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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 ۲۰۱۲

تقریر مراقبي الحسابات المستقلین 

بیان المركز المالي المجمع في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۲

بیان الدخل المجمع للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۲

بیان الدخل الشامل المجمع للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۲

بیان التغیرات في حقوق الملكیة المجمع للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۲

بیان التدفقات النقدیة المجمع للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۲

إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة 

۳-۲

٤

٥

٥

٦

۷

۲۷-۸



۲

التقریر السنوى ۲۰۱۲

۲

التقریر السنوى ۲۰۱۲

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

تقریر مراقبي الحسابات المستقلین إلى السادة المساھمین

تقریر عن البیانات المالیة المجمعة
لقــد دققنــا البیانــات المالیــة المجمعــة المرفقــة لشــركة» المنــار للتمویــل واإلجــارة ش.م.ك. (مقفلــة) («الشــركة») وشــركاتھا التابعــة 
«یشــار إلیھــم مجتمعیــن بالمجموعــة» والتــي تتضمــن بیــان المركــز المالــي المجمــع كمــا فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۲ 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 الشــركة ھــي المســئولة عــن إعــداد وعــرض البیانــات المالیــة المجمعــة بشــكل عــادل طبقــاً للمعاییــر الدولیــة للتقاریــر المالیــة 
كمــا ھــي مطبقــة بدولــة الكویــت وھــي أیضــا المســئولة عــن وضــع نظــام الرقابــة الداخلــي الــذي تــراه ضروریــاً إلعــداد بیانــات مالیــة 

خالیــة مــن أیــة أخطــاء مادیــة ســواء كانــت ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ.

مسؤولیة مراقبي الحسابات
إن مســئولیتنا ھــي إبــداء رأي علــى تلــك البیانــات المالیــة المجمعــة اعتمــاداً علــى أعمــال التدقیــق التــي قمنــا بھــا. لقــد قمنــا بالتدقیــق 
وفقــاً لمعاییــر التدقیــق الدولیــة. إن ھــذه المعاییــر تتطلــب منــا االلتــزام بمتطلبــات المھنــة األخالقیــة وتخطیــط وأداء أعمــال التدقیــق 
ــذ  ــب تنفی ــق تتطل ــال التدقی ــة. إن أعم ــى أخطــاء مادی ــوي عل ــة ال تحت ــة المجمع ــات المالی ــأن البیان ــول ب ــد معق ــى تأكی للحصــول عل
إجــراءات للحصــول علــى أدلــة تدقیــق علــى المبالــغ واإلیضاحــات الــواردة فــي البیانــات المالیــة المجمعــة. إن تلــك اإلجــراءات تعتمــد 
علــى الحكــم المھنــي لمراقــب الحســابات بمــا فــي ذلــك تقییــم خطــر وجــود أخطــاء مادیــة فــي البیانــات المالیــة المجمعــة ســواء كانــت 
ــة  ــة الداخلی ــار الرقاب ــم تلــك األخطــار فــإن مراقــب الحســابات یأخــذ فــي عیــن االعتب ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ. فــي ســبیل تقیی
ــس  ــة، ولی ــق المالئم ــم إجــراءات التدقی ــك بھــدف تصمی ــا بشــكل عــادل وذل ــة وعرضھ ــة المجمع ــات المالی المرتبطــة بإعــداد البیان
بغــرض إبــداء رأي علــى فعالیــة نظــم الرقابــة الداخلیــة المطبقــة بالشــركة. إن أعمــال التدقیــق تتضمــن أیضــاً تقییــم مــدى مالئمــة 
ــم العــرض الشــامل  السیاســات المحاســبیة المطبقــة ومــدى معقولیــة التقدیــرات المحاســبیة التــي أعدتھــا اإلدارة باإلضافــة إلــى تقیی

للبیانــات المالیــة المجمعــة.



۳

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

۳

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

باعتقادنا أن أدلة التدقیق التى حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفیر أساس معقول یمكننا من إبداء رأینا
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 ۲۰۱۲ وعــن أدائھــا المالــي وتدفقاتھــا النقدیــة المجمعــة للســنة المنتھیــة بذلــك التاریــخ وفقــاً للمعاییــر 

الدولیــة للتقاریــر المالیــة كمــا ھــي مطبقــة بدولــة الكویــت.

تقریر حول متطلبات قانونیة وتنظیمیة أخرى
برأینــا كذلــك، أن الشــركة تمســك حســابات منتظمــة، وأن البیانــات المالیــة المجمعــة والبیانــات الــواردة فــي تقریــر مجلــس اإلدارة 
فیمــا یتعلــق بتلــك البیانــات المالیــة المجمعــة متفقــة مــع مــا ورد فــي دفاتــر الشــركة، وأننــا قــد حصلنــا علــى المعلومــات التــي رأیناھــا 
ــام  ــام ۲۰۱۲ والنظ ــم ۲٥ لع ــون الشــركات رق ــص قان ــا ن ــن كل م ــة تتضم ــة المجمع ــات المالی ــا، وأن البیان ــة ألداء مھمتن ضروری
األساســي للشــركة علــى وجــوب إثباتــھ فیھــا، وأن الجــرد قــد أجــري وفقــاً لألصــول المرعیــة، وأنــھ فــي حــدود المعلومــات التــي 
توفــرت لدینــا لــم تقــع خــالل الســنة المنتھیــة فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۲ مخالفــات ألحــكام قانــون الشــركات رقــم ۲٥ لعــام ۲۰۱۲ أو 

للنظــام األساســي للشــركة علــى وجــھ یؤثــر مادیــاً فــي نشــاط المجموعــة أو فــي مركزھــا المالــي المجمــع.
نبیــن أیضــاَ أنــھ خــالل تدقیقنــا لــم یــرد إلــى علمنــا وجــود أیــة مخالفــات مادیــة ألحــكام القانــون رقــم ۳۲ لعــام ۱۹٦۸ والتعدیــالت 
الالحقــة لــھ فــي شــأن النقــد وبنــك الكویــت المركــزي وتنظیــم المھنــة المصرفیــة والتعلیمــات المتعلقــة بــھ خــالل الســنة المنتھیــة فــي 

۳۱ دیســمبر ۲۰۱۲.

جاسـم أحمـد الفھـد
مراقب حسابات مرخص رقم ٥۳ فئة أ

الفھد والوزان وشركاھم 
دیلویت وتوش

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

عضو في بیكر تلي العالمیة

٥ مارس ۲۰۱۳



٤

التقریر السنوى ۲۰۱۲

٤

التقریر السنوى ۲۰۱۲

بیان المركز المالي المجمع
في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۲

بدر عبد هللا السمیط
رئیس مجلس اإلدارة

صالح محمد الوزان
نائب رئیس مجلس اإلدارة

3,368,373 2,470,105 4 النقد والنقد المعادل
1,503,886 3,114,439 5 استثمارات في مرابحات مدینة
34,010,533 39,198,543 6 ذمم مدینة 
4,726,494 4,741,997 7 أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل
2,169,087 1,977,621 8 استثمارات متاحة للبیع
2,032,335 2,146,535 9 عقارات استثماریة
324,237 732,337 10 ً ذمم مدینة أخرى ومدفوعات مقدما

أصول غیر ملموسة 9,132 4,071
ممتلكات ومعدات 44,082 18,057

مجموع األصول 54,434,791 48,157,073

14,865,413 19,015,614 11 دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة
2,486,200 3,354,287 12 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى 
مخصص مكافأة نھایة خدمة الموظفین 471,845 415,679

مجموع االلتزامات 22,841,746 17,767,292

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

1,265,937 1,265,937 14 احتیاطي قانوني 
1,243,823 1,243,823 15 احتیاطي اختیاري
(3,306,758) (2,111,144) خسائر متراكمة
مجموع حقوق الملكیة المتاحة لمساھمي الشركة األم 31,585,395 30,389,781

حقوق الجھات غیر المسیطرة 7,650 -
مجموع حقوق الملكیة 31,593,045 30,389,781
مجموع االلتزامات وحقوق الملكیة 54,434,791 48,157,073

األصول

 االلتزامات

 حقوق الملكیة

دینار كویتى

۲۰۱۱

دینار كویتى

۲۰۱۲

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

بیان الدخل المجمع
للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۲

بیان الدخل الشامل المجمع
للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۲

4,339,791 إیرادات تمویل 4,089,609
(265,945) حصة في خسارة شركة زمیلة -
411,514 748,747 16 إیرادات أخرى

