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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 ۲۰۱۰

تقریر مراقبي الحسابات المستقلین 

بیان المركز المالي المجمع في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۰

بیان الدخل الشامل المجمع للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۰

بیان التغیرات في حقوق الملكیة المجمع للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۰

بیان التدفقات النقدیة المجمع للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۰

إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة 

۳-۲

٤

٥

٦

۷

۲٦-۸



۲

التقریر السنوى ۲۰۱٦

۲

التقریر السنوى ۲۰۱٦

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

تقریر مراقبي الحسابات المستقلین إلى السادة المساھمین

تقریر عن البیانات المالیة المجمعة
ــة) («الشــركة األم») وشــركاتھا  ــار للتمویــل واإلجــارة ش.م.ك. (مقفل ــة لشــركة» المن ــة المجمعــة المرفق ــات المالی ــا البیان ــد دققن لق
التابعــة «یشــار إلیھــم مجتمعیــن بالمجموعــة» والتــي تتضمــن بیــان المركــز المالــي المجمــع كمــا فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۰ وكذلــك 
بیانــات الدخــل والدخــل الشــامل والتغیــرات فــي حقــوق الملكیــة والتدفقــات النقدیــة المجمعــة للســنة المنتھیــة بذلــك التاریــخ وكذلــك 

ملخــص السیاســات المحاســبیة الھامــة واإلیضاحــات التفصیلیــة األخــرى.

مسؤولیة اإلدارة عن البیانات المالیة المجمعة 
إن إدارة المجموعــة مســؤولة عــن إعــداد ھــذه البیانــات المالیــة المجمعــة وعرضھــا بصــورة عادلــة وفقــاً للمعاییــر الدولیــة إلعــداد 
التقاریــر المالیــة والمعــّدة الســتخدامھا فــي دولــة الكویــت، وعــن نظــم الرقابــة الداخلیــة التــي تراھــا اإلدارة ضروریــة إلعــداد بیانــات 

مالیــة مجمعــة خالیــة مــن األخطــاء الجوھریــة، ســواء كانــت ناشــئة عــن االحتیــال أو عــن الخطــأ..

مسؤولیة مراقبي الحسابات
إن مســؤولیتنا ھــي إبــداء رأي حــول البیانــات المالیــة المجمعــة اســتناداً إلــى تدقیقنــا. لقــد قمنــا بتدقیقنــا وفقــاً للمعاییــر الدولیــة للتدقیــق، 
وتتطلــب تلــك المعاییــر أن نتقیــد بمتطلبــات قواعــد الســلوك المھنــي وأن نقــوم بتخطیــط وإجــراء التدقیــق للحصــول علــى تأكیــد معقــول 

فیمــا إذا كانــت البیانــات المالیــة المجمعــة خالیــة مــن األخطــاء الجوھریــة.
 

یتضمــن التدقیــق القیــام بإجــراءات للحصــول علــى أدلـّـة تدقیــق للمبالــغ واإلفصاحــات فــي البیانــات المالیــة المجمعة. تســتند اإلجراءات 
المختــارة إلــى تقدیــر مراقبــي الحســابات، بمــا فــي ذلــك تقییــم مخاطــر األخطــاء الجوھریــة فــي البیانــات المالیــة المجمعــة، ســواء 
كانــت ناشــئة عــن االحتیــال أو عــن الخطــأ. وعنــد القیــام بتقییــم تلــك المخاطــر، یأخــذ مراقبــو الحســابات فــي االعتبــار إجــراءات 
الرقابــة الداخلیــة للمنشــأة والمتعلقــة باإلعــداد والعــرض العــادل للبیانــات المالیــة المجمعــة، وذلــك لغــرض تصمیــم إجــراءات التدقیــق 
المناســبة حســب الظــروف، ولیــس لغــرض إبــداء رأي حــول فعالیــة الرقابــة الداخلیــة لــدى المنشــأة. یتضمــن التدقیــق كذلــك تقییــم 
مالءمــة السیاســات المحاســبیة المتبعــة ومعقولیــة التقدیــرات المحاســبیة المعــّدة مــن قبــل اإلدارة، وكذلــك تقییــم العــرض اإلجمالــي 

للبیانــات المالیــة المجمعــة.
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الرأي 
ــي  ــز المال ــن المرك ــة – ع ــي المادی ــع النواح ــن جمی ــة – م ــورة عادل ــر بص ــة تعب ــة المرفق ــة المجمع ــات المالی ــإن البیان ــا، ف برأین
للمجموعــة كمــا فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۰ 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
ــواردة بتقریــر مجلــس  ــة المجمعــة والمعلومــات ال ــات المالی ــا أن الشــركة األم تحتفــظ بدفاتــر محاســبیة منتظمــة وأن البیان فــي رأین
إدارة الشــركة األم حــول ھــذه البیانــات المالیــة المجمعــة متفقــة مــع مــا ھــو وارد فــي الدفاتــر. نــرى أیضــاً أننــا حصلنــا علــى كافــة 
ــي  ــات الت ــع المعلوم ــن جمی ــة تتضم ــة المجمع ــات المالی ــا وأن البیان ــة ألداء تدقیقن ــا ضروری ــي رأیناھ ــیرات الت ــات والتفس المعلوم
یتطلبھــا قانــون الشــركات التجاریــة لعــام ۱۹٦۰ وتعدیالتــھ، والنظــام األساســي وعقــد التأســیس للشــركة األم، كمــا نــرى أن الجــرد 
قــد أجــري وفقــاً لألصــول المرعیــة اإلجــراء، وأنــھ حســبما وصــل إلیــھ علمنــا واعتقادنــا، لــم تقــع خــالل الســنة المنتھیــة فــي ۳۱ 
دیســمبر ۲۰۱۰ مخالفــات ألحــكام قانــون الشــركات التجاریــة لعــام ۱۹٦۰ وتعدیالتــھ، أو للنظــام األساســي وعقــد التأســیس للشــركة 

األم علــى وجــھ قــد یكــون لــھ تأثیــر مــادي علــى المركــز المالــي للمجموعــة أو نتائــج عملیاتھــا. 

نــرى أیضــاً أنــھ خــالل تدقیقنــا، لــم یــرد إلــى علمنــا وجــود أیــة مخالفــات مادیــة ألحــكام القانــون رقــم ۳۲ لعــام ۱۹٦۸ والتعدیــالت 
الالحقــة لــھ فــي شــأن النقــد وبنــك الكویــت المركــزي وتنظیــم المھنــة المصرفیــة والتعلیمــات المتعلقــة بــھ خــالل الســنة المنتھیــة فــي 

۳۱ دیســمبر ۲۰۱۰.

جاسـم أحمـد الفھـد
مراقب حسابات مرخص رقم ٥۳ فئة أ

الفھد والوزان وشركاھم 
دیلویت وتوش

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

عضو في بیكر تلي العالمیة

۳۱ مارس ۲۰۱۱
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بیان المركز المالي المجمع
في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۰

بدر عبد هللا السمیط
رئیس مجلس اإلدارة

صالح محمد الوزان
نائب رئیس مجلس اإلدارة

 2,429,946  1,600,214 5 النقد والنقد المعادل
 63,431,792  43,026,276 6 ذمم مدینة 
 8,563,846  7,757,408 7 أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 3,605,144  3,755,538 8 استثمار في شركة زمیلة
 2,005,601  1,163,240 9 عقارات استثماریة
 1,020,062  973,225 10 ً ذمم مدینة أخرى ومدفوعات مقدما

 -  213,865 22 مستحق من الطرف ذي العالقة
 22,576  9,073 أصول غیر ملموسة
 41,173  8,579 ممتلكات ومعدات

 81,120,140  58,507,418 مجموع األصول

 45,274,079  22,087,706 11 دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة
 792,264  1,897,237 12 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى 

 1,416,334  - 22 مستحق إلى الطرف ذي العالقة
 288,655  358,221 مخصص مكافأة نھایة خدمة الموظفین

 47,771,332  24,343,164 مجموع االلتزامات

 30,874,759  30,874,759 13 رأس المال
 312,020  312,020 عالوة إصدار

 1,178,931  1,265,937 14 احتیاطي قانوني 
 1,156,817  1,243,823 15 احتیاطي اختیاري
 153,024  115,641 احتیاطي ترجمة عمالت أجنبیة
(326,743)  352,074 أرباح محتفظ بھا/(خسائر متراكمة)

 33,348,808  34,164,254 مجموع حقوق الملكیة
 81,120,140  58,507,418 مجموع االلتزامات وحقوق الملكیة

األصول

 االلتزامات

 حقوق الملكیة

دینار كویتى

۲۰۰۹

دینار كویتى

۲۰۱۰

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 ۲۰۱۰

بیان الدخل الشامل المجمع
للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۰

 8,770,024  6,185,175 إیرادات تمویل
(453,932)  187,777 8 حصة في نتائج شركة زمیلة

 -  34,951 9 استرداد خسارة انخفاض قیمة عقارات استثماریة
 989,165  502,531 17 إیرادات أخرى

 9,305,257  6,910,434

(1,591,486) (837,508) 16 صافي خسائر استثمار
(4,959,890) (2,349,441) تكالیف تمویل
(1,939,700) (652,994) 18 مصاریف عمومیة وإداریة
(961,261) (1,056,108) 19 تكالیف موظفین

(4,010,134) (1,091,603) 6 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
(51,711)  - 9 خسارة انخفاض قیمة عقارات استثماریة
(59,451) (52,724) اسـتھالك وإطفاء

(13,573,633) (6,040,378)

(4,268,376)  852,829 ربح/(خسارة) السنة
الدخل الشامل اآلخر

 75,868 (37,383) تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة
 75,868 (37,383) (الخسارة)/الدخل الشامل اآلخر للسنة

(4,192,508)  815,446 إجمالي الدخل/(الخسارة) الشاملة للسنة

(4,268,376)  870,056 الربح/(الخسارة) قبل حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي والزكاة 
 - (7,831) حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي
 - (9,396) الزكاة

