 21,797  -  -  - تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة
 21,797  -  -  - الدخل الشامل اآلخر للفترة
 783,283  937,028 (465,696)  322,400 إجمالي الدخل/(الخسارة) الشاملة للفترة
(1.5 فلس) 3.03 فلس 2.47 فلس 12 1.04 فلس ربحیة/(خسارة) السھم

اإلیرادات

المصاریف

الدخل الشامل اآلخر

دینار كویتىدینار كویتى دینار كویتىدینار كویتى

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۱

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۱

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۰

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۰

الثالثة أشھر المنتھیة فيالثالثة أشھر المنتھیة في

إیضاح

إن اإلیضاحات على الصفحات من ۸ إلى ۱۳ تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.



٦

التقریر السنوى ۲۰۱۱

٦

التقریر السنوى ۲۰۱۱

بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع 
للفترة من ۱ ینایر إلى ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۱

المجموع

دینار كویتي

أرباح محتفظ بھا

دینار كویتي

احتیاطي ترجمة 
عمالت أجنبیة

دینار كویتي

احتیاطي اختیاري

دینار كویتي

احتیاطي قانوني

دینار كویتي

عالوة إصدار

دینار كویتي

رأس المال

دینار كویتي
 34,164,254  352,074  115,641  1,243,823  1,265,937 312,020  30,874,759 الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱۱

 937,028  937,028  -  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة - 
 35,101,282  1,289,102  115,641  1,243,823  1,265,937 312,020  30,874,759 الرصید في ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۱
 33,348,808 (326,743)  153,024  1,156,817  1,178,931 312,020  30,874,759 الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱۰

 783,283  761,486  21,797  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة - 
 34,132,091  434,743  174,821  1,156,817  1,178,931 312,020  30,874,759 الرصید في ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۰

إن اإلیضاحات على الصفحات من ۸ إلى ۱۳ تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.

التقریر السنوى ۲۰۱۱

ت المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.
ت من ۸ إلى ۱۳ تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلوما

صفحا
ت على ال

ضاحا
إن اإلی



۷

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

۷

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

 761,486  937,028 ربح الفترة
التعدیالت لـ:

 27,775  11,026 استھالك وإطفاء
 - (10,541) استرداد مخصص خسارة انخفاض قیمة عقارات استثماریة

 459,668  206,256 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
 486,020  376,580 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
 252,947  - حصة في نتائج شركة زمیلة

 - (40,566) إیرادات توزیعات أرباح
 1,921,164  858,428 تكالیف تمویل

 67,046  56,636 مخصص مكافأة نھایة خدمة الموظفین
 3,976,106  2,397,477
 16,011,589  9,334,024  ذمم مدینة

(89,095)  24,658 ذمم مدینة أخرى ومدفوعات مقدماً
 31,129 (583) مستحق من/إلى طرف ذي عالقة - بالصافي
 651,030  403,728 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
(12,512) (32,525) المدفوع لمكافأة نھایة خدمة الموظفین

 20,568,247  12,126,779 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

(19,263,430) (8,481,699) صافي الحركة في ذمم مرابحة ووكالة إسالمیة دائنة
(1,921,164) (858,428) تكالیف تمویل مدفوعة
(21,184,594) (9,340,127) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة
(1,324,917)  1,971,522 صافي الزیادة/(النقص) في النقد والنقد المعادل
 2,429,946  1,600,214 النقد والنقد المعادل في بدایة الفترة
 1,105,029  3,571,736  النقد والنقد المعادل في نھایة الفترة

(32,540)  - شراء أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
(670,000) (844,200) شراء عقارات استثماریة

 -  40,566 توزیعات أرباح مستلمة
(3,550) (11,496) شراء ممتلكات ومعدات
(2,480)  - شراء أصول غیر ملموسة

(708,570) (815,130) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

أنشطة تشغیلیة

أنشطة تمویلیة

أنشطة استثماریة

دینار كویتىدینار كویتى

التسعة أشھر المنتھیة 

في ۳۰ سبتمبر

۲۰۱۱

التسعة أشھر المنتھیة 

في ۳۰ سبتمبر

۲۰۱۰

بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع

إن اإلیضاحات على الصفحات من ۸ إلى ۱۳ تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.