4,485,360 4,838,356 

(4,694,287) (175,622) 17 صافي خسائر استثمارات
(1,105,184) (1,165,367) تكالیف تمویل
(1,034,633) (967,570) 18 تكالیف موظفین
(672,937) (770,443) 6 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
(16,193) (18,476) اسـتھالك وإطفاء
(620,958) (532,731) 19 مصاریف أخرى

(8,144,192) (3,630,209)

(3,658,832) 1,195,614 صافي ربح/(خسارة) السنة
بنود الدخل الشامل األخرى:

(14,491) ترجمة بیانات مالیة بعمالت أجنبیة -
(101,150) المحّول إلى بیان الدخل  -
(115,641) 1,195,614 إجمالي بنود الدخل/(الخسائر) الشاملة األخرى

(3,774,473) 1,195,614 إجمالي الدخل/(الخسارة) الشاملة للسنة

(3,658,832) الربح/(الخسارة) قبل االستقطاعات  1,208,147
- (12,533) الزكاة

(3,658,832) صافي ربح/(خسارة) السنة 1,195,614
(11.85) 3.87 20 ربحیة/(خسارة) السھم األساسیة والمخففة (فلس)

اإلیرادات

المصاریف

دینار كویتى

۲۰۱۱

دینار كویتى

۲۰۱۲
إیضاح

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



٦

التقریر السنوى ۲۰۱۲

٦

التقریر السنوى ۲۰۱۲

بیان التغیرات في حقوق الملكیة المجمع
للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۲

34,164,254 - 34,164,254 352,074 115,641 1,243,823 1,265,937 312,020 30,874,759 الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱۱ 
(3,658,832) - (3,658,832) (3,658,832) - - - - - صافي خسارة السنة

بنود الدخل الشامل األخرى:
(14,491) - (14,491) - (14,491) - - - - ترجمة بیانات مالیة 

(101,150) - (101,150) - (101,150) - - - - المحّول إلى بیان الدخل 
(115,641) - (115,641) - (115,641) - - - - إجمالي بنود الخسارة الشاملة األخرى 

30,389,781 - 30,389,781 (3,306,758) - 1,243,823 1,265,937 312,020 30,874,759 الرصید في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۱ 
1,195,614 - 1,195,614 1,195,614 - - - - - صافي ربح السنة

7,650 7,650 - - - - - - - حركة حقوق الجھات غیر المسیطرة
31,593,045 7,650 31,585,395 (2,111,144) - 1,243,823 1,265,937 312,020 30,874,759 الرصید في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۲

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

دینار كویتى

حقوق الجھات 

غیر المسیطرة

دینار كویتى

المجمــوع
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البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

بیان التدفقات النقدیة المجمع
للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۲

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

أنشطة تشغیلیة
(3,658,832) صافي ربح/(خسارة) السنة 1,195,614

التعدیالت لـ:
خسارة شركة زمیلة - 265,945
(16,760) رد انخفاض قیمة عقارات استثماریة -
مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 770,443 672,937
استھالكات وإطفاءات 18,476 16,193

صافي خسارة استثمار 175,622 4,694,287
(4,858) (32,404) إیرادات مرابحة مدینة

تكالیف تمویل 1,165,367 1,105,184
مخصص مكافأة نھایة خدمة الموظفین 83,235 102,304

3,176,400 3,376,353  
8,342,805 (5,958,453) ذمم مدینة
364,361 (400,450) ً ذمم مدینة أخرى ومدفوعات مقدما

187 (10,690) أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل
(583) مستحق من/إلى طرف ذي عالقة – بالصافي -

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى 973,168 588,963
(44,846) (27,069) المدفوع لمكافأة نھایة خدمة الموظفین

12,427,287 (2,047,141) صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من األنشطة التشغیلیة
أنشطة استثماریة

(852,335) (114,200) شراء عقارات استثماریة
(1,503,886) (1,610,553) استثمارات في مرابحات مدینة

إیراد مستلم من مرابحات مدینة 32,404 4,858
إیرادات توزیعات أرباح مستلمة 11,031 40,380
(20,668) (39,878) شراء ممتلكات ومعدات

- (9,684) شراء أصول غیر ملموسة
(2,331,651) (1,730,880) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

أنشطة تمویلیة
(7,222,293) صافي حركة دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة 4,150,201

- (105,081) توزیعات أرباح مدفوعة
(1,105,184) (1,165,367) تكالیف تمویل مدفوعة
(8,327,477) صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) األنشطة التمویلیة 2,879,753
1,768,159 (898,268) صافي (النقص)/الزیادة في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في بدایة السنة  3,368,373 1,600,214
3,368,373 2,470,105 4 النقد والنقد المعادل في نھایة السنة 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة
للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۲

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 التمویــل 

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

بتاریــخ ۲٦ نوفمبــر ۲۰۱۲ صــدر قانــون الشــركات رقــم ۲٥ لســنة ۲۰۱۲ وتــم نشــره بالجریــدة الرســمیة بتاریــخ ۲۹ نوفمبــر ۲۰۱۲ 
لیحــل محــل قانــون الشــركات التجاریــة رقــم ۱٥ لســنة ۱۹٦۰، ویعمــل بالقانــون الجدیــد مــن تاریــخ نشــره فــي الجریــدة الرســمیة، 

وعلــى الشــركات أن توفــق أوضاعھــا طبقــاً ألحكامــھ خــالل ســتة أشــھر مــن تاریــخ ســریانھ.
تقوم الشركة حالیاً باتخاذ االجراءات الالزمة في ھذا الشأن. 

إن عنوان الشركة األم المسجل ھو ص. ب. ۲۲۸۲۸ الصفاة ۱۳۰۸۹ – الكویت.
تمــت الموافقــة علــى إصــدار ھــذه البیانــات المالیــة المجمعــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاریــخ ٥ مــارس ۲۰۱۳ وھــي تخضــع لموافقــة 

المســاھمین فــي اجتمــاع الجمعیــة العمومیة الســنوي.

السیاسات المحاسبیة الھامة. ۲
أساس اإلعداد ۲٫۱

تــم إعــداد ھــذه البیانــات المالیــة المجمعــة وفقــاً للمعاییــر الدولیــة للتقاریــر المالیــة (IFRS)، والمطبقــة فــي دولــة الكویــت لمؤسســات 
الخدمــات المالیــة التــي تخضــع لرقابــة بنــك الكویــت المركــزي وھیئــة أســواق المــال.

لقــد تــم إعــداد ھــذه البیانــات المالیــة المجمعــة علــى أســاس مبــدأ التكلفــة التاریخیــة باســتثناء األصــول المالیــة بالقیمــة العادلــة مــن 
خــالل الربــح أو الخســارة واالســتثمارات المتاحــة للبیــع التــي تســجل وفقــاً للقیمــة العادلــة.

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة   ۲٫۲

معاییر جدیدة ومعدلة واجبة التطبیق

المعیار الدولي للتقاریر المالیة ۷ األدوات المالیة: اإلفصاحات – تحویالت األصول المالیة• 
یتطلــب التعدیــل إفصاحــات إضافیــة حــول األصــول المالیــة التــي تــم تحویلھــا ولكــن لــم یتــم اســتبعادھا لیتمكــن مســتخدمو البیانــات 
المالیــة مــن إدراك العالقــة بیــن تلــك األصــول التــي لــم یتــم اســتبعادھا وااللتزامــات المرتبطــة بھــا. إضافــة إلــى ذلــك، یتطلــب التعدیــل 
إفصاحــات حــول الســیطرة المســتمرة للشــركات علــى األصــول المســتبعدة حتــى یتمكــن مســتخدمو البیانــات المالیــة مــن تقییــم طبیعــة 
اســتمرار المجموعــة فــي الســیطرة علــى تلــك األصــول المســتبعدة والمخاطــر المرتبطــة بھــا. ال تمتلــك المجموعــة أي أصــول لھــا 

نفــس الخصائــص ولذلــك لیــس لــھ تأثیــر علــى عــرض البیانــات المالیــة.

معیار المحاسبة الدولي ۱۲: ضرائب الدخل: استرداد األصول األساسیة• 
وفقــاً للتعدیــل، یفتــرض أن یتــم اســترداد كامــل قیمــة االســتثمارات العقاریــة التــي یتــم قیاســھا باســتخدام نمــوذج القیمــة العادلــة وفقــاً 
لمتطلبــات معیــار المحاســبة الدولــي ٤۰ عنــد البیــع وذلــك بغــرض قیــاس الضرائــب المؤجلــة إال إذا دحــض ھــذا االفتــراض. ال یوجــد 

أثــر لذلــك التعدیــل علــى البیانــات المالیــة للمجموعــة.