(4,268,376)  852,829 ربح/(خسارة) السنة
(13.83 فلس) 2.76 فلس 20 ربحیة/(خسارة) السھم األساسیة والمخففة

اإلیرادات

المصاریف

دینار كویتى

۲۰۰۹

دینار كویتى

۲۰۱۰
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 ۲۰۱۰

 37,517,123  3,941,633  77,156  1,156,817  1,178,931  303,956  30,858,630 الرصید في ۱ ینایر ۲۰۰۹ 
 24,193  -  -  -  -  8,064  16,129 إصدار رأس المال

(4,192,508) (4,268,376)  75,868  -  -  -  - إجمالي الخسارة الشاملة للسنة
 33,348,808 (326,743)  153,024  1,156,817  1,178,931  312,020  30,874,759 الرصید في ۳۱ دیسمبر ۲۰۰۹ 

 815,446  852,829 (37,383)  -  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للسنة
 - (174,012)  -  87,006  87,006  -  - المحّول إلى االحتیاطیات

 34,164,254  352,074  115,641  1,243,823  1,265,937  312,020  30,874,759 الرصید في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۰

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 ۲۰۱۰

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

أنشطة تشغیلیة
(4,268,376)  852,829 ربح/(خسارة) السنة

التعدیالت لـ:
 453,932 (187,777) حصة في نتائج شركة زمیلة
 51,711 (34,951) (استرداد)/خسارة انخفاض قیمة عقار استثماري

 4,010,134  1,091,603 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
 59,451  52,724 استھالك وإطفاء

 -  10,434 خسارة من بیع أصول ثابتة
 1,591,486  837,508 صافي خسارة استثمار

(50,000)  - إیرادات من مدیني مرابحة ووكالة اسالمیة
 4,959,890  2,349,441 تكالیف تمویل

 52,689  82,077 مخصص مكافأة نھایة خدمة الموظفین
 6,860,917  5,053,888
 29,810,669  19,313,913 ذمم مدینة

(661,308)  46,837 ً ذمم مدینة أخرى ومدفوعات مقدما
 52,295 (82,887) مستحق إلى طرف ذي عالقة 

(759,920)  1,104,973 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
(9,763) (12,511) المدفوع لمكافأة نھایة خدمة الموظفین

 35,292,890  25,424,213 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة
أنشطة استثماریة

(32,894) (31,070) شراء أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 995,150  - المحصل من بیع أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
(166,793) (670,000) شراء عقارات استثماریة
 200,127  - صافي الحركة في مدیني مرابحة ووكالة إسالمیة
 50,000  - إیراد مستلم من مدیني مرابحة ووكالة إسالمیة
 99,492  - إیرادات توزیعات أرباح مستلمة
(13,185)  - شراء ممتلكات ومعدات
(10,658) (17,061) شراء أصول غیر ملموسة

 1,121,239 (718,131) صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من األنشطة االستثماریة
أنشطة تمویلیة

 24,193  - المحصل من إصدار رأس المال
(33,832,583) (23,186,373) صافي الحركة في دائني مرابحة ووكالة إسالمیة
(3,426,947) (2,349,441) تكالیف تمویل مدفوعة

(37,235,337) (25,535,814) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة
(821,208) (829,732) صافي النقص في النقد والنقد المعادل

 3,251,154  2,429,946 النقد والنقد المعادل في بدایة السنة 
 2,429,946  1,600,214 5 النقد والنقد المعادل في نھایة السنة 

دینار كویتى

۲۰۰۹

دینار كویتى

۲۰۱۰
إیضاح
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إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة
للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۰

التأسیس واألنشطة الرئیسیة . ۱
تأسســت شــركة المنــار للتمویــل واإلجــارة ش.م.ك. (مقفلــة) («الشــركة األم») فــي دولــة الكویــت فــي عــام ۲۰۰۳ بموجــب 

كتــاب 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 

ــمحة. ــالمیة الس ــریعة اإلس ــادئ الش ــاً لمب ــتثمار وفق ــل واالس التموی
تخضع الشركة األم ألحكام وقوانین بنك الكویت المركزي.

إن عنوان الشركة األم المسجل ھو ص. ب. ۲۲۸۲۸ الصفاة ۱۳۰۸۹ – الكویت.
ــخ ۳۱ مــارس ۲۰۱۱ وھــي تخضــع  ــس اإلدارة بتاری ــل مجل ــة المجمعــة مــن قب ــات المالی ــى إصــدار ھــذه البیان ــة عل تمــت الموافق

ــة. ــة العمومی ــاع الجمعی ــي اجتم ــة المســاھمین ف لموافق

تطبیق المعاییر الجدیدة والمعّدلة . ۲
ــبة  ــر المحاس ــس معایی ــة الصــادرة عــن مجل ــر والتفســیرات المعّدل ــة المعایی ــق كاف ــت المجموعــة بتطبی ــة، قام ــنة الحالی خــالل الس
الدولیــة («IASB») ولجنــة تفســیرات المعاییــر الدولیــة إلعــداد التقاریــر المالیــة («IFRIC») التابعــة لمجلــس معاییــر المحاســبة 

الدولیــة والتــي تتعلــق بعملیاتھــا والمطبقــة علــى فتــرات التقریــر الســنویة التــي تبــدأ فــي أو مــا بعــد ۱ ینایــر ۲۰۱۰. 
ــر  ــي إلعــداد التقاری ــار الدول ــق بالمعی ــات تتعلّ ــك التطبیق ــى السیاســات المحاســبیة للمجموعــة نتیجــة لتل ــرات الرئیســیة عل إن التغی
ــدة  ــة الموح ــات المالی ــي ۲۷ «البیان ــبة الدول ــار المحاس ــى معی ــة عل ــالت الالحق ــال»، والتعدی ــاج األعم ــّدل) «اندم ــة ۳ (المع المالی
والمنفصلــة»، ومعیــار المحاســبة الدولــي ۲۸ «االســتثمارات فــي المنشــآت الزمیلــة» بحیــث یتــم تحمیــل التكالیــف المرتبطــة بالحیــازة 
كمصاریــف فــي بیــان الدخــل المجمــع فــي الفتــرات التــي تتكبــد فیھــا. كمــا یتــم معالجــة التغیــرات فــي حصــة ملكیــة شــركة تابعــة 
ال ینتــج عنھــا فقــد الســیطرة علــى أنھــا معاملــة تتــم بیــن حاملــي حقــوق الملكیــة وتســجل ضمــن حقــوق الملكیــة. یعــاد قیــاس حصــة 
الملكیــة المحتفــظ بھــا قبــل الحصــول علــى الســیطرة وفقــاً للقیمــة العادلــة بتاریــخ حصــول الســیطرة ویتــم االعتــراف بــأي ربــح أو 

خســارة فــي بیــان الدخــل المجمــع.
لم یؤثر تطبیق التعدیالت أعاله على البیانات المالیة المجمعة للمجموعة. 

بــدأ ســریان المعاییــر والتفســیرات التالیــة علــى المجموعــة للفتــرة الحالیــة مــن دون أن یكــون لھــا أثــر علــى البیانــات المالیــة المجمعــة 
للمجموعة.

المعاییر 
القطاعات التشغیلیة • المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة ۸ (المعّدل)  

اندماج األعمال • المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة ۳ (المعّدل)  
عرض البیانات المالیة • معیار المحاسبة الدولي ۱ (المعّدل)  
بیانات التدفقات النقدیة • معیار المحاسبة الدولي ۷ (المعّدل)  

التأجیر • معیار المحاسبة الدولي ۱۷ (المعّدل) 
البیانات المالیة الموحدة والمنفصلة • معیار المحاسبة الدولي ۲۷ (المعّدل) 

المحاسبة عن االستثمارات في المنشآت الزمیلة • معیار المحاسبة الدولي ۲۸ (المعّدل) 
انخفاض قیمة األصول • معیار المحاسبة الدولي ۳٦ (المعّدل)  

أصول غیر ملموسة • معیار المحاسبة الدولي ۳۸ (المعّدل)  
األدوات المالیة: االعتراف والقیاس • معیار المحاسبة الدولي ۳۹ (المعّدل)  
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معاییر وتفسیرات صدرت ولم یبدأ سریانھا بعد• 
ــد  ــة ق ــى المجموع ــة عل ــة المطبق ــیرات التالی ــر والتفس ــت المعایی ــة، كان ــة المجمع ــات المالی ــذه البیان ــح بإصــدار ھ ــخ التصری بتاری

ــد: ــدأ ســریانھا بع ــم یب ــن ل صــدرت ولك

تتوقـّـع اإلدارة أن تطبیــق ھــذه المعاییــر والتفســیرات عندمــا یبــدأ ســریانھا فــي الفتــرات المســتقبلیة لــن یكــون لــھ أثــر مالــي جوھــري 
علــى البیانــات المالیــة المجمعــة للمجموعــة فــي فتــرة بــدء التطبیــق، باســتثناء المعیــار الدولــي إلعــداد التقاریــر المالیــة ۹.

