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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
لفترة التسعة أشھر المنتھیة في ۳۰ سبتمبر ۲۰۱٥

(غیــر مدققــة)

تقریر مراجعة مراقب الحسابات المستقل 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
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٥

٦

۷

۱۳-۸



۲

التقریر السنوى ۲۰۱٥

۲

التقریر السنوى ۲۰۱٥

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 المكثف المجمع المرفق لشـركة المنار للتمویل واإلجارة (شـركة مسـاھمة كویتیـة – مقفلة) 
«الشـركة األم» وشـركاتھا التابعـة (یعرفـوا مجتمعیـن بالمجموعـة) كما في ۳۰ سـبتمبر ۲۰۱٥، وكذلـك بیانات الدخل الشـامل والتغیرات في 
حقـوق الملكیـة والتدفقـات النقدیـة المرحلیـة المكثفة المجمعة لفترة التسـعة أشـھر المنتھیة في ذلك التاریخ. إن إدارة الشـركة األم ھي المسـئولة 
عـن إعـداد وعـرض ھـذه المعلومـات المالیـة المرحلیـة المكثفـة المجمعـة وفقاً ألسـس اإلعـداد المبینة فـي إیضاح رقـم (۲). إن مسـئولیتنا ھي 

إبـداء اسـتنتاج حـول ھـذه المعلومات المالیـة المرحلیة المكثفـة المجمعة 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 المكثفـة المجمعـة 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 إلى علمنـا ما یجعلنا نعتقـد أن المعلومات المالیة المرحلیـة المكثفة المجمعة المرفقة لـم یتم إعدادھا، 
مـن جمیـع النواحـي المادیة، وفقاً ألسـس اإلعداد المبینة فـي إیضاح رقم (۲).

تقریر عن األمور القانونیة والتنظیمیة األخرى

اسـتناداً إلـى مراجعتنـا أیضـاً، فـإن المعلومـات المالیـة المرحلیة المكثفة المجمعة تتفـق مع ما ھو وارد بدفاتر الشـركة األم، وأنھ في 
حـدود المعلومـات التـي توافـرت لدینـا، لـم یـرد إلـى علمنـا ما یشـیر إلـى وجود أیـة مخالفات خـالل فترة التسـعة أشـھر المنتھیة في 
۳۰ سـبتمبر ۲۰۱٥ ألحـكام قانـون الشـركات رقـم ۲٥ لسـنة ۲۰۱۲ وتعدیالتـھ الالحقـة والئحتـھ التنفیذیة أو لعقد التأسـیس والنظام 

األساسـي للشـركة األم وتعدیالتھمـا الالحقـة علـى وجـھ یؤثـر مادیاً في نشـاط المجموعة أو فـي مركزھا المالي.
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 في شـأن ھیئة أسـواق المال والتعلیمات ذات العالقة خالل فترة التسـعة أشـھر المنتھیة في ۳۰ سـبتمبر ۲۰۱٥ على 

وجـھ یؤثـر مادیـاً في نشـاط المجموعـة أو مركزھـا المالي.

بدر عبد هللا الوزان
مراقب حسابات مرخص رقم ٦۲ فئة أ

دیلویت وتوش - الوزان وشركاه

الكویت في ٤ أكتوبر ۲۰۱٥



٤

التقریر السنوى ۲۰۱٥

٤

التقریر السنوى ۲۰۱٥

بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع
۳۰ سبتمبر ۲۰۱٥ (غیر مدقق)

بدر عبد هللا السمیط
رئیس مجلس اإلدارة

صالح محمد الوزان
نائب رئیس مجلس اإلدارة

1,837,387 2,235,336 4,839,025 4 النقد والنقد المعادل
3,163,262 3,000,000 3,000,000 استثمار في مرابحات مدینة

32,300,319 31,582,672 34,776,027 5 مدینو تمویل
3,944,174 4,001,939 3,903,206 أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل
1,871,876 1,871,876 1,776,636 استثمارات متاحة للبیع
2,146,535 2,146,535 2,146,535 استثمارات عقاریة
287,878 315,501 308,692 ً ذمم مدینة أخرى ومدفوعات مقدما
52,544 47,436 35,465 موجودات أخرى

45,603,975 45,201,295 50,785,586 مجموع األصول

8,304,965 6,927,960 13,231,049 6 دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة
1,508,713 1,994,635 1,213,907 7 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
625,923 643,774 929,531 مخصص مكافأة نھایة خدمة الموظفین