۹

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

۹

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

معاییر جدیدة ومعدلة صدرت ولكنھا لیست واجبة التطبیق بعد

األدوات المالیة - االفصاحات•  المعیار الدولي للتقاریر المالیة ۷: 
األدوات المالیة - التصنیف والقیاس•  المعیار الدولي للتقاریر المالیة ۹: 
البیانات المالیة المجمعة•  المعیار الدولي للتقاریر المالیة ۱۰: 
الترتیبات المشتركة•  المعیار الدولي للتقاریر المالیة ۱۱: 
اإلفصاح عن الحصص في الشركات األخرى•  المعیار الدولي للتقاریر المالیة ۱۲: 
قیاس القیمة العادلة•  المعیار الدولي للتقاریر المالیة ۱۳: 

عرض البیانات المالیة•  معیار المحاسبة الدولي ۱: 
مزایا الموظفیین•  معیار المحاسبة الدولي ۱۹: 
البیانات المالیة المنفصلة•  معیار المحاسبة الدولي ۲۷: 
االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشروعات المشتركة•  معیار المحاسبة الدولي ۲۸: 
األدوات المالیة - العرض•  معیار المحاسبة الدولي ۳۲: 

لم تقم المجموعة بتطبیق ھذه المعاییر الجدیدة أو المعدلة. فیما یلي أھم ھذه المتغیرات المتعلقة بأنشطة المجموعة.

للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ۱ یولیو ۲۰۱۲
معیار المحاسبة الدولي رقم ۱: عرض البیانات المالیة• 

تتطلــب التعدیــالت علــى معیــار المحاســبة الدولــي رقــم ۱ جمــع البنــود المعروضــة ضمــن اإلیــرادات الشــاملة األخــرى ضمــن قســمین 
(أ) البنــود التــي لــن یتــم إعــادة تصنیفھــا إلــى بیــان الدخــل (ب) بنــود یمكــن إعــادة تصنیفھــا الحقــاً ضمــن بیــان الدخــل عنــد تحقــق 

شــروط محــددة. یؤثــر التعدیــل علــى العــرض فقــط ولیــس لــھ تأثیــر علــى المركــز المالــي أو األداء المالــي للمجموعــة.

للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ۱ ینایر ۲۰۱۳ 
المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ۱۰: البیانات المالیة المجمعة• 

ــار المحاســبة الدولــي رقــم ۲۷:  ــع الموضحــة فــي معی ــة رقــم ۱۰ یحــل محــل إجــراءات التجمی ــي للتقاریــر المالی ــار الدول إن المعی
"البیانــات المالیــة المجمعــة والمنفصلــة" وتلــك الموضحــة فــي التفســیر رقــم ۱۲: "التجمیــع – المؤسســات ذات األغــراض الخاصــة" 
وفقــاً لمتطلبــات ذلــك المعیــار، یتــم التجمیــع علــى أســاس واحــد فقــط وھــو الســیطرة. یقــدم المعیــار تعریــف جدیــد للســیطرة یتكــون 
ــة  ــرة نتیج ــد المتغی ــي العوائ ــوق ف ــرض للمخاطــر أو الحق ــا (ب) التع ــتثمر فیھ ــي الشــركة المس ــم ف ــالث عناصــر (أ) التحك ــن ث م
المشــاركة فــي الشــركة المســتثمر فیھــا (ج) القــدرة علــى اســتخدام التحكــم فــي الشــركة المســتثمر فیھــا للتأثیــر علــى العوائــد. تتوقــع 

المجموعــة أال یكــون لذلــك المعیــار أثــر مــادي علــى البیانــات المالیــة للمجموعــة.
نتیجــة لتطبیــق المعاییــر الدولیــة للتقاریــر المالیــة ۱۰ و۱۲ ســوف یقتصــر تطبیــق معیــار المحاســبة الدولــي رقــم ۲۷ علــى المحاســبة 
عــن الشــركات التابعــة والشــركات التــي تخضــع للســیطرة المشــتركة والشــركات الزمیلــة فــي البیانــات المالیــة المنفصلــة. ال تقــوم 

المجموعــة بعــرض بیانــات مالیــة منفصلــة.

المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ۱۱: المشروعات المشتركة• 
یحــل المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة رقــم ۱۱ محــل معیــار المحاســبة الدولــي رقــم ۳۱: "الحصــص فــي المشــاریع المشــتركة". 
ــد المحاســبة عــن الشــركات تحــت الســیطرة المشــتركة. بــدالً مــن ذلــك،  ــار تطبیــق طریقــة التجمیــع النســبي عن ــار خی ألغــى المعی
ــى  ــار عل ــك المعی ــر لذل ــد تأثی ــة. ال یوج ــوق الملكی ــة حق ــتخدام طریق ــتركة باس ــن المشــروعات المش ــبة ع ــار المحاس ــب المعی یتطل

ــة للمجموعــة.   ــات المالی البیان
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المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ۱۲: اإلفصاح عن الحقوق في منشآت أخرى• 
إن المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة رقــم ۱۲ ھــو معیــار افصاحــات ویطبــق علــى الشــركات التــي تمتلــك مســاھمات فــي شــركات 
تابعــة ومشــاریع مشــتركة وشــركات زمیلــة و/أو شــركات تابعــة غیــر مجمعــة. بشــكل عــام، إن متطلبــات اإلفصــاح فــي معیــار ۱۲ 

تعتبــر أكثــر شــمولیة مــن متطلبــات اإلفصــاح فــي المعاییــر الحالیــة.
نتیجــة لتطبیــق المعاییــر الدولیــة للتقاریــر المالــي ۱۱ و۱۲، تــم إعــادة تســمیة معیــار المحاســبة الدولــي ۲۸ إلــى "االســتثمارات فــي 
ــة للمشــاریع المشــتركة  ــوق الملكی ــة حق ــق طریق ــة تطبی ــدل كیفی ــار المع ــة والمشــاریع المشــتركة" ویوضــح المعی الشــركات الزمیل

باإلضافــة إلــى الشــركات الزمیلــة.

المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ۱۳: قیاس القیمة العادلة• 
یضــع المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة رقــم ۱۳ مصــدراً واحــداً لالسترشــاد لقیاســات القیمــة العادلــة واإلفصاحــات المتعلقــة بھــا. 
یضــع المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة رقــم ۱۳ تعریفــاً للقیمــة العادلــة وإطــاراً لقیاســھا، ویتطلــب إفصاحــات عــن قیاســات القیمــة 

العادلــة.
ــد  ــار الجدی ــك المعی ــق ذل ــة نتیجــة تطبی ــات المالی ــا ضمــن البیان ــر عنھ ــم التقری ــي یت ــغ الت ــر بعــض المبال ــع المجموعــة أن تتأث تتوق

ــر شــمولیة. ــى إفصاحــات أكث ــة إل باإلضاف

للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ۱ ینایر ۲۰۱٤
معیار المحاسبة الدولي ۳۲ " األدوات المالیة- العرض" والمعیار الدولي للتقاریر المالیة ۷ " األدوات المالیة- االفصاح "• 

تعالــج التعدیــالت علــى معیــار المحاســبة الدولــي ۳۲ مشــاكل التطبیــق الحالیــة المتعلقــة بمتطلبــات إجــراء المقاصــة بیــن األصــول 
المالیــة وااللتزامــات المالیــة وتوضــح بشــكل خــاص المقصــود بـــ "حــق قانونــي حالــي ملــزم إلجــراء المقاصــة".

تتطلب التعدیالت على المعیار ۷ من الشركات أن تفصح عن معلومات حول حقوق التقاص والترتیبات المتعلقة بھا. 
ــر  ــا ال تعتب ــي. بینم ــر رجع ــر ۲۰۱۳ وبأث ــي ۱ ینای ــدأ ف ــي تب ــرات الت ــى الفت ــق عل ــة التطبی ــار ۷ واجب ــى المعی ــالت عل إن التعدی

ــي. ــر رجع ــق بأث ــر ۲۰۱٤ وتطب ــل ۱ ینای ــق قب ــة التطبی ــي ۳۲ واجب ــبة الدول ــار المحاس ــى معی ــالت عل التعدی

للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ۱ ینایر ۲۰۱٥
المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ۹ األدوات المالیة: التصنیف والقیاس• 

یقــدم المعیــار متطلبــات جدیــدة لتصنیــف وقیــاس واســتبعاد األصــول وااللتزامــات المالیــة. تتوقــع المجموعــة أن یكــون لتطبیــق ھــذا 
المعیــار أثــر علــى البیانــات المتعلقــة بأصولھــا والتزاماتھــا المالیــة، إال أنــھ یصعــب فــي الوقــت الحالــي تحدیــد تقدیــر مناســب لألثــر 

لحیــن اســتكمال دراســة تفصیلیــة لذلــك المعیــار.

