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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 ۳۱ مارس ۲۰۱٤
(غیــر مدققــة)

تقریر مراجعة مراقبي الحسابات المستقلین للمعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة

بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع 

بیان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع 

بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجمع 

بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع 

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 

۳-۲
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۷

۱۳-۸



۲

التقریر السنوى ۲۰۱٤

۲

التقریر السنوى ۲۰۱٤

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

تقریر عن مراجعة المعلومات المالیة المجمعة المكثفة إلى السادة أعضاء مجلس اإلدارة

مقدمة

لقـد قمنـا بمراجعـة بیـان المركـز المالـي المرحلـي المجمع المكثف المرفق لشـركة المنار للتمویل واإلجارة (شـركة مسـاھمة كویتیـة – مقفلة) 
«الشـركة» وشـركاتھا التابعـة (یعرفـوا مجتمعیـن بالمجموعـة) كمـا في ۳۱ مـارس ۲۰۱٤، وكذلك بیانـات الدخل والدخل الشـامل والتغیرات 
فـي حقـوق الملكیـة والتدفقـات النقدیـة المرحلیـة المجمعـة المكثفة لفترة الثالثة أشـھر المنتھیة في ذلك التاریخ. إن إدارة الشـركة ھي المسـئولة 
عـن إعـداد وعـرض ھـذه المعلومـات المالیـة المرحلیـة المجمعـة المكثفـة وفقاً ألسـس اإلعـداد المبینة فـي إیضاح رقـم (۲). إن مسـئولیتنا ھي 

إبـداء اسـتنتاج حـول ھـذه المعلومات المالیـة المرحلیة المجمعـة المكثفة بناًء علـى مراجعتنا.



۳

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

۳

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

نطاق المراجعة

لقـد تمـت مراجعتنـا وفقـاً للمعیـار الدولـي المتعلـق بمھـام المراجعـة ۲٤۱۰ «مراجعـة المعلومات المالیـة المرحلیة من قبـل المدقق 
المسـتقل للمنشأة».

إن أعمـال مراجعـة المعلومـات المالیـة المرحلیـة المجمعـة المكثفـة تتضمـن بصـورة أساسـیة إجـراء استفسـارات مـن األشـخاص 
المسـئولین عـن األمـور المالیـة والمحاسـبیة وتطبیـق إجـراءات تحلیلیة وإجـراءات مراجعة أخـرى. إن المراجعة أقـل إلى حد كبیر 
فـي نطاقھـا مـن التدقیـق الـذي یتـم وفقـاً لمعاییـر التدقیـق الدولیـة، وبالتالي فھـي ال تمكننا مـن الحصول علـى تأكید بأننـا على درایة 

بكافـة األمـور الھامـة التـي یمكـن تحدیدھـا مـن خـالل أعمـال التدقیق، وبنـاًء علیھ فإننـا ال نبـدي رأي تدقیق.

االستنتاج

اسـتناداً إلـى مراجعتنـا، لـم یـرد إلـى علمنـا مـا یجعلنـا نعتقـد أن المعلومـات المالیـة المرحلیـة المجمعـة المكثفـة المرفقـة لــم یتـم 
إعدادھـا، مـن جمیـع النواحـي المادیـة، وفقـاً ألسـس اإلعـداد المبینـة فـي إیضـاح رقـم (۲).

تقریر عن األمور القانونیة والتنظیمیة األخرى

اسـتناداً إلـى مراجعتنـا أیضـاً، فـإن المعلومـات المالیـة المرحلیـة المجمعـة المكثفـة تتفـق مـع ما ھـو وارد بدفاتـر الشـركة، وأنھ في 
حـدود المعلومـات التـي توافـرت لدینـا، لــم یـرد إلـى علمنـا ما یشـیر إلى وجود أیـة مخالفات خـالل فتـرة الثالثة أشـھر المنتھیة في 
۳۱ مـارس ۲۰۱٤ ألحـكام قانـون الشـركات رقـم ۲٥ لسـنة ۲۰۱۲ وتعدیالتـھ الالحقـة والئحتـھ التنفیذیـة أو لعقد التأسـیس والنظام 