۸

التقریر السنوى ۲۰۱۱

۸

التقریر السنوى ۲۰۱۱

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة
للفترة من ۱ ینایر إلى ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۱

۱.   التأسیس واألنشطة الرئیسیة 

تأسسـت شـركة المنـار للتمویـل واإلجـارة ش.م.ك. (مقفلـة) ("الشـركة األم") فـي دولـة الكویـت فـي عـام ۲۰۰۳ بموجـب كتـاب 
التصریـح بالتأسـیس رقـم ٤۸٥۷ مجلـد۱ المـؤرخ فـي ٦ دیسـمبر ۲۰۰۳.

تتمثـل األنشـطة الرئیسـیة للشـركة األم وشـركاتھا التابعـة (یشـار إلیھـم مجتمعیـن بــ "المجموعـة") فـي ممارسـة كافـة أنشـطة 
التمویـل واالسـتثمار وفقـاً لمبـادئ الشـریعة اإلسـالمیة السـمحة.

تخضع الشركة األم لتعلیمات بنك الكویت المركزي.
إن عنوان الشركة األم المسجل ھو ص. ب. ۲۲۸۲۸ الصفاة ۱۳۰۸۹ – الكویت.

تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ ۱۸ دیسمبر ۲۰۱۱.

۲.   السیاسات المحاسبیة الھامة
أسـاس اإلعداد

 IAS) "أعـدت ھـذه المعلومـات المالیـة المرحلیـة المكثفـة المجمعة وفقاً لمعیار المحاسـبة الدولـي ۳٤ "التقاریر المالیـة المرحلیة
۳٤). ال تتضمـن ھـذه المعلومـات المالیـة المرحلیـة المكثفـة المجمعـة جمیـع المعلومـات واإلیضاحـات المطلوبة للبیانـات المالیة 
السـنویة الكاملـة والمعـدة طبقـاً للمعاییـر الدولیـة إلعـداد التقاریـر المالیة، المعدلـة لتطبیقھا فـي دولة الكویت لمؤسسـات الخدمات 
المالیـة الخاضعـة لتعلیمـات بنـك الكویـت المركـزي. وتتطلب ھذه التعلیمـات تطبیق كافة المعاییـر الدولیة إلعـداد التقاریر المالیة 
باسـتثناء متطلبـات معیـار المحاسـبة الدولـي ۳۹ حـول المخصـص المجمـع لالنخفـاض فـي القیمـة والتـي حلّـت محلھـا متطلبات 

بنـك الكویـت المركـزي حـول الحـد األدنى للمخصـص العام، كمـا ھو مبیّـن أدناه.
للحصـول علـى معلومـات إضافیـة، یمكن الرجـوع للبیانات المالیة المجمعـة واإلیضاحات المتضمنة في البیانـات المالیة المجمعة 

للمجموعة للسـنة المنتھیة في ۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۰.
تـرى اإلدارة أنـھ قـد تـم إدراج جمیـع التعدیـالت التـي تعتبـر ضروریـة لعـرض عـادل فـي المعلومـات المالیـة المرحلیـة المكثفة 

لمجمعة. ا
إن نتائـج التشـغیل لفتـرة التسـعة أشـھر المنتھیـة فـي ۳۰ سـبتمبر ۲۰۱۱ ال تعبـر بالضرورة عـن النتائج التي یمكن توقّعھا للسـنة 

التـي تنتھي في
۳۱ دیسمبر ۲۰۱۱.

لقـد تـم إعـداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة باسـتخدام نفس السیاسـات المحاسـبیة وأسـالیب االحتسـاب المطبقة في 
إعـداد البیانـات المالیـة السـنویة المدققـة للسـنة المنتھیـة في ۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۰، باسـتثناء التغییـرات الناتجة عـن التعدیالت التي 

تمـت علـى المعاییـر الدولیـة إلعـداد التقاریر المالیـة، كما ھو مبیّـن أدناه.