السیاسات المحاسبیة الھامة ۲٫۳
أساس التجمیع ۲٫۳٫۱

تتضمــن ھــذه البیانــات المالیــة المجمعــة البیانــات المالیــة لــكل مــن الشــركة والشــركات )ومنھــا الشــركات ذات األغــراض   
الخاصــة( التــي تخضــع لســیطرتھا (شــركتھا التابعــة). تتحقــق الســیطرة عندمــا یكــون للشــركة المقــدرة علــى التحكــم فــي السیاســات 
المالیــة والتشــغیلیة لتلــك الشــركات وبالتالــي االنتفــاع مــن نشــاطاتھا. إن نتائــج الشــركات التابعــة التــي یتــم شــراءھا أو بیعھــا خــالل 
ــع الشــركة  ــي لبی ــخ الفعل ــى التاری ــة أو حت ــخ الســیطرة الفعلی ــاراً مــن تاری ــان الدخــل الشــامل المجمــع اعتب ــدرج ضمــن بی الســنة ت
التابعــة، متــى كان ذلــك مناســباً. إن مجمــوع الدخــل الشــامل للشــركات التابعــة یتــم توزیعــھ علــى مالكــي الشــركة والحقــوق غیــر 

المســیطرة حتــى لــو نتــج عــن ذلــك أن یكــون لــدى الحقــوق غیــر المســیطرة رصیــد عجــز.
عنــد الضــرورة، یتــم إدخــال تعدیــالت علــى البیانــات المالیــة للشــركات التابعــة لتتوافــق مــع السیاســات المحاســبیة المتبعـّـة مــن قبــل 

المجموعــة. 
یتم استبعاد كافة المعامالت واألرصدة واإلیرادات والمصروفات بین شركات المجموعة عند التجمیع.

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

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

ذلــك الشــھرة)، والتزامــات ھــذه الشــركة التابعــة وأي حصــص غیــر مســیطرة. 
ــة بھــا  ــم اســتبعاد األصــول المتعلق ــھ ت ــو أن ــة كمــا ل ــم المحاســبة عــن أي بنــود متراكمــة ذات عالقــة مســجلة فــي حقــوق الملكی ویت
وتحــول الــى بیــان الدخــل أو إلــى األربــاح المرحلــة مباشــرة. ویتــم اعتبــار القیمــة العادلــة ألي اســتثمارات متبقیــة فــي الشــركة التابعــة 

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

النشاط الرئیسيبلد التأسیسنسبة الملكیةاسم الشركات التابعة
إدارة مشاریعالكویت%99شركة منارات تساھیل العقاریة (حمد عبد هللا أحمد وشریكھ ذ.م.م.)

أنشطة استشاراتالكویت%50شركة المنار اكسبریس الستشارات التسویق (عبد هللا سعود البدر وشریكھ ذ.م.م.)
أنشطة استشاراتالكویت%50شركة المنار الوطنیة لالستشارات اإلداریة (حمد عبد هللا مدوه وشریكھ ذ.م.م.)

شراء وبیع عقاراتالكویت-شركة تساھیل المتحدة العقاریة (بدر عبد هللا السمیط وشریكھ ذ.م.م.)

قامت المجموعة بتصفیة استثمارھا في شركة تساھیل المتحدة العقاریة خالل السنة الحالیة.

األدوات المالیة ۲٫۳٫۲

یتــم االعتــراف باألصــول وااللتزامــات المالیــة للمجموعــة عندمــا تصبــح المجموعــة طرفــاً فــي الشــروط التعاقدیــة لــألداة   
المالیــة.

ــف  ــة أو خصــم تكالی ــي إضاف ــراف األول ــد االعت ــم عن ــة. یت ــة بالقیمــة العادل ــة وااللتزامــات المالی ــاس األصــول المالی ــاً قی ــم مبدئی یت
المعاملــة المتعلقــة مباشــرة بعملیــة اقتنــاء أو إصــدار األصــول المالیــة وااللتزامــات المالیــة (باســتثناء األصــول المالیــة وااللتزامــات 
المالیــة المصنفــة بـــ "القیمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة") مــن القیمــة العادلــة لألصــول المالیــة وااللتزامــات المالیــة، حیثما 
كان ذلــك مناســباً. یتــم االعتــراف بتكالیــف المعاملــة المتعلقــة مباشــرة بعملیــة اقتنــاء األصــول المالیــة أو االلتزامــات المالیــة بالقیمــة 

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

أســاس طریقــة تاریــخ المتاجــرة. لقــد حــددت المجموعــة تصنیــف أصولھــا المالیــة كمــا یلــي:

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

مرابحات مدینة• 
یمثــل بنــد مرابحــات مدینــة األصــول المالیــة التــي تمتلكھــا المجموعــة وتســتثمرھا لــدى مؤسســات بغــرض إتمــام المعامــالت   
ــأة. ــة المطف ــا بالتكلف ــم إدراجھ ــالمیة ویت ــة اإلس ــات المالی ــن العملی ــة م ــواع مختلف ــي أن ــك ف ــات وذل ــذه المؤسس ــة ھ ــتقبلیة بمعرف المس

ذمم مدینة• 
ــھا  ــم قیاس ــر المكتســب، ویت ــح غی ــن الرب ــي م ــة، بالصاف ــة العادل ــي بالقیم ــراف األول ــد االعت ــة عن ــم المدین ــاس الذم ــم قی یت  
الحقــاً بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طریقــة معــّدل الربــح الفعلــي بالصافــي مــن المخصصــات العامــة والمحــددة للمبالــغ التــي ال یقـّـدر 
تحصیلھــا 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 

ــدر تكبدھــا علــى أســاس الخبــرة ولكــن لــم یتــم تحدیدھــا بعــد وفقــاً لمتطلبــات بنــك الكویــت المركــزي.  عامــة للخســائر التــي قُ
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أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل• 
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
المتاجــرة أو مصنــف بالقیمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. تــدرج األصــول المالیــة بالقیمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو 
ــأي ربــح ناتــج عــن إعــادة القیــاس فــي الربــح أو الخســارة. یتضمــن صافــي الربــح أو  ــة مــع االعتــراف ب الخســارة بالقیمــة العادل
ــد القیمــة  ــم تحدی ــي. یت ــى األصــل المال ــد مكتســبة عل ــاح أو فوائ ــة توزیعــات أرب ــح أو الخســارة أی ــھ فــي الرب الخســارة المعتــرف ب

ــن فــي إیضــاح ۲٥.  ــى النحــو المبیّ ــة عل العادل

أصول مالیة متاحة للبیع• 
إن األصول المالیة المتاحة للبیع لیست مشتقات وھي التي ال یتم تصنیفھا ضمن

ــح أو  ــالل الرب ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقیم ــرة، ج) أصــول مالی ــرض المتاج ــا لغ ــظ بھ ــتثمارات محتف ــن، ب) اس ــروض ومدینی  أ) ق
ــارة. الخس

یعاد قیاس األصول المالیة المتاحة للبیع بالقیمة العادلة. یتم تحدید القیمة العادلة على النحو المبیّن في إیضاح ۲.
یتــم إدراج التغیــر فــي القیمــة العادلــة لألصــول المالیــة المتاحــة للبیــع ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر وتتراكــم ضمــن احتیاطــي التغیــر 
فــي القیمــة العادلــة. حینمــا یتــم بیــع االســتثمار أو یتــم تحدیــد انخفــاض فــي قیمتــھ، یعــاد تصنیــف األربــاح أو الخســائر المتراكمــة التــي 

تــم إدراجھــا ســابقاً ضمــن احتیاطــي إعــادة تقییــم االســتثمارات فــي الربــح أو الخســارة.
  یتــم إثبــات االســتثمارات المتاحــة للبیــع غیــر المســعرة فــي ســوق نشــط والتــى ال یمكــن تحدیــد قیمتھــا العادلــة بصــورة موثــوق بھــا 

بالتكلفــة بعــد خصــم انخفــاض القیمــة فــي نھایــة كل فتــرة تقریــر مالیــة.
یتــم إثبــات التوزیعــات النقدیــة المتعلقــة باالســتثمارات المتاحــة للبیــع فــي الربــح أو الخســارة عنــد ثبــوت حــق المجموعــة فــي اســتالم 

تلــك التوزیعــات، ویتــم إثبــات أربــاح أو خســائر فــروق العملــة المتعلقــة بھــا ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر.