10,439,601 9,566,369 15,374,487 مجموع االلتزامات

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

1,265,937 1,493,169 1,493,169 احتیاطي قانوني
968,794 1,196,026 1,196,026 احتیاطي اختیاري

1,735,214 1,751,302 1,527,475 أرباح مرحلة
35,156,724 35,627,276 35,403,449 مجموع حقوق الملكیة المتاحة لمساھمي الشركة األم

7,650 7,650 7,650 حقوق الجھات غیر المسیطرة
35,164,374 35,634,926 35,411,099 مجموع حقوق الملكیة
45,603,975 45,201,295 50,785,586 مجموع االلتزامات وحقوق الملكیة

األصول

 االلتزامات

 حقوق الملكیة

دینار كویتى

(مدققة)

دینار كویتىدینار كویتى

۳۰ سبتمبر

۲۰۱٥

۳۱ دیسمبر

۲۰۱٤

۳۰ سبتمبر

۲۰۱٤

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 التسعة أشھر المنتھیة في ۳۰ سبتمبر ۲۰۱٥ (غیر مدقق)

3,164,463 2,771,156 947,764 941,397 إیرادات تمویل
40,019 (92,690) 40,120 34,943 8 أرباح/ (خسائر) استثمارات

288,784 490,700 100,353 183,628 إیرادات أخرى
3,493,266 3,169,166 1,088,237 1,159,968

المصاریف
403,098 377,584 122,571 154,046 تكالیف تمویل
176,037 130,003 48,408 43,642 5 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
734,737 963,138 227,194 359,902 تكالیف موظفین
412,640 350,903 103,124 118,834 مصاریف عمومیة وإداریة

1,726,512 1,821,628 501,297 676,424
1,766,754 1,347,538 586,940 483,544 الربح قبل االستقطاعات
(13,426) (12,128) (2,808) (4,352) حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي
(18,114) (15,502) (5,946) (5,703) الزكاة

1,735,214 1,319,908 578,186 473,489 صافي ربح الفترة
- - - - الدخل الشامل اآلخر

1,735,214 1,319,908 578,186 473,489 9 إجمالي الدخل الشامل
5.62 4.27 1.87 1.53 ربحیة السھم (فلس)

اإلیرادات
إیضاح

الثالثة أشھر المنتھیة في

۳۰ سبتمبر

التسعة أشھر المنتھیة في

۳۰ سبتمبر

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

دینار كویتى

۲۰۱٤

دینار كویتى

۲۰۱٥

دینار كویتى

۲۰۱٤

دینار كویتى

۲۰۱٥



٦

التقریر السنوى ۲۰۱٥

٦

التقریر السنوى ۲۰۱٥

بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجمع
لفترة التسعة أشھر المنتھیة في ۳۰ سبتمبر ۲۰۱٥ (غیر مدقق)

المجموع

دینار كویتي

 أرباح مرحلة

دینار كویتي

احتیاطي اختیاري

دینار كویتي

احتیاطي قانوني

دینار كویتي

عالوة إصدار

دینار كویتي

رأس المال

دینار كویتي

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
- - - 275,029 (275,029) - - - إطفاء الخسائر المتراكمة

1,735,214 - 1,735,214 1,735,214 - - - - صافي ربح الفترة
35,164,374 7,650 35,156,724 1,735,214 968,794 1,265,937 312,020 30,874,759 الرصید في ۳۰ سبتمبر ۲۰۱٤
35,634,926 7,650 35,627,276 1,751,302 1,196,026 1,493,169 312,020 30,874,759 الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱٥
1,319,908 - 1,319,908 1,319,908 - - - - صافي ربح الفترة

(1,543,735) - (1,543,735) (1,543,735) - - - - (توزیعات نقدیة (إیضاح ۱۰
35,411,099 7,650 35,403,449 1,527,475 1,196,026 1,493,169 312,020 30,874,759 الرصید في ۳۰ سبتمبر ۲۰۱٥

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

1,735,214 صافي ربح الفترة 1,319,908 
التعدیالت لـ:

25,793 استھالك وإطفاء 14,260 
(1,488) مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 130,003 
(40,019) خسائر/ (أرباح) استثمارات 92,690 
(23,230)  (30,271) إیرادات مرابحة مدینة
403,098 تكالیف تمویل 377,584 
82,699 مخصص مكافأة نھایة خدمة الموظفین 295,868 

