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

 وشـــــركــــاتـــھا التـــــابعة
دولة الكویت

صفحةفھرس

المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 
و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

للفترة من ۱ ینایر إلى ۳۱ مارس ۲۰۱۳
(غیــر مدققــة)

تقریر مراجعة مراقبي الحسابات المستقلین للمعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة

بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع في ۳۱ مارس ۲۰۱۳

بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع للفترة من ۱ ینایر إلى ۳۱ مارس ۲۰۱۳

بیان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع للفترة من ۱ ینایر إلى ۳۱ مارس ۲۰۱۳

بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجمع للفترة من ۱ ینایر إلى ۳۱ مارس ۲۰۱۳

بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع للفترة من ۱ ینایر إلى ۳۱ مارس ۲۰۱۳

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 

۳-۲

٤

٥

٦

۷

۸

۱۲-۹



۲

التقریر السنوى ۲۰۱۳

۲

التقریر السنوى ۲۰۱۳

شركة المنار للتمویل واإلجارة ش.م.ك. (مقفلة)
شركة مساھمة كویتیة (مقفلة)

دولة الكویت

تقریر مراجعة مراقبي الحسابات المستقلین إلى السادة أعضاء مجلس اإلدارة

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

مقدمـة

لقـد قمنـا بمراجعـة بیـان المركـز المالـي المرحلـي المجمع المكثف المرفق لشـركة المنار للتمویل واإلجارة (شـركة مسـاھمة كویتیـة – مقفلة) 
«الشـركة األم» وشـركاتھا التابعـة (یعرفـوا مجتمعیـن بالمجموعـة) كمـا فـي ۳۱ مـارس ۲۰۱۳، وكذلـك بیانـات الدخـل والدخـل الشـامل 
والتغیـرات فـي حقـوق الملكیـة والتدفقـات النقدیـة المرحلیـة المجمعـة المكثفـة لفتـرة الثالثـة أشـھر المنتھیة في ذلـك التاریخ. إن إدارة الشـركة 
األم ھـي المسـئولة عـن إعـداد وعـرض ھـذه المعلومـات المالیـة المرحلیـة المجمعـة المكثفة وفقاً ألسـس اإلعـداد المبینة في إیضـاح رقم (۲). 

إن مسـئولیتنا ھـي إبـداء اسـتنتاج حـول ھـذه المعلومـات المالیـة المرحلیـة المجمعـة المكثفـة بناًء علـى مراجعتنا.



۳

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

۳

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

نطاق المراجعـة

لقـد تمـت مراجعتنـا وفقـا للمعیـار الدولـي المتعلـق بمھـام المراجعـة ۲٤۱۰ «مراجعـة المعلومـات المالیـة المرحلیـة مـن قبل المدقق المسـتقل 
للمنشأة».

إن أعمـال مراجعـة المعلومـات المالیـة المرحلیـة المجمعة المكثفة تتضمن بصورة أساسـیة إجراء استفسـارات من األشـخاص المسـئولین عن 
األمـور المالیـة والمحاسـبیة وتطبیـق إجـراءات تحلیلیـة وإجـراءات مراجعـة أخـرى. إن المراجعـة أقـل إلـى حـد كبیر فـي نطاقھا مـن التدقیق 
الـذي یتـم وفقـاً لمعاییـر التدقیـق الدولیـة، وبالتالـي فھـي ال تمكننـا مـن الحصـول علـى تأكیـد بأننـا على درایـة بكافة األمـور الھامـة التي یمكن 

تحدیدھـا مـن خـالل أعمـال التدقیـق، وبنـاًء علیھ فإننـا ال نبـدي رأي تدقیق.

االستنتـاج 

اسـتناداً إلـى مراجعتنـا، لـم یـرد إلـى علمنا مـا یجعلنا نعتقد أن المعلومـات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة المرفقة لــم یتـم إعدادھا، من جمیع 
النواحـي المادیـة، وفقاً ألسـس اإلعداد المبینة فـي إیضاح رقم (۲).