۳.   تطبیق المعاییر الجدیدة والمعدلة

خـالل الفتـرة، قامـت المجموعـة بتطبیـق كافـة المعاییـر التـي بدأ سـریانھا علـى الفترات السـنویة التي تبـدأ في أو ما بعـد ۱ ینایر 
 .۲۰۱۱

معیار المحاسبة الدولي ۲٤ (المعدّل) اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة
قـدم المعیـار المعـدل توضیحـاً لتعریف الطـرف ذي العالقة ووضع متطلبـات إضافیة لإلفصاح عن االلتزامـات القائمة لألطراف 
ذات العالقـة. لـم یكـن لتطبیـق ھـذا التعدیـل أي أثـر على الوضـع المالي أو أداء المجموعـة ولكن أدى على إفصاحـات إضافیة في 

المعلومـات المالیة المرحلیـة المكثفة المجمعة. 
معیار المحاسبة الدولي ۳٤ التقاریر المالیة المرحلیة 

تقـدم التحسـینات علـى معیـار المحاسـبة الدولـي ۳٤ مفھـوم "أحـداث ومعامـالت ھامـة" والتي ینبغـي اإلفصاح عنھا فـي التقریر 
المالـي المرحلـي كمـا توضـح كیفیـة تطبیـق ھذا المفھـوم على األدوات المالیـة وقیمھا العادلة. لـم یكن لتطبیق ھـذا التعدیل أي أثر 

علـى الوضع المالـي أو أداء المجموعة.
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٤.   أحكام وتقدیرات

إن إعـداد المعلومـات المالیـة المرحلیـة المكثفـة المجمعـة یتطلـب مـن اإلدارة وضـع أحـكام وعمـل تقدیـرات وافتراضـات تؤثـر 
علـى تطبیـق السیاسـات المحاسـبیة والمبالـغ المفصـح عنھا لألصـول وااللتزامـات واإلیـرادات والمصروفات. إن النتائـج الفعلیة 

قـد تختلـف عـن تلـك التقدیرات.
خـالل إعـداد ھـذه المعلومـات المالیـة المرحلیـة المكثفـة المجمعـة، فـإن األحـكام الھامـة التـي قامت بوضعھـا اإلدارة عنـد تطبیق 
السیاسـات المحاسـبیة للمجموعـة واألسـباب الرئیسـیة لعـدم التأكـد مـن التقدیـرات مماثلـة لتلـك المطبقـة علـى البیانـات المالیـة 

المجمعـة السـنویة المدققـة بتاریـخ وللسـنة المنتھیـة فـي ۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۰.

٥.   ذمم مدینة

إن الذمـم المدینـة التـي تسـتحق خـالل ۹۰ یومـاً وأقـل منتظمـة بشـكل كامـل. فـي ۳۰ سـبتمبر ۲۰۱۱، كان مجمـل الذمـم المدینـة 
البالـغ ۳۱,۷۷٤,۰۰۰ دینـار كویتـي (۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۰: ٤۰,۱٥۷,۰۰۰ دینـار كویتـي؛ ۳۰ سـبتمبر ۲۰۱۰: ٤٤,٦۸۰,۰٦۰ 
دینـار كویتـي) منتظمـاً بشـكل كامـل. تتبع المجموعة متطلبات بنك الكویت المركزي بشـأن احتسـاب مخصص للدیون المشـكوك 
فـي تحصیلھـا والتـي تتطلـب تكویـن مخصـص عـام بواقـع ۱٪ لكافة التسـھیالت االئتمانیـة بالصافي مـن بعض فئـات الضمانات 
التـي تنطبـق علیھـا تعلیمـات بنـك الكویـت المركـزي وال تخضـع لمخصـص محـدد. تـم تكویـن مخصـص محـدد طبقـاً لمتطلبات 
بنـك الكویـت المركـزي بالصافـي بعد اسـتبعاد بعـض فئات الضمانات التـي تنطبق علیھا متطلبـات بنك الكویـت المركزي، للذمم 

المدینـة التـي تسـتحق بعـد أكثر مـن ۹۰ یوماً.

