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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 ۲۰۱٦
(غیــر مدققــة)

تقریر مراجعة مراقب الحسابات المستقل للمعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة

بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)

بیان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)

بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)

بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیر مدققة)
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شركة المنار للتمویل واإلجارة ش.م.ك. (مقفلة)
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شركة المنار للتمویل واإلجارة ش.م.ك. (مقفلة)

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

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

مقدمة

لقـد قمنـا بمراجعـة بیـان المركـز المالـي المرحلـي المجمع المكثف المرفق لشـركة المنار للتمویل واإلجارة (شـركة مسـاھمة كویتیـة – مقفلة) 
«الشـركة األم» وشـركاتھا التابعـة (یعرفـوا مجتمعیـن بالمجموعـة) كمـا في ۳۱ مـارس ۲۰۱٦، وكذلك بیانـات الدخل الشـامل والتغیرات في 
حقـوق الملكیـة والتدفقـات النقدیـة المرحلیـة المجمعـة المكثفة لفترة الثالثة أشـھر المنتھیة في ذلك التاریخ. إن إدارة الشـركة األم ھي المسـئولة 
عـن إعـداد وعـرض ھـذه المعلومـات المالیـة المرحلیـة المجمعـة المكثفـة وفقاً ألسـس اإلعـداد المبینة فـي إیضاح رقـم (۲). إن مسـئولیتنا ھي 

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



۳

تقریر الربع السنوى األول ۲۰۱٦البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

۳

تقریر الربع السنوى األول ۲۰۱٦البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

نطاق المراجعة

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

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

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

االستنتاج

اسـتناداً إلـى مراجعتنـا، لـم یـرد إلى علمنـا ما یجعلنا نعتقـد أن المعلومات المالیة المرحلیـة المجمعة المكثفة المرفقة لـم یتم إعدادھا، 
مـن جمیـع النواحـي المادیة، وفقاً ألسـس اإلعداد المبینة فـي إیضاح رقم (۲).

تقریر عن األمور القانونیة والتنظیمیة األخرى

اسـتناداً إلـى مراجعتنـا أیضـاً، فـإن المعلومـات المالیـة المرحلیـة المجمعـة المكثفـة تتفـق مع مـا ھـو وارد بدفاتر الشـركة األم، وأنھ 
فـي حـدود المعلومـات التـي توافـرت لدینـا، لــم یـرد إلـى علمنا ما یشـیر إلى وجـود أیة مخالفـات خالل فتـرة الثالثة أشـھر المنتھیة 
فـي ۳۱ مـارس ۲۰۱٦ ألحـكام قانـون الشـركات رقـم ۱ لسـنة ۲۰۱٦ أو لعقد التأسـیس والنظام األساسـي للشـركة األم وتعدیالتھما 

الالحقـة علـى وجـھ یؤثـر مادیـاً في نشـاط المجموعـة أو في مركزھـا المالي.
نبیـن أیضـاً أنـھ خـالل مراجعتنـا لـم یـرد إلـى علمنـا وجـود أیـة مخالفات مادیـة ألحـكام القانـون رقـم ۳۲ لسـنة ۱۹٦۸ والتعدیالت 
الالحقـة لـھ فـي شـأن النقـد وبنـك الكویـت المركـزي وتنظیـم المھنـة المصرفیـة والتعلیمـات المتعلقـة بـھ أو ألحـكام القانـون رقم ۷ 
لسـنة ۲۰۱۰ فـي شـأن ھیئـة أسـواق المـال والتعلیمـات ذات العالقـة خالل فتـرة الثالثة أشـھر المنتھیة في ۳۱ مـارس ۲۰۱٦ على 

وجـھ یؤثـر مادیـاً فـي نشـاط المجموعـة أو مركزھا المالـي المجمع.