تقریر حول متطلبات قانونیة وتنظیمیة أخرى

اسـتناداً إلـى مراجعتنـا أیضـا، فـإن المعلومـات المالیـة المرحلیـة المجمعـة المكثفـة تتفـق مـع مـا ھـو وارد بدفاتر الشـركة األم، وأنـھ في حدود 
المعلومـات التـي توافـرت لدینـا، لــم یـرد إلـى علمنا ما یشـیر إلى وجود أیـة مخالفات خالل فترة الثالثة أشـھر المنتھیة فـي ۳۱ مارس ۲۰۱۳ 
ألحكام قانون الشـركات رقم ۲٥ لسـنة ۲۰۱۲ وتعدیالتھ الالحقة أو للنظام األساسـي للشـركة األم على وجھ یؤثر مادیاً في نشـاط المجموعة 

أو فـي مركزھـا المالي المجمع.
نبیـن أیضـاً أنـھ خـالل مراجعتنـا لـم یـرد إلـى علمنـا وجـود أیـة مخالفـات مادیة ألحـكام القانـون رقـم ۳۲ لسـنة ۱۹٦۸ والتعدیـالت الالحقة لھ 
فـي شـأن النقـد وبنـك الكویـت المركـزي وتنظیـم المھنـة المصرفیـة والتعلیمـات المتعلقة بـھ خالل فتـرة الثالثة أشـھر المنتھیة فـي ۳۱ مارس 

.۲۰۱۳

بدر عبد هللا الوزان

مراقب حسابات مرخص رقم ٦۲ فئة أ
دیلویت وتوش

من الفھد والوزان وشركاھم

الكویت في ۱۱ یونیو ۲۰۱۳



٤

التقریر السنوى ۲۰۱۳

٤

التقریر السنوى ۲۰۱۳

بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع
في ۳۱ مارس ۲۰۱۳

بدر عبد هللا السمیط
رئیس مجلس اإلدارة

صالح محمد الوزان
نائب رئیس مجلس اإلدارة

3,085,642 2,470,105 914,832 النقد والنقد المعادل
2,904,694 3,114,439 3,129,298 3 استثمار في ذمم مرابحة مدینة

35,734,721 39,198,543 38,574,707 4  ذمم مدینة
4,744,035 4,741,997 4,608,297 5 أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
2,169,087 1,977,621 1,977,621 استثمار متاح للبیع
2,032,335 2,146,535 2,146,535 عقارات استثماریة

321,207 732,337 787,592 ً ذمم مدینة أخرى ومدفوعات مقدما
24,771 53,214 53,564 أصول أخرى

51,016,492 54,434,791 52,192,446 مجموع األصول

17,099,816 19,015,614 17,530,304 6 ذمم مرابحة ووكالة إسالمیة دائنة
2,510,300 3,354,287 2,470,608  ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

432,077 471,845 484,358 مخصص مكافأة نھایة خدمة الموظفین
20,042,193 22,841,746 20,485,270 مجموع االلتزامات

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

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

(2,722,240) (2,111,144) (1,997,013) خسائر متراكمة
30,974,299 31,585,395 31,699,526 مجموع حقوق الملكیة المتاحة لمساھمي الشركة األم

- 7,650 7,650 حقوق الجھات غیر المسیطرة
30,974,299 31,593,045 31,707,176 مجموع حقوق الملكیة
51,016,492 54,434,791 52,192,446 مجموع االلتزامات وحقوق الملكیة

األصول

االلتزامات 

حقوق الملكیة 

دینار كویتى

(مدقق)

دینار كویتىدینار كویتى

۳۱ مارس

۲۰۱۳

۳۱ دیسمبر

۲۰۱۲

۳۱ مارس

۲۰۱۲

اإللتزامات وحقوق الملكیة

إیضاح

إن اإلیضاحات على الصفحات من ۸ إلى ۱۱ 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 المرحلي المكثف المجمع
للفترة من ۱ ینایر إلى ۳۱ مارس ۲۰۱۳