التحلیل العمري للمدیونیات التي انخفضت قیمتھا

 68,350,527  64,393,958  52,657,091 مجمل الذمم المدینة
(12,632,277) (11,978,032) (9,575,189) ناقصاً: إیرادات مؤجلة
(8,757,715) (9,389,650) (9,595,906) ناقصاً: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
46,960,535 43,026,276  33,485,996 ذمم مدینة - بالصافي

 6,602,825  4,404,993  2,515,742 ۹۱ – ۱۸۰ یوماً
 3,927,401  5,905,104  2,458,487 ۱۸۱ – ۳٦۰ یوماً
 13,140,241  13,926,861  15,908,862 أكثر من ۳٦۰ یوماً
23,670,467 24,236,958  20,883,091 المجموع

دینار كویتى

دینار كویتى

(مدققة)

(مدققة)

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۱

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۱

۳۱ دیسمبر

۲۰۱۰

۳۱ دیسمبر

۲۰۱۰

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۰

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۰
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تحلیل مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

٥.   ذمم مدینة (تتمة)
الحركة في مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

٦.   أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

لتحدیـد إمكانیـة اسـترداد أي ذمـم مدینـة، تأخـذ المجموعـة فـي االعتبـار أي تغیـر فـي الجـدارة االئتمانیـة للذمم المدینة مـن تاریخ 
المنـح المبدئـي لالئتمـان حتـى تاریـخ التقریـر. تحتفـظ المجموعـة بمبلـغ ۱۱,٦٥۰,۷٥٦ دینـار كویتـي (۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۰: 
۱۸,٦۰۷,۷٥۰ دینـار كویتـي؛ ۳۰ سـبتمبر ۲۰۱۰: ۱۷,۳٤۰,۰٥۳ دینـار كویتـي) كضمـان علـى الذمـم المدینـة. تـرى اإلدارة 

بأنـھ ال توجـد ضـرورة الحتسـاب مزیـد مـن مخصصـات االئتمـان أكثـر مـن مخصـص الدیـون المشـكوك فـي تحصیلھـا.
القیم المسجلة للذمم المدینة للمجموعة مقّومة بالدینار الكویتي وتستحق في دولة الكویت.

تتضمـن الذمـم المدینـة مبلـغ ۲۲,۰٤٥,۷۹۳ دینـار كویتـي (۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۰: ۳۰,٦٥۱,۰٤٦ دینـار كویتـي؛ ۳۰ سـبتمبر 
۲۰۱۰: ۳۳,۲٦۲,٦۰۹ دینـار كویتـي) مرھـون مقابـل مرابحـات ووكاالت دائنـة (انظـر إیضـاح ۱۰).

إن الحد األقصى لالنكشاف لمخاطر االئتمان بتاریخ التقریر یمثل القیمة المسجلة للذمم المدینة المذكورة أعاله.

 8,392,544  9,055,148  9,328,723 مخصص محدد
 365,171  334,502  267,183 مخصص عام
 8,757,715  9,389,650  9,595,906 المجموع

 117,689  133,430  98,208 استثمارات في أسھم وصنادیق محلیة مسعّرة
 7,709,201  7,340,502  6,987,326  استثمارات في أسھم وصنادیق محلیة غیر مسعّرة
 283,476  283,476  292,664  استثمارات في أسھم وصنادیق أجنبیة غیر مسعّرة

 8,110,366  7,757,408  7,378,198

دینار كویتى

دینار كویتى

(مدققة)

(مدققة)

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۱

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۱

۳۱ دیسمبر

۲۰۱۰

۳۱ دیسمبر

۲۰۱۰

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۰

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۰

 9,389,650  334,502  9,055,148 الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱۱
 206,256 (67,319)  273,575 المحّمل/(المسترد) خالل الفترة