األساسـي للشـركة علـى وجـھ یؤثـر مادیـاً في نشـاط المجموعـة أو فـي مركزھا المالـي المجمع.
نبیـن أیضـاً أنـھ خـالل مراجعتنـا لـم یـرد إلـى علمنـا وجـود أیـة مخالفات مادیـة ألحـكام القانـون رقـم ۳۲ لسـنة ۱۹٦۸ والتعدیالت 
الالحقـة لـھ فـي شـأن النقـد وبنـك الكویـت المركـزي وتنظیـم المھنـة المصرفیـة والتعلیمـات المتعلقـة بـھ أو ألحـكام القانـون رقم ۷ 
لسـنة ۲۰۱۰ فـي شـأن ھیئـة أسـواق المـال والتعلیمـات ذات العالقـة خالل فتـرة الثالثة أشـھر المنتھیة في ۳۱ مـارس ۲۰۱٤ على 

وجـھ یؤثـر مادیـاً في نشـاط الشـركة أو مركزھـا المالي.

بدر عبد هللا الوزان
مراقب حسابات مرخص رقم ٦۲ فئة أ

دیلویت وتوش - الوزان وشركاه

الكویت في ۳۰ إبریل ۲۰۱٤



٤

التقریر السنوى ۲۰۱٤

٤

التقریر السنوى ۲۰۱٤

بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع
في ۳۱ مارس ۲۰۱٤ (غیر مدقق)

بدر عبد هللا السمیط
رئیس مجلس اإلدارة

صالح محمد الوزان
نائب رئیس مجلس اإلدارة

 914,832 520,182 547,861 النقد والنقد المعادل
  3,129,298 3,140,032 3,150,820 4 استثمار في مرابحات مدینة
38,574,707 39,976,713 37,161,739 5 مدینو تمویل
 4,608,297 3,944,274 3,944,173 6 أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل
1,977,621 1,871,876 1,871,876 استثمارات متاحة للبیع
2,146,535 2,146,535 2,146,535 استثمارات عقاریة
787,592 356,974 318,033 ذمم مدینة أخرى ومدفوعات مقدماً
53,564 62,499 57,387 موجودات أخرى

52,192,446 52,019,085 49,198,424 مجموع األصول

17,530,304 12,436,433 10,553,895 7 دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة
2,064,281 5,023,068 3,275,791 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
406,327 582,567 728,545 أرصدة دائنة أخرى
484,358 547,857 564,840 مخصص مكافأة نھایة خدمة الموظفین

20,485,270 18,589,925 15,123,071 مجموع االلتزامات

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

1,265,937 1,265,937 1,265,937 احتیاطي قانوني
1,243,823 1,243,823 1,243,823 احتیاطي اختیاري

(1,997,013) (275,029) 371,164 أرباح مرحلة
31,699,526 33,421,510 34,067,703 مجموع حقوق الملكیة المتاحة لمساھمي الشركة األم

7,650 7,650 7,650 حقوق الجھات غیر المسیطرة
31,707,176 33,429,160 34,075,353 مجموع حقوق الملكیة
52,192,446 52,019,085 49,198,424 مجموع االلتزامات وحقوق الملكیة

األصول

 االلتزامات

 حقوق الملكیة

دینار كویتى

(مدققة)

دینار كویتىدینار كویتى

۳۱ مارس

۲۰۱٤

۳۱ دیسمبر

۲۰۱۳

۳۱ مارس

۲۰۱۳

اإللتزامات وحقوق الملكیة

إیضاح

إن اإلیضاحات المرفقة 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

الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ۳۱ مارس ۲۰۱٤ (غیر مدقق)

1,056,952 1,195,789 إیرادات تمویل
39,743 (101) 8 صافي (خسائر)/ أرباح استثمار
135,962 79,830 إیرادات أخرى