992,905 1,056,952 إیرادات تمویل
17,659 39,743 7 صافي أرباح استثمار

185,320 135,962 إیرادات أخرى
1,195,884 1,232,657

(278,905) (275,103) تكالیف تمویل
55,167 (488,224) 4 تدعیم)/ رد مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا)

(381,244) (353,920) مصاریف عمومیة وإداریة
(604,982) (1,117,247)

590,902 115,410 الربح قبل مخصصات حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي والزكاة
(6,384) (1,279) الزكاة
584,518 114,131 صافي ربح الفترة

1.89 0.37 8 ربحیة السھم (فلس)

اإلیرادات

المصاریف

دینار كویتىدینار كویتى

الثالثة أشھر المنتھیة 

في ۳۱ مارس

۲۰۱۳

الثالثة أشھر المنتھیة

 في ۳۱ مارس

۲۰۱۲
إیضاح

 584,518 114,131 صافي ربح الفترة
 - - بنود الدخل الشامل اآلخر للفترة

 584,518 114,131 إجمالي الدخل الشامل للفترة

دینار كویتىدینار كویتى

الثالثة أشھر المنتھیة 

في ۳۱ مارس

۲۰۱۳

الثالثة أشھر المنتھیة

 في ۳۱ مارس

۲۰۱۲

إن اإلیضاحات على الصفحات من ۸ إلى ۱۱ تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.



٦

التقریر السنوى ۲۰۱۳

٦

التقریر السنوى ۲۰۱۳

بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجمع
للفترة من ۱ ینایر إلى ۳۱ مارس ۲۰۱۳

مجموع حقوق الملكیة

دینار كویتي

    حقوق الجھات غیر   
المسیطرة

دینار كویتى

المجموع

دینار كویتي

خسائر متراكمة

دینار كویتي

احتیاطي اختیاري

دینار كویتي

احتیاطي قانوني

دینار كویتي

عالوة إصدار

دینار كویتي

رأس المال

دینار كویتي

30,389,781 - 30,389,781 (3,306,758)  1,243,823  1,265,937 312,020 30,874,759 الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱۲
584,518 - 584,518  584,518  -  -  - صافي ربح الفترة -

30,974,299 - 30,974,299 (2,722,240)  1,243,823  1,265,937 312,020 30,874,759 الرصید في ۳۱ مارس ۲۰۱۲
31,593,045 7,650 31,585,395 (2,111,144) 1,243,823 1,265,937 312,020 30,874,759 الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱۳

114,131 - 114,131 114,131  -  -  - صافي ربح الفترة -
31,707,176 7,650 31,699,526 (1,997,013)  1,243,823 1,265,937 312,020 30,874,759 الرصید في ۳۱ مارس ۲۰۱۳

إن اإلیضاحات على الصفحات من ۸ إلى ۱۱ تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.



۷

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

۷

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

584,518 114,131 صافي ربح الفترة
التعدیالت لـ:

3,501 5,768 استھالك وإطفاء
(55,167) 488,224 تدعیم/ (رد) مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
(17,659) (39,743) صافي أرباح استثمار
(3,412) (14,858) إیرادات مرابحة مدینة
278,905 275,103 تكالیف تمویل
16,398 16,078 مخصص مكافأة نھایة خدمة الموظفین

807,084 844,703
(1,669,021) 135,612  ذمم مدینة

(10,763) 162,177 أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
3,030 (55,255) ذمم مدینة أخرى ومدفوعات مقدماً

24,100 (883,679) ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
- (3,565) المدفوع لمكافأة نھایة خدمة الموظفین

(845,570) 199,993 صافي النقد (المستخدم في) /الناتج من األنشطة التشغیلیة

2,234,403 (1,485,310) ذمم مرابحة ووكاالت إسالمیة دائنة
(278,905) (275,103) تكالیف تمویل مدفوعة
1,955,498 (1,760,413) صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) األنشطة التمویلیة
(282,731) (1,555,273) صافي النقص في النقد والنقد المعادل
3,368,373 2,470,105 النقد والنقد المعادل في بدایة الفترة
3,085,642 914,832  النقد والنقد المعادل في نھایة الفترة