انخفاض قیمة األصول المالیة• 
یتــم فــي نھایــة كل فتــرة مالیــة تحدیــد فیمــا إذا كان ھنــاك مؤشــرات علــى انخفــاض قیمــة األصــول المالیــة بخــالف تلــك التــي   
تقــاس بالقیمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. تنخفــض قیمــة األصــول المالیــة فــي حــال وجــود دلیــل موضوعــي علــى أن 
التدفقــات النقدیــة المســتقبلیة المقــدرة لألصــل المالــي قــد تأثــرت نتیجــة لحــدث مــا أو عــدة أحــداث وقعــت بعــد االعتــراف األولــي 

ــي.  باألصــل المال
ــرة للمّصــدر أو  ــة كبی ــات مالی ــد یشــمل: (i) صعوب ــاض قیمتھــا ق ــى انخف ــل الموضوعــي عل ــإن الدلی ــة، ف أمــا بالنســبة للذمــم المدین
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 مقابــل حســاب المخصــص. تقیــد المبالــغ المســتردة الحقــاً، والمشــطوبة مســبقاً، مقابــل حســاب المخصــص. تــدرج التغیــرات 

فــي 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 التكلفتــة المطفــأة فــي حــال عــدم االعتــراف 

بانخفــاض القیمــة.
بالنســبة الســتثمارات األســھم المتاحــة للبیــع، فــإن ھبــوط القیمــة العادلــة للســھم ھبوطــاً حــاداً أو دائــم إلــى أقــل مــن تكلفتــھ، یعتبــر 

دلیــالً موضوعیــاً علــى حــدوث انخفــاض فــي القیمــة. 
حینمــا یتــم اعتبــار األصــل المالــي المتــاح للبیــع منخفــض القیمــة، یعــاد قیــاس األربــاح والخســائر المتراكمــة والتــي ســبق االعتــراف 

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

االعتــراف بــأي زیــادة فــي القیمــة العادلــة الحقــاً لخســارة انخفــاض فــي القیمــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر.
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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 ۲٫۳٫۳
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.  
عقارات استثماریة ۲٫۳٫٤

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

أخــذ مخصصــات مقابــل خســائر انخفــاض القیمــة، إن وجــدت.
أصول غیر ملموسة ۲٫۳٫٥

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 ۲٫۳٫٦

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 فتــرة مالیــة 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 قیمتھ المقــدرة الممكن 
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.
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انخفاض قیمة األصول الملموسة وغیر الملموسة ۲٫۳٫۷
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.
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  ۲٫۳٫۸

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

علــى أســاس أن ھــذا االحتســاب یمثــل أساســاً تقریبیــاً یعتمــد علیــھ لتحدیــد القیمــة الحالیــة لھــذا االلتــزام.
االعتراف باإلیرادات ۲٫۳٫۹

إیرادات من تسھیالت ائتمانیة• 
یتــم تضمیــن مصــروف التســھیالت االئتمانیــة عنــد بدایــة التعاقــد ضمــن اتفاقیــات المرابحــة والوكالــة الموقعــة مــع العمــالء.   

ــي. ــبي زمن ــاس نس ــى أس ــابھا عل ــد اكتس ــرادات عن ــجل كإی ــرادات وتس اإلی تؤجل  
إیراد اإلیجارات• 

یتم إثبات إیرادات اإلیجار التشغیلي بطریقة القسط الثابت على مدار مدة العقد.  
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.  
المحاسبة عن عقود اإلیجار  ۲٫۳٫۱۰

یتــم معالجــة اإلیجــارات كإیجــار تمویلــي إذا مــا تــم تحویــل معظــم المنافــع والمخاطــر المرتبطــة بملكیــة األصــل وفقــا لبنــود العقــد 
للمســتأجر. یتــم معالجــة كافــة عقــود اإلیجــار األخــرى كإیجــار تشــغیلي.

عندما تكون المجموعة ھي الطرف المؤجر• 
یتــم إثبــات إیــرادات اإلیجــار التشــغیلي بالقســط الثابــت علــى مــدار فتــرة اإلیجــار. یتــم توزیــع إیــراد اإلیجــار التمویلــي علــى الفتــرات  

المحاســبیة بحیــث تعكــس عائــد ثابــت علــى صافــى قیمــة األصــل المؤجــر.
عندما تكون المجموعة ھي الطرف المستأجر• 

یتــم االعتــراف المبدئــي باألصــول المســتأجرة وفقــا لعقــود إیجــار تمویلــي كموجــودات فــي بیــان المركــز المالــي بالقیمــة الحالیــة 
المقــدرة للحــد األدنــى للمبالــغ المدفوعــة لإلیجــار. یتــم إثبــات التــزام للطــرف المؤجــر فــي بیــان المركــز المالــي المجمــع مقابــل عقــود 
اإلیجــار التمویلــي. ویتــم اثبــات المبالــغ المســددة مقابــل عقــود اإلیجــار التشــغیلي كمصــروف فــى بیــان الدخــل بطریقــة القســط الثابــت 

علــى مــدار فتــرة عقــود اإلیجــار.
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ترجمة العمالت األجنبیة  ۲٫۳٫۱۱
تقیــد المعامــالت المقّومــة بعمــالت غیــر العملــة الوظیفیــة للمجموعــة (العمــالت األجنبیــة) حســب أســعار الصــرف الســائدة بتاریــخ 
ــة المســجلة بالعمــالت األجنبیــة حســب أســعار الصــرف الســائدة  ــود النقدی ــم بتاریــخ كل تقریــر إعــادة ترجمــة البن المعامــالت. ویت
بتاریــخ التقریــر. یتــم إعــادة ترجمــة البنــود غیــر النقدیــة المســجلة بالقیمــة العادلــة والمقّومــة بعمــالت أجنبیــة حســب أســعار الصــرف 
الســائدة بتاریــخ تحدیــد القیمــة العادلــة. بینمــا ال یتــم إعــادة ترجمــة البنــود غیــر النقدیــة التــي تقــاس وفقــاً للتكلفــة التاریخیــة بعملــة 

أجنبیــة.
یتــم إدراج فــروق الترجمــة الناتجــة عــن تســویة وإعــادة ترجمــة البنــود النقدیــة فــي بیــان الدخــل المجمــع للفتــرة. بینمــا یتــم إدراج 
فــروق الترجمــة الناتجــة عــن إعــادة ترجمــة البنــود غیــر النقدیــة المدرجــة بالقیمــة العادلــة فــي بیــان الدخــل المجمــع للفتــرة باســتثناء 
الفــروق الناتجــة عــن إعــادة ترجمــة البنــود غیــر النقدیــة التــي یتــم االعتــراف باألربــاح والخســائر المتعلقــة بھــا مباشــرة فــي الدخــل 
الشــامل اآلخــر. وبالنســبة لتلــك البنــود غیــر النقدیــة، فــإن أي أربــاح أو خســائر ناتجــة عــن الترجمــة تــدرج أیضــاً فــي الدخــل الشــامل 

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

فــي بیــان الدخــل المجمــع فــي الفتــرة التــي یتــم فیھــا بیــع العملیــات األجنبیــة.
زكـــــــاة ۲٫۳٫۱۲

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 ۲٫۳٫۱۳
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 ۲٫۳٫۱٤

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. 

مخصصات ۲٫۳٫۱٥
یتــم االعتــراف بالمخصــص فقــط عندمــا یكــون علــى المجموعــة التــزام قانونــي حالــي أو اســتداللي نتیجــة لحــدث ســابق یكــون مــن 
ــر  ــة إجــراء تقدی ــزام، مــع إمكانی ــة لتســویة االلت ــع اقتصادی ــل مناف ــي تمث ــاً صــادراً للمــوارد الت ــك تدفق ــب ذل المرجــح معــھ أن یتطل

موثــوق لمبلــغ االلتــزام . 
ــزام  ــات الالزمــة لســداد االلت ــي للمصروف ــر حال ــار أفضــل تقدی ــا إلظھ ــر وتعدیلھ ــخ كل تقری ــي تاری ــم مراجعــة المخصصــات ف یت

ــاً.  ــر مادی ــة حینمــا یكــون التأثی ــى القیمــة الحالی ــم خصمھــا إل ــر، ویت ــخ التقری بتاری
تكالیف تمویل ۲٫۳٫۱٦

یتم االعتراف بتكالیف التمویل في بیان الدخل المجمع في الفترة التي تتكبد فیھا.
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أحكام محاسبیة ھامة واألسباب الرئیسیة لعدم التأكد من التقدیرات . ۳
خــالل عملیــة تطبیــق السیاســات المحاســبیة للمجموعــة، 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 ۳٫۱
ــداً عــن تلــك التــي تتعلــق بالتقدیــرات، فــي إطــار تطبیــق السیاســات المحاســبیة  قامــت اإلدارة بوضــع األحــكام الھامــة التالیــة، بعی

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

تقرر إدارة المجموعة عند حیازة استثمار تصنیفھ كاستثمار متاح للبیع أو كاستثمار بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل.
وتقــوم المجموعــة بتصنیــف اســتثماراتھا كاســتثمارات بالقیمــة العادلــة مــن خــالل بیــان الدخــل إذا تــم شــراؤھا أساســاً لغــرض بیعھــا 

علــى المــدى القصیــر مــع إمكانیــة تحدیــد قیمتھــا العادلــة بموثوقیــة.