1,232,657 1,275,518

(275,103) (150,854) تكالیف تمویل
(488,224) (62,764) 5 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
(219,523) (228,739) تكالیف موظفین
(134,397) (176,804) مصاریف اداریة وعمومیة

(1,117,247) (619,161)

115,410 656,357 الربح قبل االستقطاعات
- (3,431) حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي

(1,279) (6,733) الزكاة
114,131 646,193 صافي ربح الفترة

- - الدخل الشامل اآلخر
114,131 646,193 إجمالي الدخل الشامل

0.37 2.09 9 ربحیة السھم (فلس)

اإلیرادات

المصاریف

دینار كویتىدینار كویتى

الثالثة أشھر المنتھیة في

۳۱ مارس

إیضاح

٢٠١٤٢٠١٣

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



٦

التقریر السنوى ۲۰۱٤

٦

التقریر السنوى ۲۰۱٤

بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجمع
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ۳۱ مارس ۲۰۱٤ (غیر مدقق)

المجموع

دینار كویتي

(خسائر متراكمة)/ 
أرباح مرحلة

دینار كویتي

احتیاطي اختیاري

دینار كویتي

احتیاطي قانوني

دینار كویتي

عالوة إصدار

دینار كویتي

رأس المال

دینار كویتي
31,593,045 7,650 31,585,395 (2,111,144) 1,243,823 1,265,937 312,020 30,874,759 الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱۳

114,131 - 114,131 114,131 - - - - صافي ربح الفترة
31,707,176 7,650 31,699,526 (1,997,013) 1,243,823 1,265,937 312,020 30,874,759 الرصید في ۳۱ مارس ۲۰۱۳
33,429,160 7,650 33,421,510 (275,029) 1,243,823 1,265,937 312,020 30,874,759 الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱٤

646,193 - 646,193 646,193 - - - - صافي ربح الفترة
34,075,353 7,650 34,067,703 371,164 1,243,823 1,265,937 312,020 30,874,759 الرصید في ۳۱ مارس ۲۰۱٤

حقوق الجھات
غیر المسیطرة 

دینار كویتي

 مجموع حقوق
الملكیة

دینار كویتي

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



۷

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

۷

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

114,131 646,193 صافي ربح الفترة
التعدیالت لـ:

5,768 8,118 استھالك وإطفاء
488,224 62,764 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
(39,743) 101 خسائر استثمارات
(14,858) (10,788) إیرادات مرابحات مدینة
275,103 150,854 تكالیف تمویل
16,078 16,983 مخصص مكافأة نھایة خدمة الموظفین

844,703 874,225
135,612 2,752,210 مدینو تمویل
162,177 - حركة االستثمار
(55,255) 38,941 ذمم مدینة أخرى ومدفوعات مقدماً

(883,679) (1,601,299) ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
(3,565) - المدفوع لمكافأة نھایة خدمة الموظفین
199,993 2,064,077 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

(1,485,310) (1,882,538)  صافي حركة دائنو مرابحة ووكاالت إسالمیة
(275,103) (150,854) تكالیف تمویل مدفوعة

(1,760,413) (2,033,392) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة
(1,555,273) 27,679 صافي الزیادة/ (النقص) في النقد والنقد المعادل
2,470,105 520,182 النقد والنقد المعادل في بدایة الفترة
914,832 547,861 النقد والنقد المعادل في نھایة الفترة

11,265 - إیرادات مرابحات مدینة مستلمة
(6,118) (3,006) شراء ممتلكات ومعدات
5,147 (3,006) صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة االستثماریة

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

دینار كویتىدینار كویتى

۲۰۱۳ ۲۰۱٤

بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ۳۱ مارس ۲۰۱٤ (غیر مدقق)

الثالثة أشھر المنتھیة في

۳۱ مارس

إن اإلیضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.
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التقریر السنوى ۲۰۱٤

۸

التقریر السنوى ۲۰۱٤

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ۳۱ مارس ۲۰۱٤ (غیر مدققة)

۱.   التأسیس واألنشطة الرئیسیة

تأسسـت شـركة المنـار للتمویـل واإلجـارة ش.م.ك. (مقفلة) «الشـركة األم» في دولـة الكویت في عـام ۲۰۰۳ بموجب كتاب 
التصریـح بالتأسـیس رقـم ٤۸٥۷ مجلد ۱ المؤرخ في ٦ دیسـمبر ۲۰۰۳.