2,182,067  2,200,042 
7,677,882  (3,323,358) مدینو تمویل

- أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل 18,196 
69,095  6,809 ً ذمم مدینة أخرى ومدفوعات مقدما

(4,096,922) (1,024,828) ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
(4,633)  (10,111) المدفوع لمكافأة نھایة خدمة الموظفین

5,827,489 (2,133,250) صافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من األنشطة التشغیلیة

(4,131,468) صافي حركة دائنو مرابحة ووكاالت إسالمیة 6,303,089 
(403,098)  (377,584) تكالیف تمویل مدفوعة

- (1,299,635) توزیعات أرباح للمساھمین
(4,534,566) صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) األنشطة التمویلیة 4,625,870
1,317,205 صافي الزیادة في النقد والنقد المعادل 2,603,689 
520,182 النقد والنقد المعادل في بدایة الفترة 2,235,336 

1,837,387 النقد والنقد المعادل في نھایة الفترة 4,839,025 

40,120 توزیعات أرباح مستلمة 83,087 
- إیرادات مرابحة مدینة 30,271 
- المحصل من بیع ممتلكات ومعدات 4,032 

(15,838)  (6,321) شراء ممتلكات ومعدات
24,282 صافي النقد الناتج من األنشطة االستثماریة 111,069 

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

دینار كویتىدینار كویتى

۲۰۱٤ ۲۰۱٥

بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع
لفترة التسعة أشھر المنتھیة في ۳۰ سبتمبر ۲۰۱٥ (غیر مدقق)

الستة أشھر المنتھیة في

۳۰ سبتمبر

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



۸

التقریر السنوى ۲۰۱٥

۸

التقریر السنوى ۲۰۱٥

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة
لفترة التسعة أشھر المنتھیة في ۳۰ سبتمبر ۲۰۱٥ (غیر مدققة)

التأسیس واألنشطة الرئیسیة  .۱

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 األم وشـركاتھا التابعة (یشـار إلیھم مجتمعین بـ «المجموعة») ھي ممارسـة كافة أنشـطة   
التمویـل واالسـتثمار وفقـاً لمبادئ الشـریعة اإلسـالمیة السـمحاء.

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

تم الموافقة على إصدار المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة من مجلس اإلدارة بتاریخ ۱٤ دیسمبر ۲۰۱٥.

أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة  .۲

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

إن المعلومـات المالیـة المرحلیـة المكثفـة المجمعـة 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 المكثفـة المجمعـة لیكـون العـرض بصـورة عادلـة. إن نتائـج األعمـال للفتـرة المنتھیـة فـي ۳۰ سـبتمبر ۲۰۱٥ ال 
تعتبـر بالضـرورة مؤشـراً عـن النتائـج التـي یمكـن توقعھا للسـنة المنتھیة في ۳۱ دیسـمبر ۲۰۱٥. للحصول علـى معلومات 
إضافیـة، یمكـن الرجـوع إلـى البیانـات المالیـة المجمعـة واإلیضاحـات المتعلقـة بھا للسـنة المنتھیة في ۳۱ دیسـمبر ۲۰۱٤.

إن السیاسـات المحاسـبیة المسـتخدمة فـي إعـداد المعلومـات المالیـة المرحلیـة المكثفـة المجمعـة مماثلـة لتلك المسـتخدمة في 
إعـداد البیانـات المالیـة المجمعـة للسـنة المنتھیة في ۳۱ دیسـمبر ۲۰۱٤، باسـتثناء تطبیق عدداً من المعاییـر الدولیة للتقاریر 

المالیـة الجدیـدة والمعدلـة والتـي بدأ سـریانھا والمطبقة علـى المجموعة.

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الصادرة وأصبحت ساریة المفعول

خـالل الفتـرة الحالیـة، قامـت المجموعـة بتطبیـق المعاییـر الدولیـة للتقاریـر المالیـة الجدیـدة والمعدلـة والتـي صـدرت وبـدأ 
سریانھا.

لم ینتج عن تطبیق ھذه التعدیالت أي تأثیر على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة.