بدر عبد هللا الوزان
مراقب حسابات مرخص رقم ٦۲ فئة أ

دیلویت وتوش - الوزان وشركاه
الكویت في ۲۸ یونیو ۲۰۱٦
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بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع
في ۳۱ مارس ۲۰۱٦ (غیر مدقق)

بدر عبد هللا السمیط
رئیس مجلس اإلدارة

صالح محمد الوزان
نائب رئیس مجلس اإلدارة

2,559,139 5,166,009  6,211,634 4 النقد والنقد المعادل
3,000,000 3,000,000  3,000,000 5 استثمار في مرابحات مدینة
32,711,814 37,703,470  35,812,291 6 مدینو تمویل
4,001,939 3,764,004 أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل 3,764,004 
1,776,636 1,715,885 استثمارات متاحة للبیع 1,715,885 
2,146,535 2,146,535 استثمارات عقاریة 2,146,535 
326,534 264,358 279,807 ً ذمم مدینة أخرى ومدفوعات مقدما
46,523 32,852 موجودات أخرى 49,420 

46,569,120 53,793,113 مجموع األصول 52,979,576 

7,979,330 14,302,911  14,438,772 7 دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة
1,861,513 2,861,162  1,442,922 8 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
700,371 966,377 مخصص مكافأة نھایة خدمة الموظفین 987,710 

10,541,214 18,130,450 مجموع االلتزامات 16,869,404 

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

1,493,169 1,653,604 احتیاطي قانوني 1,653,604 
1,196,026 1,356,461 احتیاطي اختیاري 1,356,461 
2,144,282 1,458,169   أرباح مرحلة 1,905,678 

36,020,256 35,655,013 مجموع حقوق الملكیة المتاحة لمساھمي الشركة األم 36,102,522 
7,650 7,650 حقوق الجھات غیر المسیطرة 7,650 

36,027,906 35,662,663 مجموع حقوق الملكیة 36,110,172 
46,569,120 53,793,113 مجموع االلتزامات وحقوق الملكیة 52,979,576 

األصول

 االلتزامات

 حقوق الملكیة

دینار كویتى

(مدققة)

دینار كویتىدینار كویتى

۳۱ مارس

۲۰۱٦

۳۱ دیسمبر

۲۰۱٥

۳۱ مارس

۲۰۱٥

اإللتزامات وحقوق الملكیة

إیضاح

إن اإلیضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.
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تقریر الربع السنوى األول ۲۰۱٦البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

٥

تقریر الربع السنوى األول ۲۰۱٦البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ۳۱ مارس ۲۰۱٦ (غیر مدقق)

921,524 985,956 إیرادات تمویل
156,264 116,866 إیرادات أخرى

1,077,788 1,102,822

95,240 -  خسائر استثمارات
104,200 194,080 تكالیف تمویل
66,208 61,275 6 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

293,806 269,185 تكالیف موظفین
117,165 121,857  مصاریف عمومیة وإداریة
676,619 646,397
401,169 456,425 الربح قبل االستقطاعات
(3,611) (4,108) حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي
(4,578) (4,808) الزكاة
392,980 447,509 صافي ربح الفترة

- - الدخل الشامل اآلخر
392,980 447,509 إجمالي الدخل الشامل

1.27 1.45 9 ربحیة السھم (فلس)

اإلیرادات

المصاریف

دینار كویتىدینار كویتى

الثالثة أشھر المنتھیة في

۳۱ مارس

إیضاح

٢٠١٦٢٠١٥

إن اإلیضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.
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ش.م.ك. (مقفلة)
٦شركة المنار للتمویل واإلجارة 

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

بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجمع
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ۳۱ مارس ۲۰۱٦ (غیر مدقق)

المجموع

دینار كویتي

 أرباح مرحلة

دینار كویتي

احتیاطي اختیاري

دینار كویتي

احتیاطي قانوني

دینار كویتي

عالوة إصدار

دینار كویتي

رأس المال

دینار كویتي

35,634,926 7,650 35,627,276 1,751,302 1,196,026 1,493,169 312,020 30,874,759 الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱٥
392,980 - 392,980 392,980 - - - - صافي ربح الفترة