 9,595,906  267,183  9,328,723 الرصید في ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۱
 8,298,047  507,893  7,790,154 الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱۰

 459,668 (142,722)  602,390 المحّمل/(المسترد) خالل الفترة
 8,757,715  365,171  8,392,544 الرصید في ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۰

دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى

المجموعمخصص عاممخصص محدد
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۷.   استثمار في منشأة زمیلة 
إن المنشأة الزمیلة مبینة على النحو التالي:

ً ۸.   ذمم مدینة أخرى ومدفوعات مقدما

فـي ۱۰ مـارس ۲۰۰۸، حـازت المجموعـة علـى نسـبة ۲۰٪ مـن حصـص ملكیـة شـركة بیـت التمویـل القطـري ش.م.ق.م. التـي تـم 
تأسیسـھا فـي دولـة قطـر وتتمثـل أنشـطتھا الرئیسـیة فـي تمویـل العمـالء والمشـاریع وفقـاً ألحـكام الشـریعة اإلسـالمیة السـمحة. بلـغ 
اسـتثمار المجموعـة مـا یعـادل ۳,۷٥٥,٥۳۸ دینـار كویتي في ۳۰ سـبتمبر ۲۰۱۱ (۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۰: ۳,۷٥٥,٥۳۸ دینار كویتي؛ 
۳۰ سـبتمبر ۲۰۱۰: ۳,۳۷۳,۹۹٤ دینـار كویتـي) متضمنـاً شـھرة ناتجـة عـن الحیـازة بمبلـغ ۱,۹۰۰,٤۳۰ دینـار كویتـي ومسـجل 
ضمـن اسـتثمار فـي شـركة زمیلـة. یسـتند احتسـاب المجموعـة السـتثمارھا فـي الشـركة الزمیلة فـي ۳۰ سـبتمبر ۲۰۱۱ إلـى البیانات 

المالیـة المجمعـة للشـركة الزمیلـة للسـنة المنتھیـة فـي ۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۰.

۹.   عقارات استثماریة 
إن تفاصیل العقارات االستثماریة للمجموعة ھي كالتالي:

تـم شـراء قطعـة أرض فـي المھبولـة – الكویـت بموجب اتفاق مشـاركة في عـام ۲۰۰۸ بتكلفـة تبلغ قیمتھـا ٥۱۰,۰۰۰ دینار  أ) 
كویتـي بمـا یمثـل نسـبة ملكیـة بواقـع ۸۳٫٦٪. إن متوسـط القیمـة العادلـة لنسـبة ملكیـة المجموعـة فـي ۳۰ سـبتمبر ۲۰۱۱ یبلـغ 

٥۰۳,۷۸۱ دینـار كویتـي 
(۳۱ دیسمبر ۲۰۱۰: ٤۹۳,۲٤۰ دینار كویتي؛ ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۰: ٤۸۱,۳۱۰ دینار كویتي). 

تـم شـراء قطعـة أرض فـي الفحیحیـل – الكویـت فـي عـام ۲۰۱۰ بتكلفـة تبلـغ قیمتھـا ٦۷۰,۰۰۰ دینـار كویتـي. إن متوسـط  ب) 
القیمـة العادلـة فـي ۳۰ سـبتمبر ۲۰۱۱ یبلـغ ۷۳۲,٥۰۰ دینـار كویتـي (۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۰: ۷۲٤,۱٦۳ دینـار كویتـي؛ ۳۰ 

سـبتمبر ۲۰۱۰: ۷۱۸,۹۸۸ دینـار كویتـي).

تـم شـراء قطعـة أرض فـي المنقـف – الكویـت في عـام ۲۰۱۱ بتكلفة تبلغ قیمتھـا ۸٤٤,۲۰۰ دینار كویتي. إن متوسـط القیمة  ج) 
العادلة في ۳۰ سـبتمبر ۲۰۱۱ یبلغ ۸۷۹,۲۳۷ دینار كویتي (۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۰: ال شـيء؛ ۳۰ سـبتمبر ۲۰۱۰: ال شـيء).