(1,397,396) - استثمارات في ذمم مرابحة مدینة
10,881 11,265 توزیعات أرباح مستلمة
(6,144) (6,118) شراء ممتلكات ومعدات

(1,392,659) 5,147 صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) األنشطة االستثماریة

أنشطة تشغیلیة

أنشطة تمویلیة

أنشطة استثماریة

دینار كویتىدینار كویتى

الثالثة أشھر المنتھیة 

في ۳۱ مارس

۲۰۱۳

الثالثة أشھر المنتھیة

 في ۳۱ مارس

۲۰۱۲

بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع 
للفترة من ۱ ینایر إلى ۳۱ مارس ۲۰۱۳

إن اإلیضاحات على الصفحات من ۸ إلى ۱۱ تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.



۸

التقریر السنوى ۲۰۱۳

۸

التقریر السنوى ۲۰۱۳

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة
للفترة من ۱ ینایر إلى ۳۱ مارس ۲۰۱۳

۱.   التأسیس واألنشطة الرئیسیة 
تأسسـت شـركة المنـار للتمویـل واإلجـارة ش.م.ك. (مقفلة) («الشـركة األم») فـي دولة الكویت في عـام ۲۰۰۳ بموجب كتاب 

التصریـح بالتأسـیس رقـم ٤۸٥۷ مجلد۱ المؤرخ في ٦ دیسـمبر ۲۰۰۳.
تتمثـل األنشـطة الرئیسـیة للشـركة األم وشـركاتھا التابعـة (یشـار إلیھـم مجتمعیـن بــ «المجموعـة») فـي ممارسـة كافـة   

السـمحة. اإلسـالمیة  الشـریعة  لمبـادئ  وفقـاً  واالسـتثمار  التمویـل  أنشـطة 
تخضع الشركة األم لتعلیمات بنك الكویت المركزي وھیئة أسواق المال.

إن عنوان الشركة األم المسجل ھو ص. ب. ۲۲۸۲۸ الصفاة ۱۳۰۸۹ – الكویت.
بتاریـخ ۲٦ نوفمبـر ۲۰۱۲ صـدر قانـون الشـركات رقـم ۲٥ لسـنة ۲۰۱۲ وتـم نشـره بالجریـدة الرسـمیة بتاریـخ ۲۹ نوفمبـر 
۲۰۱۲ لیحـل محـل قانـون الشـركات التجاریـة رقـم ۱٥ لسـنة ۱۹٦۰، الحقـاً وبتاریـخ ۲۸ مـارس ۲۰۱۳ تـم تعدیـل قانـون 

الشـركات بموجـب المرسـوم بقانـون رقـم ۹۷ لسـنة ۲۰۱۳ (المرسـوم). 
وفقـاً للمادتیـن رقمـي (۲) و(۳) مـن المرسـوم، فـإن اللوائـح التنفیذیـة التـي سـوف یتـم إصدارھـا مـن قبـل وزیـر التجـارة 
والصناعـة سـوف تحـدد األسـاس والقواعـد التـي یجـب أن تطبقھـا الشـركة لتوفـق أوضاعھـا طبقـاً ألحـكام قانـون الشـركات 

والتعدیـالت الالحقـة لـھ.
اعتمـدت الجمعیـة العمومیـة لمسـاھمي الشـركة المنعقـدة بتاریـخ ٥ سـبتمبر ۲۰۱۳ البیانـات المالیـة للسـنة المنتھیـة فـي۳۱ 

دیسـمبر ۲۰۱۲ وأقـرت عـدم توزیـع اربـاح.
تمـت الموافقـة علـى إصـدار المعلومـات المالیـة المرحلیـة المكثفـة المجمعـة مـن قبـل مجلـس اإلدارة بتاریـخ ۱۱ یونیـو   