36,027,906 7,650 36,020,256 2,144,282 1,196,026 1,493,169 312,020 30,874,759 الرصید في ۳۱ مارس ۲۰۱٥
 35,662,663 7,650 35,655,013  1,458,169 1,356,461  1,653,604 312,020 30,874,759 الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱٦

 447,509 - 447,509  447,509  -  - - - صافي ربح الفترة
36,110,172 7,650 36,102,522  1,905,678 1,356,461  1,653,604 312,020 30,874,759 الرصید في ۳۱ مارس ۲۰۱٦

حقوق الجھات
غیر المسیطرة 

دینار كویتي

 مجموع حقوق
الملكیة

دینار كویتي

إن اإلیضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.
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تقریر الربع السنوى األول ۲۰۱٦البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

۷

تقریر الربع السنوى األول ۲۰۱٦البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

392,980 صافي ربح الفترة 447,509
التعدیالت لـ:

8,153 استھالك وإطفاء 5,854
66,208 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 61,275
95,240 - خسائر استثمارات
(9,819) (10,868) إیرادات مرابحات مدینة
104,200 تكالیف تمویل 194,080
56,597 مخصص مكافأة نھایة خدمة الموظفین 21,333

713,559 719,183 
(1,195,350) مدینو تمویل 1,829,904

(11,033) (15,449) ذمم مدینة أخرى ومدفوعات مقدماً
(133,122) (1,385,441) ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
(625,946) صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) األنشطة التشغیلیة 1,148,197

1,051,370  صافي حركة دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة 135,861
- (32,799) توزیعات أرباح مدفوعة

(104,200) (194,080) تكالیف تمویل مدفوعة
947,170 (91,018) صافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من األنشطة التمویلیة
323,803 صافي الزیادة في النقد والنقد المعادل 1,045,625

2,235,336 النقد والنقد المعادل في بدایة الفترة 5,166,009
2,559,139   النقد والنقد المعادل في نھایة الفترة ( إیضاح ٤) 6,211,634

9,819 إیرادات مرابحات مدینة مستلمة 10,868
(7,240) (22,422) شراء ممتلكات ومعدات
2,579 (11,554) صافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من األنشطة االستثماریة

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

دینار كویتىدینار كویتى

۲۰۱٥ ۲۰۱٦

بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ۳۱ مارس ۲۰۱٦ (غیر مدقق)

الثالثة أشھر المنتھیة في

۳۱ مارس

إن اإلیضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ۳۱ مارس ۲۰۱٦ (غیر مدققة)

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.
تتضمن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة المعلومات المالیة للشركة األم وشركاتھا التابعة (المجموعة) كالتالي:

بلد التأسیس النشاط
نسبة الملكیة (%)

31 مارس إسم الشركة
2015

31 مارس 
2016

الكویت إدارة مشاریع 99 99 شركة منارة تساھیل العقاریة ذ.م.م. 
الكویت أنشطة استشارات 50 50 شركة المنار إكسبرس لالستشارات التسویقیة ذ.م.م.
الكویت أنشطة استشارات 50 50 شركة المنار الوطنیة لالستشارات اإلداریة ذ.م.م.

تــم اســتخدام البیانــات المالیــة المعــدة بواســطة إدارة الشــركات التابعــة ألغــراض التجمیــع كمــا فــي ۳۱ مــارس ۲۰۱٦. بلغــت إجمالــي 
موجــودات الشــركات التابعــة ۲,۲۳۸,٤۰۲ دینــار كویتــي (۲,۲۲٦,۱۱۰ دینــار كویتــي كما فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱٥، ۳۰۲,۲,۲٥٥ 
دینــار كویتــي كمــا فــي ۳۱ مــارس ۲۰۱٥)، كمــا بلغــت صافــي خســائرھم ۱۰٥,٦۹٤ دینــار كویتــي خــالل الثالثــة أشــھر المنتھیــة 

فــي
۳۱ مارس ۲۰۱٦ (صافي أرباح ۱۱٥,٥۸۲ دینار كویتي خالل الثالثة أشھر المنتھیة في ۳۱ مارس ۲۰۱٥). 