إن األنشـطة الرئیسـیة للشـركة وشـركاتھا التابعـة (یشـار إلیھـم مجتمعیـن بــ «المجموعـة») ھـي ممارسـة كافة أنشـطة   
لمبـادئ الشـریعة اإلسـالمیة السـمحة. التمویـل واالسـتثمار وفقـاً 

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

لـم تنعقـد الجمعیـة العمومیـة للسـنة المنتھیـة فـي ۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۳، وبالتالـي لـم تعتمـد المعلومـات المالیة المجمعة للسـنة 
المنتھیـة في۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۳.

تم الموافقة على إصدار المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة من مجلس اإلدارة بتاریخ ۳۰ أبریل ۲۰۱٤.

۲.   أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة

أعـدت المعلومـات المالیـة المرحلیـة المجمعـة المكثفـة وفقـاً لمتطلبـات معیـار المحاسـبة الدولـي (۳٤) المتعلـق بالمعلومات 
المرحلیة. المالیـة 

إن المعلومـات المالیـة المرحلیـة المجمعـة المكثفـة ال تتضمـن جمیـع المعلومـات واإلیضاحـات المطلوبة للمعلومـات المالیة 
الكاملـة وفقـاً للمعاییـر الدولیـة للتقاریـر المالیـة كما ھي مطبقـة بدولة الكویت على المؤسسـات المالیة التـي تخضع لتعلیمات 

بنـك الكویـت المركـزي وھیئة أسـواق المال.
فـي رأي اإلدارة أن جمیـع التعدیـالت الضروریـة بمـا فـي ذلك االسـتحقاقات المتكررة قد تـم إدراجھا في المعلومـات المالیة 
المرحلیـة المجمعـة المكثفـة لیكـون العـرض بصـورة عادلـة. إن نتائـج األعمـال للفتـرة المنتھیـة فـي ۳۱ مـارس ۲۰۱٤ ال 
تعتبـر بالضـرورة مؤشـراً عـن النتائـج التـي یمكـن توقعھا للسـنة المنتھیة في ۳۱ دیسـمبر ۲۰۱٤. للحصول علـى معلومات 
إضافیـة، یمكـن الرجـوع إلـى البیانـات المالیـة المجمعـة واإلیضاحـات المتعلقة بھـا للسـنة المنتھیة في ۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۳.

إن السیاسـات المحاسـبیة المسـتخدمة فـي إعـداد المعلومـات المالیـة المرحلیـة المجمعـة المكثفـة مماثلـة لتلك المسـتخدمة في 
إعـداد البیانـات المالیـة المجمعـة للسـنة المنتھیـة في ۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۳  فیما عدا التعدیـالت على المعاییـر الدولیة للتقاریر 

المالیـة واجبـة التطبیـق مـن ۱ ینایـر ۲۰۱٤ وتلك التـي تنطبق علـى المجموعة:

معیار المحاسبة الدولي رقم ۳۲ مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة  •

إن تطبیـق ھـذه المعاییـر لیـس لدیھـا أي تأثیـر مـادي على المعلومـات المالیـة المرحلیة المكثفـة المجمعة للمجموعة وسـوف 
یتـم اإلفصـاح وفقـاً لمتطلبـات تلـك المعاییر فـي البیانـات المالیة السـنویة للمجموعة.
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القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة على أساس دوري: 

ارتفاع سعر 
الخصم، وانخفاض 

القیمة العادلة

أسعار السوق 
المقارنة لألصول 

المماثلة
المستوى 2 3,846,260 3,846,159 أسھم محلیة غیر مسعرة 

ال یوجد صافي قیمة 
الوحدات المستوى 2 98,014 98,014 صنادیق محلیة 

عالقة المدخالت غیر 

الملحوظة بالقیمة العادلة 

أسالیب التقییم 

والمدخالت الرئیسیة 

مستوى

 القیمة العادلة

القیمة العادلة كما في 

أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل:

إن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة األخرى تساوي تقریباً قیمتھا الدفتریة.