یدخــل المعیــار متطلبــات جدیــدة تتعلــق بتصنیــف وقیــاس األصــول وااللتزامــات المالیــة وعــدم االعتــراف. ویتطلــب المعیــار الدولــي 
إلعــداد التقاریــر المالیــة ۹ أن یتــم قیــاس كافــة األصــول المالیــة المعتــرف بھــا والمندرجــة ضمــن إطــار معیــار المحاســبة الدولــي ۳۹ 
األدوات المالیــة: االعتــراف والقیــاس، الحقــاً بالتكلفــة المطفــأة أو بالقیمــة العادلــة. وبشــكل خــاص، فــإن اســتثمارات الدیــن المحتفــظ 
بھــا ضمــن نمــوذج أعمــال یھــدف إلــى تحصیــل التدفقــات النقدیــة التعاقدیــة والتــي لھــا تدفقــات نقدیــة تعاقدیــة تتمثــل فقــط فــي دفعــات 
رأس المــال والفائــدة علــى أصــل مبلــغ رأس المــال القائــم، یتــم قیاســھا بشــكل عــام بالتكلفــة المطفــأة فــي نھایــة الفتــرات المحاســبیة 
الالحقــة. ویتــم قیــاس كافــة اســتثمارات الدیــن األخــرى واالســتثمارات فــي األســھم بقیمتھــا العادلــة فــي نھایــة الفتــرات المحاســبیة 

الالحقــة.
یســري تطبیــق المعیــار الدولــي إلعــداد التقاریــر المالیــة ۹ علــى الفتــرات الســنویة التــي تبــدأ فــي أو مــا بعــد ۱ ینایــر ۲۰۱۳، مــع 
الســماح بالتطبیــق المبكــر لــھ. إن تطبیــق ھــذا المعیــار الجدیــد ســیكون لــھ أثــر جوھــري علــى المبالــغ المفصــح عنھــا فــي مــا یتعلــق 
باألصــول وااللتزامــات المالیــة للمجموعــة. ومــع ذلــك، لیــس مــن العملــي تقدیــم تقدیــرات معقولــة لذلــك األثــر حتــى یتــم اســتكمال 
ــة التابعــة لــوزارة التجــارة والصناعــة فــي الكویــت خــالل دیســمبر ۲۰۰۹  ــة المحاســبة الفنی ــة لذلــك. قــررت لجن مراجعــة تفصیلی

تأجیــل التطبیــق المبكــر لھــذا المعیــار حتــى إشــعار آخــر. 

معیــار المحاســبة الدولــي ۱ (المعــّدل) عــرض البیانــات • 
المالیــة 

معیــار المحاســبة الدولــي ۱۲ (المعــّدل) ضریبــة الدخــل• 

ــات •  ــّدل) اإلفصاح ــي ۲٤ (المع ــبة الدول ــار المحاس معی
ــة ــراف ذات العالق ــن األط ع

معیــار المحاســبة الدولــي ۲۷ (المعــّدل) البیانــات المالیــة • 
ــدة والمنفصلة الموح

األدوات •  (المعــّدل)   ۳۲ الدولــي  المحاســبة  معیــار 
العــرض المالیــة: 

معیــار المحاســبة الدولــي ۳٤ (المعــّدل) التقاریــر المالیــة • 
المرحلیة

ــّدل) •  ــة ۱ (المع ــر المالی ــي إلعــداد التقاری ــار الدول المعی
تبنــي المعاییــر الدولیــة إلعــداد التقاریــر المالیــة للمــرة 

األولــى 
ــّدل) •  ــة ۳ (المع ــر المالی ــي إلعــداد التقاری ــار الدول المعی

اندمــاج األعمــال 
ــّدل) •  ــة ۷ (المع ــر المالی ــي إلعــداد التقاری ــار الدول المعی

ــات  ــة: اإلفصاح األدوات المالی
المعیــار الدولــي إلعــداد التقاریــر المالیــة ۹ األدوات • 

ــة  المالی
إلعــداد •  الدولیــة  المعاییــر  تفســیرات  لجنــة  تفســیر 

العمــالء والء  برامــج  (المعــّدل)    ۱۳ المالیــة  التقاریــر 

یســري علــى الفتــرات الســنویة اعتبــاراً مــن أو مــا بعــد 
۱ ینایر ۲۰۱۱

یســري علــى الفتــرات الســنویة اعتبــاراً مــن أو مــا بعــد
۱ ینایر ۲۰۱۲

یســري علــى الفتــرات الســنویة اعتبــاراً مــن أو مــا بعــد
۱ ینایر ۲۰۱۱

یســري علــى الفتــرات الســنویة اعتبــاراً مــن أو مــا بعــد
۱ یولیو ۲۰۱۰

یســري علــى الفتــرات الســنویة اعتبــاراً مــن أو مــا بعــد
۱ فبرایر ۲۰۱۰ 

یســري علــى الفتــرات الســنویة اعتبــاراً مــن أو مــا بعــد
۱ ینایر ۲۰۱۱

یســري علــى الفتــرات الســنویة اعتبــاراً مــن أو مــا بعــد
۱ یولیو ۲۰۱۰

یســري علــى الفتــرات الســنویة اعتبــاراً مــن أو مــا بعــد
۱ یولیو ۲۰۱۰

یســري علــى الفتــرات الســنویة اعتبــاراً مــن أو مــا بعــد
۱ ینایر ۲۰۱۱

یســري علــى الفتــرات الســنویة اعتبــاراً مــن أو مــا بعــد
۱ ینایر ۲۰۱۳

یســري علــى الفتــرات الســنویة اعتبــاراً مــن أو مــا بعــد
۱ ینایر ۲۰۱۱
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التقریر السنوى ۲۰۱٦

السیاسات المحاسبیة الھامة. ۳

أسس اإلعداد
تــم إعــداد ھــذه البیانــات المالیــة المجمعــة وفقــاً للمعاییــر الدولیــة إلعــداد التقاریــر المالیــة («IFRS») الصــادرة عــن مجلــس معاییــر 
ــة  ــة التابع ــر المالی ــداد التقاری ــة إلع ــر الدولی ــیرات المعایی ــة تفس ــن لجن ــادرة ع ــیرات الص ــة («IASB») والتفس ــبة الدولی المحاس
ــت  ــك الكوی ــة بن ــي تخضــع لرقاب ــة الت ــت لمؤسســات الخدمــات المالی ــة الكوی ــي دول ــة ف ــة، المطبق ــر المحاســبة الدولی ــس معایی لمجل
ــار المحاســبة  ــات معی ــة، باســتثناء متطلب ــر المالی ــة إلعــداد التقاری ــر الدولی ــة المعایی المركــزي. ھــذه التعلیمــات تتطلــب تطبیــق كاف
الدولــي ۳۹ حــول المخصــص المجمــع النخفــاض القیمــة والتــي حلــت محلھــا متطلبــات بنــك الكویــت المركــزي حــول الحــد األدنــى 
للمخصــص العــام بنســبة ۱٪ للتســھیالت النقدیــة و۰٫٥٪ للتســھیالت غیــر النقدیــة، بعــد خصــم بعــض فئــات الضمانــات التــي تنطبــق 

علیھــا تعلیمــات بنــك الكویــت المركــزي وال تخضــع للمخصــص الخــاص.
إن السیاســات المحاســبیة المطبقــة مــن قبــل المجموعــة مماثلــة لتلــك المطبقــة فــي الســنة الســابقة، باســتثناء التغیــرات الناتجــة عــن 

التعدیــالت علــى المعاییــر الدولیــة إلعــداد التقاریــر المالیــة كمــا ھــو مبیّــن فــي إیضــاح ۲. 
تعــرض ھــذه البیانــات المالیــة المجمعــة بالدینــار الكویتــي وھــو العملــة الوظیفیــة وعملــة العــرض للمجموعــة. لقــد تــم إعــداد ھــذه 
ــح أو  ــن خــالل الرب ــة م ــة العادل ــة بالقیم ــة باســتثناء األصــول المالی ــة التاریخی ــدأ التكلف ــى أســاس مب ــة عل ــة المجمع ــات المالی البیان

ــة. ــاً للقیمــة العادل الخســارة التــي تســجل وفق

أسس التجمیع 
تتضمــن البیانــات المالیــة المجمعــة البیانــات المالیــة للشــركة األم وشــركاتھا التابعــة (انظــر أدنــاه). إن الشــركات التابعــة ھــي تلــك 
ــراً مباشــراً أو  ــا یكــون للشــركة األم تأثی ــق ھــذه الســیطرة حینم ــل الشــركة األم. تتحق ــا مــن قب ــم الســیطرة علیھ ــي یت الشــركات الت
غیــر مباشــر علــى السیاســات المالیــة والتشــغیلیة للشــركة التابعــة بھــدف االســتفادة مــن أنشــطة األخیــرة. یتــم إعــداد البیانــات المالیــة 
ــى أي  ــالت عل ــل تعدی ــم عم ــة. یت ــبیة متماثل ــات محاس ــتخدام سیاس ــركة األم باس ــرة للش ــس الفت ــاس نف ــى أس ــة عل ــركات التابع للش
سیاســات محاســبیة غیــر مماثلــة قــد تظھــر. یتــم تضمیــن نتائــج الشــركات التابعــة المكتســبة أو المباعــة خــالل الســنة، إن وجــدت، فــي 

بیــان الدخــل المجمــع مــن تاریــخ الشــراء الفعلــي أو حتــى التاریــخ الفعلــي للبیــع، حســب مقتضــى الحــال.
یتــم تجمیــع البیانــات المالیــة للشــركات التابعــة علــى أســاس كل بنــد علــى حــدة بإضافــة البنــود المتماثلــة مــن األصــول وااللتزامــات 
ــركات  ــن ش ــات بی ــرادات والمصروف ــدة واإلی ــالت واألرص ــة المعام ــتبعاد كاف ــع اس ــد التجمی ــم عن ــات. یت ــرادات والمصروف واإلی

المجموعــة. 

إن تفاصیل الشركات التابعة ھي كالتالي:

اسم الشركات التابعة
نسبة الملكیة وحق التصویت

النشاطبلد التأسیس
الرئیسي 20102009

شراء وبیعالكویت%100%100شركة تساھیل المتحدة العقاریة (بدر عبد هللا السمیط وشریكھ ذ.م.م.)
عقارات

إدارة مشاریعالكویت%100%100شركة منارات تساھیل العقاریة (حمد عبد هللا أحمد وشریكھ ذ.م.م.)
شركة المنار اكسبریس الستشارات التسویق (عبد هللا سعود البدر وشریكھ 

أنشطة الكویت%100%100ذ.م.م.)
استشارات

شركة المنار الوطنیة لالستشارات اإلداریة (حمد عبد هللا مدوح وشریكھ 
أنشطة الكویت%100%100ذ.م.م.)