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الصادرة وغیر ساریة المفعول

للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ۱ ینایر ۲۰۱٦
التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة ۱۱ المحاسبة عن اقتناء حصص في العملیات المشتركة  •

التعدیـالت علـى معیـار المحاسـبة الدولـي ۱٦ ومعیـار المحاسـبة الدولـي ۳۸ توضیـح الطـرق المقبولـة لالسـتھالك   •
واإلطفـاء

التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ۱٦ ومعیار المحاسبة الدولي ٤۱ الزراعة: النباتات المعّمرة   •
ال تتوقـع إدارة الشـركة األم أن یكـون لتطبیـق ھـذه التعدیـالت أي تأثیـر جوھـري علـى المعلومـات المالیة المرحلیـة المكثفة 

المجمعـة للمجموعة.



۹

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

۹

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة على أساس دوري: 

ال یوجد
أسعار السوق 

المقارنة لألصول 
المماثلة

المستوى 2 3,846,160 3,901,491 3,883,295 أسھم محلیة غیر مسعرة

ال یوجد ال یوجد المستوى 2 98,014 100,448 19,911 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.

للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ۲۰۱۸

المعیار الدولي للتقاریر المالیة ۹ األدوات المالیة

 تتوقع إدارة الشركة األم أن یكون لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة ۹ في المستقبل تأثیراً مادیاً على المبالغ المفصح عنھا 
فیما یتعلق بالموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة. غیر أنھ ال یمكن تقدیر أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة ۹ بشكل 

عملي وذلك حتى تقوم المجموعة بدراسة ھذا األثر بشكل تفصیلي.
المعیار الدولي للتقاریر المالیة ۱٥ – اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء

تتوقع إدارة الشركة األم أنھ من المحتمل أن یكون لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة ۱٥ أثر جوھري على المبالغ 
واإلفصاحات الواردة في المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة. غیر أنھ ال یمكن تقدیر أثر تطبیق المعیار 

الدولي للتقاریر المالیة ۱٥ بشكل عملي وذلك حتى تقوم المجموعة بدراسة أثر ذلك بشكل تفصیلي.

۳.   تقدیر القیمة العادلة

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

األسعار المعلنة في سوق نشط لألدوات المماثلة. األسعار المعلنة لموجودات أو التزامات     -   المستوى الثاني: 
مماثلة في سوق غیر نشط. مدخالت – یمكن مالحظتھا - بخالف األسعار المعلنة لألدوات المالیة.    

طرق تقییم ال تستند مدخالتھا على بیانات سوق یمكن مالحظتھا. -   المستوى الثالث: 

 ۳۰ سبتمبر
۲۰۱٥

 ۳۱ دیسمبر
۲۰۱٤
(مدققة)

 ۳۰ سبتمبر
۲۰۱٤

٤.النقد والنقد المعادل

2,350 14,763 1,996 نقد بالصندوق
1,835,037 2,220,573 4,837,029 نقد لدى البنوك والمحافظ
1,837,387 2,235,336 4,839,025

دینار كویتى

(مدققة)

دینار كویتىدینار كویتى

۳۰ سبتمبر

۲۰۱٥

۳۱ دیسمبر 

۲۰۱٤

۳۰ سبتمبر

۲۰۱٤
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تحلیل أعمار ھذه الذمم:

1,286,274 957,521  737,948 ً ۹۱ – ۱۸۰ یوما
769,806 677,707  491,977 ً ۱۸۱ – ۳٦٥ یوما

2,090,929 2,236,063  2,649,882 أكثر من ۳٦٥ یوماً
4,147,009 3,871,291 3,879,807 المجموع

دینار كویتى

(مدققة)

دینار كویتىدینار كویتى

۳۰ سبتمبر

۲۰۱٥

۳۱ دیسمبر 

۲۰۱٤
۳۰ سبتمبر

۲۰۱٤

40,910,726 40,093,196 44,489,464 مدینو التمویل
(5,288,899) (5,161,497) (6,105,529) ناقصاً: إیرادات مؤجلة
(3,321,508) (3,349,027) (3,607,908) ناقصاً: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
32,300,319 31,582,672 34,776,027 مدینو تمویل – بالصافي

دینار كویتى

(مدققة)

دینار كویتىدینار كویتى

۳۰ سبتمبر

۲۰۱٥

۳۱ دیسمبر 

۲۰۱٤
۳۰ سبتمبر

۲۰۱٤

- بلغت مدینو التمویل المنتظمة ۲۸,٤۷٤,۳۹۷ دینار كویتي كما في ۳۰ سبتمبر ۲۰۱٥ (۳۱ دیسمبر ۲۰۱٤: ۰۷۲,۱۲۸,۲٥ 
دینار كویتي؛ ۳۰ سبتمبر ۲۰۱٤: ۲۲,۰۷۹,٦٤۱ دینار كویتي).