.۲۰۱۳

۲.   السیاسات المحاسبیة الھامة
أسـاس اإلعداد

أعـدت المعلومـات المالیـة المرحلیـة المجمعـة المكثفـة وفقـاً لمتطلبـات معیـار المحاسـبة الدولـي (۳٤) المتعلـق بالمعلومـات 
المالیـة المرحلیـة.إن المعلومـات المالیـة المرحلیـة المجمعـة المكثفـة ال تتضمـن جمیـع المعلومـات واإلیضاحـات المطلوبـة 
للمعلومـات المالیـة الكاملـة وفقـاً للمعاییـر الدولیـة للتقاریـر المالیة كما ھـي مطبقة بدولة الكویـت على المؤسسـات المالیة التي 

تخضـع لتعلیمـات بنـك الكویـت المركزي.
فـي رأي اإلدارة أن جمیـع التعدیـالت الضروریـة بمـا فـي ذلـك االسـتحقاقات المتكـررة قـد تم إدراجھا فـي المعلومـات المالیة 
المرحلیـة المجمعـة المكثفـة لیكـون العـرض بصـورة عادلـة. إن نتائج األعمال للفتـرة المنتھیة في ۳۱ مـارس ۲۰۱۳ ال تعتبر 
بالضـرورة مؤشـراً عـن النتائـج التـي یمكن توقعھا للسـنة المنتھیة في ۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۳. للحصول علـى معلومات إضافیة، 

یمكـن الرجـوع إلـى البیانـات المالیـة المجمعـة واإلیضاحـات المتعلقة بھا للسـنة المنتھیة في ۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۲.
إن السیاسـات المحاسـبیة المسـتخدمة فـي إعـداد المعلومـات المالیـة المرحلیـة المجمعـة المكثفـة مماثلـة لتلـك المسـتخدمة فـي 
إعـداد البیانـات المالیـة المجمعـة للسـنة المنتھیـة فـي ۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۲ فیمـا عـدا التعدیـالت على المعاییـر الدولیـة للتقاریر 

المالیـة واجبـة التطبیـق مـن ۱ ینایـر ۲۰۱۳:
المعیار الدولي للتقاریر المالیة ۷ األدوات المالیة: االفصاحات – تحویالت الموجودات المالیة

یتطلـب التعدیـل افصاحـات اضافیـة حـول الموجـودات المالیـة التـي تـم تحویلھـا ولكـن لـم یتـم اسـتبعادھا لیتمكـن مسـتخدمو 
البیانـات المالیـة مـن ادراك العالقـة بیـن تلـك الموجـودات التي لـم یتم اسـتبعادھا والمطلوبـات المرتبطة بھا. اضافـة إلى ذلك، 
یتطلـب التعدیـل افصاحـات حـول السـیطرة المسـتمرة للشـركات على الموجـودات المسـتبعدة حتـى یتمكن مسـتخدمو البیانات 
المالیـة مـن تقییـم طبیعـة اسـتمرار المجموعة في السـیطرة على تلك الموجودات المسـتبعدة والمخاطر المرتبطـة بھا. ال تمتلك 

المجموعـة أي موجـودات لھـا نفـس الخصائـص وبالتالـي ال یوجـد أثـر على المعلومـات المالیـة المرحلیة المجمعـة المكثفة.
المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ۱۰: البیانات المالیة المجمعة

إن المعیـار الدولـي للتقاریـر المالیـة رقـم ۱۰ یحـل محـل إجـراءات التجمیـع الموضحـة في معیار المحاسـبة الدولـي رقم ۲۷: 
«البیانـات المالیـة المجمعـة والمنفصلـة» وتلـك الموضحـة فـي التفسـیر رقـم ۱۲: «التجمیـع – المؤسسـات ذات األغـراض 
الخاصـة» وفقـاً لمتطلبـات ذلـك المعیـار، یتـم التجمیـع علـى أسـاس واحـد فقـط وھـو السـیطرة. یقـدم المعیـار تعریـف جدیـد 
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للسـیطرة یتكـون مـن ثـالث عناصـر (أ) التحكـم فـي الشـركة المسـتثمر فیھـا (ب) التعـرض للمخاطـر أو الحقـوق فـي العوائد 
المتغیـرة نتیجـة المشـاركة فـي الشـركة المسـتثمر فیھـا (ج) القـدرة علـى اسـتخدام التحكـم فـي الشـركة المسـتثمر فیھـا للتأثیر 

علـى العوائـد. إن تطبیـق ذلـك المعیـار لـم ینتـج عنـھ أثـر علـى نشـاط المجموعـة أو فـي مركزھـا المالـي المجمـع.
 

المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ۱۱: المشروعات المشتركة
یحـل المعیـار الدولـي للتقاریـر المالیـة رقم ۱۱ محل معیار المحاسـبة الدولي رقم ۳۱: «الحصص في المشـاریع المشـتركة». 
ألغـى المعیـار خیـار تطبیـق طریقـة التجمیـع النسـبي عنـد المحاسـبة عـن الشـركات تحت السـیطرة المشـتركة. بدالً مـن ذلك، 
یتطلـب المعیـار المحاسـبة عـن المشـروعات المشـتركة باسـتخدام طریقـة حقـوق الملكیـة. ال یوجـد تأثیـر لذلـك المعیـار علـى 

المعلومـات المالیـة المرحلیـة للمجموعة. 
المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ۱۲: اإلفصاح عن الحقوق في منشآت أخرى

إن المعیـار الدولـي للتقاریـر المالیـة رقـم ۱۲ ھـو معیـار افصاحات ویطبق على الشـركات التي تمتلك مسـاھمات في شـركات 
تابعـة ومشـاریع مشـتركة وشـركات زمیلـة و/أو شـركات تابعـة غیـر مجمعـة. بشـكل عـام، إن متطلبـات اإلفصاح فـي معیار 
۱۲ تعتبـر أكثـر شـمولیة مـن متطلبـات اإلفصـاح فـي المعاییـر الحالیـة. سـوف تقـوم المجموعة بتقدیـم إفصاحـات إضافیة في 

البیانـات المالیة السـنویة.
نتیجة لتطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ۱۱ و۱۲، تم إعادة تسـمیة معیار المحاسـبة الدولي ۲۸ إلى «االسـتثمارات في 
الشـركات الزمیلـة والمشـاریع المشـتركة» ویوضـح المعیـار المعـدل كیفیة تطبیـق طریقة حقوق الملكیة للمشـاریع المشـتركة 
باإلضافـة إلـى الشـركات الزمیلـة. إن تطبیـق ذلـك المعیـار لـم ینتـج عنـھ أثـر علـى نشـاط المجموعـة أو فـي مركزھـا المالـي 

المجمع.
المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ۱۳: قیاس القیمة العادلة

یضـع المعیـار الدولـي للتقاریـر المالیـة رقم ۱۳ مصدرا واحدا لالسترشـاد لقیاسـات القیمـة العادلة واالفصاحـات المتعلقة بھا. 
یضـع المعیـار الدولـي للتقاریـر المالیـة رقـم ۱۳ تعریفاً للقیمـة العادلة وإطارا لقیاسـھا، ویتطلب إفصاحات عن قیاسـات القیمة 
العادلـة. تتوقـع المجموعـة أن تتأثـر بعـض المبالـغ التـي یتـم التقریـر عنھـا ضمـن البیانـات المالیـة نتیجـة تطبیق ذلـك المعیار 
الجدیـد باإلضافـة إلـى افصاحـات أكثـر شـمولیة. إن تطبیـق المعیار الدولـي للتقاریر المالیـة ۱۳ لم ینتج عنـھ افصاحات جدیدة 
فـي المعلومـات المالیـة المرحلیـة المجمعـة المكثفـة. سـوف تقـوم المجموعـة بتقدیـم إفصاحـات إضافیـة فـي البیانـات المالیـة 

السنویة.
معیار المحاسبة الدولي رقم ۱: عرض البیانات المالیة

تتطلـب التعدیـالت علـى معیـار المحاسـبة الدولـي رقـم ۱ جمـع البنـود المعروضـة ضمـن اإلیـرادات الشـاملة األخـرى ضمن 
قسمین

(أ) البنـود التـي لـن یتـم إعـادة تصنیفھـا إلـى بیـان الدخـل (ب) بنـود یمكن إعـادة تصنیفھـا الحقاً ضمـن بیان الدخـل عند تحقق 
شـروط محـددة. یؤثـر التعدیـل علـى العـرض فقط ولیـس لھ تأثیر علـى المركز المالـي أو األداء المالي للمجموعـة. .إن تطبیق 

التعدیـل لـم ینتـج عنـھ أثـر على بیـان الدخل وبیـان الدخل الشـامل المرحلي المجمـع المكثف.