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

لــم تنعقــد الجمعیــة العمومیــة للمســاھمین عــن الســنة المالیــة المنتھیــة فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱٥ وبالتالــي لــم یتــم اعتمــاد األرصــدة 
االفتتاحیــة بشــكل نھائــي وذلــك باإلضافــة إلــى باقــي بنــود جــدول األعمــال.

تم الموافقة على إصدار المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة من مجلس اإلدارة بتاریخ ۲۸ یونیو ۲۰۱٦.

 أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة. ۲
أعــدت المعلومــات المالیــة المرحلیــة المجمعــة المكثفــة وفقــاً لمتطلبــات معیــار المحاســبة الدولــي (۳٤) المتعلــق بالمعلومــات المالیــة 

المرحلیــة. 
إن المعلومــات المالیــة المرحلیــة المجمعــة المكثفــة ال تتضمــن جمیــع المعلومــات واإلیضاحــات المطلوبــة للمعلومــات المالیــة الكاملــة 
ــك  ــات بن ــي تخضــع لتعلیم ــة الت ــى المؤسســات المالی ــت عل ــة الكوی ــة بدول ــا ھــي مطبق ــة كم ــر المالی ــة للتقاری ــر الدولی ــاً للمعایی وفق

الكویــت المركــزي وھیئــة أســواق المــال.
ــة  ــم إدراجھــا فــي المعلومــات المالی ــد ت ــك االســتحقاقات المتكــررة ق ــة بمــا فــي ذل ــع التعدیــالت الضروری فــي رأي اإلدارة أن جمی
المرحلیــة المجمعــة المكثفــة لیكــون العــرض بصــورة عادلــة. إن نتائــج األعمــال للفتــرة المنتھیــة فــي ۳۱ مــارس ۲۰۱٦ ال تعتبــر 
بالضــرورة مؤشــراً عــن النتائــج التــي یمكــن توقعھــا للســنة المنتھیــة فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱٦. للحصــول علــى معلومــات إضافیــة، 

یمكــن الرجــوع إلــى البیانــات المالیــة المجمعــة واإلیضاحــات المتعلقــة بھــا للســنة المنتھیــة فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱٥.
إن السیاســات المحاســبیة المســتخدمة فــي إعــداد المعلومــات المالیــة المرحلیــة المجمعــة المكثفــة مماثلــة لتلــك المســتخدمة فــي إعــداد 
البیانــات المالیــة المجمعــة للســنة المنتھیــة فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱٥، باســتثناء تطبیــق عــدداً مــن المعاییــر الدولیــة للتقاریــر المالیــة 

الجدیــدة والمعدلــة والتــي بــدأ ســریانھا والمطبقــة علــى المجموعــة كمــا یلــي:
تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة ۱۰ ومعیار المحاسبة الدولي ۲۸: بیع أو مشاركة      •

الموجودات بین مستثمر وشركتھ الزمیلة أو شركة محاصة.  
التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة ۱۱ المحاسبة عن اقتناء حصص في العملیات المشتركة.  •

تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ۱: مبادرة اإلفصاحات.  •
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تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ۱٦ ومعیار المحاسبة الدولي ۳۸: توضیح الطرق المقبولة      •
لالستھالك واإلطفاء.  

تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ۲۷: طریقة حقوق الملكیة في البیانات المالیة المستقلة.  •
تعدیالت على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ۱۰ و۱۲ ومعیار المحاسبة الدولي ۲۸: المنشآت المحاسبیة      •

تطبیق استثناءات التجمیع.  
دورة التحسینات السنویة ۲۰۱۲-۲۰۱٤.  •

إن ھذه التعدیالت لیس من المتوقع أن یكون لھا أي تأثیر على المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة     
للمجموعة. اللمكثفة    

 القیمة العادلة۳. 
یتم تقدیر القیمة العادلة للموجودات وااللتزامات المالیة كما یلي:

األسعار المعلنة لألدوات المالیة المسعرة في أسواق نشطة. -  المستوى األول: 
األسعار المعلنة في سوق نشط لألدوات المماثلة. األسعار المعلنة لموجودات أو التزامات مماثلة    -  المستوى الثاني: 

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

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

الموجودات المالیة

القیمة العادلة كما في 
مستوى 

القیمة العادلة
أسالیب التقییم 

والمدخالت الرئیسیة 

عالقة 
المدخالت 

غیر الملحوظة 
بالقیمة العادلة

31 مارس 
2016

31 دیسمبر 
2015
(مدققة)

31 مارس 
2015

دینار كویتىدینار كویتى

القیمة العادلة من خالل بیان الدخل:

أسعار السوق المقارنة المستوى 2,031,8532,031,8533,901,4912أسھم محلیة غیر مسعرة
ال یوجدلألصول المماثلة

أسعار السوق المقارنة المستوى 2-761,426761,426أسھم أجنبیة غیر مسعرة
ال یوجدلألصول المماثلة

معدل األرباح المستوى 3-968,174968,174أسھم محلیة غیر مسعرة
المخصومة

ارتفاع سعر 
الخصم، 

وانخفاض القیمة 
العادلة

ال یوجدصافي قیمة الوحداتالمستوى 2,5512,551100,4482صنادیق محلیة غیر مدرجة

إن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة األخرى تساوي تقریباً قیمتھا الدفتریة.التأسیس واألنشطة الرئیسیة 
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النقد والنقد المعادل. ٤

31 مارس
2016

31 دیسمبر 2015
(مدققة)

31 مارس
2015

دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى
1,85017,3172,100النقد بالصندوق
6,209,7845,148,6922,557,039النقد لدى البنوك

6,211,6345,166,0092,559,139

 استثمار في مرابحات مدینة. ٥
إن االســتثمار فــي المرابحــات المدینــة یمثــل المبالــغ المودعــة لــدى مؤسســات مالیــة محلیــة بموجــب عقــود مرابحــة. بلــغ متوســط 

العائــد علــى ھــذه العقــود ۱٫۱۲٥٪ ســنویاً (۱٫۱٥٪ ســنویاً – ۲۰۱٥).

مدینو تمویل. ٦

31 مارس
2016

31 دیسمبر 2015
(مدققة)

31 مارس
2015

دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى
41,626,579 45,754,76448,144,206مدینو التمویل

(5,426,685)(6,735,582)(6,063,153)ناقصاً: إیرادات مؤجلة
(3,488,080)(3,705,154)(3,879,320)ناقصاً: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

32,711,814 35,812,29137,703,470مدینو تمویل – بالصافي

بلغت مدینو التمویل المنتظمة ۲۸,٤۸۰,۷٤۱ دینار كویتي كما في ۳۱ مارس ۲۰۱٦ (۳۲,٥۳٤,۳۱۰ دینار كویتي –  -
۳۱ دیسمبر ۲۰۱٥؛ ۲٥,۸٦۱,۰٤٥ دینار كویتي – ۳۱ مارس ۲۰۱٥).  

إن مدینو التمویل البالغة ۱۲,٦٤٥,۲۹۸ دینار كویتي كما في ۳۱ مارس ۲۰۱٦ (۱۱,٤۹۸,۱٥۹ دینار كویتي –     -
۳۱ دیسمبر ۲۰۱٥؛ ۱۱,۸٦۲,۲۹٦ دینار كویتي – ۳۱ مارس ۲۰۱٥) مستحقة من ۱ إلى ۹۰ یوماً ولم تنخفض قیمتھا،    

ولم یتم تكوین مخصص محدد لھا.  
إن مدینو التمویل البالغة ٤,٦۲۸,۷۲٥ دینار كویتي كما في ۳۱ مارس ۲۰۱٦ دینار كویتي (٤,۱۱۱,۷۳۷ دینار     -
كویتي –۳۱ دیسمبر ۲۰۱٥؛ ۳,۹۰۳,۲۳۸ دینار كویتي – ۳۱ مارس ۲۰۱٥) مستحقة وغیر محصلة ومنخفضة     