تـم التوّصـل إلـى القیمـة العادلـة للعقـارات االسـتثماریة اسـتناداً إلـى تقییم تـم إجراؤه في ذلـك التاریخ مـن قبل مقیّمین مسـتقلین ال 
یمثلـون أطـراف ذات عالقـة بالمجموعـة. تـم التوّصـل إلـى ھـذا التقییـم بالرجوع إلى أسـعار معامالت في السـوق لعقـارات مماثلة.

النشاط الرئیسي ۳۰ سبتمبر
۲۰۱۰

۳۱ دیسمبر
۲۰۱۰

۳۰ سبتمبر
۲۰۱۱ بلد التأسیس اسم الشركة

أنشطة تمویلیة ٪۲۰ ٪۲۰ ٪۲۰ قطر بیت التمویل القطري

نسبة الملكیة وحق التصویت في رأس المال

(مدققة)

 38,874  28,489  26,950 مصاریف مدفوعة مقدماً
 42,495  40,167  22,871 ذمم موظفین مدینة وخصومات
 312,825  312,825  313,095 ودائع قابلة لالسترداد
 499,075  499,075  499,075 دفعات مقدمة مقابل استثمار في شركة زمیلة
 215,888  92,669  86,576 أرصدة مدینة أخرى
 1,109,157  973,225  948,567

دینار كویتى

(مدققة)

دینار كویتىدینار كویتى

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۱

۳۱ دیسمبر

۲۰۱۰

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۰



۱۲

التقریر السنوى ۲۰۱۱

۱۲

التقریر السنوى ۲۰۱۱

۱۱.   ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

۱۲.   ربحیة/(خسارة) السھم 
یتـم احتسـاب ربحیة/(خسـارة) السـھم بتقسـیم ربح/(خسـارة) الفتـرة علـى المتوسـط المرجـح لعدد األسـھم القائمة خـالل الفترة 

كمـا یلي:

۱۰.   ذمم مرابحة ووكاالت إسالمیة دائنة
إن المرابحـات والـوكاالت اإلسـالمیة الدائنـة مضمونـة مقابـل الذمـم المدینـة بمـا قیمتـھ ۲۲,۰٤٥,۷۹۳ دینار كویتي (۳۱ دیسـمبر 

۲۰۱۰: ۳۰,٦٥۱,۰٤٦ دینـار كویتـي؛ ۳۰ سـبتمبر ۲۰۱۰: ۳۳,۲٦۲,٦۰۹ دینـار كویتـي) (انظـر إیضـاح ٥). 
إن متوسط تكلفة المرابحة والوكالة اإلسالمیة الدائنة ھو ۷٫۰٤٪ (۳۱ دیسمبر ۲۰۱۰: ۷٫۲۸٪؛ ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۰: ٪۷٫٤۱).

 852,797  1,279,340  1,749,544 ذمم تجاریة دائنة
 164,359  201,919  177,777 رواتب مستحقة ومستحقات أخرى للموظفین
 258,496  257,816  256,526 توزیعات أرباح مستحقة
 80,074  80,135  36,700 مخصص حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي
 20,299  21,925  21,788 مخصص الزكاة
 67,269  56,102  58,630 أخرى

 1,443,294  1,897,237  2,300,965

دینار كویتى

(مدققة)

دینار كویتىدینار كویتى

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۱

۳۱ دیسمبر

۲۰۱۰

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۰

 761,486  937,028 (465,696)  322,400 ربح/(خسارة) الفترة

دینار كویتىدینار كویتى دینار كویتىدینار كویتى

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۱

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۱

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۰

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۰

التسعة أشھر المنتھیة فيالثالثة أشھر المنتھیة في

 308,747,590  308,747,590 308,747,590  308,747,590  المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة للشركة األم
۲٫٤۷ فلس  ۳٫۰۳ فلس  (۱٫٥ فلس) ۱٫۰٤ فلس  ربحیة/(خسارة) السھم