۳.   استثمار في ذمم مرابحة مدینة
إن االسـتثمار فـي ذمـم مرابحـة مدینـة یمثـل المبالـغ المودعـة لدى مؤسسـات مالیـة محلیة بموجـب عقود مرابحة. بلغ متوسـط 

العائـد علـى ھذه العقود ۱٪ سـنویاً.
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٤.   ذمم مدینة

إن الذمـم المدینـة التـي تسـتحق خـالل ۹۰ یومـاً وأقـل منتظمـة بشـكل كامـل. كان مجمـل الذمـم المدینـة البالـغ ۳۹,۹۱۰,۷۳۹ دینار 
كویتـي كمـا فـي ۳۱ مـارس ۲۰۱۳ (۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۲: ٤۱,۰۰۰,٦۷۹ دینار كویتي؛ ۳۱ مـارس ۲۰۱۲: ۳٦,۳۰۳,۸۲٤ دینار 

كویتـي) منتظماً بشـكل كامل. 

التحلیل العمري للمدیونیات التي انخفضت قیمتھا

لتحدیـد إمكانیـة اسـترداد أي ذمـم مدینـة، تأخـذ المجموعـة فـي االعتبـار أي تغیـر فـي الجـدارة االئتمانیة للذمـم المدینة مـن تاریخ 
المنـح المبدئـي لالئتمـان حتـى تاریـخ التقریـر. تحتفـظ المجموعة بمبلـغ ۱٤,٥٤٦,٤٥۲ دینـار كویتي كما فـي ۳۱ مارس ۲۰۱۳ 
(۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۲: ۱۱,۹٥۹,۳۳۸ دینـار كویتـي؛ ۳۱ مـارس ۲۰۱۲: ۱۳,۳۹۲,٥۸۸ دینـار كویتـي) كضمـان علـى الذمـم 
المدینـة. تـرى اإلدارة بأنـھ ال توجـد ضـرورة الحتسـاب مزیـد مـن مخصصـات االئتمـان أكثـر مـن مخصـص الدیـون المشـكوك 

فـي تحصیلھا.

55,779,111 60,443,749 60,220,714 مجمل الذمم المدینة
(10,036,970) (10,412,176) (10,324,753) ناقصاً: إیرادات مؤجلة
(10,007,420) (10,833,030) (11,321,254) ناقصاً: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
35,734,721 39,198,543 38,574,707 ذمم مدینة - بالصافي

1,284,612 1,923,627 1,955,415 ً ۹۱ – ۱۸۰ یوما
1,961,317 929,123 1,479,442 ً ۱۸۱ – ۳٦۰ یوما

16,229,358 16,590,320 16,875,118 ً  أكثر من ۳٦۰ یوما
19,475,287 19,443,070 20,309,975 المجموع

دینار كویتى

دینار كویتى

(مدققة)

(مدققة)

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

۳۱ مارس

۲۰۱۳

۳۱ مارس

۲۰۱۳

۳۱ دیسمبر

۲۰۱۲

۳۱ دیسمبر

۲۰۱۲

۳۱ مارس

۲۰۱۲

۳۱ مارس

۲۰۱۲

حركة مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا

10,833,030 1,293,988 9,539,042 الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱۳
488,224 323,017 165,207 المحمل خالل الفترة

11,321,254 1,617,005 9,704,249 الرصید في ۳۱ مارس ۲۰۱۳
10,062,587 665,986 9,396,601 الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱۲

(55,167) 18,034 (73,201) رد خالل الفترة
10,007,420 684,020 9,323,400 الرصید في ۳۱ مارس ۲۰۱۲

دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى

المجموعمخصص عاممخصص محدد
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٥.   أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

۷.   صافي أرباح استثمار

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

تـم تقییـم االسـتثمارات فـي األسـھم المحلیـة واألجنبیـة غیـر المسـعّرة باسـتخدام مضاعـف سـعر السـوق للقیـم الدفتریـة لتلـك 
االسـتثمارات كمـا فـي 

۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۲. كمـا تـم تقییـم االسـتثمارات فـي صنادیـق وفقـاً آلخـر تقاریـر بصافـي قیمـة الوحـدات المتاحـة مـن مدیـري 
الصنادیق.