- إن مدینو التمویل البالغة ۱۲,۱۳٥,۲٦۰ دینار كویتي كما في ۳۰ سبتمبر ۲۰۱٥ (۳۱ دیسمبر ۲۰۱٤: ۱۱,۱٤۹,۷۷۷ دینار 
كویتي؛ ۳۰ سبتمبر ۲۰۱٤: ۱٤,٦۸٤,۰۷٦ دینار كویتي) مستحقة من ۱ إلى ۹۰ یوماً ولم تنخفض قیمتھا، ولم یتم تكوین مخصص 

محدد لھا.

- إن مدینو التمویل البالغة ۳,۸۷۹,۸۰۷ دینار كویتي كما في ۳۰ سبتمبر ۲۰۱٥ (۳۱ دیسمبر ۲۰۱٤: ۳,۸۷۱,۲۹۱ دینار كویتي؛
۳۰ سبتمبر ۲۰۱٤: ٤,۱٤۷,۰۰۹ دینار كویتي) مستحقة وغیر محصلة ومنخفضة القیمة كالتالي:

صافي الحركة على مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا:

3,349,027 1,879,036 1,469,991 الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱٥
258,881 (65,752) 324,633 المحمل/ (المسترد) خالل الفترة

3,607,908 1,813,284 1,794,624 الرصید في ۳۰ سبتمبر ۲۰۱٥
2,858,527 1,395,850 1,462,677 الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱٤
462,981 486,972 (23,991) (المسترد)/ المحمل خالل الفترة

3,321,508 1,882,822 1,438,686 الرصید في ۳۰ سبتمبر ۲۰۱٤

دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى

المجموعمخصص عاممخصص محدد

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 ۱٥,۰۰۷,۷۰٦ دینار كویتي (۳۱ دیسـمبر ۲۰۱٤: 
۱۲,٤۱۳,٤۰۰ دینـار كویتـي؛ ۳۰ سـبتمبر ۲۰۱٤: ۱۳,۲۹٥,۰٤٥ دینـار كویتـي) مقابـل الذمـم المدینـة. تـرى اإلدارة بأنـھ ال توجـد 

ضـرورة الحتسـاب مزیـد مـن مخصصـات االئتمـان أكثر مـن مخصص الدیون المشـكوك فـي تحصیلھا.

خـالل الفتـرة، اسـتردت الشـركة األم مبلـغ ۱۲۸,۸۷۸ دینـار كویتي (۳۰ سـبتمبر ۲۰۱٤: ۲۸٦,۹٤٤ دینار كویتي) مـن الذمم المدینة 
المشـطوبة وتـم رد المبلـغ نفسـھ في بیـان الدخل ضمن مخصص الدیون المشـكوك فـي تحصیلھا.

٦.   دائنو مرابحة ووكالة اسالمیة

إن دائنـو المرابحـة والوكالـة اإلسـالمیة ممنوحـة مـن قبـل بنـوك محلیـة وھـي مقّومـة بالدینـار الكویتـي. بلغ متوسـط معـدّل تكلفة 
دائنـو المرابحـة والوكالـة اإلسـالمیة ٥٫٥٦٪ كمـا فـي ۳۰ سـبتمبر ۲۰۱٥ (۳۱ دیسـمبر ۲۰۱٤: ٥٫۹۲٪، ۳۰ سـبتمبر ۲۰۱٤: 

.(٪٥٫۲۱
إن دائنو المرابحة والوكالة اإلسالمیة مضمونة مقابل التالي:

۷.ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

3,163,262 3,000,000 3,000,000 استثمار في مرابحة مدینة
9,647,205 7,723,452 4,018,721 حوالة حق على المدینین – بالصافي
1,497,501 1,497,501 1,421,309 استثمارات متاحة للبیع

- 2,146,535 2,146,535 استثمارات عقاریة

دینار كویتى

(مدققة)