األسباب الرئیسیة لعدم التأكد من التقدیرات ۳٫۲
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؛ • 
التدفقات النقدیة المتوقعة والمخصومة بالمعدالت الحالیة المطبقة على البنود ذات شروط مماثلة  • 

وخصائص المخاطر؛ أو  
نماذج تقییم أخرى.• 

خسائرانخفاض 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 ۲. 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. ٤
20122011

دینار كویتيدینار كویتي
 18,807 463نقد بالصندوق
 3,349,566 2,469,642نقد لدى البنوك

2,470,105 3,368,373 

استثمارات في مرابحات مدینة. ٥
إن االســتثمارات فــي المرابحــات اإلســالمیة المدینــة ھــي المبالــغ المودعــة لــدى مؤسســات مالیــة محلیــة بموجــب عقــود مرابحــة. بلــغ 

متوســط العائــد علــى ھــذه العقــود ۱٫۲٦٪ ســنویاً (۲۰۱۱: ٪۱).

ذمم مدینة . ٦
20122011

دینار كویتيدینار كویتي
 53,857,354 60,443,749مجمل الذمم المدینة

(9,784,234)(10,412,176)ناقصاً: إیرادات مؤجلة
(10,062,587)(10,833,030)ناقصاً: مخصص دیون في تحصیلھا

 34,010,533 39,198,543ذمم مدینة – بالصافي

التحلیل العمري للمدیونیات التي انقضى تاریخ استحقاقھا ولم تُحّصل • 

20122011
دینار كویتيدینار كویتي

ً  1,138,049 ۹۱1,923,627 – ۱۸۰ یوما
ً  2,696,028 ۱۸۱929,123 – ۳٦٥ یوما

 15,846,481 16,590,320أكثر من ۳٦٥ یوماً 
 19,680,558 19,443,070المجموع

إن الذمم المدینة التي تستحق خال ۹۰ یوماً وأقل منتظمة بشكل كامل. إن مجمل الذمم المدینة البالغ ٤۱,۰۰۰,٦۷۹ دینار ٦٫۱
كویتي كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۲( ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۱ : ۳٤,۱۷٦,۷۹٦ دینار كویتي) منتظم بشكل كامل.

تتبع المجموعة متطلبات بنك الكویت المركزي بشأن احتساب مخصص للدیون المشكوك في تحصیلھا والتي تتطلب   ٦٫۲
عمل مخصص عام بواقع ۱٪ لكافة التسھیالت االئتمانیة بعد استبعاد بعض فئات الضمانات التي تنطبق علیھا تعلیمات    

بنك الكویت المركزي وال یتوجب احتساب مخصص محدد لھا.  

یتم احتساب مخصص محدد طبقاً لمتطلبات بنك الكویت المركزي بالصافي بعد استبعاد بعض فئات الضمانات،  ٦٫۳
التي تنطبق علیھا متطلبات بنك الكویت المركزي، للذمم المدینة التي تستحق بعد أكثر من ۹۰ یوماً.  
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الحركة على مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
المجموعمخصص عاممخصص محدد
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

 10,062,587 665,986 9,396,601الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱۲
 770,443 628,002 142,441المحّمل خالل السنة

 10,833,030 1,293,988 9,539,042الرصید في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۲
 9,389,650 334,502 9,055,148الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱۱

 672,937 331,484 341,453المحّمل خالل السنة
 10,062,587 665,986 9,396,601الرصید في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۱

لتحدیــد إمكانیــة اســترداد أي ذمــم مدینــة، تأخــذ المجموعــة فــي االعتبــار أي تغیــر فــي الجــدارة االئتمانیــة للذمــم المدینــة مــن تاریــخ 
المنــح المبدئــي لالئتمــان حتــى تاریــخ التقریــر. تحتفــظ المجموعــة بضمانــات بلغــت قیمتھــا ۱۱,۹٥۹,۳۳۸ دینــار كویتــي كمــا فــي 
۳۱ دیســمبر ۲۰۱۲ (۳۱ دیســمبر ۲۰۱۱: ۱۱,٦٦٤,۳٥٦ دینــار كویتــي) مقابــل الذمــم المدینــة. تــرى اإلدارة بأنــھ ال توجــد ضــرورة 

الحتســاب مزیــد مــن مخصصــات االئتمــان أكثــر مــن مخصــص الدیــون المشــكوك فــي تحصیلھــا.

إن القیم المسجلة للذمم المدینة للمجموعة مقّومة بالدینار الكویتي ومسجلة في دولة الكویت. ٦٫٤
إن الحد األقصى لالنكشاف لمخاطر االئتمان بتاریخ التقریر یمثل القیمة المسجلة لكل فئة من فئات الذمم المدینة المذكورة أعاله   ٦٫٥

(إیضاح ۲٥).  

أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل . ۷

20122011
دینار كویتيدینار كویتي

 102,537 134,112استثمارات في أسھم محلیة مدرجة
4,331,293 4,361,206استثمارات في أسھم وصنادیق محلیة غیر مدرجة 

 292,664 246,679استثمارات في أسھم أجنبیة غیر مدرجة 
4,741,997 4,726,494

تم تحدید القیمة العادلة لالستثمارات باستخدام أسس التقییم (إیضاح ۲٥).

استثمارات متاحة للبیع . ۸

20122011
دینار كویتيدینار كویتي

 2,169,087 1,977,621استثمارات مالیة أجنبیة – غیر مسعرة

تمثــل االســتثمارات المتاحــة للبیــع فــي اســتثمار المجموعــة فــي أســھم بیــت التمویــل القطــري. تــم تســجیل خســارة انخفــاض فــي 
قیمــة االســتثمارات المتاحــة للبیــع بمبلــغ ۱۹۱,٤٦٦ دینــار كویتــي فــي بیــان الدخــل المجمــع للســنة المنتھیــة فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۲ 

(۱,۷۰۳,۹٤۰ دینــار كویتــي للســنة المنتھیــة فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۱) باســتخدام أســس التقییــم (إیضــاح ۲٥).

عقارات استثماریة . ۹
إن العقــارات االســتثماریة ھــي عقــارات تقــع فــي دولــة الكویــت بتكلفــة ۲,۱٤٦,٥۳٥ دینــار كویتــي (۲۰۱۱: ۲,۰۳۲,۳۳٥ 
ــي (۲۰۱۱:  ــار كویت ــغ ۲,٤۷٤,۳٥۰ دین ــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۲ مبل ــا ف ــارات كم ــذه العق ــة لھ ــة العادل ــت القیم ــي). بلغ ــار كویت دین

۲,۱۷۱,٦۰٥ دینــار كویتــي).
تم التوّصل إلى القیمة العادلة للعقارات االستثماریة من قبل مقیّمین مستقلین. 
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ذمم مدینة أخرى ومدفوعات مقدماً . ۱۰

20122011
دینار كویتيدینار كویتي

ً  28,632 26,514مصاریف مدفوعة مقدما
 16,413 33,064ذمم موظفین مدینة 

 53,300 27,451تأمینات مستردة
 - 386,823دفعات مقدمة لموردین

 214,448 214,448مستحق من الطرف ذي العالقة (إیضاح ۲۲)
 11,444 44,037ذمم مدینة أخرى

732,337 324,237 

دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة. ۱۱
إن المرابحــات والــوكاالت اإلســالمیة الدائنــة ممنوحــة مــن قبــل بنــوك محلیــة وھــي مقّومــة بالدینــار الكویتــي. بلــغ متوســط معــّدل 

تكلفــة دائنــي المرابحــة والوكالــة اإلســالمیة ٦٫٦۰٪ كمــا فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۲ (۳۱ دیســمبر ۲۰۱۱: ۷٫۱۹٪) ســنویاً.