          
      

۳.   تقدیر القیمة العادلة

یتم تقدیر القیمة العادلة للموجودات وااللتزامات المالیة كما یلي:
-  المستوى األول: األسعار المعلنة لألدوات المالیة المسعرة في أسواق نشطة.

-  المستوى الثاني: األسعار المعلنة في سوق نشط لألدوات المماثلة. األسعار المعلنة لموجودات أو التزامات مماثلة في سوق
   غیر  نشط. مدخالت – یمكن مالحظتھا - بخالف األسعار المعلنة لألدوات المالیة.
-  المستوى الثالث: طرق تقییم ال تستند مدخالتھا على بیانات سوق یمكن مالحظتھا.

۳۱ دیسمبر ۲۰۱۳ ۳۱ مارس ۲۰۱٤
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تحلیل أعمار ھذه الذمم:

1,955,415 791,305 689,606 ۹۱ – ۱۸۰ یوماً
1,479,442 1,598,267 713,421 ۱۸۱ – ۳٦٥ یوماً
16,875,118 3,007,911 2,947,151 أكثر من ۳٦٥ یوماً
20,309,975 5,397,483 4,350,178 المجموع

دینار كویتى

(مدققة)

دینار كویتىدینار كویتى

۳۱ مارس

۲۰۱٤

۳۱ دیسمبر 

۲۰۱۳
۳۱ مارس

۲۰۱۳

60,220,714 49,778,400 مدینو تمویل 46,527,664
- 376,929 مدینو التمویل بعد شطب الدیون 26,595

(10,324,753) (7,320,089) (6,468,462) ناقصاً: إیرادات مؤجلة
(11,321,254) (2,858,527) (2,924,058) ناقصاً: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
38,574,707 39,976,713 مدینو تمویل – بالصافي 37,161,739

دینار كویتى

(مدققة)

دینار كویتىدینار كویتى

۳۱ مارس

۲۰۱٤

۳۱ دیسمبر 

۲۰۱۳
۳۱ مارس

۲۰۱۳

- بلغت مدینو التمویل المنتظمة ۲٦,۸۱۲,۸۱۱ دینار كویتي كما في ۳۱ مارس ۲۰۱٤ (۳۱ دیسمبر ۲۰۱۳: ۳۲,٦۳٦,۲۷۹ دینار 
كویتي؛ ۳۱ مارس ۲۰۱۳: ۲۸,۷٤۳,۲٦۱ دینار كویتي).

- إن مدینو التمویل البالغة ۱٥,۳۹۱,۲۷۰ دینار كویتي كما في ۳۱ مارس ۲۰۱٤ (۳۱ دیسمبر ۲۰۱۳: ۱۲,۱۲۱,٥٦۷ دینار 
كویتي؛ ۳۱ مارس ۲۰۱۳: ۱۱,۱٦۷,٤۷۸ دینار كویتي) مستحقة من ۱ إلى ۹۰ یوماً ولم تنخفض قیمتھا، ولم یتم تكوین مخصص 

محدد لھا.

- إن مدینو التمویل البالغة ٤,۳٥۰,۱۷۸ دینار كویتي كما في ۳۱ مارس ۲۰۱٤ دینار كویتي (۳۱ دیسمبر ۲۰۱۳: ٤۸۳,۳۹۷,٥ 
دینار كویتي،۳۱ مارس ۲۰۱۳: ۲۰,۳۰۹,۹۷٥ دینار كویتي) مستحقة وغیر محصلة ومنخفضة القیمة كالتالي:

صافي الحركة على مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا:

2,858,527 1,395,850 1,462,677 الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱٤
65,531 (96,106) 161,637 المحّمل/ (المسترد) خالل الفترة