6,778 (5,972) التغیر في القیمة العادلة ألصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
- 34,450 ربح محقق عن استبعاد اصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

10,881 11,265 إیرادات توزیعات أرباح
17,659 39,743

584,518 114,131 صافي ربح الفترة
308,747,591 308,747,591  المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة للشركة األم

1.89 0.37 ربحیة السھم (فلس)

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

الثالثة أشھر المنتھیة 

في ۳۱ مارس ۲۰۱۳

الثالثة أشھر المنتھیة 

في ۳۱ مارس۲۰۱۳

الثالثة أشھر المنتھیة 

في ۳۱ مارس ۲۰۱۲

الثالثة أشھر المنتھیة 

في ۳۱ مارس۲۰۱۲

120,078 134,112 6,382 استثمارات في أسھم محلیة مسعرة
4,331,293 4,361,206 4,355,196  استثمارات في أسھم محلیة غیر مسعرة

292,664 246,679 246,719  استثمارات في أسھم أجنبیة غیر مسعرة
4,744,035 4,741,997 4,608,297

دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى

المجموعمخصص عاممخصص محدد

٦.   ذمم مرابحة ووكالة اسالمیة دائنة
إن المرابحـة والوكالـة اإلسـالمیة الدائنـة ممنوحـة مـن قبـل بنـوك محلیـة وھـي مقّومة بالدینـار الكویتي. بلغ متوسـط معـدّل تكلفة 

دائنـي المرابحـة والوكالـة اإلسـالمیة ٦٫۰٥٪ (۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۲: ٦٫٦٪، ۳۱ مـارس ۲۰۱۲: ٦٫۸۳٪) .
إن ذمم المرابحة والوكالة اإلسالمیة الدائنة مضمونة مقابل التالي:

2,904,694 3,114,439 3,129,298  استثمار في مرابحة مدینة
22,045,448 35,553,087 36,232,822  حوالة حق على المدینین
1,735,270 1,582,097 1,582,097  استثمارات متاحة للبیع
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۹.   المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة
 تشـتمل األطـراف ذات العالقـة علـى المسـاھمین الرئیسـیین وأعضـاء مجلـس اإلدارة والمـدراء التنفیذیین بالمجموعـة وعائالتھم 
والشـركات التـي یملكـون حصصـاً رئیسـیة فیھـا. تتـم كافـة المعامالت مع األطـراف ذات العالقة على أسـاس تجـاري بحت، ویتم 

الموافقـة علیھـا من قبـل إدارة المجموعة.
إن األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة الواردة في المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ھي كما یلي:

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

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

 55,234  22,042  34,327 ذمم مدینة
 3,756,144  3,951,237  3,817,536 استثمارات مدارة من قبل المساھم الرئیسي

 222,524  214,448  214,448 مستحق من طرف ذي عالقة (شركة بیت التمویل القطري ش.م.ق.م.)
 240,593  263,650  271,336 مدفوعات موظفي اإلدارة الرئیسیین

مدفوعات موظفي اإلدارة الرئیسیین

 221,365  447,816  209,505 رواتب ومزایا أخرى قصیرة األجل

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

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

إیرادات القطاع 996,604  17,659  236,788  1,251,051 
(666,533) (442,795)  - (223,738) مصاریف القطاع
 584,518 (206,007)  17,659 نتائج القطاع 772,866 

 51,016,492  318,527  11,850,151  38,847,814 أصول القطاع
 20,042,193  2,942,377  -  17,099,816 التزامات القطاع
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