إن ذمم المرابحة والوكالة اإلسالمیة الدائنة مضمونة مقابل رھن الموجودات التالیة:
20122011

دینار كویتيدینار كویتي
 - 3,114,439استثمارات في مرابحة مدینة (إیضاح ٥)

 23,990,904 35,553,087حوالة حق على المدینین (إیضاح ٦)
 1,735,270 1,582,097استثمارات متاحة للبیع (إیضاح ۸)

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى . ۱۲

20122011
دینار كویتيدینار كویتي

 1,885,818 2,824,047ذمم تجاریة دائنة
 268,539 325,698رواتب مستحقة ومستحقات أخرى للموظفین

 255,786 150,705توزیعات أرباح دائنة
 26,367 21,270حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي

 1,234 13,366الزكاة
 48,456 19,201أخرى

3,354,287 2,486,200 

رأس المـال. ۱۳
بلــغ رأس المــال المصــدر والمدفــوع ۳۰,۸۷٤,۷٥۹ دینــار كویتــي فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۲ (۳۱ دیســمبر ۲۰۱۱: ۷٥۹,۳۰,۸۷٤ 

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

احتیاطي قانوني. ۱٤
وفقــاً ألحــكام القانــون والنظــام األساســي للشــركة، یتــم تحویــل ۱۰٪ مــن ربــح الســنة قبــل حصــة مؤسســة الكویــت للتقــدم العلمــي 
والــزكاة إلــى االحتیاطــي القانونــي حتــى یصــل ھــذا االحتیاطــي إلــى ٥۰٪ مــن رأس المــال المدفــوع كحــد أدنــى. إن ھــذا االحتیاطــي 
ــاح المتراكمــة  غیــر قابــل للتوزیــع فیمــا عــدا توزیــع نســبة ٥٪ مــن رأس المــال المدفــوع فــي الســنوات التــي ال تكفــي فیھــا األرب

لتغطیــة ھــذه التوزیعــات. 



۲۰

التقریر السنوى ۲۰۱۲

۲۰

التقریر السنوى ۲۰۱۲

احتیاطي اختیاري. ۱٥
ــى  ــة، إل ــة العادی ــة العمومی ــا الجمعی ــنة، تقررھ ــح الس ــن رب ــبة م ــل نس ــم تحوی ــكام النظــام األساســي للشــركة، یت ــاً ألح وفق  
االحتیاطــي االختیــاري. یتــم إیقــاف ھــذا التحویــل بقــرار یتــم اتخــاذه فــي اجتمــاع جمعیــة عمومیــة عادیــة للشــركة األم بنــاًء علــى 

توصیــة مــن مجلــس اإلدارة. ال توجــد قیــود علــى التوزیعــات مــن االحتیاطــي االختیــاري.

إیرادات أخرى . ۱٦

20122011
دینار كویتيدینار كویتي

 204,327 381,102إیرادات أتعاب تمویل
 83,870 127,835إیرادات إیجار

 16,760 -رد انخفاض قیمة استثمارات عقاریة
 106,557 239,810أخرى

748,747 411,514 

صافي خسائر استثمارات . ۱۷

20122011
دینار كویتيدینار كویتي

(3,028,097) 4,813التغیر في القیمة العادلة ألصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل
(2,630) -خسارة من بیع أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

 40,380 11,031إیرادات توزیعات أرباح
(1,703,940)(191,466)خسائر إنخفاض في قیمة استمارات متاحة للبیع

(175,622)(4,694,287)

تكالیف موظفین. ۱۸

20122011
دینار كویتيدینار كویتي

703,449726,663رواتب و بدالت
81,657102,304مخصص مكافأة نھایة خدمة 

10,18522,997إجازات 
100,000112,000مكافأت موظفین

72,27970,669أخرى
967,5701,034,633
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مصاریف أخرى . ۱۹

20122011
دینار كویتيدینار كویتي

 3,65022,720أتعاب إدارة
 114,591122,148إیجار

 61,71634,051عموالت
 9,4654,560إعالن

 35,00022,500غرامات
 5,7336,953تكالیف بنكیة

 12,92814,264مصاریف ھاتف
 29,28012,600تكالیف نظافة ومراسلة

 8,97810,587مصاریف انترنت
 133,734150,613أتعاب قضائیة

117,656219,962أخرى
532,731620,958

ربحیة/(خسارة) السھم األساسیة والمخففة. ۲۰
یتــم احتســاب ربحیة/(خســارة) الســھم األساســیة والمخففــة بتقســیم ربح/(خســارة) الســنة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســھم القائمــة 

خــالل الســنة كمــا یلــي:
20122011

دینار كویتيدینار كویتي
(3,658,832)1,195,614ربح/(خسارة) السنة

 308,747,591308,747,591المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة للشركة األم 
(11.85) 3.87ربحیة/(خسارة) السھم األساسیة والمخففة

توزیعات أرباح . ۲۱
انعقــدت الجمعیــة العمومیــة الســنویة فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۲ ووافقــت علــى البیانــات المالیــة الســنویة المجمعــة المدققــة للمجموعــة 

للســنة المنتھیــة فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱۱ وكذلــك اعتمــدت عــدم توزیــع أي أربــاح. 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة. ۲۲
ــة  ــن بالمجموع ــدراء التنفیذیی ــس اإلدارة والم ــاء مجل ــیین وأعض ــاھمین الرئیس ــى المس ــة عل ــراف ذات العالق ــتمل األط تش  
وعائالتھــم والشــركات التــي یملكــون حصصــاً رئیســیة فیھــا. تتــم كافــة المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة علــى أســاس تبــادل 

ــة. ــل إدارة المجموع ــن قب ــا م ــة علیھ ــم الموافق ــت، ویت ــاري بح تج

إن األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تظھر في ھذه البیانات المالیة المجمعة ھي كما یلي:
20122011

دینار كویتيدینار كویتي
22,04254,118ذمم مدینةأ)
3,951,2374,436,494استثمارات مدارة من قبل المساھم الرئیسيب)
 214,448 214,448مستحق من طرف ذي عالقة (شركة بیت التمویل القطري ش.م.ق.)ج)
263,650232,907مزایا اإلدارة العلیا دائنةد)
مدفوعات موظفي اإلدارة الرئیسیینھـ)

 447,816482,919رواتب ومزایا أخرى قصیرة األجل
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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.
2012

المجموعبنود غیر موزعةاستثمارتمویل
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

234,5034,838,356-4,603,853إیرادات القطاع
(3,642,742)(1,531,310)(175,622)(1,935,810)مصاریف القطاع

1,195,614(1,296,807)(175,622)2,668,043نتائج القطاع
44,783,0878,866,153785,55154,434,791أصول القطاع

3,826,13222,841,746-19,015,614التزامات القطاع

2011
المجموعبنود غیر موزعةاستثمارتمویل

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

(8,144,192)(1,819,287)(4,853,109)(1,471,796)مصاریف القطاع
(3,658,832)(1,655,591)(4,795,969) 2,792,728نتائج القطاع

 48,157,073 346,365 8,927,916 38,882,792أصول القطاع
 17,767,292 2,901,879 - 14,865,413التزامات القطاع

التزامات محتملة. ۲٤

20122011
دینار كویتيدینار كویتي

 5,4206,680خطابات ضمان

األدوات المالیة . ۲٥
إدارة مخاطر رأس المال ۲٥٫۱

ــى االســتمرار  ــادرة عل ــون ق ــا ســوف تك ــى أســاس أنھ ــا عل ــة عملیاتھ ــى مواصل ــا عل ــان مقدرتھ ــر المجموعــة رأســمالھا لضم تدی
ــة.  ــوق الملكی ــن وحق ــل للدی ــن خــالل االســتخدام األمث ــا م ــن معھ ــى المتعاملی ــد إل ــم العائ وتعظی

یتكــون ھیــكل رأســمال المجموعــة مــن الدیــن الــذي یشــتمل علــى دائنــو مرابحــة ووكالــة إســالمیة، والنقــد والنقــد المعــادل وحقــوق 
الملكیــة التــي تشــتمل علــى رأس المــال المدفــوع واالحتیاطیــات، وعــالوة اإلصــدار األربــاح المتراكمــة واحتیاطیــات أخــرى.