القیمة كالتالي:  

تحلیل أعمار ھذه الذمم:

31 مارس
2016

31 دیسمبر 2015
(مدققة)

31 مارس
2015

دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى
ً 655,230947,031  ۹۱1,018,209 – ۱۸۰ یوما

583,447687,804  698,869  ۱۸۱ – ۳٦٥ یوماً
2,873,0602,268,403  2,911,647  أكثر من ۳٦٥ یوماً

4,628,7254,111,7373,903,238المجموع
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 الحركة على مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا:

المجموعمخصص عاممخصص محدد
دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى

2,069,2071,635,9473,705,154الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱٦
144,65729,509174,166المحمل خالل الفترة

2,213,8641,665,4563,879,320الرصید في ۳۱ مارس ۲۰۱٦
1,469,9911,879,0363,349,027الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱٥

107,06331,990139,053المحمل خالل الفترة
1,577,0541,911,0263,488,080الرصید في ۳۱ مارس ۲۰۱٥

ــن  ــة م ــم المدین ــة للذم ــدارة االئتمانی ــي الج ــر ف ــار أي تغی ــي االعتب ــة ف ــذ المجموع ــل، تأخ ــو التموی ــترداد مدین ــة اس ــد إمكانی لتحدی
ــي  ــار كویت ــا ۹,٦٦٥,۲٤٤ دین ــت قیمتھ ــات بلغ ــظ المجموعــة بضمان ــر. تحتف ــخ التقری ــى تاری ــان حت ــي لالئتم ــح المبدئ ــخ المن تاری

(۱۰,۰۱۹,٤۳۳ دینــار كویتــي
ــد  ــھ ال توج ــرى اإلدارة بأن ــل. ت ــو التموی ــل مدین ــارس ۲۰۱٥) مقاب ــي – ۳۱ م ــار كویت ــمبر ۲۰۱٥؛ ۱۳,۳۹۲,٤۰٦ دین ۳۱ دیس

ــا. ــي تحصیلھ ــون المشــكوك ف ــر مــن مخصــص الدی ــان أكث ــد مــن مخصصــات االئتم ضــرورة الحتســاب مزی
خــالل الفتــرة الحالیــة، اســتردت المجموعــة مبلــغ ۱۱۲,۸۹۱ دینــار كویتــي (۷۲,۸٤٥ دینــار كویتــي – ۳۱ مــارس ۲۰۱٥) مــن 
مدینــو التمویــل المشــطوبة تــم رد نفــس المبلــغ فــي بیــان الدخــل المرحلــي المجمــع المكثــف إلــى بنــد مخصــص الدیــون المشــكوك 

فــي تحصیلھــا.
 دائنو مرابحة ووكالة اسالمیة. ۷

إن دائنــو المرابحــة والوكالــة اإلســالمیة ممنوحــة مــن قبــل مؤسســات مالیــة وھــي مقومــة بالدینــار الكویتــي. بلــغ متوســط معــّدل تكلفــة 
دائنــو المرابحــة والوكالــة اإلســالمیة ٥٫۳۳٪ (٥٫٥٦٪ - ۳۱ دیســمبر ۲۰۱٥؛ ٥٫٦۹٪ - ۳۱ مــارس ۲۰۱٥).

إن دائنو المرابحة والوكالة اإلسالمیة مضمونة مقابل التالي:
31 مارس

2016
31 دیسمبر 2015

(مدققة)
۳۱ مارس

۲۰۱٥
دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى

3,000,0003,000,0003,000,000استثمار في مرابحات مدینة
31,528,31428,300,3856,281,399حوالة حق على المدینین (بالصافي)

1,372,7081,372,7081,421,309استثمارات متاحة للبیع
2,146,5352,146,5352,146,535استثمارات عقاریة

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى. ۸

31 مارس
2016

31 دیسمبر 2015
(مدققة)