استشارات

األصول المالیة
یتــم االعتــراف وعــدم االعتــراف باالســتثمارات علــى أســاس تاریــخ المتاجــرة بحیــث یتــم شــراء أو بیــع أي اســتثمار بموجــب عقــد 
تتطلــب شــروطھ تســلیم االســتثمار ضمــن إطــار زمنــي یتــم تحدیــده بالســوق المعنــي وتقــاس مبدئیــاً بالقیمــة العادلــة زائــداً تكالیــف 
المعاملــة، باســتثناء األصــول المالیــة المصنفــة بالقیمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة والتــي تقــاس مبدئیــاً بالقیمــة العادلــة.
تصنــف األصــول المالیــة إلــى البنــود المحــددة التالیــة: «النقــد والنقــد المعــادل»، و»ذمــم مدینــة»، و»ذمــم مدینــة أخرى» و»مســتحق 
مــن الطــرف ذي العالقــة» و»أصــول مالیــة بالقیمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة». یســتند التصنیــف إلــى طبیعــة األصــول 

المالیــة والغــرض منھــا ویتــم تحدیــد ذلــك عنــد االعتــراف األولــي.
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البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین
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البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

طریقة معّدل الربح الفعلي• 
إن طریقــة معــّدل الربــح الفعلــي ھــي طریقــة تقتضــي احتســاب التكلفــة المطفــأة ألصــل مالــي وتوزیــع الربــح علــى الفتــرة المرتبطــة 
بھــا. إن معــّدل الربــح الفعلــي ھــو المعــّدل الــذي یخصــم فعلیــاً المتحصــالت النقدیــة المســتقبلیة المقــدرة خــالل العمــر المتوقــع لألصــل 

المالــي أو خــالل فتــرة أقصــر، إن أمكــن ذلــك.
النقد والنقد المعادل• 

یشتمل بند النقد والنقد المعادل على النقد بالصندوق واألرصدة لدى البنوك.
ذمم مدینة• 

یتــم قیــاس الذمــم المدینــة عنــد االعتــراف األولــي بالقیمــة العادلــة، بالصافــي مــن الربــح غیــر المكتســب، ویتــم قیاســھا الحقــاً بالتكلفــة 
ــا  ــدر تحصیلھ ــي ال یقّ ــغ الت ــة والمحــددة للمبال ــن المخصصــات العام ــي م ــي بالصاف ــح الفعل ــّدل الرب ــة مع ــأة باســتخدام طریق المطف
اســتناداً إلــى تقییــم دوري لمحفظــة الذمــم المدینــة بنــاًء علــى الظــروف االقتصادیــة الحالیــة وعوامــل مصاحبــة أخــرى. یتــم تكویــن 
مخصصــات محــددة لتقلیــل جمیــع المدیونیــات التــي ھبطــت قیمتھــا إلــى القیمــة الممكــن تحقیقھــا بینمــا یتــم عمــل مخصصــات عامــة 

للخســائر التــي قُــدر تكبدھــا علــى أســاس الخبــرة ولكــن لــم یتــم تحدیدھــا بعــد وفقــاً لمتطلبــات بنــك الكویــت المركــزي. 
أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة• 

ــرض  ــھ لغ ــظ ب ــي محتف ــارة إذا كان األصــل المال ــح أو الخس ــالل الرب ــن خ ــة م ــة العادل ــة كأصــول بالقیم ــف األصــول المالی تصن
ــرة إذا: ــا للمتاج ــظ بھ ــي كأصــول محتف ــف األصــل المال ــارة. یصن ــح أو الخس ــالل الرب ــن خ ــة م ــة العادل ــف بالقیم ــرة أو مصن المتاج

تم شراؤه أساساً بغرض بیعھ على المدى القصیر؛ أو  (i)
إذا كان جــزءاً مــن محفظــة محــددة تشــمل أدوات مالیــة تقــوم المجموعــة بإدارتھــا معــاً والتــي یوجــد دلیــل علــى   (ii)

ــرة األجــل مؤخــراً. ــة قصی ــاح فعلی ــق أرب تحقی
یجــوز أن تصنــف األصــول المالیــة بخــالف تلــك المحتفــظ بھــا للمتاجــرة كأصــول بالقیمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو 

الخســارة عنــد االعتــراف األولــي إذا: 
كان ھــذا التصنیــف یلغــي أو یقلــل بنســبة كبیــرة أي تفــاوت فــي القیــاس أو االعتــراف قــد یحــدث بطریقــة أخــرى؛   (i)

أو
إذا كان األصــل المالــي یشــكل جــزءاً مــن مجموعــة أصــول أو التزامــات مالیــة أو كالھمــا والتــي تــدار ویتــم تقییــم   (ii)
أدائھــا علــى أســاس القیمــة العادلــة ووفقــاً لالســتراتیجیة الموثقــة إلدارة مخاطــر أو اســتثمارات المجموعــة ویتــم توفیــر 

المعلومــات حــول ھــذا التصنیــف داخلیــاً وفقــاً لھــذا األســاس.
تــدرج األصــول المالیــة بالقیمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة بالقیمــة العادلــة مــع إضافــة أي ربــح ناتــج أو خســارة محققــة 

فــي بیــان الدخــل المجمــع. تــم تحیــد القیمــة العادلــة علــى النحــو المبیـّـن فــي إیضــاح ۲٥. 
انخفاض قیمة األصول المالیة• 

یتــم بتاریــخ كل بیــان للمركــز المالــي التقدیــر 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. 
ــدر أو  ــرة للمّص ــة كبی ــات مالی ــد یشــمل:(i) صعوب ــا ق ــاض قیمتھ ــى انخف ــل الموضوعــي عل ــإن الدلی ــة، ف ــم المدین ــا بالنســبة للذم أم
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 المالیــة.
إضافــة إلــى ذلــك، ووفقــاً لتعلیمــات بنــك الكویــت المركــزي، یتــم احتســاب مخصــص عــام بحــد أدنــى ۱٪ للتســھیالت النقدیــة و٪۰٫٥ 
ــق علیھــا  ــي تنطب ــات الت ــات الضمان ــي بعــد اســتبعاد بعــض فئ ــة بالصاف ــة التســھیالت االئتمانی ــى كاف ــة، عل ــر النقدی للتســھیالت غی

تعلیمــات بنــك الكویــت المركــزي وال یتوجــب احتســاب مخصــص محــدد لھــا.
تنخفــض القیمــة المســجلة لألصــل المالــي مباشــرة نتیجــة لخســارة انخفــاض القیمــة لكافــة األصــول المالیــة فیمــا عــدا الذمــم المدینــة 
التــي تنخفــض القیمــة المســجلة لھــا مــن خــالل اســتخدام حســاب مخصــص. حینمــا ال یمكــن تحصیــل قیمــة الذمــم المدینــة، یتــم شــطبھا 
ــاً، والمشــطوبة مســبقاً، مقابــل حســاب المخصــص. تــدرج التغیــرات فــي  ــغ المســتردة الحق ــد المبال مقابــل حســاب المخصــص. تقی

القیمــة المســجلة لحســاب 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 تكلفتــھ المطفــأة فــي حــال عــدم االعتــراف 
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بانخفــاض القیمــة.
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 بكافــة مخاطــر ومزایــا الملكیــة وال تــزال تســیطر علــى األصــول المنقولــة، فإنھــا تعتــرف بحصتھــا المحتفــظ بھــا 
فــي األصــل وأي التــزام 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 بســعر التكلفــة زائــداً ربــح متفــق علیــھ علــى أســاس الدفــع المؤجــل. تُســجل ذمــم المرابحــة والوكالــة اإلســالمیة الدائنــة 

ــأة. ــة المطف بالتكلف
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 الشــركة الزمیلــة ھــي تلــك الشــركة التــي تمــارس علیھــا المجموعــة تأثیــر جوھــري، وھــي لیســت شــركة تابعــة أو حصــة فــي 
شــركة محاصــة. ویعــرف التأثیــر الجوھــري بأنــھ القــدرة علــى المشــاركة فــي القــرارات المتعلقــة بالسیاســات المالیــة والتشــغیلیة 

للشــركة المســتثمر فیھــا ولكــن لیــس ســیطرة كلیــة أو ســیطرة مشــتركة علــى تلــك السیاســات.
یتــم تســجیل النتائــج واألصــول وااللتزامــات الخاصــة بالشــركات الزمیلــة ضمــن ھــذه البیانــات المالیــة المجمعــة باســتخدام طریقــة 

احتســاب حقــوق الملكیــة المحاســبیة.
ــة  ــة المعّدل ــع بالتكلف ــي المجم ــز المال ــان المرك ــي بی ــة ف ــي الشــركات الزمیل ــتثمارات ف ــدرج االس ــة، ت ــوق الملكی ــة حق ــاً لطریق وفق
ــن  ــة أي م ــي قیم ــاض ف ــة ناقصــاً أي انخف ــي أصــول الشــركة الزمیل ــن صاف ــي حصــة المجموعــة م ــازة ف ــد الحی ــا بع ــرات م بتغی
االســتثمارات الفردیــة. ال یتــم إدراج خســائر أي شــركة زمیلــة تزیــد عــن حصــة المجموعــة فــي ھــذه الشــركة الزمیلــة (التــي تتضمــن 
أي حصــص طویلــة األجــل تشــكل، بصــورة جوھریــة، جــزءاً مــن صافــي اســتثمار المجموعــة فــي الشــركة الزمیلــة)، إال إذا تكبــدت 

المجموعــة التــزام قانونــي أو اســتداللي أو قامــت بســداد دفعــات نیابــة عــن الشــركة الزمیلــة.
إن أي زیــادة فــي تكلفــة الحیــازة عــن حصــة المجموعــة فــي صافــي القیمــة العادلة لألصــول وااللتزامــات القابلــة للتحدیــد وااللتزامات 
ــة المســجلة  ــن القیم ــدرج  الشــھرة ضم ــا كشــھرة. ت ــم معاملتھ ــازة، یت ــخ الحی ــا بتاری ــراف بھ ــم االعت ــة ت ــة للشــركة الزمیل المحتمل
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 بیــان 

الدخــل المجمــع. 
ــدار قیمــة حصــة  ــى مق ــاح والخســائر إل ــم اســتبعاد األرب ــة للمجموعــة، یت ــي معامــالت مــع شــركة زمیل ــد دخــول المجموعــة ف عن