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

20122011
دینار كویتيدینار كویتي

 19,015,61414,865,413دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة 
(3,368,373)(2,470,105)النقد والنقد المعادل

 16,545,50911,497,040صافي الدین
 31,585,39530,389,781حقوق الملكیة

 38%%52نسبة صافي الدین إلى حقوق الملكیة
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السیاسات المحاسبیة الھامة ۲٥٫۲
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

شرائح األدوات المالیة ۲٥٫۳
20122011

دینار كویتيدینار كویتي
أصول مالیة

 2,470,1053,368,373النقد والنقد المعادل
 3,114,4391,503,886استثمارات في مرابحات مدینة

 39,198,54334,010,533ذمم مدینة
 4,741,9974,726,494أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

 1,977,6212,169,087استثمارات متاحة للبیع
241,899267,748ذمم مدینة أخرى

20122011
دینار كویتيدینار كویتي

التزامات مالیة
 19,015,61414,865,413دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة

 3,354,2872,437,744ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

أھداف إدارة المخاطر المالیة ۲٥٫٤
تقــوم إدارة المجموعــة بمراقبــة وإدارة المخاطــر المالیــة المتعلقــة بعملیــات المجموعــة مــن خــالل تقاریــر المخاطــر الداخلیــة التــي 
تُعنــى بتحلیــل االنكشــاف للمخاطــر مــن حیــث درجــة وحجــم المخاطــر. تشــمل ھــذه المخاطــر مخاطــر الســوق (وتشــمل مخاطــر 

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

مخاطر السوق ۲٥٫٥
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

20122011
دینار كویتيدینار كویتي

 1,432197,061دوالر أمریكي

لیس على المجموعة التزامات مالیة مقّومة بعمالت أجنبیة كما بتاریخ التقریر.
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تحلیل حساسیة العمالت األجنبیة

ــع  ــاء جمی ــع بق ــي م ــار الكویت ــل الدین ــبة ٥٪ مقاب ــت/ زادت بنس ــة قلّ ــالت األجنبی ــت العم ــمبر ۲۰۱۲، إذا كان ــي ۳۱ دیس ف  
المتغیــرات األخــرى ثابتــة، فــإن خســارة الســنة   لــن تتغیــر بشــكل مــادي.

مخاطر أسعار األسھم 
إن مخاطــر أســعار األســھم ھــي مخاطــر تقلــب القیمــة العادلــة لألســھم نتیجــة التغیــرات فــي مســتوى مؤشــرات األســھم أو   
قیمــة أســعار األســھم المســتقلة. تنتــج مخاطــر أســعار األســھم مــن التغیــر فــي القیمــة العادلــة لالســتثمارات فــي أســھم. تدیــر المجموعة 
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
۲۰۱۲، 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 

ــة.  ــى خســارة مالی ــؤدي إل أو ت
ــب  ــى جان ــة مخاطــر التشــغیل إل ــم ومراقب ــد وتقیی ــم تطبیقھــا لتحدی ــي یت ــدى المجموعــة منظومــة مــن السیاســات واإلجــراءات الت ل
ــزام بالسیاســات  ــدار مخاطــر التشــغیل للتأكــد مــن االلت ــي للمجموعــة. وت ــي والمال المخاطــر األخــرى المرتبطــة بالنشــاط المصرف

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

الرقابــة الداخلیــة والممارســات المثلــى إلدارة ورقابــة المخاطــر التشــغیلیة لــدى المؤسســات المالیــة.

مخاطر االئتمان

تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي عــدم قــدرة أحــد أطــراف األداة المالیــة فــي ســداد التزاماتــھ ممــا یســبب تكبــد الطــرف اآلخــر   
لخســائر مالیــة. وللحــد مــن ھــذه المخاطــر، تتعامــل المجموعــة مــع عمــالء ذوي مــالءة مالیــة مــن شــركات ومؤسســات مالیــة وأفــراد 
ذوي مــالءة مالیــة. إن المجموعــة لدیھــا سیاســات وإجــراءات للحــد مــن انكشــافھا لمخاطــر االئتمــان تجــاه أي طــرف مقابــل واحــد 
وذي عالقــة. وتتضمــن ھــذه السیاســات تجنــب التركــز االئتمانــي، وتعمــل المجموعــة علــى الحــد مــن مخاطــر التركــزات االئتمانیــة 
ــان  ــة باالئتم ــات المتعلق ــة السیاس ــة كاف ــم مراجع ــالء. ویت ــن العم ــر م ــدد كبی ــع ع ــالت م ــق االضطــالع بمعام األخــرى عــن طری

واعتمادھــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
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:

20122011
دینار كویتيدینار كویتي

2,469,6423,349,566النقد والنقد المعادل
3,114,4391,503,886استثمارات في مرابحات مدینة

39,198,54334,010,533ذمم مدینة
241,899267,748ذمم مدینة أخرى

45,024,52339,131,733

لمعلومــات إضافیــة 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.
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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 

ــارات تتملكھــا ألغــراض العمــل. ــوم المجموعــة بشــغل أي عق ــة عامــة، ال تق المســتحق. وبصف
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  ــن تل ــى م ــّدل أعل ــطة" بمع ــدارة "المتوس ــن الج ــة م ــارة مالی ــد خس ــال تكب ــة الحتم ــر النھائی ــدر المخاط ــة". تُق ــاض القیم "النخف

المخاطــر المصنفــة ضمــن نطــاق الجــدارة "العالیــة". 

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

لم ینقِض تاریخ استحقاقھا ولم تنخفض قیمتھا

انقضى استحقاقھا أو فئة متوسطةفئة عالیة
المجموعانخفضت قیمتھا

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي
۳۱ دیسمبر ۲۰۱۲

2,469,642--2,469,642النقد والنقد المعادل
3,114,439--3,114,439استثمارات في مرابحات مدینة

28,241,18312,759,49619,443,07060,443,749ذمم مدینة (مجمل)
241,899--241,899ذمم مدینة أخرى

34,067,16312,759,49619,443,07066,269,729

لم ینقِض تاریخ استحقاقھا ولم تنخفض قیمتھا

انقضى استحقاقھا أو فئة متوسطةفئة عالیة
المجموعانخفضت قیمتھا

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي
۳۱ دیسمبر ۲۰۱۱

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

 53,857,354 19,680,558 12,889,130 21,287,666ذمم مدینة (مجمل)
 267,748 - - 267,748ذمم مدینة أخرى

26,408,866 12,889,130 19,680,558 58,978,554 
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مخاطر السیولة

ــد  ــة عن ــا المالی ــاء بالتزاماتھ ــى الوف ــة عل ــدرة المجموع ــدم ق ــي ع ــن ف ــي تكم ــر الت ــك المخاط ــي تل ــیولة ھ ــر الس إن مخاط  
اســتحقاقھا. إن نھــج المجموعــة فــي إدارة ھــذه المخاطــر ھــو دوام التأكــد، قــدر اإلمــكان، مــن توافــر ســیولة كافیــة للوفــاء بالتزاماتھــا 
ــة. ــمعة المجموع ــرة بس ــة أو المخاط ــر مقبول ــائر غی ــد خس ــیة، دون تكب ــة أو قاس ــروف طبیعی ــل ظ ــي ظ ــواء ف ــتحقاق، س ــد االس عن
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 كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي
۳۱ دیسمبر ۲۰۱۲

1,409,0192,076,9886,360,88310,071,74819,918,638دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة
3,354,287--428,7882,925,499ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

1,837,8075,002,4876,360,88310,071,74823,272,925

من شھر إلىخالل شھر واحد
3 أشھر

من 3 أشھر إلى 
المجموعأكثر من سنة12 شھراً

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي
۳۱ دیسمبر ۲۰۱۱

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

1,027,779 4,622,020 7,163,829 5,533,880 18,347,58 

القیمة العادلة لألدوات المالیة

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

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.
ــة بشــكل عــام  ــاً لنمــاذج التســعیر المتعــارف علیھــا والمقبول ــة األخــرى وفق ــة لألصــول وااللتزامــات المالی ــم العادل ــد القی ــم تحدی یت
ــة. ــة ألدوات مماثل ــة واألســعار التجاری ــة باســتخدام أســعار مــن معامــالت الســوق الحالی ــة المخصوم ــات النقدی ــل التدفق ــى تحلی اســتناداً إل

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)
المستوى ۳: معلومات عن األصل أو االلتزام ال تستند إلى تلك المرصودة من السوق (معلومات غیر ظاھرة).



۲۷

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

۲۷

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى ۳۱1 دیسمبر ۲۰۱۲
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

4,741,997-134,1124,607,885أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل
1,977,6211,977,621--استثمارات متاحة للبیع

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

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