دینار كویتىدینار كویتى

۳۰ سبتمبر

۲۰۱٥

۳۱ دیسمبر 

۲۰۱٤

۳۰ سبتمبر

۲۰۱٤

1,061,681 1,347,584 519,361 ذمم تجاریة دائنة
221,786 344,303 202,382 رواتب مستحقة ومستحقات أخرى للموظفین
130,597 130,257 374,627 توزیعات أرباح دائنة
21,270 41,721 33,398 حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي
19,635 42,738 58,466 الزكاة

- 23,000 - مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
53,744 65,032 25,673 أخرى

1,508,713 1,994,635 1,213,907

دینار كویتى

(مدققة)

دینار كویتىدینار كویتى

۳۰ سبتمبر

۲۰۱٥

۳۱ دیسمبر 

۲۰۱٤
۳۰ سبتمبر

۲۰۱٤
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۸.أرباح/ (خسائر) استثمارات

۹.ربحیة السھم

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

۱۰.توزیعات أرباح

بتاریخ ۸ یونیو ۲۰۱٥، اعتمد المساھمون البیانات المالیة المجمعة عن السنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱٤، كما تم اعتماد 
ما یلي: 

توزیع أرباح نقدیة بنسبة ٥٪ عن أرباح عام ۲۰۱٤.  -
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ ۲۳,۰۰۰ دینار كویتي.  -

مكافأة للجان المنبثقة من مجلس اإلدارة.  -

الثالثة أشھر المنتھیة في 

۳۰ سبتمبر

التسعة أشھر المنتھیة في 

۳۰ سبتمبر

دینار كویتى

۲۰۱٤

دینار كویتى

۲۰۱٥

دینار كویتى

۲۰۱٤

دینار كویتى

۲۰۱٥

الثالثة أشھر المنتھیة في 

۳۰ سبتمبر

التسعة أشھر المنتھیة في 

۳۰ سبتمبر

دینار كویتى

۲۰۱٤

دینار كویتى

۲۰۱٥

دینار كویتى

۲۰۱٤

دینار كویتى

۲۰۱٥

- (95,240) - - خسارة انخفاض في القیمة لالستثمارات المتاحة للبیع

(101) (80,537) - - التغیر في القیمة العادلة لألصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل 
بیان الدخل

40,120 83,087 40,120 34,943 توزیعات أرباح
40,019 (92,690) 40,120 34,943

1,735,214 1,319,908 578,186 473,489 صافي ربح الفترة
308,747,591 308,747,591 308,747,591 308,747,591 المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة للشركة األم 

5.62 4.27 1.87 1.53 ربحیة السھم (فلس)



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:

50,488 47,452 58,840 أ- مدینو تمویل
3,704,862 - - بـ- استثمارات مدارة من قبل المساھم الرئیسي

77,416 77,416 77,416 جـ- مستحق من طرف ذي عالقة (شركة بیت التمویل القطري ش.م.ق.م.)
343,978 352,308 462,547 د- مزایا االدارة العلیا الدائنة

ھـ- مدفوعات موظفي اإلدارة الرئیسیین
407,086 524,910 533,243 رواتب ومزایا أخرى قصیرة األجل

- 23,000 - و- مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
- 25,000 - ز- مكافآت اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة

دینار كویتى

(مدققة)

دینار كویتىدینار كویتى

۳۰ سبتمبر

۲۰۱٥

۳۱ دیسمبر

۲۰۱٤

۳۰ سبتمبر

۲۰۱٤

۱۲.   معلومات القطاع

یتـم تحدیـد قطاعـات األعمـال اسـتناداً إلـى معلومـات التقاریر الداخلیة حـول 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.

3,169,166 185,792 (92,690) 3,076,064 إیرادات القطاع
(1,849,258) (1,192,871) - (656,387) مصاریف القطاع
1,319,908 (1,007,079) (92,690) 2,419,677 نتائج القطاع

50,785,586 344,157 7,826,377 42,615,052 أصول القطاع
15,374,487 1,624,077 - 13,750,410 التزامات القطاع

3,493,266 191,948 40,019 3,261,299 إیرادات القطاع
(1,758,052) (1,115,693) - (642,359) مصاریف القطاع
1,735,214 (923,745) 40,019 2,618,940 نتائج القطاع 

45,603,975 340,422 7,962,585 37,300,968 أصول القطاع
10,439,601 1,072,955 - 9,366,646 التزامات القطاع
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