أسھـــــم

۱۳.   األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة
تشـتمل األطراف ذات العالقة على المسـاھمین الرئیسـیین وأعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفیذیین بالمجموعة وعائالتھم 
والشـركات التـي یملكـون حصصـاً رئیسـیة فیھـا. تتـم كافـة المعامالت مـع األطـراف ذات العالقة على أسـاس تجـاري بحت، 

ویتـم الموافقـة علیھـا من قبـل إدارة المجموعة.
إن األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة الواردة في المعلومات

المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ھي كما یلي:

 101,633  72,888  53,557 أ- ذمم مدینة
 7,691,357  7,310,329  6,954,990 بـ- استثمارات مدارة من قبل المساھم الرئیسي
 192,505  213,865  214,448 جـ- مستحق من طرف ذي عالقة (شركة بیت التمویل القطري ش.م.ق.م.)

 1,639,968  -  - د- مستحق إلى طرف ذي عالقة (شركة بیت التمویل القطري ش.م.ق.م.)
ھـ- مدفوعات موظفي اإلدارة الرئیسیین

 406,184  506,071  388,465 رواتب ومزایا أخرى قصیرة األجل
 184,349  201,587  198,891 مكافأة نھایة الخدمة
 590,533  707,658  587,356

دینار كویتى

(مدققة)

دینار كویتىدینار كویتى

۳۰ یونیو

۲۰۱۱

۳۱ دیسمبر

۲۰۱۰

۳۰ یونیو

۲۰۱۰



۱۳

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

۱۳

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

۱٤.   معلومات القطاع

یتـم تحدیـد قطاعـات األعمـال اسـتناداً إلى معلومـات التقاریر الداخلیـة حول عناصر المجموعـة التي تتم مراجعتھـا بانتظام من 
قبـل صانـع القـرار التشـغیلي الرئیسـي مـن أجـل توزیـع المـوارد للقطـاع وتقییـم أدائھـا. تنقسـم قطاعـات األعمال إلـى قطاعین 
رئیسـیین. إن قطاعـات األعمـال تمثـل عناصـر ممیـزة للمجموعـة، حیـث تقـوم بتقدیـم منتجـات أو خدمات تتعرض لالنكشـاف 

للمخاطـر ولھـا مزایـا تختلـف عـن تلـك التـي توجد فـي قطاعات أعمـال أخرى.

۱٥.   الجمعیة العمومیة السنویة
وافقـت الجمعیـة العمومیـة السـنویة المنعقـدة بتاریـخ ۱۸ یولیـو ۲۰۱۱ علـى البیانـات المالیـة المجمعـة للسـنة المنتھیـة في ۳۱ 

دیسـمبر ۲۰۱۰.

۱٦.   إدارة المخاطر المالیة 
إن كافـة أھـداف وسیاسـات إدارة المخاطـر المالیـة للمجموعـة تتماشـى مـع تلـك المفصـح عنھـا فـي البیانـات المالیـة المجمعـة 

للسـنة المنتھیـة في
۳۱ دیسمبر ۲۰۱۰.

 3,191,257  99,275 (328,103)  3,420,085 إیرادات القطاع
(2,254,229) (1,189,545)  - (1,064,684) مصاریف القطاع

 937,028 (1,090,270) (328,103)  2,355,401 نتائج القطاع
 51,390,586  682,062  13,650,792  37,057,732 أصول القطاع
 16,289,304  2,683,297  -  13,606,007 التزامات القطاع

 4,422,271  81,340 (738,967)  5,079,898 إیرادات القطاع
(3,660,785) (1,279,953)  - (2,380,832) مصاریف القطاع

 761,486 (1,198,613) (738,967)  2,699,066 نتائج القطاع
 63,376,686  652,086  14,659,036  48,065,564 أصول القطاع
 29,244,595  1,593,978  1,639,968  26,010,649 التزامات القطاع

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

۳۰ سبتمبر ۲۰۱۱ 

۳۰ سبتمبر ۲۰۱۰ 

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

استثمار

استثمار

تمویل

تمویل

بنود غیر موزعة

بنود غیر موزعة

المجموع

المجموع
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