2,924,058 1,299,744 1,624,314 الرصید في ۳۱ مارس ۲۰۱٤
10,833,030 1,293,988 9,539,042 الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱۳

488,224 323,017 165,207 المحّمل خالل الفترة
11,321,254 1,617,005 9,704,249 الرصید في ۳۱ مارس ۲۰۱۳

دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى

المجموعمخصص عاممخصص محدد

٤.   استثمار في مرابحات مدینة

إن االستثمار في المرابحات المدینة یمثل المبالغ المودعة لدى مؤسسات مالیة محلیة بموجب عقود مرابحة. بلغ متوسط العائد 
على ھذه العقود ۱٪ سنویاً.

٥.   مدینو تمویل
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لتحدیـد إمكانیـة اسـترداد أي ذمـم مدینـة، تأخـذ المجموعـة فـي االعتبـار أي تغیـر في الجـدارة االئتمانیة للذمـم المدینة مـن تاریخ المنح 
المبدئـي لالئتمـان حتـى تاریـخ التقریـر. تحتفظ المجموعـة بضمانات بلغت قیمتھـا ۱٤,٥۷۱,۰۷٥ دینار كویتي (۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۳: 
۱٤,۸۲۰,۲۳۸ دینـار كویتـي؛ ۳۱ مـارس ۲۰۱۳: ۱٤,٥٤٦,٤٥۲ دینـار كویتـي) مقابـل الذمـم المدینـة. تـرى اإلدارة بأنـھ ال توجـد 

ضـرورة الحتسـاب مزیـد مـن مخصصـات االئتمـان أكثر مـن مخصص الدیون المشـكوك فـي تحصیلھا.
خالل الفترة، استردت الشركة مبلغ ۲,۷٦۷ دینار كویتي من الذمم المدینة المشطوبة وعكست المبلغ نفسھ في بیان الدخل.

تم تحدید القیمة العادلة لالستثمارات باستخدام أسس التقییم (إیضاح ۳)

۷   دائنو مرابحة ووكالة اسالمیة

إن دائنـو المرابحـة والوكالـة اإلسـالمیة ممنوحـة مـن قبـل بنـوك محلیـة وھـي مقّومـة بالدینـار الكویتـي. بلغ متوسـط معـدّل تكلفة 
دائنـي المرابحـة والوكالـة اإلسـالمیة ٥٫۳۹٪ (۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۳: ٥٫٥٪، ۳۱ مـارس ۲۰۱۳: ٥٫۷٥٪).

إن دائنو المرابحة والوكالة اإلسالمیة مضمونة مقابل التالي:

٦. أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

3,129,298 3,140,032 3,150,820 استثمار في مرابحة مدینة
15,073,908 11,918,539 10,058,712 حوالة حق على المدینین – بالصافي
1,582,097 1,497,501 1,497,501 استثمارات متاحة للبیع

6,382 - - استثمارات في أسھم محلیة مسعرة
4,355,196 3,944,274 3,944,173 استثمارات في أسھم محلیة غیر مسعرة
246,719 - - استثمارات في أسھم أجنبیة غیر مسعرة

4,608,297 3,944,274 3,944,173

دینار كویتى

دینار كویتى

(مدققة)

(مدققة)

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

۳۱ مارس

۲۰۱٤

۳۱ مارس

۲۰۱٤

۳۱ دیسمبر 

۲۰۱۳

۳۱ دیسمبر 

۲۰۱۳

۳۱ مارس

۲۰۱۳

۳۱ مارس

۲۰۱۳
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۱۱.   المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات العالقة

تشتمل األطراف ذات العالقة على المساھمین الرئیسیین وأعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفیذیین بالمجموعة وعائالتھم 
والشركات التي یملكون حصصاً رئیسیة فیھا. تتم كافة المعامالت مع األطراف ذات العالقة على أساس تجاري بحت، ویتم 

الموافقة علیھا من قبل إدارة المجموعة.
إن األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة الواردة في المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ھي كما یلي:

34,327 8,224 60,841 أ- مدینو تمویل
3,817,536 3,704,862 3,704,761 بـ- استثمارات مدارة من قبل المساھم الرئیسي
214,448 164,448 83,416 جـ- مستحق من طرف ذي عالقة (شركة بیت التمویل القطري ش.م.ق.م.)
271,336 318,989 327,319 د- مزایا االدارة العلیا الدائنة

ھـ- مدفوعات موظفي اإلدارة الرئیسیین
209,505 526,998 226,135 رواتب ومزایا أخرى قصیرة األجل

دینار كویتى

(مدققة)

دینار كویتىدینار كویتى
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۲۰۱٤

۳۱ دیسمبر

۲۰۱۳

۳۱ مارس

۲۰۱۳

۸. صافي (خسائر)/ أرباح استثمار

(5,972) (101) التغیر في القیمة العادلة ألصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل
34,450 - ربح محقق عن استبعاد أصول مالیة من خالل بیان الدخل
11,265 - إیرادات توزیعات أرباح
39,743 (101)

الثالثة أشھر المنتھیة في ۳۱ مارس

۲۰۱٤۲۰۱۳

۹.   ربحیة السھم  
یتم احتساب ربحیة السھم بتقسیم صافي ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة كما یلي:

۱۰. اجتماع الجمعیة العمومیة

لم یتم بعد إصدار البیانات المالیة للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۳.
اقتـرح أعضـاء مجلـس اإلدارة فـي اجتماعھـم المنعقـد فـي ۱۷ فبرایـر ۲۰۱٤ إطفـاء الخسـائر المتراكمـة البالغـة ۰۲۹,۲۷٥ 

دینـار كویتـي فـي االحتیاطـي االختیـاري. إن ھـذا االقتـراح خاضـع لموافقـة المسـاھمین فـي الجمعیـة العمومیـة

114,131 646,193 صافي ربح الفترة
308,747,591 308,747,591  المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة للشركة األم

0.37 2.09 ربحیة السھم (فلس)

الثالثة أشھر المنتھیة في ۳۱ مارس
۲۰۱٤۲۰۱۳



۱۲.   معلومات القطاع

یتـم تحدیـد قطاعـات األعمـال اسـتناداً إلـى معلومـات التقاریـر الداخلیة حول عناصـر المجموعة التـي تتم مراجعتھـا بانتظام 
مـن قبـل صانـع القـرار التشـغیلي الرئیسـي مـن أجـل توزیـع المـوارد للقطـاع وتقییـم أدائھـا. تنقسـم قطاعـات األعمـال إلـى 
قطاعیـن رئیسـیین. إن قطاعـات األعمـال تمثـل عناصـر ممیـزة للمجموعـة، حیث تقـوم بتقدیـم منتجات أو خدمـات تتعرض 

لالنكشـاف للمخاطـر ولھـا مزایـا تختلـف عـن تلـك التـي توجـد فـي قطاعات أعمـال أخرى

1,275,518 (109,583) (101) 1,385,202 إیرادات القطاع
(629,325) (358,483) - (270,842) مصاریف القطاع
646,193 (468,066) (101) 1,114,360 نتائج القطاع

49,198,424 375,420 7,962,584 40,860,420 أصول القطاع
15,123,071 1,293,385 - 13,829,686 التزامات القطاع

1,232,657 31,193 39,743 1,161,721 إیرادات القطاع
(1,118,526) (344,319) - (774,207) مصاریف القطاع

114,131 (313,126) 39,743 387,514 نتائج القطاع
52,192,446 841,156 8,732,453 42,618,837 أصول القطاع
20,485,270 2,954,966 - 17,530,304 التزامات القطاع

دینار كویتى
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دینار كویتى

دینار كویتى
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۳۱ مارس ۲۰۱۳

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

استثمار

استثمار

تمویل

تمویل

بنود غیر موزعة

بنود غیر موزعة

المجموع

المجموع
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