31 مارس
2015

دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى
723,1172,009,5071,326,489ذمم تجاریة دائنة 

202,562305,413223,248رواتب مستحقة ومصاریف أخرى مستحقة للموظفین 
254,008286,807130,257توزیعات أرباح دائنة

39,81735,70945,332حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي
23,79461,17747,316الزكاة

23,000--مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
199,624162,54965,871أخرى

 1,442,9222,861,1621,861,513
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ربحیة السھم. ۹
یتم احتساب ربحیة السھم بتقسیم صافي ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة كما یلي:

الثالثة أشھر المنتھیة في ۳۱ مارس
20162015

دینار كویتىدینار كویتى
447,509392,980صافي ربح الفترة

308,747,591308,747,591المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة للشركة األم 
1.451.27ربحیة السھم (فلس)

توزیعات أرباح. ۱۰
اقتــرح مجلــس إدارة الشــركة األم المنعقــد فــي ۳ مــارس ۲۰۱٦ توزیعــات بواقــع ٥٪ عــن الســنة المنتھیــة فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱٥. 

إن ھــذا االقتــراح خاضــع لموافقــة المســاھمین فــي الجمعیــة العمومیــة للشــركة األم.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة. ۱۱
تشــتمل األطــراف ذات العالقــة علــى المســاھمین الرئیســیین وأعضــاء مجلــس اإلدارة والمــدراء التنفیذییــن بالمجموعــة وعائالتھــم 
والشــركات التــي یملكــون حصصــاً رئیســیة فیھــا. تتــم كافــة المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة علــى أســاس تجــاري بحــت، ویتــم 

الموافقــة علیھــا مــن قبــل إدارة المجموعــة.
إن األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة الواردة في المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ھي كما یلي:

31 مارس
2016

31 دیسمبر 
2015
(مدققة)

31 مارس
2015

دینار كویتىدینار كویتى
62,72270,52963,794مدینو التمویلأ)
68,57668,57677,416مستحق من طرف ذي عالقة (شركة بیت التمویل القطري ش.م.ق)ب)
545,365544,732399,402مزایا اإلدارة العلیا دائنةج)
مدفوعات موظفي اإلدارة الرئیسییند)

244,035556,741247,461رواتب ومزایا أخرى قصیرة األجل
-50,00050,000مكافأة اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارةھـ)



۱۳

تقریر الربع السنوى األول ۲۰۱٦البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

۱۳

تقریر الربع السنوى األول ۲۰۱٦البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

معلومات القطاع. ۱۲
یتــم تحدیــد قطاعــات األعمــال اســتناداً إلــى معلومــات التقاریــر الداخلیــة حــول عناصــر المجموعــة التــي تتــم مراجعتھــا بانتظــام مــن 
قبــل صانــع القــرار التشــغیلي الرئیســي مــن أجــل توزیــع المــوارد للقطــاع وتقییــم أدائھــا. تنقســم قطاعــات األعمــال إلــى قطاعیــن 
ــم منتجــات أو خدمــات تتعــرض لالنكشــاف  ــوم بتقدی ــزة للمجموعــة، حیــث تق ــل عناصــر ممی رئیســیین. إن قطاعــات األعمــال تمث

للمخاطــر ولھــا مزایــا تختلــف عــن تلــك التــي توجــد فــي قطاعــات أعمــال أخــرى.

2016
المجموعبنود غیر موزعةاستثمارتمویل

دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى
1,050,63232,76019,4301,102,822إیرادات القطاع

(655,313)(461,233)-(194,080)مصاریف القطاع
447,509(441,803)856,55232,760نتائج القطاع

45,023,9257,626,424329,22752,979,576أصول القطاع
1,707,51516,869,404-15,161,889التزامات القطاع

2015
المجموعبنود غیر موزعةاستثمارتمویل

دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى
60,5591,077,788-1,017,229إیرادات القطاع

(684,808)(419,160)(95,240)(170,408)مصاریف القطاع
392,980(358,601)(95,240)846,821نتائج القطاع