ــة. ــي ھــذه الشــركة الزمیل المجموعــة ف

عقارات استثماریة
یمثــل العقــارات االســتثماریة أرض محتفــظ بھــا لھــدف اكتســاب إیجــارات و/أو ألغــراض زیــادة رأس المــال، ویتــم قیاســھا مبدئیــاً 
ــة ناقصــاً  ــارات االســتثماریة بالتكلف ــاس العق ــم قی ــي، یت ــراف األول ــخ االعت ــاً لتاری ــة. الحق ــف المعامل ــك تكالی ــي ذل ــا ف ــة، بم بالتكلف
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.
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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
تــدرج الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة ناقصــاً االســتھالك المتراكــم وأي خســائر متراكمــة نتیجــة انخفــاض القیمــة. وتشــتمل التكلفــة 

علــى المصاریــف المتكبــدة المرتبطــة مباشــرة بحیــازة األصــل. 
ــن المرجــح أن  ــط إذا كان م ــك، فق ــن ذل ــة المســجلة لألصــل أو كأصــل منفصــل، إن أمك ــن القیم ــة ضم ــف الالحق ــدرج المصاری ت
تتدفــق المنافــع االقتصادیــة المســتقبلیة المصاحبــة لھــذا األصــل للمجموعــة ویمكــن قیــاس تكلفتــھ بموثوقیــة. ال یتــم االعتــراف بالقیمــة 
المســجلة للجــزء 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 تقریــر مراجعــة األعمــار اإلنتاجیــة المقــدرة والقیــم المتبقیــة وطــرق االســتھالك مــع األخــذ فــي االعتبــار أثــر أي 

تغیــرات فــي التقدیــر المحاســب عنــھ علــى أســاس مســتقبلي. 
یتــم تخفیــض القیمــة المســجلة لألصــل مباشــرة إلــى قیمتــھ الممكــن اســتردادھا إذا تجــاوزت القیمــة المســجلة لألصــل قیمتــھ المقــدرة 

الممكــن اســتردادھا.
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.

انخفاض قیمة األصول الملموسة وغیر الملموسة
تقــوم المجموعــة بتاریــخ كل تقریــر بمراجعــة المبالــغ المســجلة ألصولھــا الملموســة وغیــر الملموســة لتحــدد مــا إذا كان ھنــاك مؤشــر 
ــدر الممكــن  ــغ المق ــد المبل ــم تحدی ــك المؤشــر، یت ــل ذل ــإذا مــا ظھــر مث ــد خســارة نتیجــة انخفــاض قیمــة ھــذه األصــول. ف ــى تكب عل
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. 
یتــم اختبــار األصــول غیــر الملموســة التــي لیــس لھــا أعمــار إنتاجیــة محــددة ســنویاً لتحدیــد مــا إذا كان ھنــاك مؤشــر علــى انخفــاض 

قیمــة ھــذه األصــول.
إن القیمــة الممكــن اســتردادھا ھــي القیمــة العادلــة ناقصــاً التكالیــف الالزمــة للبیــع أو القیمــة المســتخدمة، أیھمــا أعلــى. عنــد تقدیــر 
القیمــة المســتخدمة، یتــم خصــم التدفقــات النقدیــة المســتقبلیة المقــدرة إلــى قیمتھــا الحالیــة باســتخدام معــّدل الخصــم الــذي یعكــس تقییــم 

الســوق الحالــي للقیمــة الزمنیــة لألمــوال والمخاطــر المتعلقــة باألصــل.
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 كمصــروف 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 أي خســارة نتیجــة انخفــاض قیمــة األصــل (وحــدة تولیــد النقــد) فــي فتــرات ســابقة. یتــم االعتــراف بعكــس خســارة 

انخفــاض القیمــة كإیــراد 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 بیــان 
ــزام. ــة لھــذا االلت ــد القیمــة الحالی ــھ لتحدی ــاً یعتمــد علی ــل أساســاً تقریبی ــى أســاس أن ھــذا االحتســاب یمث ــي المجمــع عل المركــز المال
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االعتراف باإلیرادات
إیرادات من تسھیالت ائتمانیة• 

یتــم تضمیــن مصــروف التســھیالت االئتمانیــة عنــد بدایــة التعاقــد ضمــن اتفاقیــات المرابحــة والوكالــة الموقعــة مــع العمــالء. تؤجــل 
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
ــة للمجموعــة (العمــالت األجنبیــة) حســب أســعار الصــرف الســائدة بتاریــخ  ــة الوظیفی ــد المعامــالت المقّومــة بعمــالت غیــر العمل 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.
ــم إدراج  ــرة. بینمــا یت ــان الدخــل المجمــع للفت ــي بی ــة ف ــود النقدی ــروق الترجمــة الناتجــة عــن تســویة وإعــادة ترجمــة البن ــم إدراج ف یت
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.
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 

الدخل المجمع في الفترة التي یتم فیھا بیع العملیات األجنبیة. 

زكاة
اعتبــاراً مــن ۱۰ دیســمبر ۲۰۰۷، قامــت المجموعــة باحتســاب مخصــص للــزكاة وفقــاً لمــا تقتضیــھ متطلبــات القانــون رقــم ٤٦ لعــام 

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

حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي
ــم إدراج حصــة المجموعــة الخاصــة بمؤسســة  ــون. یت ــاً للقان ــدم العلمــي وفق ــت للتق ــي مؤسســة الكوی ــى المجموعــة أن تســاھم ف عل

ــون. ــاً للقان ــب مــن المجموعــة فیھــا المســاھمة وفق ــي یطل ــرة الت ــي الفت ــدم العلمــي كمصــروف ف الكویــت للتق

توزیعات أرباح
یتــم االعتــراف بتوزیعــات األربــاح لمســاھمي الشــركة األم كالتزامــات فــي البیانــات المالیــة المجمعــة للمجموعــة فــي الفتــرة التــي یتــم 

فیھــا اعتمــاد ھــذه التوزیعــات مــن قبــل الجمعیــة العمومیــة الســنویة (إیضــاح ۲۱). 

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. 
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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.

یتــم مراجعــة التقدیــرات واالفتراضــات المصاحبــة بشــكل مســتمر. تــدرج التعدیــالت علــى التقدیــرات المحاســبیة فــي الفتــرة التــي یتــم 
فیھــا 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 

ــح أو  ــن خــالل الرب ــة م ــة العادل ــع أو كاســتثمار بالقیم ــاح للبی ــھ كاســتثمار مت ــازة اســتثمار تصنیف ــد حی ــرر إدارة المجموعــة عن تق
ــارة. الخس

ــا  ــوم المجموعــة بتصنیفھ ــح أو الخســارة. وتق ــة مــن خــالل الرب ــة العادل ــة اســتثماراتھا كاســتثمارات بالقیم ــف المجموعــة كاف تصن
كاســتثمارات بالقیمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة إذا تــم شــراؤھا أساســاً لغــرض بیعھــا علــى المــدى القصیــر مــع إمكانیــة 

تحدیــد قیمتھــا العادلــة بموثوقیــة.

األسباب الرئیسیة لعدم التأكد من التقدیرات
فیمــا یلــي االفتراضــات الرئیســیة التــي تتعلــق باألســباب المســتقبلیة والرئیســیة األخــرى لعــدم التأكــد مــن التقدیــرات بتاریــخ 
ــة: ــة الالحق ــنة المالی ــالل الس ــات خ ــول وااللتزام ــجلة لألص ــة المس ــى القیم ــادي عل ــل م ــى تعدی ــؤدي إل ــر ی ــر كبی ــا خط ــي لھ ــر والت التقری

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؛   •
القیمة العادلة الحالیة الستثمار آخر مماثل إلى حد كبیر؛   •

التدفقــات النقدیــة المتوقعــة والمخصومــة بالمعــدالت الحالیــة المطبقــة علــى البنــود ذات شــروط مماثلــة وخصائــص   •
ــر؛ أو المخاط

نماذج تقییم أخرى.  •
خسائر انخفاض قیمة التسھیالت التمویلیة• 

تقــوم المجموعــة بمراجعــة لتســھیالتھا التمویلیــة علــى أســاس شــھري لتحدیــد مــا إذا كان یجــب تســجیل مخصــص لقــاء انخفــاض 
ــة  ــات النقدی ــت التدفق ــغ وتوقی ــر مبل ــة خاصــة، یجــب أن تتخــذ اإلدارة أحــكام حــول تقدی ــع. وبصف ــان الدخــل المجم ــي بی ــة ف القیم
ــى افتراضــات حــول عــدة عوامــل  ــك التقدیــرات تســتند بالضــرورة إل ــة. تل ــد مســتوى المخصصــات المطلوب ــد تحدی المســتقبلیة عن
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.
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النقد والنقد المعادل. ٥

20102009
دینار كویتىدینار كویتى

- 25,587 نقد بالصندوق
2,429,946 1,574,627 نقد لدى البنوك

 1,600,214 2,429,946

مدینو تمویل. ٦

20102009
دینار كویتىدینار كویتى

86,831,634 64,393,958 مجمل الذمم المدینة
(15,101,795)(11,978,032)ناقصاً: إیرادات مؤجلة

(8,298,047)(9,389,650)ناقصاً: مخصص دیون في تحصیلھا
63,431,792 43,026,276 ذمم مدینة – بالصافي

كانــت الذمــم المدینــة التــي تســتحق خــالل ۹۰ یومــاً وأقــل منتظمــة بشــكل كامــل. فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۰، كان مجمــل الذمــم المدینــة 
البالــغ ٤۰,۱٥۷,۰۰۰ دینــار كویتــي (۳۱ دیســمبر ۲۰۰۹: ٦۱,٥٦۹,٥٥۰ دینــار كویتــي) منتظــم بشــكل كامــل. 