38,270,9537,925,110373,05746,569,120أصول القطاع
1,235,39510,541,214-9,305,819التزامات القطاع



۱٤

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

۱٤

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

ربحیة السھم. ۱
یتم احتساب ربحیة السھم بتقسیم صافي ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة كما یلي:

الثالثة أشھر المنتھیة في ۳۱ مارس
20162015

دینار كویتىدینار كویتى
447,509392,980صافي ربح الفترة

308,747,591308,747,591المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة للشركة األم 
1.451.27ربحیة السھم (فلس)

توزیعات أرباح. ۲
اقتــرح مجلــس إدارة الشــركة األم المنعقــد فــي ۳ مــارس ۲۰۱٦ توزیعــات بواقــع ٥٪ عــن الســنة المنتھیــة فــي ۳۱ دیســمبر ۲۰۱٥. 

إن ھــذا االقتــراح خاضــع لموافقــة المســاھمین فــي الجمعیــة العمومیــة للشــركة األم.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة. ۳
تشــتمل األطــراف ذات العالقــة علــى المســاھمین الرئیســیین وأعضــاء مجلــس اإلدارة والمــدراء التنفیذییــن بالمجموعــة وعائالتھــم 
والشــركات التــي یملكــون حصصــاً رئیســیة فیھــا. تتــم كافــة المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة علــى أســاس تجــاري بحــت، ویتــم 

الموافقــة علیھــا مــن قبــل إدارة المجموعــة.
إن األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة الواردة في المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ھي كما یلي:

31 مارس
2016

31 دیسمبر 
2015
(مدققة)

31 مارس
2015

دینار كویتىدینار كویتى
62,72270,52963,794مدینو التمویلأ)
68,57668,57677,416مستحق من طرف ذي عالقة (شركة بیت التمویل القطري ش.م.ق)ب)
545,365544,732399,402مزایا اإلدارة العلیا دائنةج)
مدفوعات موظفي اإلدارة الرئیسییند)

244,035556,741247,461رواتب ومزایا أخرى قصیرة األجل
-50,00050,000مكافأة اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارةھـ)



۱٥

تقریر الربع السنوى األول ۲۰۱٦البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

۱٥

تقریر الربع السنوى األول ۲۰۱٦البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

معلومات القطاع. ٤
یتــم تحدیــد قطاعــات األعمــال اســتناداً إلــى معلومــات التقاریــر الداخلیــة حــول عناصــر المجموعــة التــي تتــم مراجعتھــا بانتظــام مــن 
قبــل صانــع القــرار التشــغیلي الرئیســي مــن أجــل توزیــع المــوارد للقطــاع وتقییــم أدائھــا. تنقســم قطاعــات األعمــال إلــى قطاعیــن 
ــم منتجــات أو خدمــات تتعــرض لالنكشــاف  ــوم بتقدی ــزة للمجموعــة، حیــث تق ــل عناصــر ممی رئیســیین. إن قطاعــات األعمــال تمث

للمخاطــر ولھــا مزایــا تختلــف عــن تلــك التــي توجــد فــي قطاعــات أعمــال أخــرى.

2016
المجموعبنود غیر موزعةاستثمارتمویل

دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى
1,050,63232,76019,4301,102,822إیرادات القطاع

(655,313)(461,233)-(194,080)مصاریف القطاع
447,509(441,803)856,55232,760نتائج القطاع

45,023,9257,626,424329,22752,979,576أصول القطاع
1,707,51516,869,404-15,161,889التزامات القطاع

2015
المجموعبنود غیر موزعةاستثمارتمویل

دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى
60,5591,077,788-1,017,229إیرادات القطاع

(684,808)(419,160)(95,240)(170,408)مصاریف القطاع
392,980(358,601)(95,240)846,821نتائج القطاع

38,270,9537,925,110373,05746,569,120أصول القطاع
1,235,39510,541,214-9,305,819التزامات القطاع



2016