تتبــع المجموعــة متطلبــات بنــك الكویــت المركــزي بشــأن احتســاب مخصــص للدیــون المشــكوك فــي تحصیلھــا والتــي تتطلــب عمــل 
ــك  ــي تنطبــق علیھــا تعلیمــات بن ــات الت ــات الضمان ــة بعــد اســتبعاد بعــض فئ ــة التســھیالت االئتمانی مخصــص عــام بواقــع ۱٪ لكاف

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 انخفضت قیمتھا 
20102009

دینار كویتىدینار كویتى
ً 5,796,897 4,404,993 ۹۱ – ۱۸۰ یوما

ً 7,963,255 5,905,104 ۱۸۱ – ۳٦٥ یوما
11,501,932 13,926,861 أكثر من ۳٦٥ یوماً 

25,262,084 24,236,958 المجموع

تحلیل مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
20102009

دینار كویتىدینار كویتى
7,790,154 9,055,148 محدد
507,893 334,502 عام

8,298,047 9,389,650 المجموع
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الحركة على مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
المجموعمخصص عاممخصص محدد
دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى

8,298,047 507,893 7,790,154 الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱۰
1,091,603 (173,391)1,264,994 المحمل/(المسترد) خالل السنة

9,389,650 334,502 9,055,148 الرصید في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۰
4,287,913 857,572 3,430,341 الرصید في ۱ ینایر ۲۰۰۹

4,010,134 (349,679)4,359,813 المحمل/(المسترد) خالل السنة
8,298,047 507,893 7,790,154 الرصید في ۳۱ دیسمبر ۲۰۰۹

لتحدیــد إمكانیــة اســترداد أي ذمــم مدینــة، تأخــذ المجموعــة فــي االعتبــار أي تغیــر فــي الجــدارة االئتمانیــة للذمــم المدینــة مــن تاریــخ 
ــمبر ۲۰۰۹:  ــي (۳۱ دیس ــار كویت ــغ ۱۸,٦۰۷,۷٥۰ دین ــة بمبل ــظ المجموع ــر. تحتف ــخ التقری ــى تاری ــان حت ــي لالئتم ــح المبدئ المن
۱۹,۸۸٦,٤۱۳ دینــار كویتــي) كضمــان علــى مدیونیاتھــا. تــرى اإلدارة بأنــھ ال توجــد ضــرورة الحتســاب مزیــد مــن مخصصــات 

االئتمــان أكثــر مــن مخصــص الدیــون المشــكوك فــي تحصیلھــا.
القیم المسجلة للذمم المدینة للمجموعة مقّومة بالدینار الكویتي ومسجلة في دولة الكویت.

تتضمــن الذمــم المدینــة مبلــغ ۳۰,٦٥۱,۰٤٦ دینــار كویتــي (۳۱ دیســمبر ۲۰۰۹: ٥٥,۹٥۳,۳۸۰ دینــار كویتــي) مرھــون كضمــان 
مقابــل دائنــي مرابحــات ووكاالت إســالمیة (انظــر إیضــاح ۱۱). إن الحــد األقصــى لالنكشــاف لمخاطــر االئتمــان بتاریــخ التقریــر 

یمثــل القیمــة المســجلة لــكل فئــة مــن فئــات الذمــم المدینــة المذكــورة أعــاله (انظــر إیضــاح ۲٥).

 أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ۷. 

20102009
دینار كویتىدینار كویتى

199,956 133,430 استثمارات في أسھم وصنادیق محلیة مدرجة
8,080,547 7,340,502 استثمارات في أسھم وصنادیق محلیة غیر مدرجة 
283,343 283,476 استثمارات في أسھم وصنادیق أجنبیة غیر مدرجة 

 7,757,408 8,563,846

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

 استثمار في شركة زمیلة  ۸. 
إن تفاصیل الشركة الزمیلة للمجموعة ھي كالتالي:

بلد التأسیساسم الشركة
نسبة الملكیة وحق التصویت

النشاط الرئیسي
20102009

أنشطة تمویلیة%20%20قطرشركة بیت التمویل القطري ش.م.ق

فــي ۱۰ مــارس ۲۰۰۸، قامــت المجموعــة بشــراء نســبة ۲۰٪ مــن حصــص ملكیــة شــركة بیــت التمویــل القطــري ش.م.ق. وھــي 
شــركة تــم تأسیســھا فــي دولــة قطــر وتتمثــل أنشــطتھا الرئیســیة فــي القیــام بأنشــطة تمویــل العمــالء والمشــاریع وفقــاً ألحــكام الشــریعة 
ــار  ــادل ۳,۷٥٥,٥۳۸ دین ــا یع ــغ م ــري ش.م.ق. یبل ــل القط ــت التموی ــركة بی ــي ش ــة ف ــتثمار المجموع ــمحة. إن اس ــالمیة الس اإلس
ــغ  ــازة بمبل ــاً شــھرة ناتجــة عــن الحی ــي) متضمن ــار كویت ــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۰ (۳۱ دیســمبر ۲۰۰۹: ۳,٦۰٥,۱٤٤ دین ــي ف كویت

۱,۹۰۰,٤۳۰ دینــار كویتــي والتــي تــم تســجیلھا ضمــن اســتثمار فــي شــركة زمیلــة. 
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إن الحركة في رصید االستثمارات في الشركة الزمیلة ھي كالتالي:

20102009
دینار كویتىدینار كویتى

4,081,131 3,605,144 الرصید في بدایة السنة
(453,932)187,777 حصة في نتائج شركة زمیلة

(97,923)- توزیعات أرباح مستلمة
75,868 (37,383)تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة

 3,755,538 3,605,144

إن ملخص المعلومات المالیة المتعلقة بالشركة الزمیلة للمجموعة مبیّن كما یلي:

20102009
دینار كویتىدینار كویتى

31,587,668 30,926,786 مجموع األصول
(23,064,096)(21,651,246)مجموع االلتزامات

8,523,572 9,275,540 صافي األصول
1,704,714 1,855,108 حصة المجموعة في صافي األصول

20102009
دینار كویتىدینار كویتى

2,978,306 2,643,708 مجموع اإلیرادات
(2,269,658)938,884 مجموع الدخل/(الخسارة)

(453,932)187,777 حصة المجموعة من النتائج

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

ــغ قیمتھــا  ــة تبل ــي عــام ۲۰۰۸ بتكلف ــاق مشــاركة ف ــت بموجــب اتف ــة – الكوی ــي المھبول ــم شــراء قطعــة أرض ف ت  أ) 
٥۱۰,۰۰۰ دینــار كویتــي بمــا یمثــل نســبة ملكیــة بواقــع ۸۳٫٦٪. إن متوســط القیمــة العادلــة لنســبة ملكیــة المجموعــة فــي 

ــي).  ــار كویت ــي (۲۰۰۹: ٤٥۸,۲۸۹ دین ــار كویت ــغ ٤۹۳,۲٤۰ دین ــمبر ۲۰۱۰ یبل ۳۱ دیس
ــغ قیمتھــا ٦۷۰,۰۰۰. إن متوســط  ــة تبل ــل – الكویــت فــي عــام ۲۰۱۰ بتكلف ــم شــراء قطعــة أرض فــي الفحیحی ت  ب) 

القیمــة العادلــة فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۰ یبلــغ ۷۲٤,۱٦۳ دینــار كویتــي (۲۰۰۹: ال شــيء).
تــم التوّصــل إلــى القیمــة العادلــة للعقــارات االســتثماریة اســتناداً إلــى تقییــم تــم إجــراؤه فــي ذلــك التاریــخ مــن قبــل مقیّمیــن مســتقلین 
ال یمثلــون أطــراف ذات عالقــة بالمجموعــة. تــم التوّصــل إلــى ھــذا التقییــم بالرجــوع إلــى أســعار معامــالت فــي الســوق لعقــارات 

مماثلــة.
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۱۰ .ً ذمم مدینة أخرى ومدفوعات مقدما

20102009
دینار كویتىدینار كویتى

ً 57,717 28,489 مصاریف مدفوعة مقدما
52,589 40,167 ذمم موظفین مدینة وخصومات

312,825 312,825 ودائع قابلة لالسترداد
499,075 499,075 دفعات مقدمة مقابل استثمار في شركة زمیلة

97,856 92,669 ذمم مدینة أخرى
 973,225 1,020,062

دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة. ۱۱
فــي ۲۰۰۹، قامــت الشــركة األم بحیــازة مرابحــة بمبلــغ ۱۷٫٥ ملیــون دینــار كویتــي لیتــم ســدادھا علــى ۲٤ شــھراً ویكــون آخــر قســط 

فــي ۲٥ مایــو ۲۰۱۱ بربــح ســنوي بواقــع ٦٫۷٥٪.
ــي (۳۱  ــار كویت ــھ ۳۰,٦٥۱,۰٤٦ دین ــة بمــا قیمت ــل الذمــم المدین ــة بحــق تحوی ــة مضمون ــة اإلســالمیة الدائن ذمــم المرابحــة والوكال

ــر إیضــاح ٦).  ــي) (انظ ــار كویت ــمبر ۲۰۰۹: ٥٥,۹٥۳,۳۸۰ دین دیس
بلغ متوسط معّدل تكلفة دائني المرابحة والوكالة اإلسالمیة ۷٫۲۸٪ (۳۱ دیسمبر ۲۰۰۹: ۷٫٦۱٪) سنویاً.

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى. ۱۲

20102009
دینار كویتىدینار كویتى

265,088 1,279,340 ذمم تجاریة دائنة
120,140 201,919 رواتب مستحقة ومستحقات أخرى للموظفین

291,201 257,816 توزیعات أرباح دائنة
72,304 80,135 مخصص حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي

12,529 21,925 مخصص الزكاة
31,002 56,102 أخرى

 1,897,237 792,264

رأس المـال. ۱۳
یشــتمل رأس المــال كمــا فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۰ علــى ۳۰۸,۷٤۷,٥۹۱ ســھم مصــرح بــھ ومصــدر بقیمــة ۱۰۰ فلــس لــكل ســھم 

(۳۱ دیســمبر ۲۰۰۹: ۳۰۸,۷٤۷,٥۹۱ ســھم مصــرح بــھ ومصــدر بقیمــة ۱۰۰ فلــس لــكل ســھم) مدفوعــة بالكامــل نقــداً.
ــار  ــمبر ۲۰۰۹: ۳۰,۸۷٤,۷٥۹ دین ــمبر ۲۰۱۰ (۳۱ دیس ــي ۳۱ دیس ــي ف ــار كویت ــوع ۳۰,۸۷٤,۷٥۹ دین ــال المدف ــغ رأس الم بل

ــي).  كویت

احتیاطي قانوني. ۱٤
وفقــاً ألحــكام لقانــون الشــركات التجاریــة والنظــام األساســي للشــركة األم، یتــم تحویــل ۱۰٪ مــن ربــح الســنة 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. 
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احتیاطي اختیاري. ۱٥
وفقــا ألحــكام النظــام األساســي للشــركة األم، یتــم تحویــل نســبة مــن ربــح الســنة، تقررھــا الجمعیــة العمومیــة العادیــة، إلــى االحتیاطــي 
االختیــاري. 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.

 صافي خسائر استثمارات . ۱٦

20102009
دینار كویتىدینار كویتى

(1,583,164)(837,508)التغیر في القیمة العادلة ألصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
(9,891)- خسارة من بیع أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

1,569 - إیرادات توزیعات أرباح
(837,508)(1,591,486)

إیرادات أخرى. ۱۷

20102009
دینار كویتىدینار كویتى

233,806 211,416 إیرادات أتعاب تمویل
38,457 38,001 إیرادات أتعاب محصلة

23,299 50,037 إیرادات إیجار
80,704 - أتعاب إدارة

612,899 203,077 أخرى
 502,531 989,165

 مصاریف عمومیة وإداریة . ۱۸

20102009
دینار كویتىدینار كویتى

839,045 - خسارة تحویل عمالت أجنبیة
140,397 27,435 أتعاب إدارة

192,942 134,214 إیجار
139,377 40,140 عموالت

23,987 5,560 إعالن
103,000 1,000 غرامات
4,169 - ترقیات

10,844 4,950 تكالیف استشارات تكنولوجیا معلومات
10,394 5,516 تكالیف بنكیة

5,760 8,100 مصاریف كفالة
13,007 30,128 مصاریف ھاتف

24,549 24,103 تكالیف نظافة ومراسلة
16,530 10,599 مصاریف انترنت
87,310 24,219 مصاریف مھنیة

328,389 337,030 أخرى
 652,994 1,939,700
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تكالیف موظفین. ۱۹

20102009
دینار كویتىدینار كویتى

795,240 764,474 رواتب وعالوات
52,689 82,077 مخصص مكافأة نھایة الخدمة

21,434 26,961 إجازات مستحقة
- 103,339 عالوات موظفین

91,898 79,257 أخرى
 1,056,108 961,261

ربحیة السھم األساسیة والمخففة. ۲۰
یتــم احتســاب ربحیــة الســھم األساســیة والمخففــة بتقســیم ربــح الســنة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســھم القائمــة خــالل الســنة كمــا 

: یلي
20102009

دینار كویتىدینار كویتى
(4,268,376)852,829 ربح/(خسارة) السنة

308,733,888 308,747,591 المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة للشركة األم 
(13.83)2.76 ربحیة/(خسارة) السھم األساسیة والمخففة  ( فلس )

ال یوجد أي أسھم مخففة محتملة.

توزیعات أرباح . ۲۱
ــة  ــة الســنویة المجمعــة المدقق ــات المالی ــى البیان ــة الســنویة فــي ۸ أغســطس ۲۰۱۰ ووافقــت عل ــة العمومی ــد اجتمــاع الجمعی ــم عق ت
للمجموعــة للســنة المنتھیــة فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۰۹ وعلــى عــدم توزیــع أي أربــاح. لــم یقتــرح مجلــس اإلدارة توزیــع أي أربــاح عــن 

الســنة المنتھیــة فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۰. 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة. ۲۲
تشــتمل األطــراف ذات العالقــة علــى المســاھمین الرئیســیین وأعضــاء مجلــس اإلدارة والمــدراء التنفیذییــن بالمجموعــة وعائالتھــم 
ــادل تجــاري  ــى أســاس تب ــة عل ــة المعامــالت مــع األطــراف ذات العالق ــم كاف ــي یملكــون حصصــاً رئیســیة فیھــا. تت والشــركات الت

بحــت، ویتــم الموافقــة علیھــا مــن قبــل إدارة المجموعــة.
إن األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تظھر في ھذه البیانات المالیة المجمعة ھي كما یلي:

20102009
دینار كویتىدینار كویتى

147,292 72,888 ذمم مدینةأ)
8,009,404 7,310,329 استثمارات مدارة من قبل المساھم الرئیسيب)
- 213,865 مستحق من طرف ذي عالقة (شركة بیت التمویل القطري ش.م.ق.)ج)
1,416,334 - مستحق إلى طرف ذي عالقة (شركة بیت التمویل القطري ش.م.ق.)د)
مدفوعات موظفي اإلدارة الرئیسیینھـ)

489,869 506,071 رواتب ومزایا أخرى قصیرة األجل
161,682 201,587 مزایا ما بعد التوظیف



۲۲

التقریر السنوى ۲۰۱٦

۲۲

التقریر السنوى ۲۰۱٦

معلومات القطاع. ۲۳
یتــم تحدیــد قطاعــات األعمــال اســتناداً إلــى معلومــات التقاریــر المالیــة الداخلیــة التــي تتــم مراجعتھــا بانتظــام مــن قبــل صانــع القــرار 
ــیین. إن  ــن رئیس ــى قطاعی ــال إل ــا. تنقســم قطاعــات األعم ــم أدائھ ــوارد للقطــاع وتقیی ــص الم ــن أجــل تخصی التشــغیلي الرئیســي م
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.

2010
المجموعبنود غیر موزعةاستثمارتمویل

دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى
6,910,434 160,458 315,384 6,434,592 إیرادات القطاع

(6,057,605)(1,779,053)(837,508)(3,441,044)مصاریف القطاع
852,829 (1,618,595)(522,124)2,993,548 نتائج القطاع

58,507,418 705,667 13,175,261 44,626,490 أصول القطاع
24,343,164 2,255,458 - 22,087,706 التزامات القطاع

2009
المجموعبنود غیر موزعةاستثمارتمویل

دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى
9,760,758 666,902 51,569 9,042,287 إیرادات القطاع

(14,029,134)(2,121,367)(2,098,698)(9,809,069)مصاریف القطاع
(4,268,376)(1,454,465)(2,047,129)(766,782)نتائج القطاع

81,120,140 584,736 14,673,666 65,861,738 أصول القطاع
47,771,332 857,285 1,639,968 45,274,079 التزامات القطاع

ارتباطات. ۲٤
20102009

دینار كویتىدینار كویتى
25,000 - ارتباطات غیر مستدعاه الستثمارات 
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األدوات المالیة . ۲٥

إدارة مخاطر رأس المال
تدیــر المجموعــة رأســمالھا لضمــان مقدرتھــا علــى مواصلــة عملیاتھــا علــى أســاس المنشــأة المســتمرة وتعظیــم العائــد إلــى المتعاملیــن 

معھــا مــن خــالل االســتخدام األمثــل للدیــن وحقــوق الملكیــة. 
یتكــون ھیــكل رأســمال المجموعــة مــن الدیــن الــذي یشــتمل علــى القــروض المبیّنــة فــي إیضــاح ۱۱، والنقــد والنقــد المعــادل المبیـّـن 
فــي إیضــاح ٥ وحقــوق الملكیــة التــي تشــتمل علــى رأس المــال المدفــوع واالحتیاطیــات كمــا ھــو مبیـّـن فــي إیضاحــات ۱۳ و۱٤ و۱٥ 

علــى التوالــي، وعــالوة اإلصــدار وأربــاح محتفــظ بھــا واحتیاطیــات أخــرى.

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

20102009
دینار كویتىدینار كویتى

45,274,079 22,087,706 الدین 
(2,429,946)(1,600,214)النقد والنقد المعادل

42,844,133 20,487,492 صافي الدین
33,348,808 34,164,254 حقوق الملكیة

%128 %60 نسبة صافي الدین إلى حقوق الملكیة

السیاسات المحاسبیة الھامة
إن تفاصیــل السیاســات المحاســبیة الھامــة والطــرق المتبعــة بمــا فــي ذلــك معاییــر االعتــراف، وأســاس القیــاس وأســاس االعتــراف 
ــذه  ــي إیضــاح ۳ حــول ھ ــة ف ــة مبیّن ــات المالی ــن شــرائح األصــول وااللتزام ــكل شــریحة م ــق ب ــا یتعل ــات، فیم بالدخــل والمصروف

ــة المجمعــة. ــات المالی البیان

20102009
دینار كویتىدینار كویتىأصول مالیة

2,429,946 1,600,214 النقد والنقد المعادل
63,431,792 43,026,276 ذمم مدینة

8,563,846 7,757,408 أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
312,825 312,825 ذمم مدینة أخرى

- 213,865 مستحق من الطرف ذي العالقة

20102009
دینار كویتىدینار كویتىالتزامات مالیة

45,274,079 22,087,706 دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة
761,262 1,841,135 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
1,416,334 - مستحق إلى الطرف ذي العالقة

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.
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مخاطر السوق
إن مخاطــر الســوق ھــي المخاطــر الناتجــة عــن تأثیــر تغیــرات أن تؤثــر التغیــرات فــي أســعار الســوق مثــل أســعار صــرف العمــالت 
األجنبیــة وأســعار األســھم علــى حجــم إیــرادات المجموعــة أو قیمــة مــا لدیھــا مــن أدوات مالیــة. تھــدف إدارة مخاطــر الســوق إلــى 

إدارة ومراقبــة االنكشــاف لمخاطــر الســوق فــي إطــار الحــدود المقبولــة مــع تعظیــم العائــد فــي الوقــت نفســھ.
ــة  ــة الناجمــة عــن التغیــرات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبی إن أنشــطة المجموعــة تعرضھــا بشــكل رئیســي للمخاطــر المالی

وأســعار األســھم.
إدارة مخاطر العمالت األجنبیة• 

ــات أســعار  ــم ینشــأ خطــر االنكشــاف لمخاطــر تقلب ــن ث ــة وم ــام بعــض المعامــالت المدرجــة بعمــالت أجنبی ــوم المجموعــة بإتم تق
ــن خــالل الرصــد المتواصــل  ــدة وم ــة المعتم ــدود السیاس ــي ح ــة ف ــالت األجنبی ــم إدارة مخاطــر أســعار صــرف العم الصــرف. یت

ــة. ــالت األجنبی ــات أســعار صــرف العم لتقلب
إن القیم المسجلة ألصول المجموعة النقدیة المقّومة بعمالت أجنبیة بتاریخ التقریر ھي كما یلي:

األصول
20102009

دینار كویتىدینار كویتى
259,761353,935 دوالر أمریكي

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

تحلیل حساسیة العمالت األجنبیة• 
فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۰، إذا كانــت العمــالت األجنبیــة قلّــت/زادت بنســبة ٥٪ مقابــل الدینــار الكویتــي مــع بقــاء جمیــع المتغیــرات 

األخــرى ثابتــة، فــإن ربــح الســنة لــن یتغیــر بشــكل مــادي.
مخاطر أسعار األسھم 

ــرات فــي مســتوى مؤشــرات األســھم أو قیمــة  ــة لألســھم نتیجــة التغی ــب القیمــة العادل إن مخاطــر أســعار األســھم ھــي مخاطــر تقل
أســعار األســھم المســتقلة. تنتــج مخاطــر أســعار األســھم مــن التغیــر فــي القیمــة العادلــة لالســتثمارات فــي أســھم. تدیــر المجموعــة 
ــمبر  ــي ۳۱ دیس ــال. ف ــات األعم ــز أنشــطة قطاع ــة وترك ــات الجغرافی ــبة للقطاع ــتثمارات بالنس ــع االس ــن خــالل توزی المخاطــر م
۲۰۱۰، إذا كانــت أســعار األســھم زادت/قلّــت 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  ــى جان ــغیل إل ــر التش ــة مخاط ــم ومراقب ــد وتقیی ــا لتحدی ــم تطبیقھ ــي یت ــراءات الت ــات واإلج ــن السیاس ــة م ــة منظوم ــدى المجموع ل
ــات  ــزام بالسیاس ــن االلت ــد م ــغیل للتأك ــر التش ــدار مخاط ــة. وت ــي للمجموع ــي والمال ــاط المصرف ــة بالنش ــرى المرتبط ــر األخ المخاط

ــامل.  ــر الش ــلوب إدارة المخاط ــن أس ــزء م ــغیل كج ــر التش ــة مخاط ــراءات ومراقب واإلج
ــق باإلرشــادات العامــة ألنظمــة  ــا یتعل ــت المركــزي فیم ــك الكوی ــھ تعلیمــات بن ــع بالمجموعــة مــع مــا تقضــي ب ــق األســلوب المتب یتف

ــة. ــدى المؤسســات المالی ــغیلیة ل ــة المخاطــر التش ــى إلدارة ورقاب ــة والممارســات المثل ــة الداخلی الرقاب

مخاطر االئتمان
تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي عــدم قــدرة أحــد أطــراف األداة المالیــة فــي ســداد التزاماتــھ ممــا یســبب تكبــد الطــرف اآلخــر لخســائر 
ــة وأفــراد ذوي  ــة مــن شــركات ومؤسســات مالی ــة. وللحــد مــن ھــذه المخاطــر، تتعامــل المجموعــة مــع عمــالء ذوي مــالءة مالی مالی
ــل واحــد وذي  ــة. إن المجموعــة لدیھــا سیاســات وإجــراءات للحــد مــن انكشــافھا لمخاطــر االئتمــان تجــاه أي طــرف مقاب مــالءة مالی
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.
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الحد األقصى لالنكشاف لمخاطر االئتمان• 
یبیــن الجــدول التالــي الحــد األقصــى لالنكشــاف لمخاطــر االئتمــان بالنســبة لعناصــر بیــان المركــز المالــي المجمــع. ویظھــر الحــد 

األقصــى لالنكشــاف قبــل أثــر التخفیــف مــن خــالل اســتخدام الضمانــات والتحســینات االئتمانیــة األخــرى:

20102009
دینار كویتىدینار كویتى

2,429,946 1,574,627 النقد والنقد المعادل
63,431,792 43,026,276 ذمم مدینة

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

 45,127,593 66,174,563

لمزیــد مــن التفاصیــل حــول الحــد األقصــى لالنكشــاف لمخاطــر االئتمــان لــكل شــریحة مــن شــرائح األدوات المالیــة، یمكــن الرجــوع 
إلــى اإلیضاحــات المعینــة بتلــك الشــرائح.

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• 
ــع  ــى مراعــاة جمی ــي تســعى إل ــات والقیاســات واألســالیب األخــرى الت ــة مــن التصنیف تســتفید المجموعــة فــي إدارة المحفظــة المالی
جوانــب 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 
ــك  ــى مــن تل ــة مــن الجــدارة «المتوســطة» بمعــّدل أعل ــد خســارة مالی ــة الحتمــال تكب ــدر المخاطــر النھائی «النخفــاض القیمــة». تُق

المخاطــر المصنفــة ضمــن نطــاق الجــدارة «العالیــة». 
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التقریر السنوى ۲۰۱٦

یبین الجدول أدناه الجدارة االئتمانیة لألصول المالیة على أساس نظام التصنیف االئتماني بالمجموعة.

لم ینقِض تاریخ استحقاقھا ولم 
تنخفض قیمتھا

انقضى استحقاقھا فئة متوسطةفئة عالیة
المجموعأو انخفضت قیمتھا

دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى۳۱ دیسمبر ۲۰۱۰
1,574,627 - - 1,574,627 النقد والنقد المعادل
64,393,958 24,236,958 20,776,149 19,380,851 ذمم مدینة (مجمل)

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

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

لم ینقِض تاریخ استحقاقھا ولم 
تنخفض قیمتھا

انقضى استحقاقھا فئة متوسطةفئة عالیة
المجموعأو انخفضت قیمتھا

دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى۳۱ دیسمبر ۲۰۰۹
2,429,946 - - 2,429,946 النقد والنقد المعادل
86,831,634 25,262,084 32,890,551 28,678,999 ذمم مدینة (مجمل)

312,825 - - 312,825 ذمم مدینة أخرى
 31,421,770 32,890,551 25,262,084 89,574,405

مخاطر السیولة

إن مخاطــر الســیولة ھــي تلــك المخاطــر التــي تكمــن فــي عــدم قــدرة المجموعــة علــى الوفــاء بالتزاماتھــا المالیــة عنــد اســتحقاقھا. 
ــد  ــا عن ــاء بالتزاماتھ ــة للوف ــر ســیولة كافی ــن تواف ــكان، م ــدر اإلم ــد، ق ــذه المخاطــر ھــو دوام التأك ــي إدارة ھ ــج المجموعــة ف إن نھ

ــة أو المخاطــرة بســمعة المجموعــة. ــر مقبول ــد خســائر غی ــة أو قاســیة، دون تكب ــي ظــل ظــروف طبیعی االســتحقاق، ســواء ف
ــاد إطــار مناســب إلدارة  ــث قامــت باعتم ــة عــن إدارة مخاطــر الســیولة حی ــا المســؤولیة الكامل ــى عاتقھ تأخــذ إدارة المجموعــة عل
ــإدارة  ــة ب ــوم المجموع ــیولة. تق ــات إدارة الس ــل ومتطلب ــط األج ــر، ومتوس ــل قصی ــات التموی ــرض إدارة عملی ــیولة لغ ــر الس مخاط
ــتحقاق  ــخ اس ــاة تواری ــة ومضاھ ــة والفعلی ــة المتوقّع ــات النقدی ــل للتدفق ــد المتواص ــة والرص ــق المراقب ــن طری ــیولة ع ــر الس مخاط

ــة.  األصــول المالی

إن قائمة السیولة لاللتزامات المالیة ھي كما یلي:

من شھر إلىخالل شھر واحد
3 أشھر

من 3 أشھر إلى
المجموعأكثر من سنة12 شھراً

دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى۳۱ دیسمبر ۲۰۱۰
22,087,706 7,252,387 7,526,007 3,539,841 3,769,471 دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة

1,841,135 - - 1,841,135 - ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
 3,769,471 5,380,976 7,526,007 7,252,387 23,928,841



۲۷

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

۲۷

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

من شھر إلىخالل شھر واحد
3 أشھر

من 3 أشھر إلى
المجموعأكثر من سنة12 شھراً

دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى۳۱ دیسمبر ۲۰۰۹
45,274,079 10,907,894 24,983,573 7,436,339 1,946,273 دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة

761,262 - - 761,262 - ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
1,416,334 1,416,334 - - - مستحق إلى طرف ذي عالقة

 1,946,273 8,197,601 24,983,573 12,324,228 47,451,675

القیمة العادلة لألدوات المالیة
ــا  ــف بشــكل جوھــري عــن قیمتھ ــع ال تختل ــي المجم ــز المال ــان المرك ــخ بی ــة بتاری ــألدوات المالی ــة ل ــة العادل ــرى اإلدارة أن القیم ت

ــجلة. المس
یتم تحدید القیم العادلة لألصول وااللتزامات المالیة على النحو التالي:

یتــم تحدیــد القیــم العادلــة لألصــول وااللتزامــات المالیــة التــي لھــا شــروط وظــروف ثابتــة والمتاجــر بھــا فــي أســواق   •
نشــطة بالرجــوع إلــى 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.

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؛  •
المســتوى ۲: معلومــات غیــر الســعر المعــروض المتضمــن فــي المســتوى ۱ الــذي یتــم رصــده لألصــل أو االلتــزام،   •

ســواء بصــورة مباشــرة (مثــل األســعار) أو غیــر مباشــرة (أي مشــتقة مــن األســعار)
ــر  ــات غی ــن الســوق (معلوم ــك المرصــودة م ــى تل ــتند إل ــزام ال تس ــات عــن األصــل أو االلت المســتوى ۳: معلوم  •

ظاھــرة).

المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى۳۱ دیسمبر ۲۰۱۰

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

المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى۳۱ دیسمبر ۲۰۰۹

8,563,846 - 8,363,890 199,956 أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
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